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etiCALLS wspomaga zarządzanie
ryzykiem w centrach krwiodawstwa
Anna Czarny-Miśkiewicz, menedżer ds. rozwoju rozwiązań, Etisoft
Krew − cenny dar i lek… Pod warunkiem,
że na żadnym z etapów gospodarowania nią
nie dojdzie do ryzykownej pomyłki. Pobieranie, przetwarzanie, badania, przechowywanie
i dystrybucja krwi oraz jej składników poddane
są surowym regulacjom. Każda placówka czy
laboratorium medyczne gospodarujące krwią
ma jednak w swoją pracę wpisane ryzyko wystąpienia błędu. Może to oznaczać powikłania
zdrowotne, a nawet śmierć pacjenta.

Etykiety dla krwiodawstwa
i krwiolecznictwa
Laboranci mają jednak do dyspozycji narzędzie
gwarantujące bezpieczeństwo w całym łańcuchu
przetoczeniowym, jak i zapewniające wysoką
jakość badań. Firma Etisoft stworzyła autorski system etiCALLS, który daje kompleksowe wsparcie
w identyfikacji próbek i monitorowaniu procesów. W tym wydaniu „Laboratorium Medycznego”
skupimy się na rozwiązaniu stosowanym od lat
i cenionym w wielu centrach krwiodawstwa oraz
laboratoriach medycznych w Polsce i za granicą.
To rozwiązanie MIGRATION SAFE, w skład którego
wchodzą m.in. etykiety na worki z krwią i osoczem
z niemigrującym klejem.

Etykiety na worki z krwią,
osoczem i szpikiem kostnym
Etykiety z niemigrującym klejem są przeznaczone na worki z krwią, jak i szpikiem kostnym.
Wysokie notowania i zaufanie laborantów Etisoft zyskał dlatego, że jako jeden z nielicznych
producentów oferuje także etykiety na worki
z mrożonym osoczem. Etykiety z zestawu
MIGRATION SAFE proponujemy w trzech
standardowych rozmiarach. Oprócz specjalistycznych etykiet w skład systemu etiCALLS
wchodzą: odpowiednio dobrana taśma termotransferowa, drukarka oraz autorski program
do łatwego i samodzielnego projektowania
etykiet (zgodnie ze standardem ISBT, z użyciem kodu kreskowego lub zadrukowanych
danymi). Inną zaletą systemu jest możliwość
druku wymaganych etykiet w ilościach zgodnych z aktualnymi potrzebami użytkownika.
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Precyzyjne dopasowanie
etykiet do zamrożonych
powierzchni
Etykiety z naszego autorskiego rozwiązania
cechuje giętkość. Z łatwością można je więc
dopasować do kształtu worka z krwią lub osoczem (zarówno przechowywanego w temperaturze pokojowej, jak i zamrożonego), a następnie
zeskanować kod kreskowy. Niemigrujący klej charakteryzuje się dużą przyczepnością początkową
i doskonałą adhezją przy niskich temperaturach
na szerokiej gamie podłoży, w tym na niepolarnych
powierzchniach – zwłaszcza gdy produkt używany
jest w temperaturach poniżej 0°C.

Dobra przyczepność
i odporność na wilgoć
Etykiety z zestawu MIGRATION SAFE cechuje:
− odporność na przechowywanie w temperaturze od -50°C do +80°C,
− odporność na wirowanie,
− doskonała przyczepność etykiet do wielu
powierzchni, w tym do zamrożonych
do -20°C,
− niemigrujący klej, nieprzenikający przez
powierzchnię worka,
− odporność na wilgoć,
− odporność na działanie czynników atmosferycznych,

Wszystkie etykiety wchodzące w skład zestawu MIGRATION SAFE zostały zaprojektowane
zgodnie ze standardem ISBT według Dyrektywy
2002/98/WE. Spełniają one wymagania Agencji
Żywności i Leków FDA oraz certyfikatu ISEGA.

− możliwość wieloletniego przechowywania
próbek,
− trwałość i czytelność nadruku.
Etisoft współpracuje w zakresie doboru rozwiązań systemu etiCALLS z centrami krwiodawstwa w Polsce i za granicą. Nasz produkt został
doceniony i jest ponadto na stałe używany
w placówkach laboratoryjnych. Wszędzie tam,
gdzie dobra praktyka laboratoryjna idzie w parze
z optymalizacją kosztów i naciskiem na wiarygodność danych.
Zapraszamy do kontaktu i współpracy!
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Etisoft – od 25 lat pomagamy
oznaczać Twoje produkty

Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Krakowie
„(…) Etisoft Kraków jest dostawcą do naszej firmy etykiet do oznaczeń pojemników ze składnikami krwi i taśm
termotransferowych. Zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z umową i naszym harmonogramem dostaw. Fachowa obsługa zamówienia, wysoka jakość towaru, terminowe dostawy oraz elastyczność są godne polecenia (…)”.

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie
„Firma Etisoft Kraków jest dostawcą do naszej instytucji etykiet do druku szablonów etykiet z kodami kreskowymi z opisem donacji oraz taśm termotransferowych do tych etykiet. Poziom jakościowy dostarczanych
etykiet jest wysoki i jak dotąd nie mieliśmy problemów z kontrolą jakości (…)”.

Jak działa system etiCALLS w zakresie MIGRATION SAFE?
Zobaczysz tu: https://eticalls.pl/produkty/etykiety-na-worki-z-krwia
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