
Pulseiras de identificação de pacientes
Identificação correta dos pacientes da admissão à alta médica

A identificação correta dos pacientes durante toda sua jornada continua sendo um grande 
desafio para organizações de saúde em todo o mundo. As pulseiras de identificação são 
particularmente importantes para a segurança e a precisão de identificação dos pacientes. 
Contudo, muitos problemas podem afetar seu desempenho: 

• Ilegibilidade causada por letras em fontes pequenas ou digitalização inadequada; 
• Tinta que se apaga quando exposta a água, álcool ou desinfetante para as mãos; 
• Pulseiras muito estreitas para receber a etiqueta de identificação impressa ou que  

 caem facilmente; 
• Falta de uma cobertura transparente para proteger as informações da degradação.  

 E não acaba por aí.

Esses problemas trazem erros ao fluxo de trabalho, comprometem a segurança do 
paciente e forçam as equipes médicas a usar soluções alternativas, o que pode causar 
consequências graves. 

O pacote completo de pulseiras de identificação de pacientes da Zebra é a solução para 
todos esses problemas. Elas ajudam a proteger o bem-estar dos pacientes e a integridade 
do sistema de saúde.
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Garanta a identificação correta do paciente em todas as etapas 
de sua jornada com os suprimentos certificados da Zebra Os benefícios 

das pulseiras 
Z-Band

Garanta o tratamento prescrito a cada paciente, sempre. As pulseiras da Zebra, de 
impressão a laser e térmicas, são altamente resistentes e reduzem a necessidade 
de troca de pulseiras, ajudando a eliminar erros de identificação. É possível realizar 
a leitura das pulseiras sem incomodar os pacientes e elas resistem a manchas, 
descamação e interferência, fornecendo:

• Otimização na identificação dos pacientes – diminui a quantidade de pulseiras  
que não podem ser lidas, garantindo a segurança da administração de medicamentos 
e da identificação das amostras

• Redução da necessidade de soluções alternativas – garante que o paciente receba 
os cuidados validados pelo sistema, melhorando a qualidade e reduzindo o uso  
de soluções alternativas desnecessárias

• Uma solução única para todas as necessidades de identificação de pacientes –  
o amplo portfólio de produtos de pulseiras de impressão a laser e térmicas da Zebra 
é compatível com um grande número de aplicações, incluindo serviços neonatais, 
ambulatoriais e de maternidade, além da identificação de condições especiais do paciente

Até 6 vezes mais 
duráveis do que 
os principais 
concorrentes

Seguras para 
ressonância 
magnética

Sem látex

SUPRIMENTOS CERTIFICADOS ZEBRA
Excepcionalmente consistentes
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Qualidade extraordinariamente 
consistente

• Nunca usam materiais substitutos nem 
comprometem a consistência

• Testadas extensivamente para garantir 
a alta qualidade

Serviço excepcional 

• Pulseiras em estoque e prontas para envio 
imediato

• Oferece consultoria para seleção da 
melhor opção de pulseira

Expertise inigualável 

• A ZD-510 HC é a primeira solução de 
impressão desenvolvida exclusivamente 
para identificação de pacientes

• Líder mundial em pulseiras de 
identificação de pacientes que 
garantem a durabilidade ao longo de 
toda a permanência do paciente

Soluções de 
identificação 
duráveis. 
Compatíveis com 
o tempo médio de 
permanência do 
paciente.

1
Inovação constante. 
Foco contínuo 
em melhorias na 
durabilidade das 
pulseiras.

2
Ampla oferta. 
Atende a todas 
as necessidades 
de aplicação e 
orçamento: adulto, 
pediátrico, neonatal; 
fechamento adesivo e 
por clip; pulseiras de 
alerta de pacientes 
codificadas por cores.

3
Expertise em soluções 
de identificação 
de pacientes. 
Como fabricante de 
impressoras térmicas, 
scanners de código de 
barras e computadores 
móveis, a Zebra pode 
oferecer uma solução 
completa.

4
Materiais de pulseiras 
pré-testados. Nossa 
área de Pesquisa e 
Desenvolvimento 
de suprimentos 
testa os materiais 
para impressão 
térmica e a laser 
e contra umidade 
e desinfetantes 
comuns para mãos.

5
5 principais motivos para comprar as pulseiras Zebra
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As pulseiras são um componente essencial do processo 
de identificação de pacientes. Na Zebra, todas as 
pulseiras de identificação de pacientes são submetidas 
a rígidos testes de estresse para medir a resistência a 
uma ampla gama de substâncias que podem diminuir a 
legibilidade, garantindo que elas resistam aos rigores do 
agitado ambiente hospitalar. 

Através de nossa ampla gama de soluções de pulseiras 
duráveis com impressão direta, a laser e térmica de código 
de barras e soluções de identificação de condições 
especiais do paciente, as organizações de saúde podem 
garantir que pacientes adultos, pediátricos e neonatais 
sejam identificados com precisão durante toda sua 
internação. Veja as opções abaixo.

Z-Band UltraSoft Z-Band Direct Z-Band Direct 
Soft Infant

Z-Band 
QuickClip™ Z-Band Fusion

• Uma das pulseiras 
térmicas diretas mais 
macias do mercado 

• Disponíveis nos tamanhos 
adulto, infantil e neonatal; 
cor branca

• Fechamento adesivo

• Resistente a desinfetantes 
para as mãos

• Pulseira clássica

• Fechamento 
adesivo

• Disponíveis nos 
tamanhos adulto, 
infantil e neonatal 
em 7 cores

• Resistente a 
desinfetantes para 
as mãos

• Verso em nylon 
macio; perfeito para 
peles delicadas

• As pulseiras 
ajustáveis servem 
nos menores 
pacientes

• A área plana para 
impressão garante a 
facilidade de leitura

• Fechamento adesivo

• Pulseira clássica

• Fechamento por 
clip

• Disponíveis nos 
tamanhos adulto e 
neonatal

• Clips coloridos 
disponíveis em 6 
cores

• Resistente a 
desinfetantes para 
as mãos

• Para unidades de 
tratamentos de longa 
duração

• O design de autolaminação 
preserva os dados do 
paciente para maior 
usabilidade

• O formato e o design 
avançados facilitam a 
montagem

• A área plana para impressão 
garante a facilidade de leitura

• Fechamento adesivo

Portfólio de produtos de pulseiras LaserBand®

As pulseiras de impressão direta a laser LaserBand com autolaminação da Zebra permitem a impressão de pulseiras e etiquetas 
em uma folha utilizando as impressoras a laser já existentes. A LaserBand® Original foi a primeira pulseira de impressão direta 
a laser com autolaminação do mercado. Ao longo dos anos, a área de Pesquisa e Desenvolvimento de suprimentos da Zebra 
trabalhou para desenvolver e aprimorar nossas soluções.

LaserBand2® Advanced LaserBand2® Dura LaserBand® Original LaserBand® ST

• O design de autolaminação 
preserva os dados do paciente 
para maior usabilidade

• A área plana para impressão 
garante a facilidade de leitura

• Fechamento adesivo que 
evidencia adulterações

• Extensor de pulseira que se 
adapta a uma ampla variedade 
de tamanhos de pulso

• Disponível nos tamanhos 
adulto, pediátrico e neonatal, 
também em formato para 
trabalho de parto e para parto

• Sem látex

• O design de autolaminação 
preserva os dados do paciente 
para maior usabilidade

• A área plana para impressão 
garante a facilidade de leitura

• Fechamento adesivo que 
evidencia adulterações

• Extensor de pulseira que se 
adapta a uma ampla gama de 
tamanhos de pulso

• Disponível em tamanhos 
adultos

• Sem látex

• O design de autolaminação 
preserva os dados do paciente 
para maior usabilidade

• Fechamento adesivo que 
evidencia adulterações 
disponível para alguns produtos

• Disponível nos tamanhos adulto, 
pediátrico e neonatal, também 
em formato para trabalho de 
parto e para parto

• Sem látex

• Identificação para 
períodos curtos  
(menos de um dia)

• Sem laminação 

• Tamanho adulto

• Disponível com ou sem 
etiquetas

• Sem látex

Portfólio de produtos de pulseiras Z-Band®

Nossas pulseiras térmicas diretas Z-Band são as soluções mais duráveis, confortáveis e fáceis de usar para pacientes, 
médicos e equipes de admissão. Durante os nossos 22 anos de fornecimento de pulseiras térmicas, aprimoramos nossos 
produtos em função do feedback dos clientes e dos novos desinfetantes para as mãos lançados no mercado.

Bem-vindo à tranquilidade na identificação de pacientes
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Soluções para identificação neonatal

Identificar e usar pulseiras em bebês é uma questão delicada. Embora as instituições de saúde se esforcem para identificar 
os  bebês adequadamente, as equipes médicas também se preocupam com o conforto e a durabilidade das pulseiras. A Zebra 
também oferece uma linha completa de acessórios para pulseiras neonatais macias para serem usados com pulseiras Z-Band® 
e LaserBand® para garantir conforto.

ComfyCuff Pulseira Swaddle Band  
com ComfyCuff para bebês

Pulseiras para recém-nascidos  
em vinil

Esta pulseira de 
espuma macia 
apresenta um fecho 
de Velcro® ajustável, 
garantindo conforto 
ao bebê. 

As pulseiras de Tyvek criam uma 
extensão entre as etiquetas 
ComfyCuff e LaserBand®2 Advanced 
Infant ID ou a pulseira neonatal 
Z-Band® Direct Soft para facilitar e 
agilizar a identificação dos bebês 
em cueiros.

Estas pulseiras de vinil macias, flexíveis e sem 
látex se destinam ao uso com as etiquetas 
LaserBand®2 Advanced Infant ID. A largura 
estreita permite que alguns modelos de 
“sistemas de prevenção de rapto” sejam 
anexados. Elas estão disponíveis com 
fechamento por clip ou autofechamento.

Soluções de alerta de informações do paciente

Possibilite a rápida identificação de informações específicas do paciente com pulseiras codificadas por cores e etiquetas da Zebra. 
Nossas soluções possibilitam a conformidade com os padrões de códigos de cores estaduais, regionais e locais para informações 
específicas do paciente, como alergia, ordens de não ressuscitação (DNR), risco de queda, alergia a látex e membros restritos.

A Zebra está comprometida em fornecer às organizações de saúde pulseiras que atendam aos nossos mais altos padrões 
de durabilidade da imagem, legibilidade por scanner e conforto. Elas são projetadas, produzidas e rigorosamente 
testadas para garantir o desempenho ideal em fluxos de trabalho clínicos, ajudando a reduzir erros médicos e garantir 
o mais alto nível de segurança para o paciente. Para aproveitar a expertise líder do setor em qualidade, serviço e 
impressões térmicas, os suprimentos certificados da Zebra são a escolha certa. 

Etiquetas de alerta de identificação Pulseiras de alerta finas Pulseiras de alerta Tyvek®

As etiquetas de alerta de 
identificação codificadas por 
cores podem ser coladas em 
qualquer pulseira e oferecem um 
forte adesivo que faz com que a 
etiqueta se rasgue em caso de 
adulteração.

Essas pulseiras de vinil 
com fechamento por clip 
são codificadas por cores, 
têm 1,58 cm x 25,4 cm e 
são pré-impressas com as 
informações do paciente.

Essas pulseiras Tyvek® 
com fechamento adesivo 
são codificadas por cores, 
têm 2,54 cm x 25,4 cm e 
são pré-impressas com as 
informações do paciente.
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Sede Corporativa/América do Norte
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede Ásia-Pacífico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede América Latina
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com


