
Opaski bezpieczeństwa  
firmy SATO – linia DT

Opaski DT z zapięciem samoprzylepnym dla dorosłych

Miękkie i wytrzymałe opaski dla osób przebywających w szpitalu nie dłużej niż 1 tydzień.

Prawa autorskie
Zawartość niniejszego dokumentu stanowi informacje zastrzeżone SATO Corporation i podmiotów zależnych 
spółki w Japonii, Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Zabrania się powielania, kopiowania, tłumaczenia 
lub włączania do innej treści jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy 
użyciu jakichkolwiek środków, zarówno ręcznych, graficznych, elektronicznych, mechanicznych lub innych, 
bez uprzedniej pisemnej zgody SATO Corporation.

Ograniczenie odpowiedzialności
SATO Corporation i jej spółki zależne w Japonii, Stanach Zjednoczonych i innych krajach nie składają żadnych 
oświadczeń ani nie udzielają żadnych gwarancji w odniesieniu do tego materiału, w tym między innymi 
dorozumianych gwarancji pokupności i przydatności do określonego celu. SATO Corporation nie ponosi 
odpowiedzialności za błędy zawarte w niniejszym dokumencie lub jakiekolwiek pominięcia w materiałach, 
ani za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub wynikowe, powstałe w związku 
z dostarczeniem, dystrybucją, wykonaniem lub wykorzystaniem niniejszego materiału.
SATO Corporation zastrzega sobie prawo do zmiany lub ulepszenia opisywanego produktu oraz niniejszego 
dokumentu bez uprzedzenia.

SATO jest zastrzeżonym znakiem towarowym SATO Holdings 
Corporation i podmiotów zależnych spółki w Japonii, Stanach 

Zjednoczonych i innych krajach.
©Copyright 2022 SATO Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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Specyfikacja techniczna

Układ

CECHY PRODUKTU
Metoda drukowania Termiczna

Materiał Antybakteryjne tworzywo sztuczne (polipropylen)

Typ zapięcia Zapięcie samoprzylepne z systemem wykrywania ingerencji

Odporność Woda, gorąca woda, mydło, płyn do dezynfekcji rąk, rozpuszczalniki

Certyfikaty zgodności ISO 10993-5 (cytotoksyczność), ISO 22196 (antybakteryjność),  
nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów

CECHY NOŚNIKA
Pozycja znaku I-Mark Środek

Średnica zewnętrzna Mniej niż 110 mm

Wewnętrzna średnica rdzenia 40 mm

Specyfikacja techniczna opakowania 160165141
800184022

100 opasek na rolce, 16 rolek w opakowaniu
100 opasek na rolce, 20 rolek w opakowaniu

CECHY FIZYCZNE
Nr katalogowy Dla dorosłych 160165141

Rozmiar opaski (dla dorosłych) 292 mm x 29 mm

Obszar zadruku 125 mm x 29 mm

DT dla dorosłych, cienkieDT dla dorosłych

Nr katalogowy Dla dorosłych, cienkie 800184022

Rozmiar opaski (dla dorosłych, cienkie) 292 mm x 20 mm

Obszar zadruku 132,5 mm x 20 mm

Dostępne kolory Biały



Opaski bezpieczeństwa  
firmy SATO – linia DT

Opaski DT z zapięciem samoprzylepnym dla niemowląt

Specyfikacja techniczna

Układ

Miękkie i wytrzymałe opaski dla osób przebywających w szpitalu nie dłużej niż 1 tydzień.

CECHY PRODUKTU
Metoda drukowania Termiczna

Materiał Antybakteryjne tworzywo sztuczne (polipropylen)

Typ zapięcia Zapięcie samoprzylepne z systemem wykrywania ingerencji

Odporność Woda, gorąca woda, mydło, płyn do dezynfekcji rąk, rozpuszczalniki

Certyfikaty zgodności ISO 10993-5 (cytotoksyczność), ISO 22196 (antybakteryjność),  
nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów

CECHY NOŚNIKA
Pozycja znaku I-Mark Środek

Średnica zewnętrzna 80 mm

Wewnętrzna średnica rdzenia 40 mm

Specyfikacja techniczna opakowania 125 opasek/rolka, 20 rolek w kartonie

CECHY FIZYCZNE
Nr katalogowy 800118153

Rozmiar opaski 187,33 mm x 20 mm

Obszar zadruku 80 mm x 20 mm

Dostępne kolory Biały

satoeurope.com

Prawa autorskie
Zawartość niniejszego dokumentu stanowi informacje zastrzeżone SATO Corporation i podmiotów zależnych 
spółki w Japonii, Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Zabrania się powielania, kopiowania, tłumaczenia 
lub włączania do innej treści jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy 
użyciu jakichkolwiek środków, zarówno ręcznych, graficznych, elektronicznych, mechanicznych lub innych, 
bez uprzedniej pisemnej zgody SATO Corporation.

Ograniczenie odpowiedzialności
SATO Corporation i jej spółki zależne w Japonii, Stanach Zjednoczonych i innych krajach nie składają żadnych 
oświadczeń ani nie udzielają żadnych gwarancji w odniesieniu do tego materiału, w tym między innymi 
dorozumianych gwarancji pokupności i przydatności do określonego celu. SATO Corporation nie ponosi 
odpowiedzialności za błędy zawarte w niniejszym dokumencie lub jakiekolwiek pominięcia w materiałach, 
ani za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub wynikowe, powstałe w związku 
z dostarczeniem, dystrybucją, wykonaniem lub wykorzystaniem niniejszego materiału.
SATO Corporation zastrzega sobie prawo do zmiany lub ulepszenia opisywanego produktu oraz niniejszego 
dokumentu bez uprzedzenia.

SATO jest zastrzeżonym znakiem towarowym SATO Holdings 
Corporation i podmiotów zależnych spółki w Japonii, Stanach 

Zjednoczonych i innych krajach.
©Copyright 2022 SATO Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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Opaski bezpieczeństwa  
firmy SATO – linia DT

Opaski DT z zatrzaskiem dla dorosłych i niemowląt

Specyfikacja techniczna

Układ

Miękkie i wytrzymałe opaski dla osób przebywających w szpitalu nie dłużej niż 1 tydzień.

CECHY PRODUKTU
Metoda drukowania Termiczna

Materiał Miękkie, antybakteryjne tworzywo sztuczne (polipropylen)

Typ zapięcia Zamknięcie z antybakteryjnymi, miękkimi zatrzaskami

Odporność Woda, gorąca woda, mydło, płyn do dezynfekcji rąk, rozpuszczalniki

Certyfikaty zgodności ISO 10993-5 (cytotoksyczność), ISO 22196 (antybakteryjność),  
nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów

CECHY NOŚNIKA
Pozycja znaku I-Mark Środek

Średnica zewnętrzna Mniej niż 110 mm

Wewnętrzna średnica rdzenia 40 mm

Specyfikacja techniczna opakowania (opaski dla dorosłych) 100 opasek na rolce, 6 rolek w kartonie, 600 antybakteryjnych miękkich zatrzasków

Specyfikacja techniczna opakowania (opaski dla niemowląt) 125 opasek / rolka, 8 rolek w kartonie, 1 000 antybakteryjnych miękkich zatrzasków

CECHY FIZYCZNE
Nr katalogowy Adult 060007584

Rozmiar opaski (dla dorosłych) 295 mm x 29 mm
Obszar drukowania 112 mm x 29 mm

Nr katalogowy Dla niemowląt/dzieci 060002722

Rozmiar opaski (dla niemowląt) 170 mm x 15 mm
Obszar drukowania 79 mm x 15 mm

Dostępne kolory Biały

satoeurope.com

Niemowlęta/dzieciDla dorosłych

Prawa autorskie
Zawartość niniejszego dokumentu stanowi informacje zastrzeżone SATO Corporation i podmiotów zależnych 
spółki w Japonii, Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Zabrania się powielania, kopiowania, tłumaczenia 
lub włączania do innej treści jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy 
użyciu jakichkolwiek środków, zarówno ręcznych, graficznych, elektronicznych, mechanicznych lub innych, 
bez uprzedniej pisemnej zgody SATO Corporation.

Ograniczenie odpowiedzialności
SATO Corporation i jej spółki zależne w Japonii, Stanach Zjednoczonych i innych krajach nie składają żadnych 
oświadczeń ani nie udzielają żadnych gwarancji w odniesieniu do tego materiału, w tym między innymi 
dorozumianych gwarancji pokupności i przydatności do określonego celu. SATO Corporation nie ponosi 
odpowiedzialności za błędy zawarte w niniejszym dokumencie lub jakiekolwiek pominięcia w materiałach, 
ani za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub wynikowe, powstałe w związku 
z dostarczeniem, dystrybucją, wykonaniem lub wykorzystaniem niniejszego materiału.
SATO Corporation zastrzega sobie prawo do zmiany lub ulepszenia opisywanego produktu oraz niniejszego 
dokumentu bez uprzedzenia.

SATO jest zastrzeżonym znakiem towarowym SATO Holdings 
Corporation i podmiotów zależnych spółki w Japonii, Stanach 

Zjednoczonych i innych krajach.
©Copyright 2022 SATO Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Wszystkie informacje zawarte w tej ulotce są aktualne na dzień 2022 marca.
Dane techniczne produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Nieupoważnione kopiowanie zawartości niniejszej ulotki, 
w części lub w całości, jest surowo zabronione.
Wszelkie inne nazwy oprogramowania, produktów lub firm są znakami 
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.

satoeurope.com

Drukarka SATO WS2
Zalecana do drukowania opasek DT SATO


