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ETYKIETY DO IDENTYFIKACJI URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

Etykiety do Identyfikacji  
Urządzeń Medycznych
WYSOKIEJ JAKOŚCI. PRZETESTOWANE. NIEZAWODNE.  
ORYGINALNE MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE GENUINE ZEBRA

Etykiety do oznaczania urządzeń medycznych są teraz element za ważny mechanizm zapewniania 
zgodności z przepisami, utrzymania spójności marki, podniesienia efektywności operacyjnej i 
wspierania rozwoju przedsiębiorstwa. Są one ostatnim ogniwem, poprzez który główne zainteresowane 
strony, czyli klienci, opiekunowie, pacjenci i organy regulacyjne, mają kontakt z Twoją firmą.

Nie wszystkie etykiety termiczne są jednakowe 
pod względem właściwości. Istotne jest, aby 
używane przez Ciebie etykiety nie tylko były 
czytelne i zapewniały prawidłowe skanowanie, 
kiedy opuszczają Twój zakład, ale także aby 
spełniały swoje zadanie przez cały okres 
eksploatacji produktu, zarówno podczas jego 
użytkowania, jak i w czasie utylizacji. Kupując 
oryginalne materiały eksploatacyjne marki 
Zebra®, zapewniasz sobie dostęp do dużego 
wyboru przetestowanych materiałów wysokiej 
jakości, produkowanych przez specjalistę na 
rynku druku termicznego, i ograniczasz w ten 
sposób ryzyko nieprzestrzegania przepisów.

Jakość
Zebra stosuje ujednolicone procesy 
produkcyjne i materiały o stałej jakości.
• Certyfikat ISO 9001:2008.
• Nigdy nie zastępujemy wybranych materiałów 

innymi, co zapewnia stałą wysoką jakość 
druku.

• Starannie dobieramy materiały, aby dostarczać 
produkty o jednolicie najlepszej jakości.

Testowanie
Gruntownie testujemy wszystkie materiały 
oferowane do użytku w drukarkach Zebra, aby 
zapewnić niezawodne rezultaty.
• Testowanie obejmuje jakość druku, odporność 

chemiczną, przyczepność kleju oraz stopień 
zużycia drukarki.

• Rozwiązania zgodne z certyfikatem UL 969 i IEC 
60601-1.

Niezawodność
Doświadczenie w produkcji nośników termicznych.
• Zebra jest jednym z największych producentów 

etykiet termicznych na świecie.
• Stosujemy atramenty, lakiery, narzędzia, maszyny i 

metody kontroli najodpowiedniejsze dla 
szczególnych wymagań materiałów 
termotransferowych.

• Zebra oferuje usługę produkcji niestandardowych 
materiałów odpowiednich dla potrzeb większości 
zastosowań, np. ze specjalnego materiału, o 
wybranej wielkości, formacie lub układzie albo z 
gotowym nadrukiem.

Zebra oferuje szeroki wybór etykiet do bezpośredniej 
identyfikacji urządzeń medycznych i ich opakowania, 
które pozwalają na zapewnienie zgodności z 
obowiązującymi przepisami oraz utrzymanie spójności 
marki. Etykiety te są odporne na sterylizację i produkty 
czyszczące używane w szpitalach. Możemy 
wyprodukować etykiety o dowolnej wielkości, formacie 
i układzie, a także z dodatkowym nadrukiem wstępnym 
lub gotowym oznakowaniem marki.

Zebra oferuje także czyste etykiety i rozwiązania 
niestandardowe, odpowiednie dla potrzeb wszystkich 
etapów procesu produkcji, mianowicie takich jak:
• Zarządzanie Częściami
• Produkcja / Montaż
• Konserwacja Sprzętu
• Zarządzanie Towarami Gotowymi
• Realizacja Zamówień
• Praca W Terenie



Materiały 
do Druku 
Etykiet Główne Cechy

Odporność na 
Sterylizację Odporność Chemiczna

Użycie z 
Aplikatorem 
(T / N) Zgodność z UL

Z-Ultimate® 
3000T 
White and 
Silver

Błyszczące etykiety 
poliestrowe z 
mocnym, trwałym 
klejem akrylowym. 
Odporność na 
temperatury do 
150°C.

Autoklaw 
Parowy

Promieniowanie 
Gamma 

Tlenek Etylenu

Doskonała odporność 
na wilgoć i chemikalia, 
np. alkohol izopropylowy, 
wybielacze i inne 
medyczne środki 
czyszczące.

T Certyfikat UL 
969 i UL / IEC 
60601-1 wydanie 
trzecie oraz testy 
odporności na 
ścieranie w użyciu 
z taśmą żywiczną 
5095 i 5100

Z-Xtreme™ 
4000T 
White

Matowe etykiety 
poliestrowe z 
mocnym klejem 
akrylowym. 
Odporność na 
temperatury do 
150°C.

Autoklaw 
Parowy

Promieniowanie 
Gamma 

Tlenek Etylenue

Zapewniają niezrównaną 
odporność na wilgoć i 
agresywne chemikalia. 
Doskonała odporność 
na alkohol izopropylowy, 
wybielacze i inne 
medyczne środki 
czyszczące.

T UL 969 w 
użyciu z taśmą 
żywiczną 5095

Materiały 
do Druku 
Etykiet Główne Cechy

Odporność na 
Sterylizację

Odporność 
Chemiczna

Użycie z 
Aplikatorem 
(T / N) 

Z-Select  
2000T

Etykiety papierowe z trwałym 
klejem akrylowym. Odporność 
na temperatury do 80°C.

Promieniowanie Gamma 

Tlenek Etylenu

Minimalna odporność 
na wilgoć i chemikalia.

T

Etykietowanie Opakowań Produktów i Kartonów

Bezpośrednie Etykietowanie Urządzeń Medycznych
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Więcej informacji na temat Etykiety do Identyfikacji Urządzeń 
Medycznych, znajda Panstwo na stronię www.zebra.com
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