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PRODUCT SPEC SHEET

Pulseira para impressão térmica direta
O material da Z-Band Direct Lite é adequado para impressão termica 
direta, o que significa que a impressão não requer fita. Está disponível 
no formato de rolo e é compatível com as impressoras desktop das 
séries ZD600 e ZD400.

Revestimento antimicrobiano prateado
A Z-Band Direct Lite apresenta um revestimento antimicrobiano pra-
teado que evita a deterioração da pulseira.

Z-Band Direct Lite

Um toque leve e confortável para a pele sensível
A Z-Band Direct Lite foi desenhada pensando no conforto. Adequa-
da para a identificação de pacientes de pele sensível, esta pulseira 
tem um toque mais leve e confortável no pulso do paciente, com 
resistência aos produtos químicos suaves e moderados normalmente 
encontrados em hospitais, como desinfetantes para as mãos.

Conte com desempenho excepcional sempre
Uma falha na leitura de um código de barras coloca em risco a segu-
rança de pacientes e a produtividade da equipe. É por isso que des-
enhamos, produzimos e testamos rigorosamente nossa própria linha 
de suprimentos de impressão térmica para garantir um desempenho 
consistente e otimizado. Utilizamos uma inspeção de qualidade de 
23 pontos, certificada como ISO 9001, para garantir uma qualidade 
consistente. Você tem durabilidade de imagem e desempenho de 
escaneamento ideais, garantindo legibilidade no primeiro escanea-
mento, mesmo de códigos de barras estreitos.

Garanta uma identificação segura e positiva dos pacientes com a Z-Band Direct Lite.
Para mais informações, acesse www.zebra.com/wristbands

Pulseiras de identificação de pacientes que não podem ser escaneadas podem afetar a segurança do paciente e a capacidade de prestar 
assistência na hora certa. É por isso que muitos hospitais estão optando pelas pulseiras hospitalares térmicas ou a laser da Zebra, que 
comprovadamente aumentam a precisão na identificação dos pacientes e a eficiência operacional no ponto de assistência. A equipe 
de pesquisa e desenvolvimento de suprimentos da Zebra trabalhou com nossos fornecedores de revestimentos para desenvolver uma 
pulseira que resiste não apenas à umidade, mas também a uma ampla gama de desinfetantes para as mãos, garantindo durabilidade de 
imagem e desempenho de escaneamento ideais. E com mais de três bilhões de pacientes identificados desde 1998, você pode confiar na 
Zebra para garantir a durabilidade de imagem e o desempenho de escaneamento ideais que os profissionais de saúde exigem. Forne-
cendo identificação segura, protegida e positiva do paciente em ambientes de saúde, a Z-Band Direct Lite é suave para a pele sensível, 
tem um toque mais confortável e a mesma durabilidade da Z-Band Direct. Esta pulseira também é mais leve e fina do que a Z-Band Direct, 
sendo ideal para internações de curto prazo.

Pulseira leve e durável para identificação de pacientes
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Setor de saúde
• Identificação segura e 
positiva de pacientes 
em hospitais

• Identificação de 
pacientes com pele 
sensível

Construção material

RM# 10033714RM

Superfície de impressão Polipropileno para impressão térmica direta de 114 
mícrons ±10%

Adesivo Adesivo de borracha permanente em revestimento de 
kraft de 61 mícrons ±10%

Ambiente Uso em ambientes internos; compatível com baixas 
temperaturas

Desempenho em temperaturas

Faixa de temperatura 
operacional

-40 °F a 140 °F (-40 °C a 60 °C)

Impressoras e fitas recomendadas

Impressoras Impressora térmica direta (sem fita) Use as impressoras 
térmicas desktop, séries ZD600 e ZD400 com suporte 
de mídia de 25 mm para desempenho ideal. A Z-Band 
Direct Lite está disponível apenas no formato de rolo 
e não é compatível com as impressoras de cartucho 
HC100 e ZD510-HC.

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)

Testes de durabilidade

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

Duração de 1 ano quando armazenada a 72 °F (22 °C), 
com umidade relativa de 50%

Expectativa de vida útil 
em aplicação

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

Resistência química

Produtos químicos 
suaves

 

Sangue Recomendados

Fluido corporal Recomendados

Água salgada Recomendados

Água Recomendados

Limpa-vidros Recomendado

Produtos químicos 
moderados

 

Álcool Recomendados

Amônia Teste em sua aplicação

Água sanitária Teste em sua aplicação

IPA Recomendado

Produtos químicos 
agressivos

 

Gasolina Não recomendável

Gordura Não recomendável

Produtos químicos 
extremos

 

Acetona Não recomendável

Refluxo IV Não recomendável

MEK Não recomendável

TCE Não recomendável

Xileno Não recomendável

Regulamentos e conformidade

Testada segundo o FDA 21CFR, Parte 58, referenciando: ISO 10993-10, 2002, 
Avaliação biológica de dispositivos médicos - Parte 10: Testes de irritação e 
hipersensibilidade de tipo retardado; ISO 10993-12, 2002, Avaliação biológica de 
dispositivos médicos - Parte 12: Preparação de amostras e materiais de referência; 
ISO/IEC 17025, 2005, Requisitos gerais para a competência de laboratórios de teste 
e calibração BPA, e seguro para RM sem látex: não apresenta riscos conhecidos em 
nenhum ambiente de MRI

Mercados e apli-
caçõesEspecificações
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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 
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