SML
S-Monovette® Labeler
Modelo: SML-2

Para a rotulagem de S-Monovette® imediatamente antes da coleta de sangue
• Para uso em enfermarias de hospitais e unidades de atendimento ambulatorial
• Os tipos de tubos são especificados de acordo com o formulário de solicitação do laboratório
para cada paciente
• Todos os S-Monovette® necessários estão prontos, sem faltar nenhum tubo para coleta
• Sem erros de rotulagem
• Todos os tubos são colocados em recipientes específicos para cada paciente
• Podem ser impressas etiquetas adicionais para outros tipos de tubos, frascos ou prontuário
(opcional)
• Etiquetas perfeitamente posicionadas para garantir um fácil processamento nos analisadores

SML – Preparação eficiente e específica de tubos de coleta de sangue de cada paciente
Descrição e funcionalidade
•
•
•
•
•
•
•

Dispositivo para rotulagem e fornecimento de tubos de coleta de sange (S-Monovette®) específicos por paciente
Etiquetas impressas com código de barras (1D / 2D) e texto
Etiquetas fixadas automaticamente nos tubos de coleta
Podem ser impressas etiquetas adicionais para outros tipos de tubos, frascos ou prontuário
Dimensões da etiqueta 40 x 26 mm
Operação offline com pedidos de tubos feitos através da tela touch screen
Operação online em comunicação via interfaceamento (LIS ou KIS)

Abastecimento:
• Individual, manual (SML-1)
• Abastecimento por carrossel de tubos (SML-2; SML-3)
• 40 tubos/carrossel

Saída:
•
•
•
•

Kit de tubos rotulados separados em recipientes específicos para cada paciente
Saída única (SML-1; SML-2)
Carrossel de saída automática com 8 recipientes (SML-3)
Etiquetas adicionais disponíveis na impressora de código de barras externa (opcional)

Tipos de tubos de amostra

49_730_0000_2925

Este folheto pode incluir informações sobre produtos que podem não estar disponíveis em seu país

Reservados os direitos a alterações técnicas

• S-Monovette®
• Tubos de 11 a 16 mm de diâmetro e de 65 a 100 mm de comprimento (sem tampa)

Dimensões
• 520 x 500 x 420 mm (LxPxA)
• Peso:
SML-1 aprox. 40 kg

SML-2 aprox. 50 kg

SML-3 aprox. 55 kg

Alimentação
• 115-230 V CA ±10%, 50/60 Hz, 16 A

Informações gerais
• Nível de ruído: < 65 dB(A)
• Temperatura ambiente admissível: + 15 °C a + 40 °C
• Umidade relativa máxima do ar: 80%, sem condensação

Produtividade
• Menos de 20 segundos para rotular um pedido com 4 tubos e uma etiqueta adicional

Acessórios / Opcionais
• Impressora de código de barras externa
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