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موبایل پرینترهای هانیول سری  PBو مراقبت از بیماران

اگر قصد دارید که برای کادر بیمارستان و کلینیک خود راحتی ،افزایش راندمان کاری و اطمینان خاطر از
امنیت بیماران را فراهم کنید ،موبایل پرینترهای هانیول  PB32 ،PB22و  PB50این امکان را به شما عرضه
می دارند.
موبایل پرینترهای  Honeywellسری  PBبهترین انتخاب برای کاربرد در بیمارستان ها و آزمایشگاه ها
هستند.
خانواده رسید پرینترهای  PBبه سرعت فوق العاده باالیشان مشهورند .این چاپگر های بارکد کوچک ،به
آسانی به یک
 Wow Cartو یا هرجایی متصل می شوند ،این ویژگی سبب راحتی کاربرد و دسترسی آسان به آن ها می
گردد و روشن است که فضای بسیار کمی را اشغال می کنند .این دستگاه ها عمر طوالنی دارند .
موبایل پرینتر هانیول سری  PBطیف وسیعی از بارکد خوان ها و موبایل کامپیوترها را نیز پشتیبانی می
کنند .لذا شما قادر خواهید بود این بارکد پرینتر را با تجهیزات فعلی خود برای پیاده سازی یک سیستم
جامع ترکیب کنید و یا برای تهیه سخت افزار جدید محدودیتی احساس نکنید.

نشانی  :میدان آرژانتین خیابان بخارست نبش یازدهم ساختمان  83ط  01واحد  ،83تماس از تهران  ، 96124 :تماس از شهرستان 33312312 :

Barcode & RFID Solution

www.sepaco-holding.com

2

مزایا و ویژگی های موبایل پرینتر های هانیول سری PB

سهولت نصب بر روی WOW Cart

کارکنان بیمارستان و پزشکان خواهان سهولت کاربرد ،دسترسی آسان ،افزایش بازدهی ،کمترین میزان نیاز به
تعمیر و توانایی ارائه باالترین میزان حفاظت بیماران هستند .و موبایل پرینتر های  Honeywellسری PB
پاسخگوی یک یک این نیاز ها می باشد.
هر  Wow Cartیک فضای کوچک برای اتصال موبایل پرینتر  PBفراهم می کند و به این ترتیب از فضا
به صورت بهینه استفاده می شود.این بارکد پرینتر قابل حمل حتی میتواند به یک سمت نمایشگر
کامپیوتر،دقیقا در کنار نمایشگراطالعات بیمار برای سهولت دسترسی نصب گردد.
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افزایش امنیت بیماران و درجه مراقب

موبایل پرینترهای هانیول سری  PBبرای یکپارچه شدن با جریان کاری شما و ذخیره زمان در واحد های با
ضریب امنیت باال که با حجم باالیی از تجهیزات درمانی رو به رو هستند طراحی شده است.
اسکن دستبند بیمار و چاپ برچسب دقیقا در کنار تخت بیمار بهترین کاریست که می توان انجام داد .این
بارکد پرینترها برای تامین امنیت بیمار پیشنهاد شده اند .به ویژه برای مدیریت داروها و جمع آوری نمونه
ها.
به طور ایده آل برای هر تخت یک بارکد اسکنر و چاپگر بارکد در نظر گرفته خواهد شد .این ترکیب
باالترین سطح از مراقبت از بیمار و امنیت بیمار را ارائه می دهد.

سازگاری با زیرساختهای متنوع با دارا بودن ویژگی های متعدد

مهمترین علت انتخاب این بارکد پرینترهای قابل حمل این است که ویژگی ها و گزینه های متعددی ارائه
می دهند.
همه پرینتر های بارکد سری  PBاز  ،WLANبلوتوث ،پورت های سریال و  USBپشتیبانی می نمایند .که
این ویژگی باعث سازگاری و کاربردی بودن این دستگاه با هر شبکه ای می شود .همچنین این پرینترهای
موبایل یک مکمل برای هندهلدها و موبایل کامپیوتر ها و ...محسوب می شوند ،و در هرمحیطی می توان
از آنها استفاده کرد حتی انبار.
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موبایل پرینتر کاربرپسند ،اطمینان از رضایت کادر بیمارستان

شناسایی درست بیمار یکی از گام های اصلی در اطمینان از امنیت بیمار است .و وجود یک چاپگر برچسب
در حین جمع آوری نمونه ها و برچسب گذاری آنها به تحقق این هدف یعنی امنیت بیمار کمک می کند.
بارکد پرینتر های قابل حمل هانیول سری  PBبرای بهبود جریان کاری  ،اتمام وظایف ،حذف اختالل ها در
برچسب گذاری و خطاهای پس از آن ،با متمرکز سازی چاپ لیبل ارائه شده اند.

در مراکز درمانی،آزمایشگاه ها و  ...که با نمونه هایی مثل خون سر و کار دارند ،دقت باال در شناسایی نمونه
ها اهمیت باالیی دارد .چرا که باید آزمایش ها و تست های مورد نظر به درستی بر روی نمونه صورت
گیرد و سپس نتایج به بیمار درست ارجاع شود و هر خطای کوچکی در این میان می تواند جبران ناپذیر
باشد.
به کار گرفتن دستگاه های بارکد خوان ،موبایل کامپیوتر و لیبل پرینتر ها  ،کارکنان مراکز درمانی را قادر به
تایید هویت بیماران با اسکن مچبند ،و شناسایی نمونه ها با اسکن بارکد مندرج بر روی آن ها می نماید.
با کاربرد این سخت افزار ها شما از ابتدا تا انتهای کار را پوشش می دهید  ،و اطمینان خواهید یافت که
سیستم جمع آوری اطالعات شما بیشترین میزان دقت را ارائه می دهد.
اجتناب از خطاهای دارویی امری مهم است .جایگزین نمودن بارکدها به جای روش های سنتی تمامی
اطالعات را ذخیره و از خطاها در نقطه درمان جلوگیری می نماید ،همچنین مدیریت داروها را با مرتب
سازی و به روز رسانی رکوردها تسهیل می نماید.
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در این مقاله صرفا به کاربرد رسید پرینترهای قابل حمل در مراکز درمانی پرداخته شد .اما این به معنی
محدودیت آنها صرفا به مراکز درمانی نیست در واقع بارکد پرینترهای قابل حمل در هرجایی کاربردی
هستند و باعث افزایش دقت و بازدهی در زمینه های کاری متعدد می شوند برای مثال :
خرده فروشی ها :چاپ لیبل ها و تگ های قیمت کاالهای قفسه ها
توزیع کنندگان کاال :چاپ مستندات حمل و نقل
انبار  :چاپ بارکد برای برچسب گذاری محصوالت ورودی و یا لیبل گذاری مجدد محصوالت مانده در
انبار
حمل و نقل  :رسید پارکینگ ،رسید های تحویل کاال
دفتر پست  :چاپ بارکد برای مرسوله های ارسالی
مراکز درمانی  :چاپ دستبند بیمار به منظور شناسایی و برچسب گذاری نمونه ها
برای مشاهده اطالعات فنی این محصول به منوی بارکد پرینتر های قابل حمل مراجعه نمایید.
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