
TERVEYDENHUOLLON 
LAITTEET, MATERIAALIT JA 
PALVELUT

Hei, olen Noora.  
Auttan sinua löytämään tarvettasi vastaavat 
laitteet ja oikeat palvelukokonaisuudet.
 
Noora Salminen
Avainasiakaspäällikkö
puh. 040 670 8463
noora.salminen@optiscangroup.com

Tarratulostimet, viivakoodinlukijat, 
mobiililaitteet ja tulostusmateriaalit 
terveydenhuollon logistisiin tarpeisiin
Syitä, miksi terveydenhuollossa tulee käyttää terveydenhuollon tarpeisiin suunniteltuja laitteita:

•	 Terveydenhuollon ympäristö on kliininen - valmistusmateriaalien tulee olla antimikrobisia.
•	 Pintamateriaalin ja koko laitteen tulee kestää kemiallisten puhdistusaineiden rasitusta.
•	 Miten yhä kasvavia terveydenhuollon kustannuksia on hillitävä, ilman että palvelun laatu ja potilasturvallisuus vaarantuisi.

Kannettavat mobiilitulostimet

Langalliset viivakoodinlukijat Langattomat viivakoodinlukijat

Lämpösiirtotulostimet

Potilasranneketulostimet

Mobiilipäätteet

Tabletit ammattikäyttöön



 

OptiCare ylläpitosopimus laitteistolle
OptiCare  –palvelu on integroitu tukipalvelukokonaisuus, minkä ansiosta laitteet ovat suoraan laatikosta otettaessa käyttövalmiita. 

OptiCare Service laitteistolle
•	 Palveluun sisältyvät laitteiston esiasennuksen, konfiguroinnin ja ohjelmistojen asennukset.
•	 Palveluun sisältyy integroitu tukipalvelukokonaisuus laitteiston konfigurointiin ja toimitusprosessiin.
•	 Turvaamme liiketoimintasi integroiduilla OptiCare-palveluilla: Premium-, Advanced- tai Basic-taso. 

Palvelu kattaa laitteiston esiasennuksen ja konfiguroinnin, mukaan lukien tarvittavat säädöt, ohjelmiston asennukset, konfiguroinnit 
tai muut toiminnot, joita tarvitaan laitteiston käyttöönoton varmistamiseksi.

Z-Band potilasrannekkeet & ominaisuudet

Z-Band UltraSoft Rannekkeet

Z-Band Direct Rannekkeet

Fusion Wristbands

Soft Z-Band Direct Wristbands

Z-Band QuickClip Wristbands

RFID-UHF ranneke

Ranneke sisältää SMARTRAC Trap 4E 
inlay tagin. Tulostus ZD500R RFID-UHF 
tulostimella. Klipsi tai tarrakiinnityksellä. 
Saatavana erivärisinä tai räätälöitynä.

Z-Band® UltraSoft rannekkeet ovat mark-
kinoiden pehmeämmät materiaaleista. 
Erityisesti potilaille, joilla on arkuutta ihossa. 
Kokoluokat: Aikuiset, lapset ja vauvat. Tar-
rakiinnitys.

Soft Z-Band Direct rannekkeet on 
erityisesti suunniteltu pienille vauvoille.
Pehmeämpää materiaalia ja pehmeät 
reunat. Kokoluokka: vauvoille. Korkean-
luokan materiaali, tarrakiinnitys.

Z-Band Direct rannekkeet ovat potilaiden 
ID-tunnistamiseen, normi ominaisuudet 
omaava materiaali. Patentti antimikrobiselle 
pinta-materiaalille. Kokoluokat: Aikuiset, 
lapset ja vauvat. Kestää kovaa käyttöä, noin 
14 päivää. Tarrakiinnitys.

Zebra’s Z-Band QuickClip™ is a kestävä 
ja turvallinen potilasranneke klipsikiinni-
tyksellä. Kokoluokat: Aikuisille ja lapsille 
(värilliset klipsit)— valkoinen, punainen, 
sininen, vihreä, keltainen ja pinkki.

Z-Band Fusion on ainoa ranneke markkinoilla, 
joilla on laminointi pinnassa. Muovireunat 
mahdollistaa pidemmän kestoajan ran-
nekkeelle. Tunnistus viivakoodista jopa 60 
päivää. Kokoluokat: Aikuiset, lapset ja vauvat, 
Korkealuokkainen ranneke, tarrakiinnityksellä.

info.fi@optiscangroup.com +358 9 4766 766 Karvaamokuja 2 A, Helsinki www.OptiscanGroup.com


