SML
S-Monovette® Etiketovač
Model: SML-2

Etiketuje zkumavky S-Monovette bezprostředně před odběrem krve
•
•
•
•
•
•
•

Použití na odděleních v nemocnici a v ambulancích
Na základě požadavku na laboratorní vyšetření pacienta jsou připraveny příslušné zkumavky
Všechny zkumavky jsou připraveny, na žádnou se nezapomene
Žádné chybné etiketování s chybným kódem materiálu
Všechny zkumavky jsou vydávány jako balíček pacienta v kelímku
Možnost volby přídavné etikety pro speciální vzorky (volitelně)
Bezpečnost procesů v laboratoři díky perfektně umístěným etiketám

SML – Racionální příprava odběru krve podle specifických údajů pacienta
Popis funkce
• Samostatný přístroj pro přípravu zkumavek Sarstedt na odběr krve (S-Monovette®) s předem nalepenými etiketami
pro identifikaci pacienta
• Vytvoření etikety s čárovým kódem (1-D/2-D) a textem
• Etiketování zkumavek
• Příprava jednotlivých etiket pro jiné odběrové zkumavky
• Formát etiket 40 x 26 mm
• Offline provoz s vyžádáním zkumavek prostřednictvím dotykové obrazovky
• Online provoz s přímou komunikací s LIS nebo KIS

Příjem:
• Jednotlivě, ručně (SML-1)
• Příprava zkumavek v rotačním zásobníku (SML-2; SML-3)
• 40 zkumavek/rotor

Výdej:
•
•
•
•

Zkumavky v sadě podle pacienta
Jednotlivé kelímky (SML-1; SML-2)
8 kelímků v karuselu (SML-3)
Přídavná etiketa na tiskárně (volitelně)

Typy zkumavek

Technické změny vyhrazeny

• Zkumavky S-Monovette®
• Vnější průměr 11 až 16 mm, délka 65–100 mm (bez uzávěru)

Rozměry
• 520 x 500 x 420 mm (š x h x v)
• Hmotnost: SML-1 cca 40 kg

SML-2 cca 50 kg

SML-3 cca 55 kg

Elektrické připojení
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Tato publikace může obsahovat informace o produktech, které nemusí být dostupné v každém státě

• 115–230 V AC ±10 %, 50/60 Hz, 16 A

Obecné údaje
• Hladina hluku: < 65 dB(A)
• Příp. teplota prostředí: +15 °C až +40 °C
• Max. relativní vlhkost vzduchu: 80 %, nekondenzující

Kapacita
• ≤ 20 s na osignování 4 zkumavek etiketami a vytištění jedné přídavné etikety

Volitelné příslušenství
• Samostatná tiskárna etiket

SARSTEDT spol. s r.o.
Pod Pekárnami 338/12
190 00 Praha 9
Tel: +420 281 021 491
Fax: +420 281 021 495
info.cz@sarstedt.com
www.sarstedt.com

