
 

 

OPASKI BEZPIECZEŃSTWA SATO LINIA LASEROWA – 

SAMOPRZYLEPNE ETYKIETY Z OPASKAMI DLA PACJENTÓW 

 

Ekonomiczne i trwałe laserowe arkusze etykiet dla krótkich pobytów   

w szpitalach i pacjentów leczonych ambulatoryjnie 

 

SPECYFIKACJE 

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Metoda drukowania Laser, druk atramentowy

Materiał Miękki, wygodny i wytrzymały materiał

Typ zamknięcia Samoprzylepne zamknięcie z systemem wykrycia manupulacji np. otwarcia opaski

Odporność Woda, gorąca woda, mydło

Certyfikaty bez Lateksu

Inne Nie zaleca się stosowania podczas badania przy użyciu Rezonansu Magnetycznego (MRI)

CHARAKTERYSTYKA MEDIÓW

Specyfikacja pakowania 250 arkuszy/opakowanie

Specyfikacja rozkładu 16 samoprzylepnych etykiet na arkuszu, 1 opaska (dorosły i dziecko) lub  2 opaski (niemowlę) na arkusz

  

WYMIARY OPASKI I DOSTĘPNE KOLORY

Wymiary Arkusz dla Dorosłego Wymiary Opaski: 282mm x 27mm. Wymiary Etykiet: 66.65mm x 29.75mm

Wymiary Arkusz dla Dziecka Wymiary Opaski: 216mm x 26mm. Wymiary Etykiet: 66.65mm x 29.75mm

Wymiary Arkusz dla Niemowlaka Wymiary Opaski: 146mm x 12mm. Wymiary Etykiet: 66.65mm x 29.75mm

Dostępny kolor Biały  

WZORY OPASEK I ARKUSZY: 

Dorośli: 

 

 

 



 

 

Dzieci: 

 

Niemowlęta: 

 

Prawa autorskie 

Zawartość tego dokumentu jest własnością informacji SATO Corporation i/ lub jej spółki zależne w Japonii, Stanach Zjednoczony ch i innych krajach. Żadna część 

dokumentu nie może być powielana, kopiowana, tłumaczona lub łączona z jakimkolwiek innym materiałem, w jakiejkolwiek formie, przy użyciu jakichkolwiek 

środków: manualnie, graficznie,  elektronicznie, mechanicznie, czy jakikolwiek inny sposób bez uzyskania uprzednio pisemnej z gody od SATO Corporation.   

Ograniczenie odpowiedzialności 

SATO Corporation i/ lub jej spółki zależne w Japonii, Stanach Zjednoczonych i w innych krajach, nie przedstawia żadnych oświadczeń, ani gwarancji dotyczących 

tego materiału, obejmując, lecz nie ograniczając się jedynie do gwarancji jawnych lub domniemanych gwarancji przydatności han dlowej i przydatności do 

określonego celu. Firma SATO nie bierze odpowiedzialności za błędy zawarte w niniejszym dokumencie, ani wszelkie pominięcia z materiałów, oraz za 

jakiekolwiek szkody: bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub wtórne w związku z dostawą, dystrybucją, wykonaniem lub używani em tego materiału. 

Firma SATO zastrzega sobie prawo do zmiany lub ulepszenia tego produktu i dokumentu bez uprzedzenia.  

Znaki towarowe 

SATO jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy SATO Corporation i/lub jej spółek zależnych w Japonii, Stanach Zjednoczonyc h I innych krajach. 
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