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-50°C’ye dek dayanıklı
8000T Kan Torbası Derin Dondurucu Etiket, -50°C'ye kadar dayanacak 
şekilde özel olarak tasarlanmıştır ve barkodlar ve donör/hasta bilgileri 
gibi kritik bilgilerin açıkça okunabilmesi için yapışkanlığını korur.

8000T Kan Torbası Derin Dondurucu Etiket

Kan torbalarıyla doğrudan temasa uygundur
Kalıcı akrilik yapışkan ve mat beyaz polietilen malzeme, kan torbaların-
da kullanıma uygundur. Yapışkan ISO 3826-1 standartlarına göre test 
edilmiştir ve yapışkanın kana sızdığı görülmemiştir.
ISO 10993-5 sitotoksisite testlerine göre daha derin bir analiz gerçe-
kleştirilmiş ve jenotoksisite etkisi gözlemlenmemiştir; ürün böylece kan 
torbası uygulama için gereken ISO 10993-5 statüsüne erişmiştir.

Mükemmel yazdırma kalitesi
8000T Kan Torbası Derin Dondurucu Etiket, Zebra’nın mumlu ve 
mumlu/reçineli ribbonları ile birlikte kullanıldığında, mükemmel yazdır-
ma kalitesi ve dayanıklılığı sunar.

Sürekli üstün performansa güvenin
Okunaksız barkodlar hasta güvenliğini ve personel üretkenliğini 
tehlikeye atar. İşte bu nedenle, tutarlı, optimum performans sağlamak 
üzere kendi termal baskı sarf malzemelerimizi tasarlar, üretir ve titizlikle 
ön testlere tabi tutarız. Sürekli kaliteyi garanti etmek adına ISO 9001 
sertifikalı, 23 noktalı bir kalite denetim süreci uygularız. Optimum 
görsel dayanıklılığı ve tarama performansına sahip olursunuz — dar 
barkodlar için bile ilk taramada okunabilirlik.

8000T Kan Torbası Derin Dondurucu Etiket ile kan torbalarını güvenilir bir şekilde kimliklendirin.
Daha fazla bilgi için lütfen www.zebra.com/barcodesupplies adresini ziyaret edin.

Kanın bağış anından son verilme anına dek, barkod etiketlerinin okunabilir ve yapışkanlığını koruyor olması, doğru kanın doğru hastaya 
doğru zamanda verilmesini garantiye almak için hayati öneme sahiptir. -50°C'ye kadar yapışkanlığını ve okunabilirliğini sürdürmek için 
tasarlanan 8000T Kan Torbası Derin Dondurucu etiket, taşıma işlemi ve kullanıma kadar dondurucuda saklanan kan torbalarını tanımlamak 
için idealdir. 8000T Kan Torbası Derin Dondurucu’da, kan torbasına sızarak kanı kontamine etmemek üzere özel formüle edilmiş, ISO 3826-1 
standartlarına göre yapılan testlerde yapışkanın sızmadığı görülmüş ve de ISO 10993-5 standardına göre jenotoksisite etkisi saptanmamış 
kalıcı bir akrilik yapışkan bulunur.

Derin DondurucuKan Torbası Etiketi
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Sağlık Sektörü
• Kan Torbası Etiketleri

Malzeme

Hammadde Numarası 10035946RM

Facestock Mat beyaz polietilen (110 μm)

Yapışkan Sabit akrilik yapışkan (21 μm)

Kaplama 59 gsm glasin kaplama (53 μm)

Toplam Kalınlık (+/-%10) 184 μm

Ortam Kan Torbası Etiketleri

Sıcaklık Performansı

Minimum Uygulama 
Sıcaklığı

-4ºF/-20ºC

Çalışma Sıcaklığı Aralığı -58ºF ila 176ºF/-50ºC ila 80ºC

Tavsiye Edilen Yazıcılar ve Ribbonlar

Yazıcılar Termal transfer yazıcı (ribbon gereklidir); en iyi perfor-
mans için Zebra’nın masaüstü orta aralıklı ve yüksek 
performanslı termal yazıcılarını kullanın

Ribbonlar Mumlu/reçineli ve reçineli ribbonlar ile uyumlu en 
iyi performans için Zebra 3400, 3200, 4800, 5095 
ribbonlar ile kullanın

Kimyasala Dayanıklılık

Zayıf Kimyasallar  

Kan 3200, 3400, 4800, 5095: Tavsiye Edilen

Vücut Sıvısı 3200, 3400, 4800, 5095: Tavsiye Edilen

Tuzlu Su 3200, 3400, 4800, 5095: Tavsiye Edilen

Su 3200, 3400, 4800, 5095: Tavsiye Edilen

Cam Temizleyici 3200, 3400, 4800, 5095: Tavsiye Edilen

Orta Seviyede Kimya-
sallar

 

Alkol 3200, 3400, 4800, 5095: Tavsiye Edilen

Amonyak Yok

Çamaşır Suyu Yok

IPA 3200, 3400, 4800, 5095: Tavsiye Edilen

Mevzuatlar ve Uygunluk

Yapışkan, Avrupa gıda direktifleri ve mevzuatları ve BfR tarafından yayınlanan şekli 
ile Alman tavsiyeleri XIV ile uyumludur. BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung) 
Alman Risk Değerlendirmesi Federal Enstitüsü anlamına gelir. Yapışkan, gıda 
ürünleriyle dolaylı temas için kullanılabilir. Yapışkanın kan torbalarına sızıp sızmadığı 
ISO 3826-1 standardına göre test edilmiş olup, sızma saptanmamıştır. ISO 10993-5 
sitotoksisite testlerine göre ürünle alakalı bir jenotoksisite etkisi saptanmamıştır; 
BPA ve lateks içermez.

Ürün Performansı ve Uygunluğu

Tavsiye Edilen
depolama koşulları

68ºF ila 77ºF/20ºC arasında ve %40 ila 50 RH arasında 
saklandığında 1 yıl dayanır

Uygulamada daha uzun 
kullanım ömrü

Kapalı alanda kullanım: 1 yıldan fazla süre dayanır

Son Kullanımda Malzeme Testi

Bu belgede yer alan bilgiler yalnızca rehberlik amaçlıdır ve özelliklerin ayarlan-
masında kullanılması amaçlanmamıştır. Zebra ürünlerinin tüm alıcıları, ürünün ben-
zersiz uygulamalarının tüm gereksinimlerine uygun olup olmadığını bağımsız olarak 
belirlemekten tek başına sorumlu olacaktır. Belirli son kullanım uygulamalarının tüm 
amaçlanan gereksinimlerini karşılaması için tüm ürünler önceden test edilmelidir.

Garanti

Sarf malzemeleri, sevkiyat tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle işçilik ve malzeme 
kusurlarına karşı garantilidir. Garanti açıklamasının tam metni için lütfen web 
sayfasını ziyaret edin:
www.zebra.com/warranty 
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