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Do czterech razy większa trwałość niż w przypadku produktów 
głównych konkurentów
Opaski na rękę to fundament bezpieczeństwa pacjentów i można 
mieć pewność, że kody kreskowe na opaskach Z-Band pozostaną 
czytelne przez okres dłuższy niż przeciętny pobyt pacjenta w placów-
ce ochrony zdrowia. Dział badań i rozwoju materiałów eksploatacy-
jnych firmy Zebra przetestował trwałość obrazu na opaska na rękę 
Z-Band pod kątem odporności na rozmazywanie, ścieranie, działanie 
alkoholu, łagodnych środków czyszczących, środków do dezynfekcji 
rąk i innych substancji zazwyczaj występujących w szpitalach. Nieza-
leżne testy laboratoryjne wykazały, że opaski Z-Band są do czterech 
razy bardziej odporne na działanie środków do dezynfekcji rąk niż 
produkty głównych konkurentów*.

Miękkie opaski na rękę Z-Band UltraSoft

Jedna z najbardziej miękkich na rynku opasek na rękę do druku 
termicznego
Sztywne opaski na rękę mogą powodować zadrapania na delikatnej 
skórze. Jednak opaski Z-Band UltraSoft są wykonane z elastycznego 
i miękkiego materiału polipropylenowego z miękką powłoką, aby zm-
niejszyć ryzyko zadrapań lub skaleczeń u osób o wrażliwej skórze.

Dostępne w formie standardowej i w formie bransoletki
Opaskę w formie bransoletki wyposażono w wyjmowany nośnik, dzię-
ki czemu można zmniejszyć rozmiar opaski bez wpływu na rozmiar 
obszaru przeznaczonego na informacje o pacjencie, aby opaska była 
wygodniejsza dla pacjenta.

Srebrna powłoka antybakteryjna
Opaski na rękę Z-Band mają srebrną powłokę antybakteryjną chronią-
cą opaskę przed niszczeniem.

Są bezpieczne w środowisku rezonansu magnetycznego, co jest 
ważne w przypadku pacjentów poddawanych procedurom z wykor-
zystaniem MRI
Substancje chemiczne wykorzystywane do druku termicznego to 
głównie leukobarwniki i wywoływacze. Stosowane tusze/lakiery to la-
kiery UV oraz tusze na bazie wody. Te konkretne opaski identyfikacyj-
ne dla pacjentów nie zawierają metalu. Z tego względu opaski Z-Band 
są uważane za bezpieczne w środowisku rezonansu magnetycznego.

Niezmiennie wyjątkowa wydajność, na której możesz polegać
Niedający się odczytać kod kreskowy zagraża bezpieczeństwu 
pacjentów oraz produktywności personelu. Dlatego projektujemy 
i produkujemy własną linię materiałów eksploatacyjnych do druku 
termicznego i poddajemy je rygorystycznym testom, dzięki czemu 
możemy zapewnić stałą, optymalną jakość druku. Korzystamy z 
certyfikowanego (ISO 9001), 23-punktowego procesu kontroli jakości, 
aby zapewniać spójną jakość produktów, i nigdy nie zastępujemy 
materiałów. Zapewniają one optymalną trwałość obrazu i wydajność 
skanowania – gwarancję niezawodnego odczytu już za pierwszym 
razem nawet wąskich kodów kreskowych.

Opaski na rękę Z-Band UltraSoft – trwałość, której potrzebują Twoi pracownicy medyczni, i maksymalna 
wygoda dla najbardziej wrażliwej skóry.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.zebra.com/wristbands

Opaski na rękę Z-Band UltraSoft wyznaczają nowy standard w zakresie dokładności i wygody identyfikowania pacjentów. Jako jedne z 
najtrwalszych dostępnych opasek na rękę do druku termicznego, Z-Band UltraSoft są czytelne dla skanera niezależnie od stosowania 
środków dezynfekujących do rąk. Dzięki temu pielęgniarki nie będą musiały szukać sposobu na rozwiązanie problemu z niedającym się 
odczytać kodem ani ponownie drukować wyblakłej opaski. Opaska na rękę Z-Band UltraSoft zapewni Twoim pacjentom najwyższą wygo-
dę. Jej bardzo miękki, elastyczny materiał i miękka powłoka są idealne dla pacjentów o delikatnej skórze. Ponad 3 mln zidentyfikowanych 
pacjentów od 1998 r. oznacza, że na firmie Zebra można polegać w kwestii zapewnienia optymalnej trwałości obrazów i wydajności ska-
nowania, jakiej wymagają Twoi pracownicy medyczni.

Jedna z najbardziej miękkich na rynku opasek na rękę do druku termicz-
nego



Miękkie opaski na rękę Z-Band UltraSoft
PRODUCT SPEC SHEET

Ochrona zdrowia
• Bezpieczne, pewne, 
pozytywne identyfi-
kowanie pacjentów w 
szpitalach

• Identyfikowanie 
pacjentów o wrażliwej 
skórze

Struktura materiału

Materiał Biała, błyszcząca etykieta polipropylenowa do obra-
zowania termicznego 178 mikronów ±10%

Samoprzylepne 
zapięcie

Trwały klej kauczukowy na podkładzie siarczanowym 
90 mikronów ±10%

Ochrona środowiska Do użytku wewnątrz pomieszczeń, również w niskich 
temperaturach

Wydajność w różnych temperaturach

Zakres temperatury 
użytkowej1

od -40°F do 140°F / od -40°C do 60°C

Zalecane drukarki i ustawienia

drukarki Drukarka termiczna (bez taśmy)
W celu zapewnienia optymalnej wydajności należy 
używać drukarek opasek na rękę Zebra ZD510-HC/
HC100, drukarek biurkowych, drukarek termicznych 
serii ZT200 i ZT410 z uchwytem nośników 25 mm.

Ustawienia zaczernie-
nia / szybkości druku

Drukarki ZPL: Zaczernienie: 22; szybkość druku: 50 
mm/s
Drukarki EPL: Zaczernienie: 13; szybkość druku: 50 
mm/s
Zebra ZD510-HC/HC100: Ustawienia drukarki 
automatycznie zaprogramowane przy szybkości druku 
102 mm/s

Testy wytrzymałości

 Trwałość obrazu 16-cyfrowego kodu kreskowego Code 
128 o grubości 5 mil wydrukowanego na opasce na 
rękę firmy Zebra przy zalecanych przez firmę Zebra 
ustawieniach zaczernienia i szybkości druku została 
zmierzona poprzez skanowanie po wystawieniu na 
działanie rozpuszczalników, ścieranie i wodę.
Zaliczenie= Natychmiastowe zeskanowanie kodu 
kreskowego bez ponawiania prób
Brak zaliczenia= Nieudane skanowanie kodu kres-
kowego lub wymagane ponowienie prób

Test ścieralności Zaliczenie: Wytrzymuje 1000-krotne ścieranie przy 
użyciu suchej ściereczki

Woda Zaliczenie: Wytrzymuje całkowite zanurzenie w wodzie 
o temperaturze 40°C przez okres do 6 godzin

91% IPA Zaliczenie: Wytrzymuje 50-krotne pocieranie nasączon-
ym aplikatorem bawełnianym

70% IPA Zaliczenie: Wytrzymuje 50-krotne pocieranie nasączon-
ym aplikatorem bawełnianym

Betadine Zaliczenie: Wytrzymuje 100-krotne pocieranie nasąc-
zonym aplikatorem bawełnianym

Purell Zaliczenie: Wytrzymuje 50-krotne pocieranie nasączon-
ym aplikatorem bawełnianym

Wytrzymałość na 
rozciąganie

Zaliczenie: Wytrzymuje siłę do 45 funtów

Wydajność i odpowiedniość produktu

Zalecane warunki 
przechowywania

72ºF / 22ºC przy wilgotności względnej 50%

Przewidywany okres 
eksploatacji w zasto-
sowaniu2

Do użytku wewnątrz pomieszczeń, przez krótki czas; 
przetestować w ramach danego zastosowania

Odporność na substancje chemiczne

Środki chemiczne Przewidywana odporność chemiczna

Łagodne środki chemiczne

Krew Zalecane

Płyny ustrojowe Zalecane

Słona woda Zalecane

Woda Zalecane

Środek do mycia okien Niezalecane

Środki chemiczne o umiarkowanej sile działania

Alkohol Zalecane

Amoniak Niezalecane

Wybielacz Niezalecane

Alkohol izopropylowy Zalecane

Wymogi prawne i zgodność z przepisami

Nie zawiera BPA i lateksu
Opaski Z-Band są uważane za bezpieczne w środowisku rezonansu magnetycz-
nego. Opaski Z-Band na rękę są wykonane z polipropylenu i winylu. Substancje 
chemiczne wykorzystywane do druku termicznego to głównie leukobarwniki i 
wywoływacze. Stosowane tusze/lakiery to lakiery UV oraz tusze na bazie wody. 
Te konkretne opaski identyfikacyjne dla pacjentów nie zawierają metalu. Z tego 
względu opaski Z-Band są uważane za bezpieczne w środowisku rezonansu 
magnetycznego.

Przypisy

1. Po prawidłowej aplikacji i odpowiednim czasie oczekiwania (zwykle 24 godziny), 
nośnik będzie odporny na ten zakres temperatur.
2. Po prawidłowej aplikacji i odpowiednim czasie oczekiwania (zwykle 24 godziny) 
spodziewamy się, ale nie gwarantujemy, że żywotność będzie taka jak wskazana.
Informacje zawarte w tym dokumencie mają służyć jedynie jako wskazówki i nie 
są przeznaczone do ustalania specyfikacji. Wszyscy nabywcy produktów Zebra 
ponoszą wyłączną odpowiedzialność za niezależne ustalenie, czy dany produkt 
spełnia wszystkie wymagania związane z danym zastosowaniem.
* Bliższe informacje na temat przeprowadzonych laboratoryjnych testów wytrzy-
małości można znaleźć w naszym opracowaniu, dostępnym do pobrania w witrynie 
www.zebra.com, zatytułowanym „Putting Wristband Durability to the Test”.

Rynki i zastosowa-
niaDane techniczne
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