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Até quatro vezes mais durável do que a maior concorrente
A pulseira é a base da segurança do paciente, e você pode ter certe-
za de que os códigos de barras Z-Band permanecerão escaneáveis 
por mais tempo do que o período médio de internação dos pacientes. 
A equipe de pesquisa e desenvolvimento de suprimentos da Zebra 
testou a durabilidade da imagem das pulseiras Z-Band para resistir a 
manchas, abrasão, álcool, produtos de limpeza suaves, desinfetantes 
para as mãos e outras substâncias normalmente encontradas em 
hospitais. Testes de laboratórios independentes mostraram que as 
Z-Bands são até seis vezes mais resistentes a desinfetantes para as 
mãos do que a maior concorrente.*

Pulseira Z-Band Ultrasoft

Uma das pulseiras de impressão térmica direta mais macias dispo-
níveis
Pulseiras rígidas podem arranhar as peles sensíveis. Mas as pulseiras 
Z-Band UltraSoft são feitas de polipropileno flexível e maleável com 
revestimento suave ao toque para reduzir os casos de arranhões ou 
cortes em pessoas com pele sensível.

Disponível no modelo padrão ou bracelete
O modelo bracelete tem um suporte removível para diminuir o taman-
ho da pulseira sem afetar o tamanho da área para  informações do 
paciente, resultando em mais conforto para o paciente.

Revestimento antimicrobiano prateado
As Z-Bands têm um revestimento antimicrobiano* prateado que evita 
o desgaste da pulseira.

Seguro para pacientes submetidos a procedimentos de ressonân-
cia magnética
Os produtos químicos para impressão térmica direta consistem princi-
palmente em corantes leucos e reveladores. Os vernizes usados são 
UV e as tintas têm base aquosa. Essas pulseiras de identificação de 
pacientes não apresentam nenhum teor de metal. Portanto, as pulsei-
ras Z-Band são consideradas seguras para ressonância magnética.

Conte com um desempenho excepcional sempre
Uma falha na leitura de um código de barras coloca em risco a 
segurança de pacientes e a produtividade da equipe. É por isso que 
desenhamos, produzimos e testamos rigorosamente nossa própria 
linha de suprimentos de impressão térmica para garantir um desem-
penho consistente e otimizado. Utilizamos uma inspeção de qualida-
de de 23 pontos, certificada como ISO 9001, para garantir qualidade 
consistente, e jamais substituímos materiais. Você obtém durabilidade 
de imagem e desempenho de escaneamento ideais, garantindo a 
legibilidade na primeira leitura mesmo de códigos de barras estreitos.

Pulseiras Z-Band UltraSoft, a durabilidade de que os profissionais de saúde precisam e o máximo de 
conforto até para a pele mais sensível.

Para mais informações, acesse www.zebra.com/wristbands

Defina o padrão para precisão e conforto na identificação de pacientes com as pulseiras Z-Band UltraSoft. Sendo uma das pulseiras de 
impressão térmica direta mais duráveis disponíveis, as pulseiras Z-Band UltraSoft demonstraram que podem ser escaneadas, mesmo se 
entrarem em contato com desinfetantes para as mãos; assim, os enfermeiros não precisam contornar falhas de escaneamento nem reim-
primir pulseiras desbotadas. Quando a questão é conforto, a Z-Band UltraSoft é o que há de melhor para o paciente. Ela é feita de um ma-
terial ultramacio e flexível, com um revestimento suave ao toque, para pacientes com pele delicada. E com mais de 3 bilhões de pacientes 
identificados desde 1998, você pode confiar na Zebra para garantir a durabilidade ideal da imagem e o desempenho em escaneamento 
que os profissionais de saúde exigem.

Uma das pulseiras de impressão térmica direta mais macias do mercado
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Setor de saúde
• Identificação segura e 
positiva de pacientes 
em hospitais

• Identificação de 
pacientes com pele 
sensível

Construção material

Superfície de impressão Propileno para impressão térmica de imagens, branco 
com brilho, de 178 mícrons ±10%

Etiqueta adesiva Adesivo de borracha permanente em revestimento de 
kraft de 90 mícrons ±10%

Ambiente Uso em ambientes internos; compatível com baixas 
temperaturas

Desempenho em temperaturas

Faixa de temperatura 
operacional1

-40 ºF a 140 ºF/-40 °C a 60 °C

Impressoras e configurações recomendadas

Impressoras Impressora térmica direta (sem fita)
Use as impressoras de etiquetas ZD510-HC/HC100, ou 
as impressoras térmicas desktop das séries ZT200 e 
ZT410 com o uso de um suporte de mídia de 25 mm, 
da Zebra para garantir o desempenho ideal

Configurações de 
tonalidade/velocidade 
de impressão

Impressoras ZPL: Tonalidade: 22; velocidade de 
impressão: 50 mm/s (2 ips)
Impressoras EPL: Tonalidade: 13; velocidade de 
impressão: 50 mm/s (2 ips)
Zebra ZD510-HC/HC100: Configurações da impres-
sora programadas automaticamente como 102 mm/s 
(2 ips)

Testes de durabilidade

 A durabilidade da imagem de um código de barras Có-
digo 128 de 16 dígitos e barras estreitas, 5 mil, impres-
so em uma pulseira da Zebra com as configurações 
recomendadas de tonalidade e velocidade foi medida 
após a exposição a solventes, abrasão e água.
Aprovado = escaneamento imediato na primeira 
tentativa
Reprovado = falha no escaneamento do código 
de barras ou necessidade de várias tentativas de 
escaneamento

Teste de abrasão Aprovado: Excede 1000x fricções com um pano de 
transferência seco

Água Aprovado: Resiste a imersão total em água a 40 ºC por 
até 6 horas

91% IPA Aprovado: Resiste a 50x fricções com aplicador de 
algodão encharcado

70% IPA Aprovado: Resiste a 50x fricções com aplicador de 
algodão encharcado

Betadine Aprovado: Resiste a 100x fricções com aplicador de 
algodão encharcado

Purell Aprovado: Resiste a 50x fricções com aplicador de 
algodão encharcado

Resistência tênsil Aprovado: Resiste a até 45 libras de força

Desempenho e adequação do produto

Condições de armaze-
namento recomen-
dadas

72 ºF/22º C em 50% de UR

Vida útil esperada em 
aplicação2

Uso interno, apenas por curto prazo; deve ser testado 
na aplicação

Resistência química

Produtos químicos Resistência esperada a produtos químicos

Produtos químicos suaves

Sangue Recomendados

Fluido corporal Recomendados

Água salgada Recomendados

Água Recomendados

Limpa-vidros Não recomendável

Produtos químicos moderados

Álcool Recomendados

Amônia Não recomendável

Água sanitária Não recomendável

IPA Recomendados

Regulamentos e conformidade

Isentos de BPA e látex
As pulseiras Z-Band são consideradas seguras para ressonância magnética. As 
pulseiras Z-Band são feitas de polipropileno e vinil. Os produtos químicos para 
impressão térmica direta consistem principalmente em corantes leucos e revela-
dores. As tintas/os vernizes usados são UV e têm base aquosa. Essas pulseiras de 
identificação de pacientes não apresentam nenhum teor de metal.. Portanto, as 
pulseiras Z-Band são consideradas seguras para ressonância magnética.

Notas de rodapé

1. Após a aplicação correta e o tempo de fixação (geralmente 24 horas), a mídia 
suporta essa faixa de temperatura.
2. Após a aplicação correta e o tempo de fixação apropriado (geralmente 24 horas), 
esperamos, mas não garantimos, a vida útil indicada.
As informações contidas neste documento são apenas para orientação, não estão 
destinadas ao uso em especificações de configuração. Todos os compradores de 
produtos da Zebra serão exclusivamente responsáveis por determinar de forma 
independente se o produto está em conformidade com todos os requisitos de sua 
aplicação específica.
* Para obter mais detalhes sobre os testes de durabilidade realizados em laborató-
rio, faça o download da pesquisa “Putting Wristband Durability to the Test”. (Teste 
de durabilidade da pulseira).

Mercados e apli-
caçõesEspecificações

SS-ZBand-UltraSoft 05/20/2020 HTML

Zebra e a cabeça estilizada da Zebra são marcas comerciais da ZTC registradas em muitas jurisdições de todo o mundo. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos 
proprietários. ©2021 ZTC e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.


