SML
S-Monovette® cimkéző automata
Modell: SML-2

Az S-Monovette csöveket felcimkézi közvetlenül a vérvétel előtt
•
•
•
•
•
•
•

Kórházi osztályokon, laboratóriumokban és ambulanciákon használható
A beteg laboratóriumi követelményei határozzák meg az eszközöket
Minden eszköz elő van készítve, semmi sem maradhat el
Nincs rossz eszközkóddal ellátott, hibás címkézés
Minden cső betegkészletként egy pohárban kerül összekészítésre
Kiegészítő címkék opcionálisan elkészíthetők a speciális mintákhoz (opcionális)
Laboratóriumi folyamatbiztonság a tökéletesen csöre pozicionált, felhelyezett címkékkel

SML – biztosítja a vérvétel észszerű és betegspecifikus előkészítését
A müködés leírása
•
•
•
•
•
•
•

Különálló készülék betegspecifikusan felcímkézett Sarstedt vérvételi csövek (S-Monovette®) előkészítésére
Címkézés vonalkóddal (1-D/2-D) és szöveges címkével
Csövek felcimkézése
Egyedi címkék készítése más mintavételi edények, eszközök számára
A címke formátuma: 40 x 26 mm
Offline üzemelés a szükséges vérvételi csövek érintő képernyő segítségével történő összeállítása
Online üzemelés LIS vagy KIS rendszerrel való közvetlen kommunikációval

Adagolás:
• egyedi, manuális (SML-1)
• A csövek forgótáras tárolóból történő előkészítése (SML-2; SML-3)
• 40 cső/forgótár

Kiadás:
•
•
•
•

Betegenkénti vérvételi csőkészlet, pohárban
Egyenkénti pohár (SML-1; SML-2)
8 pohár a forgótárban (SML-3)
Kiegészítő címkék a nyomtatóban (opcionális)

Eszköz-, cső típusok

A technikai változtatások jogát fenntartjuk

• S-Monovette®
• Külső átmérő: 11–16 mm, hossz: 65–100 mm (kupak nélkül)

Méretek
• 520 x 500 x 420 mm (Szé x Mé x Ma)
• Készülék súlya:
SML-1 kb. 40 kg

SML-2 kb. 50 kg

Elektromos csatlakozás

54_730_0000_2100

A prospektus olyan termékinformációt is tartalmazhat, mely nem minden országban kerül forgalmazásra

• 115-230 V AC ±10%, 50/60 Hz, 16 A

Általános információk
• Zajszint: < 65 dB(A)
• megengedett környezeti hőmérséklet: +15 °C – +40 °C
• a levegő max. relatív páratartalma: 80%, nem lecsapódó

Teljesítmény, áteresztőképesség
• ≤ 20 mp egy címkézési feladatnál 4 cső és egy kiegészítő címke esetén

Opcionális tartozék
• Különálló címkenyomtató
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SML-3 kb. 55 kg

