Foco em automação

Uma solução para automação de coleta
Lab.E.L.® system è um equipamento dedicado a rastreabilidade
completa de coleta de sangue front-end e a preparação automática de
um Patient-Kit contendo todos os materiais relacionados a fase de
coleta de amostra de sangue. Desta forma, é possível administrar a
entrega correta dos tubos marcados e as etiquetas auxiliares para
recipientes que não sejam os para sangue. Os tubos podem ser
carregados continuamente sem paradas através o utilizo de um
carregador de tubos dedicado.

2. Rastreabilidade
Data e hora da coleta de sangue
O operador que fez a coleta de sangue
Muito tipo e data de validade de tubos usados
Relatório sobre concordância ou contraste entre
ID do Paciente e Patient-Kit.

1. Segurança
Não há risco em:
rotulagem incorreta
uso de amostra inadequada
coleta de sangue inadequada
uso de tubos expirados
desperdício de recursos ou materiais
alteração ou perda de materiais .

Carregamento contínuo de tubos e
caixas sem paradas do equipamento

Software user friendly

3. Automação
Redução de erros para:
Tubos de rotulagem
tubos perdidos
pacientes equivocadas
Conformidade com ISO 15189
Registro de materiais usados.

4. Economia
Produção mais eficiente de informaçoes
Ganho em operadores de tempo de trabalho
Ganho em tempo de espera do paciente
Melhor utilização dos recursos disponíveis
Aumento da produtividade do processo
Aumento da relação custos / benefícios.

DataMetrics
Câmera para verificar
A qualidade de impressão e
posição da etiqueta

Características técnicas
Formatos de tubos compatíveis:
13x75 mm
13x100 mm
16x100 mm
Configurações disponíveis
Lab.E.L. 1008-8 colunas
Lab.E.L. 1016-1016 colunas
Produtividade: preparação real de 200 pacientes / hora
Gestão simultânea de mais tubos (8 tipos para o 1008 e 16 para o 1016)
Gestão do mesmo tipo de tubo em mais de uma coluna
Carga contínua de tubos stackers
Gestão do tipo de tubos
Gestão de lotes de tubos
Preparação automática e vedação de Pacient-Kit
Carregamento contínuo de caixas vazias
Conceito patenteado e exclusivo de Pacient-Kit
Layouts de etiquetas configuráveis
Software de fácil utilização
Configuração de tipos de tubos para impressão
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