
OFERTA CHEIE:
Brățări termice cu închidere rapidă

Brățări termice cu închidere adezivă

DOMENII:

CARACTERISTICI SPECIALE:

Fabricat din material moale, confortabil, durabil și non-abraziv
Oferă rezistență maximă la lumină, umiditate, solvenți și medii dure
Rezistent la apă, săpun, betadină, iod, alcool lsopropilic, alcool etilic și alți solvenți
Nealergenic, fără latex și ftalat
Acoperire antimicrobiană pentru a proteja împotriva bacteriilor nepatogene testate
Dispune de un design de securitate, care poate � manipulat și poate � atașat rapid la încheietura mâinii

Siguranța pacientului este o prioritate absolută în orice spital. Nerespectarea corectă a pacienților duce la administrarea 
pacienților cu tratament incorect, procedură chirurgicală sau medicamente care provoacă complicații medicale sau chiar 
deces cu grave consecințe.

Brățările                                 au fost proiectate ținând cont de siguranța pacientului și ajutând la:

Reducerea costurilor asigurării și a zilelor de pat pentru pacienți

Urmărirea exactă a probelor de sânge și de laborator ale pacienților în spital

Reduce posibilitatea de a comite erori ajutând asistenții medicali și medicii să administreze și să urmărească cu
precizie tratamentul
Scanarea ușoară a brățarilor reduce timpul petrecut de personalul de asistență medicală la potrivirea pacienților cu
prescripția de medicamente și le conferă o încredere sporită

Sănătate
Urmărirea identi�cării pacientului
Spitalizări
Maternitate

Conform UK -NHS & NPSA Conform US -NPSG

Brățări imprimate transfer termic

Soluția de identi�care 
a pacientului

Brățările                                oferă identi�care sigură a pacientului cu informații tipărite pe brățară direct de la sistemul de 
internare al pacientului din spital. Utilizarea codurilor de bare sporește siguranța asigurând că �ecărui pacient i se 
administrează medicamentele și tratamentul corect și că toate tratamentele, probele de laborator și sângele unitățile
sunt înregistrate, urmărite și monitorizate cu precizie în toate etapele.
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ALTE PRODUSE:

Brățări imprimabile cu laser - Etichete autoadezive

Disponibil în 3 variante: ADULT, COPIL, BEBELUȘI

MED.TA.SB - COPIL

MED.TA.SB - BEBELUȘI

MED.TA.SB - ADULT
Detaliile impachetarii: 250 brățări / role, 5 role pe cutie pentru imprimante termice alimentate cu role

Detaliile impachetarii: 250 brățări / role, 5 role pe cutie pentru imprimante termice alimentate cu role

Detaliile impachetarii: 200 brățări / role, 5 role pe cutie pentru imprimante termice alimentate cu role

Detaliile impachetarii: 250 brățări / role, 5 role pe cutie pentru imprimante termice alimentate cu role

Dimensiune: 28.6 x 292 mm (1.125 x 11.5 inch)

Dimensiune: 25.4 x 190 mm (1 x 7.5 inch)

Dimensiune: 25.4 x 152 mm (1 x 6 inch)

Dimensiune: 28.575 x 292.1 mm (1.125 x 11.5 inch)

Culoare: Culoare:

Culoare: Culoare:

Culoare: Culoare:

Culoare: Culoare:

Brățări termice cu închidere rapidă

Închidere rapidă:
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