
Rozwiązania do druku  
opasek na rękę firmy Zebra®

Opaski na rękę Zebra to wygodny, efektywny i bezpieczny 
sposób identyfikacji osób – czy to pacjentów w szpitalu, 
czy też gości w ośrodku rekreacyjnym.

Dzięki przejrzystym, kompletnym i bezbłędnym informacjom 
wizualnym obejmującym kod kreskowy wydrukowany na opasce 
leczenie pacjentów, kontrola dostępu oraz rozliczenia finansowe 
mogą odbywać się bezproblemowo i bezpiecznie. 

Do zastosowań wymagających maksymalnie elastycznych 
możliwości identyfikacji oferowane są opaski na rękę Zebra Smart 
Wristbands™ z wbudowanym identyfikatorem radiowym (RFID) 
zapewniającym funkcje odczytu i zapisu, przy czym dane można 
odczytać nawet przez odzież i pościel. 

Asortyment opasek na rękę Zebra obejmuje rozmiary dla 
dorosłych, dzieci i noworodków, różne kolory, zapięcia 
samoprzylepne lub na zatrzask oraz wersje do druku 
termotransferowego lub termicznego.

„Dzięki łatwości 
użycia opaski na rękę 
Zebra zostały szybko 
zaakceptowane przez 
pacjentów i przez 
personel… opaski 
przyczyniają się 
teraz jeszcze bardziej 
do zwiększenia 
bezpieczeństwa 
pacjentów”. 
Dr Francesco Venneri 
Ordynator oddziału chirurgii urazowej  
i główny specjalista ds. zagrożeń  
w służbie zdrowia 
Urząd Ochrony Zdrowia we  
Florencji, Włochy



Rozwiązania do druku 
firmy Zebra pomagają 
oszczędzać czas i drukować 
trwałe, profesjonalne 
opaski na rękę z tekstem, 
grafiką, zdjęciami, kodami 
kreskowymi, a nawet 
identyfikatorami RFID.

Nagradzane opaski na rękę Zebra Z-Band Direct 
umożliwiają automatyczną weryfikację tożsamości w 
szpitalach i innych placówkach pragnących zwiększyć 
efektywność pracy i dokładność danych w celu 
ograniczenia kosztownych i niebezpiecznych błędów. 
Drukowanie opasek Z-Band Direct nie wymaga 
użycia taśmy barwiącej i spełniają one wymagania 
sektora ochrony zdrowia w zakresie identyfikacji 
pacjentów i bezpieczeństwa. Te opaski z zapięciem 
samoprzylepnym nie zawierają lateksu, posiadają 
specjalną powłokę odporną na promieniowanie 
UV i zapewniają dużą trwałość dzięki odporności 
na wodę, alkohol, rozpuszczalniki i łagodne środki 
czyszczące. Ponadto posiadają standardowo powłokę 
antybakteryjną firmy Zebra oczekującą na patent.

Zastosowania
Bezpieczna i bezbłędna identyfikacja pacjentów  • 
w szpitalach
Wstęp na imprezy sportowe, festiwale, koncerty  • 
i do parków rozrywki
Identyfikacja i weryfikacja tożsamości przez służby • 
ochrony obiektów o ograniczonym dostępie

Dane techniczne*
Materiał
Powlekana biała folia polipropylenowa do druku 
termicznego z powłoką antybakteryjną
Klej
Końcówka samoprzylepna z mocnym  
klejem akrylowym
Grubość
152 mikrony +/-10%
Rozmiar opaski
Dla dorosłych 25 mm x 279 mm
Dla dzieci 25 mm x 178 mm
Dla noworodków 25 mm x 152 mm
Kolor opaski
Biały, czerwone paski; o inne dostępne kolory zapytaj 
swojego specjalistę ds. materiałów eksploatacyjnych
Technologia druku
Druk termiczny na żądanie
Zapięcie
Samoprzylepne z mocnym klejem akrylowym
Obsługa grafiki
Czcionki i grafika definiowane przez użytkownika  
(w tym zdjęcia)

Opaski na rękę Zebra Z-Band QuickClip do druku 
termicznego umożliwiają automatyczną weryfikację 
tożsamości w szpitalach i innych placówkach 
pragnących podnieść efektywność pracy i dokładność 
danych w celu ograniczenia kosztownych i 
niebezpiecznych błędów. Bezpieczne zapięcie na 
zatrzask uniemożliwia zdejmowanie i ponowne 
zakładanie opasek. Drukowanie opasek Z-Band 
QuickClip nie wymaga użycia taśmy barwiącej i 
spełniają one wymagania sektora ochrony zdrowia 
w zakresie identyfikacji pacjentów i bezpieczeństwa. 
Opaski nie zawierają lateksu, posiadają specjalną 
powłokę odporną na promieniowanie UV i zapewniają 
dużą trwałość dzięki odporności na wodę, alkohol, 
rozpuszczalniki i łagodne środki czyszczące. Ponadto 
posiadają standardowo powłokę antybakteryjną firmy 
Zebra oczekującą na patent.

Zastosowania
Bezpieczna i bezbłędna identyfikacja pacjentów  • 
w szpitalach
Wstęp na imprezy sportowe, festiwale, koncerty  • 
i do parków rozrywki
Identyfikacja i weryfikacja tożsamości przez służby • 
ochrony obiektów o ograniczonym dostępie

Dane techniczne*
Materiał
Powlekana biała folia polipropylenowa do druku 
termicznego z powłoką antybakteryjną
Grubość
152 mikrony  +/-10%
Rozmiar opaski
Dla dorosłych 30 mm x 279 mm
Dla dzieci 25 mm x 178 mm
Kolor opaski
Biały; o inne dostępne kolory zapytaj swojego 
specjalistę ds. materiałów eksploatacyjnych
Technologia druku
Druk termiczny na żądanie
Zapięcie
Bezpieczne zapięcie na zatrzask, dostępne  
różne kolory
Obsługa grafiki
Czcionki i grafika definiowane przez użytkownika  
(w tym zdjęcia)

Optymalne zastosowania:
Bezpieczna i bezbłędna identyfikacja • 
pacjentów w służbie zdrowia
Wstęp na imprezy sportowe, koncerty, do • 
parków wodnych i parków rozrywki
Statki wycieczkowe i ośrodki wczasowe – • 
transakcje bezgotówkowe

Opaski na rękę Zebra są trwałe i 
oferowane po konkurencyjnej cenie. Poza 
zwiększaniem efektywności pomagają także 
w automatyzacji gromadzenia, przesyłania i 
przechowywania danych.

Z-Band® Direct Z-Band QuickClip™

Asortyment opasek na rękę Zebra

* Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.



Opaski na rękę Zebra Z-Band 4000 oferują doskonałą 
jakość druku i zapewniają bezbłędną identyfikację 
pacjentów i uczestników imprez. Posiadają zapięcie 
samoprzylepne, nie zawierają lateksu i są odporne 
na wodę, rozmazywanie, ścieranie, alkohol i łagodne 
środki czyszczące.

Zastosowania
Wstęp na imprezy sportowe, festiwale, koncerty  • 
i do parków rozrywki
Transakcje bezgotówkowe na statkach • 
wycieczkowych, w ośrodkach wczasowych  
i parkach rozrywki
Bezpieczna i bezbłędna identyfikacja pacjentów  • 
w szpitalach

Dane techniczne*
Materiał
Powlekany błyszczący biały poliester
Klej
Trwały klej akrylowy
Podkład
Bezbarwny matowy poliester
Grubość
127 mikronów +/-10%
Rozmiar opaski
Dla dorosłych 25 mm x 279 mm
Kolor opaski
Biały; o inne dostępne kolory zapytaj swojego 
specjalistę ds. materiałów eksploatacyjnych
Technologia druku
Druk termotransferowy na żądanie
Zapięcie
Samoprzylepne z trwałym klejem akrylowym
Zalecana taśma termotransferowa Zebra
5095
Obsługa grafiki
Czcionki i grafika definiowane przez użytkownika  
(w tym zdjęcia)

Opaski na rękę Zebra z identyfikatorem RFID 13,56 
MHz zapinane są na zatrzask zabezpieczony przed 
naruszeniem, zapewniają szybką i bezbłędną 
identyfikację i oferują elastyczne możliwości 
odczytu i zapisu danych. Opaski z technologią RFID 
mogą zawierać te same dane co opaski z kodami 
kreskowymi, ale ich skanowanie nie wymaga 
bezpośredniej widoczności, dzięki czemu dane można 
odczytać przez odzież lub pościel. Opaski Zebra 
Smart Wristbands można wykorzystać do identyfikacji 
pacjentów, weryfikacji wieku uczestników imprez i 
obsługi transakcji bezgotówkowych.

Zastosowania
Weryfikacja wieku w klubach nocnych i barach• 
Wstęp na imprezy sportowe, festiwale, koncerty  • 
i do parków rozrywki
Transakcje bezgotówkowe na statkach • 
wycieczkowych, w ośrodkach wczasowych  
i parkach rozrywki
Bezpieczna i bezbłędna identyfikacja pacjentów  • 
w szpitalach
Identyfikacja i weryfikacja tożsamości przez służby • 
ochrony obiektów o ograniczonym dostępie

Dane techniczne*
Materiał
Polilaminat
Grubość
381 mikronów +/- 10%
Transponder
Tag-it® HF-I firmy Texas Instruments®

(zgodny z ISO 15693-3)
Częstotliwość
13,56 MHz
Rozmiar opaski
30mm x 292mm
Technologia druku
Druk termiczny na żądanie
Zapięcie
Zapięcie na zatrzask, zabezpieczone  
przed naruszeniem
Obsługa grafiki
Czcionki i grafika definiowane przez  
użytkownika (w tym zdjęcia)

Te łatwe do wymiany wkłady z opaskami 
przeznaczone są do użytku z drukarkami opasek na 
rękę Zebra HC100. Dostępne są wkłady z opaskami 
Z-Band Direct oraz Z-Band QuickClip. Każdy wkład 
zawiera chip radiowy, który automatycznie kalibruje 
ustawienia drukarki i ma zaprogramowaną optymalną 
szybkość druku i temperaturę zapewniające 
maksymalną trwałość wydruku.

Wkłady HC100 są dostępne w pełnym zakresie 
rozmiarów opasek Z-Band Direct i Z-Band QuickClip:
Z-Band Direct
Dla dorosłych 25 mm x 279 mm
Dla dorosłych – czerwone 25 mm x 279 mm
Dla dzieci  25 mm x 178 mm
Dla noworodków 25 mm x 152 mm
Z-Band QuickClip
Dla dorosłych 30 mm x 279 mm
Dla dzieci  25 mm x 178 mm

Z-Band 4000 Smart Wristbands Wkłady z opaskami HC100™



Regionalne biuro handlowe dla Europy Środkowo-Wschodniej 
ul. Annopol 4A, 03-236 Warszawa, Polska
Telefon: +48 22 38 01 900 Fax: +48 22 38 01 901 E-mail: warsaw@zebra.com Web: www.zebra.com

Inne placówki w regionie EMEA
Centrala EMEA: Wielka Brytania
Europa: Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Szwecja, Włochy Bliski Wschód i Afryka: Dubaj, RPA 

©2010 ZIH Corp. QuickClip, Smart Wristbands i wszystkie nazwy i numery produktów są znakami handlowymi Zebra, a Zebra, obraz głowy Zebry i Z-Band są zarejestrowanymi znakami handlowymi ZIH Corp. 
Wszelkie prawa zastrzeżone. Tag-it jest zarejestrowanym znakiem handlowym Texas Instruments Incorporated. Wszelkie pozostałe znaki handlowe są własnością odpowiednich właścicieli.

12555L-P Rev.2 (01/10)

Tabela zgodności opasek i drukarek

Opaski na rękę S4M™ R2844-Z
G-Series™  
(termotransferowa)

G-Series  
(termiczna) TLP 2824-Z™ LP 2824-Z™ HC100

Z-Band Direct ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓*

Z-Band QuickClip ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓*

Z-Band 4000 ✓ ✓

Smart Wristbands ✓

** Opaski do drukarki HC100 dostarczane są w nowoczesnych, łatwych do wymiany wkładach firmy Zebra.

Drukarka GK420t™

Drukarki opasek na rękę Zebra

Drukarka HC100

Pierwsze na świecie  
rozwiązanie  
stworzone  
specjalnie do  
druku opasek  
na rękę

www.zebra.com


