
T-safe  gamma

Bloedzaklabel

Bloedzaklabel

>> Alternatief voor andere bloedzak identi� catie methodes
>> Snel, gemakkelijk en economisch
>> Ophangbevestiging en zelfklevend
>> Verwijderbare labelsecties voor snelle en e�  ciënte 
       informatie opname
>> Het label kan snel en eenvoudig van de bloedzak worden       
       verwijderd, indien een bloedzak voorlopig niet wordt gebruikt  
       en deze terug in de koelkast wordt geplaatst
>> Waterproof en volledig resistent tegen alcohol, zeep en water
>> Breed printoppervlak maakt printen van allerhande barcodes,  
       tekst en afbeeldingen mogelijk
>> Blanco geleverd
>> Verschillende groottes and lay-out mogelijk
>> Verpakking:  100 per rol  (8 rollen per doos)

M e d i s c h e  i d e n t i f i c a t i e

Toshiba’s patiëntidenti� catie en ziekenhuislabels  zorgen 
ervoor dat elke patiënt, medicatie, staal of bloed-eenheid 
veilig en correct geïdenti� ceerd wordt binnen het ziekenhuis.



Toshiba Wristbands 

Eco-babysafe

Eco-Babysafe

>> Zelfklevende sluiting
>> Standaard witte of rode uitvoering
>> Vervaardigd uit het zachtste materiaal
>> Levensduur van 4 – 6 weken bij normaal gebruik
>> Bevestigd rond een polyethyleen mousse(laag) voor ultra comfort
>> Waterproof en volledig resistent tegen alcohol, zeep en water
>> Breed printoppervlak maakt printen van barcodes, tekst en afbeeldingen mogelijk
>> Verpakking: 250 polsbandjes per rol  (2 rollen per doos)

Plastic core Roll diameter Wristbands/roll Rolls/box

2,54 cm 10 cm 250 2

P a t i ë n t i d e n t i f i c a t i e

Alle T-safe polsbandjes zijn hypoallergeen en latex-vrij. Verder zijn ze 
resistent  tegen  alcohol, zeep, water, lichaamsvloeisto� en... De  polsbandjes 
worden geprint via bestaande software of alternatieve labelsoftware. 
Het volledige assortiment polsbanden kan worden geleverd als RFID.



Toshiba wristbands 

ECO-safe red

ECO-safe

>> Best verkopende polsband met zelfklevende sluiting
>> Levensduur van 1– 2 weken bij normaal gebruik
>> Breed printoppervlak maakt printen van barcodes, tekst en afbeeldingen mogelijk
>> Standaard witte of rode uitvoering
>> Verpakking: 100 polsbandjes per rol  (5 rollen per doos)

P a t i ë n t i d e n t i f i c a t i e

Plastic core Roll diameter Wristbands/roll Rolls/box

2,54 cm 8,5 cm 100 5

Alle T-safe polsbandjes zijn hypoallergeen en latex-vrij. Verder zijn ze 
resistent  tegen  alcohol, zeep, water, lichaamsvloeisto� en... De  polsbandjes 
worden geprint via bestaande software of alternatieve labelsoftware. 
Het volledige assortiment polsbanden kan worden geleverd als RFID.



Toshiba wristbands

ECO-safe 

ECO-safe

>> Best verkopende polsband met zelfklevende sluiting
>> Levensduur van 1– 2 weken bij normaal gebruik
>> Breed printoppervlak maakt printen van barcodes, tekst en afbeeldingen mogelijk
>> Standaard witte of rode uitvoering
>> Verpakking: 100 polsbandjes per rol  (5 rollen per doos)

P a t i ë n t i d e n t i f i c a t i e

Plastic Core Roll diameter Wristbands/roll Rolls/box

2,54 cm 8,5 cm 100 5

Alle T-safe polsbandjes zijn hypoallergeen en latex-vrij. Verder zijn ze 
resistent  tegen  alcohol, zeep, water, lichaamsvloeisto� en... De  polsbandjes 
worden geprint via bestaande software of alternatieve labelsoftware. 
Het volledige assortiment polsbanden kan worden geleverd als RFID.



Toshiba wristbands

Infasafe-LCB  red

Infasafe-LCB – Kinderen

>> Zeer comfortabel
>> Het unieke sluitmechanisme met clips zorgt voor extra veiligheid door te            
       breken wanneer de patiënt met de polsband ergens achter blijft hangen. 
       Door dit sluitmechanisme worden huidblessures en/of breuken vermeden
>> De gemakkelijke sluiting  is breder dan normaal  en sluit daarmee schaafwonden uit
>> Levensduur van 4 – 6 weken bij normaal gebruik
>> Waterproof en volledig resistent tegen alcohol, zeep en water
>> Dezelfde vorm als de oudere beschrijfbare polsbandjes
>> Breed printoppervlak maakt printen van allerhande barcodes, 
       tekst en afbeeldingen mogelijk
>> Standaard witte of rode uitvoering
>> Verpakking: 100 polsbandjes per rol  (5 rollen per doos)

Plastic core Roll diameter Wristbands/roll Rolls/box

2,54 cm 7 cm 100 5

P a t i ë n t i d e n t i f i c a t i e

Alle T-safe polsbandjes zijn hypoallergeen en latex-vrij. Verder zijn ze 
resistent  tegen  alcohol, zeep, water, lichaamsvloeisto� en... De  polsbandjes 
worden geprint via bestaande software of alternatieve labelsoftware. 
Het volledige assortiment polsbanden kan worden geleverd als RFID.



Toshiba wristbands

Infasafe-LCB  

Infasafe-LCB – Kinderen

>> Zeer comfortabel
>> Het unieke sluitmechanisme met clips zorgt voor extra veiligheid door te 
       breken wanneer de patiënt met de polsband ergens achter blijft hangen. 
       Door dit sluitmechanisme worden huidblessures en/of breuken vermeden
>> De gemakkelijke sluiting  is breder dan normaal  en sluit daarmee schaafwonden uit
>> Levensduur van 4 – 6 weken bij normaal gebruik
>> Waterproof en volledig resistent tegen alcohol, zeep en water
>> Dezelfde vorm als de oudere beschrijfbare polsbandjes
>> Breed printoppervlak maakt printen van allerhande barcodes, 
       tekst en afbeeldingen mogelijk
>> Standaard witte of rode uitvoering
>> Verpakking: 100 polsbandjes per rol  (5 rollen per doos)

Plastic core Roll diameter Wristbands/roll Rolls/box

2,54 cm 7 cm 100 5

P a t i ë n t i d e n t i f i c a t i e

Alle T-safe polsbandjes zijn hypoallergeen en latex-vrij. Verder zijn ze 
resistent  tegen  alcohol, zeep, water, lichaamsvloeisto� en... De  polsbandjes 
worden geprint via bestaande software of alternatieve labelsoftware. 
Het volledige assortiment polsbanden kan worden geleverd als RFID.



Toshiba wristbands

SAFE-LCB red

SAFE-LCB 

>> Zeer comfortabel
>> Het unieke sluitmechanisme met clips zorgt voor extra veiligheid door te breken 
       wanneer de patiënt met de polsband ergens achter blijft hangen. 
       Door dit sluitmechanisme worden huidblessures en/of breuken vermeden
>> De gemakkelijke sluiting  is breder dan normaal  en sluit daarmee 
       schaafwonden uit
>> Levensduur van 4 – 6 weken bij normaal gebruik
>> Waterproof en volledig resistent tegen alcohol, zeep en water
>> Dezelfde vorm als de oudere beschrijfbare polsbandjes
>> Breed printoppervlak maakt printen van allerhande barcodes, 
       tekst en afbeeldingen mogelijk
>> Standaard witte of rode uitvoering
>> Verpakking: 100 polsbandjes per rol  (5 rollen per doos)

P a t i ë n t i d e n t i f i c a t i e

Plastic Core Roll diameter Wristbands/roll Rolls/box

2,54 cm 9,5 cm 100 5

Alle T-safe polsbandjes zijn hypoallergeen en latex-vrij. Verder zijn ze 
resistent  tegen  alcohol, zeep, water, lichaamsvloeisto� en... De  polsbandjes 
worden geprint via bestaande software of alternatieve labelsoftware. 
Het volledige assortiment polsbanden kan worden geleverd als RFID.



Toshiba wristbands

SAFE-LCB 

SAFE-LCB 

>> Zeer comfortabel
>> Het unieke sluitmechanisme met clips zorgt voor extra veiligheid door te  breken 
       wanneer de patiënt met de polsband ergens achter blijft hangen. 
       Door dit sluitmechanisme worden huidblessures en/of breuken vermeden
>> De gemakkelijke sluiting  is breder dan normaal  en sluit daarmee 
       schaafwonden uit
>> Levensduur van 4 – 6 weken bij normaal gebruik
>> Waterproof en volledig resistent tegen alcohol, zeep en water
>> Dezelfde vorm als de oudere beschrijfbare polsbandjes
>> Breed printoppervlak maakt printen van allerhande barcodes, 
       tekst en afbeeldingen mogelijk
>> Standaard witte of rode uitvoering
>> Verpakking: 100 polsbandjes per rol  (5 rollen per doos)

P a t i ë n t i d e n t i f i c a t i e

Plastic Core Roll diameter Wristbands/roll Rolls/box

2,54 cm 9,5 cm 100 5

Alle T-safe polsbandjes zijn hypoallergeen en latex-vrij. Verder zijn ze 
resistent  tegen  alcohol, zeep, water, lichaamsvloeisto� en... De  polsbandjes 
worden geprint via bestaande software of alternatieve labelsoftware. 
Het volledige assortiment polsbanden kan worden geleverd als RFID.



Toshiba wristbands

SAFE-PB red

P a t i ë n t i d e n t i f i c a t i e

Plastic Core Roll diameter Wristbands/roll Rolls/box

2,54 cm 11 cm 100 5

SAFE-PB

>> Meest gebruikte polsband - premiumkwaliteit
>> Zeer comfortabel
>> Het unieke sluitmechanisme met clips zorgt voor extra veiligheid door te           
       breken wanneer de patiënt met de polsband ergens achter blijft hangen. 
       Door dit sluitmechanisme worden huidblessures en/of breuken vermeden
>> Levensduur van 4 – 6 weken bij normaal gebruik
>> Waterproof en volledig resistent tegen alcohol, zeep en water
>> Dezelfde vorm als de oudere beschrijfbare polsbandjes
>> Breed printoppervlak maakt printen van allerhande barcodes, 
       tekst en afbeeldingen mogelijk
>> Standaard witte of rode uitvoering
>> Verpakking: 100 polsbandjes per rol  (5 rollen per doos)

Alle T-safe polsbandjes zijn hypoallergeen en latex-vrij. Verder zijn ze 
resistent  tegen  alcohol, zeep, water, lichaamsvloeisto� en... De  polsbandjes 
worden geprint via bestaande software of alternatieve labelsoftware. 
Het volledige assortiment polsbanden kan worden geleverd als RFID.



Toshiba wristbands

SAFE-PB

SAFE-PB

>> Meest gebruikte polsband - premiumkwaliteit
>> Zeer comfortabel
>> Het unieke sluitmechanisme met clips zorgt voor extra veiligheid door te           
       breken wanneer de patiënt met de polsband ergens achter blijft hangen. 
       Door dit sluitmechanisme worden huidblessures en/of breuken vermeden
>> Levensduur van 4 – 6 weken bij normaal gebruik
>> Waterproof en volledig resistent tegen alcohol, zeep en water
>> Dezelfde vorm als de oudere beschrijfbare polsbandjes
>> Breed printoppervlak maakt printen van allerhande barcodes, 
       tekst en afbeeldingen mogelijk
>> Standaard witte of rode uitvoering
>> Verpakking: 100 polsbandjes per rol  (5 rollen per doos)

P a t i ë n t i d e n t i f i c a t i e

Plastic Core Roll diameter Wristbands/roll Rolls/box

2,54 cm 11 cm 100 5

 Het unieke sluitmechanisme met clips zorgt voor extra veiligheid door te           

Alle T-safe polsbandjes zijn hypoallergeen en latex-vrij. Verder zijn ze 
resistent  tegen  alcohol, zeep, water, lichaamsvloeisto� en... De  polsbandjes 
worden geprint via bestaande software of alternatieve labelsoftware. 
Het volledige assortiment polsbanden kan worden geleverd als RFID.



Toshiba wristbands

Teensafe-LCB red

Teensafe-LCB – Jongvolwassenen

>> Zeer comfortabel
>> Het unieke sluitmechanisme met clips zorgt voor extra veiligheid door te breken 
       wanneer de patiënt met de polsband ergens achter blijft hangen. 
       Door dit sluitmechanisme worden huidblessures en/of breuken vermeden
>> De gemakkelijke sluiting  is breder dan normaal  en sluit daarmee schaafwonden uit
>> Levensduur van 4 – 6 weken bij normaal gebruik
>> Waterproof en volledig resistent tegen alcohol, zeep en water
>> Dezelfde vorm als de oudere beschrijfbare polsbandjes
>> Breed printoppervlak maakt printen van allerhande barcodes, 
       tekst en afbeeldingen mogelijk
>> Standaard witte of rode uitvoering
>> Verpakking: 100 polsbandjes per rol  (5 rollen per doos)

Plastic core Roll diameter Wristbands/roll Rolls/box

2,54 cm 8 cm 100 5

P a t i ë n t i d e n t i f i c a t i e

Alle T-safe polsbandjes zijn hypoallergeen en latex-vrij. Verder zijn ze 
resistent  tegen  alcohol, zeep, water, lichaamsvloeisto� en... De  polsbandjes 
worden geprint via bestaande software of alternatieve labelsoftware. 
Het volledige assortiment polsbanden kan worden geleverd als RFID.



Toshiba wristbands

Teensafe-LCB

Teensafe-LCB  – Jongvolwassenen

>> Zeer comfortabel
>> Het unieke sluitmechanisme met clips zorgt voor extra veiligheid door te breken 
       wanneer de patiënt met de polsband ergens achter blijft hangen. 
       Door dit sluitmechanisme worden huidblessures en/of breuken vermeden
>> De gemakkelijke sluiting  is breder dan normaal  en sluit daarmee schaafwonden uit
>> Levensduur van 4 – 6 weken bij normaal gebruik
>> Waterproof en volledig resistent tegen alcohol, zeep en water
>> Dezelfde vorm als de oudere beschrijfbare polsbandjes
>> Breed printoppervlak maakt printen van allerhande barcodes, 
       tekst en afbeeldingen mogelijk
>> Standaard witte of rode uitvoering
>> Verpakking: 100 polsbandjes per rol  (5 rollen per doos)

Plastic core Roll diameter Wristbands/roll Rolls/box

2,54 cm 8 cm 100 5

P a t i ë n t i d e n t i f i c a t i e

Alle T-safe polsbandjes zijn hypoallergeen en latex-vrij. Verder zijn ze 
resistent  tegen  alcohol, zeep, water, lichaamsvloeisto� en... De  polsbandjes 
worden geprint via bestaande software of alternatieve labelsoftware. 
Het volledige assortiment polsbanden kan worden geleverd als RFID.
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