
SATO Safety Band DT-serie
DT polsbandjes met plakstrook voor volwassenen

Voor ziekenhuisverblijf tot maximaal 1 week, zachte en resistente polsbandjes.

Copyright
De informatie in dit document valt onder het eigendomsrecht van SATO Corporation en de 
bedrijfsonderdelen daarvan in Japan, de V.S. en andere landen. Geen enkel deel van dit document 
mag worden gereproduceerd, gekopieerd, vertaald of opgenomen in ander materiaal in welke vorm 
of op welke manier dan ook, handmatig, grafisch, elektronisch, mechanisch of anderszins, zonder de 
voorafgaande schriftelijke toestemming van SATO Corporation.

Beperkte aansprakelijkheid
SATO Corporation en/of bedrijfsonderdelen daarvan in Japan, de Verenigde Staten en andere landen 
geeft geen verklaringen of garanties af van welke aard dan ook met betrekking tot dit materiaal, 
inclusief, maar niet beperkt tot de veronderstelde waarborg van verkoopbaarheid en geschiktheid voor 
een bepaald doel. SATO Corporation kan in verband met de levering, distributie, prestatie of het gebruik 
van dit materiaal niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten en weglatingen in dit document, 
de materialen en voor geleden schade, hetzij direct, indirect, incidenteel of gevolgschade.
SATO Corporation behoudt zich het recht voor dit product en de documenten zonder voorafgaande 
kennisgeving te wijzigen of te verbeteren.

SATO is een geregistreerd handelsmerk van SATO Corporation en/of 
de bedrijfsonderdelen daarvan in Japan, de V.S. en andere landen.
© Copyright 2022 SATO Corporation. Alle rechten voorbehouden.
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Specificaties

Layout

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Afdrukmethode Direct Thermal

Materiaal Antibacterieel synthetisch polypropyleen

Sluiting Sluiting met plakstrook en antimisbruiksysteem

Bestand tegen Water, heet water, zeep, handontsmettingsmiddel, oplosmiddelen

Certificering ISO 10993-5 (cytotoxiciteit), ISO 22196 (antibacterieel), latexvrij, ftalaatvrij

MEDIA-EIGENSCHAPPEN
I-Marklocatie Midden

Buitendiameter Minder dan 110 mm

Interne kerndiameter 40 mm

Verpakkingsspecificaties 160165141
800184022

100 polsbandjes/rol, 16 rollen/doos
100 polsbandjes/rol, 20 rollen/doos

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN
Itemnummer 160165141

Afmetingen polsbandje (volwassenen) 292 mm x 29 mm

Afdrukbereik 125 mm x 29 mm

DT volwassenen, smalDT volwassenen

Itemnummer smal 800184022
Afmetingen polsbandje  
(volwassene, smal) 292 mm x 20 mm

Afdrukbereik 132,5 mm x 20 mm

Beschikbare kleuren Wit



SATO Safety Band DT-serie
DT polsbandjes met plakstrook voor baby's

Specificaties

Layout

Voor ziekenhuisverblijf tot maximaal 1 week, zachte en resistente polsbandjes.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Afdrukmethode Direct Thermal

Materiaal Antibacterieel synthetisch polypropyleen

Sluiting Sluiting met plakstrook en antimisbruiksysteem

Bestand tegen Water, heet water, zeep, handontsmettingsmiddel, oplosmiddelen

Certificering ISO 10993-5 (cytotoxiciteit), ISO 22196 (antibacterieel), latexvrij, ftalaatvrij

MEDIA-EIGENSCHAPPEN
I-Marklocatie Midden

Buitendiameter 80 mm

Interne kerndiameter 40 mm

Verpakkingsspecificaties 125 bandjes/rol, 20 rollen/doos

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN
Itemnummer 800118153

Afmetingen polsbandje 187,33 mm x 20 mm

Afdrukbereik 80 mm x 20 mm

Beschikbare kleuren Wit
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Copyright
De informatie in dit document valt onder het eigendomsrecht van SATO Corporation en de 
bedrijfsonderdelen daarvan in Japan, de V.S. en andere landen. Geen enkel deel van dit document 
mag worden gereproduceerd, gekopieerd, vertaald of opgenomen in ander materiaal in welke vorm 
of op welke manier dan ook, handmatig, grafisch, elektronisch, mechanisch of anderszins, zonder de 
voorafgaande schriftelijke toestemming van SATO Corporation.

Beperkte aansprakelijkheid
SATO Corporation en/of bedrijfsonderdelen daarvan in Japan, de Verenigde Staten en andere landen 
geeft geen verklaringen of garanties af van welke aard dan ook met betrekking tot dit materiaal, 
inclusief, maar niet beperkt tot de veronderstelde waarborg van verkoopbaarheid en geschiktheid voor 
een bepaald doel. SATO Corporation kan in verband met de levering, distributie, prestatie of het gebruik 
van dit materiaal niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten en weglatingen in dit document, 
de materialen en voor geleden schade, hetzij direct, indirect, incidenteel of gevolgschade.
SATO Corporation behoudt zich het recht voor dit product en de documenten zonder voorafgaande 
kennisgeving te wijzigen of te verbeteren.

SATO is een geregistreerd handelsmerk van SATO Corporation en/of 
de bedrijfsonderdelen daarvan in Japan, de V.S. en andere landen.
© Copyright 2022 SATO Corporation. Alle rechten voorbehouden.
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SATO Safety Band DT-serie
DT polsbandje met clipsluiting 
voor volwassenen en baby's

Specificaties

Layout

Voor ziekenhuisverblijf tot maximaal 1 week, zachte en resistente polsbandjes.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Afdrukmethode Direct Thermal

Materiaal Zacht antibacterieel synthetisch polypropyleen

Sluiting Softclipsluiting met antibacteriële werking

Bestand tegen Water, heet water, zeep, handontsmettingsmiddel, oplosmiddelen
Certificering ISO 10993-5 (cytotoxiciteit), ISO 22196 (antibacterieel), latexvrij, ftalaatvrij

MEDIA-EIGENSCHAPPEN
I-Marklocatie Midden

Buitendiameter Minder dan 110 mm

Interne kerndiameter 40 mm

Verpakkingsspecificaties (volwassenen) 100 polsbandjes/rol, 6 rollen/doos, 600 antibacteriële softclips

Verpakkingsspecificaties (baby) 125 polsbandjes/rol, 8 rollen/doos, 1.000 antibacteriële softclips

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN
Itemnummer Volwassene 060007584

Afmetingen polsbandje (volwassenen) 295 mm x 29 mm, afdrukbereik 112 mm x 29 mm

Itemnummer Baby/kind 060002722

Afmetingen polsbandje (baby) 170 mm x 15 mm, afdrukbereik 79 mm x 15 mm

Beschikbare kleuren Wit
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Baby's/kinderenVolwassenen

Copyright
De informatie in dit document valt onder het eigendomsrecht van SATO Corporation en de 
bedrijfsonderdelen daarvan in Japan, de V.S. en andere landen. Geen enkel deel van dit document 
mag worden gereproduceerd, gekopieerd, vertaald of opgenomen in ander materiaal in welke vorm 
of op welke manier dan ook, handmatig, grafisch, elektronisch, mechanisch of anderszins, zonder de 
voorafgaande schriftelijke toestemming van SATO Corporation.

Beperkte aansprakelijkheid
SATO Corporation en/of bedrijfsonderdelen daarvan in Japan, de Verenigde Staten en andere landen 
geeft geen verklaringen of garanties af van welke aard dan ook met betrekking tot dit materiaal, 
inclusief, maar niet beperkt tot de veronderstelde waarborg van verkoopbaarheid en geschiktheid voor 
een bepaald doel. SATO Corporation kan in verband met de levering, distributie, prestatie of het gebruik 
van dit materiaal niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten en weglatingen in dit document, 
de materialen en voor geleden schade, hetzij direct, indirect, incidenteel of gevolgschade.
SATO Corporation behoudt zich het recht voor dit product en de documenten zonder voorafgaande 
kennisgeving te wijzigen of te verbeteren.

SATO is een geregistreerd handelsmerk van SATO Corporation en/of 
de bedrijfsonderdelen daarvan in Japan, de V.S. en andere landen.
© Copyright 2022 SATO Corporation. Alle rechten voorbehouden.



Alle informatie in deze folder is correct per maart 2022.
Productspecificaties kunnen zonder aankondiging worden gewijzigd.
De gehele of gedeeltelijke reproductie van informatie uit deze folder 
is zonder toestemming vooraf ten strengste verboden.
Alle andere namen voor software, producten en bedrijven zijn handelsmerken 
of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaren.
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SATO WS2
Aanbevolen voor het afdrukken 
van SATO DT polsbandjes


