SML
S-Monovette® Labeler
Μοντέλο: SML-2

Τοποθετήστε ετικέτες στα S-Monovette αμέσως πριν την αιμοληψία
•
•
•
•
•
•
•

Χρήση στις πτέρυγες του νοσοκομείου και στα εξωτερικά ιατρεία
Οι εργαστηριακές απαιτήσεις του ασθενούς καθορίζουν τα εiδη των σωληναρiων
Όλα τα υλικά είναι διαθέσιμα, χωρίς να λείπει τίποτα
Αποκλείονται τα σφάλματα επισήμανσης με λανθασμένο κωδικό υλικού
Όλα τα σωληνάρια εξέρχονται ως σετ ταξινομημένα σε δοχεία ειδικά για τον κάθε ασθενή
Παρέχονται πρόσθετες ετικέτες για ειδικά δείγματα (επιλογή)
Οι τέλεια τοποθετημένες ετικέτες διασφαλίζουν την ασφάλεια της διαδικασίας στο
εργαστήριο

SML – Αποτελεσματική, ειδική για τον κάθε ασθενή προετοιμασία της αιμοληψίας
Περιγραφή της λειτουργίας
• Αυτόνομη συσκευή για την παροχή ειδικών για τον ασθενή, προεπισημασμένων σωληναρίων αιμοληψίας Sarstedt
(S-Monovette®)
• Εκτύπωση ετικέτας με γραμμωτό κώδικα (1D / 2D) και κείμενο
• Τοποθέτηση ετικετών στα σωληνάρια
• Παροχή μεμονωμένων ετικετών για άλλους περιέκτες δειγματοληψίας
• Μορφή ετικετών 40 x 26 mm
• Λειτουργία offline με αίτημα σωληναρίου μέσω οθόνης αφής
• Λειτουργία online σε απευθείας επικοινωνία με το LIS ή το HIS

Είσοδος:
• Μεμονωμένα, χειροκίνητα (SML-1)
• Παροχή των σωληναρίων στην πλατφόρμα στροφείου (SML-2, SML-3)
• 40 σωληνάρια/στροφείο

Υπό την επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων

Έξοδος:
•
•
•
•

Σετ σωληναρίων ταξινομημένα σε δοχεία ειδικά για τον κάθε ασθενή
Μεμονωμένο δοχείο (SML-1, SML-2)
8 δοχεία σε καρουσέλ (SML-3)
Πρόσθετη ετικέτα διαθέσιμη στον εκτυπωτή (επιλογή)

Τύποι περιεκτών
• S-Monovette®
• Εξωτερική διάμετρος 11 έως 16 mm, μήκος 65‑100 mm (χωρίς πώμα)

75_730_0000_2820

Το παρόν φυλλάδιο μπορεί να περιέχει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα τα οποία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες

Διαστάσεις
• 520 x 500 x 420 mm (ΠxΒxΥ)
• Βάρος: SML-1 περ. 40 kg SML-2 περ. 50 kg

SML-3 περ. 55 kg

Ηλεκτρική σύνδεση
• 115-230 V AC ±10%, 50/60 Hz, 16 A

Γενικά χαρακτηριστικά
• Επίπεδο θορύβου: < 65 dB(A)
• Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος: + 15°C έως + 40°C
• Μέγ. σχετική υγρασία: 80%, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών

Διεκπεραιωτική ικανότητα
• ≤ 20 δευτερόλεπτα για μία εντολή επισήμανσης με 4 σωληνάρια και μία πρόσθετη ετικέτα

Προαιρετικά παρελκόμενα
• Ξεχωριστός εκτυπωτής ετικετών
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