
Usprawnij pracę w gabinecie, 
laboratorium i w szpitalu.
Rozwiązania do identy ikacji w służbie zdrowia.



W odpowiedzi na  
potrzeby służby zdrowia

Nowoczesna służba zdrowia to świat skomplikowanych, konkurencyjnych 

wymagań. Od lekarzy oczekuje się zapewnienia fachowej opieki medycznej  

na najwyższym poziomie przy minimalnych kosztach. Starają się oni 

przystosować do rozwijającego się świata elektronicznych archiwów  

medycznych, jednocześnie borykając się z rosnącą liczbą obowiązków.  

Od zarządzania wynikami do cięcia kosztów – lekarze w każdym przypadku 

muszą wykazać się nadludzkimi zdolnościami radzenia sobie z rzeczywistością. 

Ale wszystko to sprowadza  
się do jednego wspólnego celu: 

Podniesienia poziomu opieki medycznej. 

Zarządzanie dokumentami



Skupiając w tak dużym zakresie uwagę na  
cyfrowej archiwizacji danych medycznych, można 
łatwo przeoczyć wpływ na dobro pacjenta tak  
prostej rzeczy, jaką jest etykieta.

Przeczytaj spostrzeżenia Piotra na temat  
znaczenia stosowania odpowiednich etykiet. 

Jak pomaga DYMO®.

W gabinecie
Usprawnienie przyjmowania pacjentów.  

Gdy Piotr wchodzi do przychodni, nie zastanawia się długo, i tak jak inni 

pacjenci, wręcza personelowi rejestracji swój dowód osobisty i kartę 

ubezpieczeniową. W związku z tym, że karty są odczytywane czytnikiem 

do kart, dane Piotra błyskawicznie trafiają do systemu i personel od razu  

drukuje etykiety potrzebne do umieszczenia na karcie pacjenta Piotra.

Identyfikacja próbek pacjentów.  

Podczas badania Piotra pielęgniarka drukuje i przykleja etykietę z kodem  

kreskowym do pobranej próbki krwi. Dzięki tej etykiecie próbki mogą być  

monitorowane i bezbłędnie identyfikowane w laboratorium, do którego  

trafiają wszystkie próbki pobierane od pacjentów. Identyfikacja i śledzenie 

próbek stanowią kluczowy element łączący pacjenta z diagnozą. 

Pacjent: Piotr Jedynak
Wiek: 44 lata

DYMO® Etykiety  
Niestandardowe

Etykiety na butelki 
z lekami

Karty informujące

Trwałe etykiety LW Durable zawierają klej o wysokiej wytrzymałości 
przemysłowej i wytrzymałą powłokę odporną na złuszczanie i ścieranie.

• Zastosowanie kleju przemysłowego gwarantuje, że etykiety trwale przyklejają się do
powierzchni papierowych, tworzyw sztucznych, elementów metalowych,
drewnianych, szkła i innych powierzchni.

• Powłoka ochronna zapobiega odklejaniu się etykiet na skutek działania
wilgoci, acetonu, alkoholu i popularnych środków czyszczących.

•  Tworzywo sztuczne odporne na zarysowania i zdzieranie zapewnia większą trwałość
niż w przypadku etykiet papierowych.

Więcej szczegółów: www.dymo.com ZAWSZE
UŻYWAJ
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W gabinecie zabiegowym
Łatwiejsza identyfikacja pacjenta.  

Po przybyciu do gabinetu zabiegowego personel za pomocą małej  

drukarki tworzy etykiety do karty Piotra. W międzyczasie anestezjolog  

nakleja wydrukowane etykiety na strzykawki zawierające lek dla Piotra. 

Gdy lekarz pobiera tkankę do dalszego badania, dodatkowe etykiety  

umożliwiają precyzyjną identyfikację próbek w ramach tego procesu.

W laboratorium
Akcesjonowanie i precyzyjne śledzenie próbek.  

Gdy próbki Piotra trafiają do laboratorium patologii, są one akcesjonowane, 

rozdzielane, a następnie umieszczane na oznaczonych szkłach do  

oznaczania. Na tym etapie etykiety ponownie wyznaczają nowy standard  

w oznaczaniu, zapewniając pozytywną identyfikację pacjenta (PPID). 

Przede wszystkim  
bezpieczeństwo pacjenta
„Orientacja na pacjenta” – właśnie w tym kierunku zmierzają obecne trendy w służbie 
zdrowia. Jak ilustruje historia Piotra, czytelnie wydrukowane etykiety  termiczne 
pokonują długą drogę, aby zrealizować zapewnienie, że przede wszystkim liczy się 
dobro pacjenta. Wypełniając lukę w procesie automatyzacji, podnoszą one 
wydajność procesu. Przez ograniczenie ręcznych procesów pozwalają zaoszczędzić 
czas i podnieść poziom bezpieczeństwa pacjenta. 

W służbie zdrowia przede wszystkim liczy się precyzja. Błędy mogą kosztować życie.

Natychmiastowe recepty

Etykiety kart pacjentów

Etykiety do preparatów

Etykieta kart z kodami 
kreskowymi

Etykiety na strzykawki Etykiety na 
fiolki do krwi

Kontrola pochodzenia Etykiety próbek Etykiety próbek



Dlaczego DYMO®?

Dostępnych jest wiele opcji umożliwiających  
drukowanie na potrzeby służby zdrowia, ale najlepsze  
z nich są skierowane do klientów z uwzględnieniem ich 
indywidualnych potrzeb. DYMO® szczyci się tym,  
że oferowane rozwiązania są stworzone pod  
kątem konkretynych potrzeb klientów.

Przystępna cena. Nasze produkty charakteryzują się niskim całościowym kosztem użytkowania oraz 
przystępnymi cenami.

Wydajność procesu. Rozwiązania DYMO® szybko odpowiadają na potrzeby klientów 
w zakresie drukowania, oferując odpowiednie etykiety do każdych zadań. 

DYMO® zapewnia 

natychmiastową dostępność 

wydruku we wszystkich  

obszarach służby zdrowia – 

bez nadwyrężania budżetu. 

Jednym słowem: Wartość.

Dla DYMO® każdy klient  
jest wyjątkowy i takie również 
są nasze rozwiązania.

Właśnie dlatego oferujemy:

Trwałą technologię 
Opracowaną z myślą 

o łatwym użytkowaniu, ale

na tyle trwałą, aby sprostać

wymaganiom środowiska

służby zdrowia.

1
Wszechstronność 
Nasze bezpośrednie drukarki 

termiczne umożliwiają 

wprowadzenie do procesu 

dedykowanych urządzeń, 

bez konieczności 

uwzględniania kosztu 

atramentu lub tonera.

2
Bezprobelmową 
integrację 
Nasze rozwiązania integrujemy 

z wiodącym dostępnym opro-

gramowaniem medycznym na 

zasadzie Plug-and-play lub  

przy użyciu naszego zestawu 

Software Development Kit  

(SDK). Niezależnie od platformy, 

integracja jest niezwykle prosta. 

3
Łatwość użycia 
Specjalizujemy się w intuicyjnych, 

przemyślanych narzędziach – 

żadnych zawiłych ustawień,  

wystarczy nacisnąć jeden przycisk. 

4



SDK

Prostota jest najważniejsza

Ponieważ jest to ważne dla Ciebie.
Codziennie pracujemy nad zacieśnieniem relacji partnerskich z naszymi klientami. 

Niezależnie od tego, czy prowadzisz swój własny gabinet, zarządzasz dużym  

laboratorium, czy też jesteś dostawcą oprogramowania – liczymy się z Twoim  

zdaniem. Pracujemy z Tobą, rozmawiamy z Tobą i słuchamy Ciebie. Analizujemy 

Twoje indywidualne potrzeby i opracowujemy rozwiązania, aby im sprostać.

Naszym celem nie jest realizowanie potrzeb wszystkich ludzi – 
naszym celem jest zaspakajanie Twoich potrzeb.

Uwzględniając wszystkie dzisiejsze wymagania 

związane ze środowiskiem służby zdrowia, 

DYMO® doskonale rozumie, że nie 

potrzebujesz kolejnych komplikacji. Potrzebujesz 

prostych, „praktycznie genialnych” rozwiązań, 

które usprawnią opiekę nad pacjentem.

Dlaczego prostota jest tak ważna dla DYMO®?

DYMO: rozwiązania dla służby zdrowia

LabelWriter™ Wireless 
(2000931)

LabelWriter™ 450 
Twin Turbo  
(S0838870) 

LabelWriter™  
Print Server (S0929080)

LabelWriter™ 450 
(S0838770) 

LabelWriter™ 4XL 
(S0904950) 

LabelWriter™ 450 Turbo 
(S0838820) 

LabelWriter™ 450 Duo 
(S0838920)  

Software Development 
Kit (SDK) 

DYMO®  
Etykiety Niestandardowe

Zalecane zastosowania: 
Osadzone systemy, systemy Linux oraz 
urządzenia medyczne

Zalecane zastosowania: 
Drukarka dwustronna do złożonych 
projektów wieloetykietowych

Zalecane zastosowania: 
Dodawanie drukarek do środowiska 
sieciowego, na przykład punktu 
pielęgniarskiego i punktu dostępu  
w celu udostępnienia drukowania

Zalecane zastosowania: 
Etykiety adresowe, etykiety z kodem 
kreskowym, etykiety na butelki z lekami, 
etykiety na preparaty 
laboratoryjne

Zalecane zastosowania: 
Drukowanie szerokoformatowe do 
etykiet preparatów oraz inne etykiety 
wielkoformatowe

Zalecane zastosowania: 
Drukowanie etykiet i  
korespondencja z pacjentem

Zalecane zastosowania: 
Wszechstronna dwufunkcyjna drukarka do etykiet  
papierowych i trwałych, stworzy każdą etykietę

Zalecane zastosowania: 
Zestawy DYMO® Software Development 
Kit umożliwiają prostą i szybką  
integrację systemu drukowania etykiet 
DYMO® z dowolnym środowiskiem  
Windows®, Mac® lub Linux®.

Stosuj oryginalne etykiety  DYMO®: trwałe 
i papierowe

ZAWSZE
UŻYWAJ



Uwzględniając wszystkie dzisiejsze wymagania

związane ze środowiskiem służby zdrowia,

DYMO® doskonale rozumie, że nie

potrzebujesz kolejnych komplikacji. Potrzebujesz

prostych, „praktycznie genialnych” rozwiązań,

które usprawnią opiekę nad pacjentem.

Odpowiednie rozwiązanie do odpowiednich zastosowań

* Tylko do użytku z drukarką DYMO® LabelWriter™ 4XL

Nr pozycji Zastosowanie Opis Rozmiar 
szer. x dł. Liczba etykiet w rolce

Obsługa gabinetu

S0722370 Karta pacjenta Etykiety poziome na karty 28 x 89 700

S0722400 Adres Etykiety adresowe do korespondencji z klientem 36 x 89 700

S0929110 Identyfikator gościa/dostawcy Identyfikatory imienne bez kleju – na klips 106 x 62 250

S0722560 Identyfikator gościa/dostawcy Identyfikatory przylepne na odzież – łatwo usuwalny klej 41 x 89 700

S0722550 Kod kreskowy Etykiety z kodem kreskowym do zarządzania dokumentacją 19 x 51 450

Laboratorium

S0722520 Próbki Etykiety poziome do oznaczania próbek 25 x 54 500

S0722540 Próbki Etykiety pionowe do oznaczania próbek 32 x 57 1000

S0722550 Próbki Etykiety pionowe do oznaczania próbek 19 x 51 500

S0929120 Preparat Etykiety do suchych preparatów umieszczonych na szkle 25 x 25 750

Farmacja

S0722440 Farmacja Etykieta termiczna na recepty, ostrzeżenia dla pacjentów,  
do oznaczania leków 54 x 70 400

S0722430 Farmacja Etykieta termiczna na recepty, ostrzeżenia dla pacjentów,  
do oznaczania leków 54 x 101 320

S0947420* Farmacja Etykieta termiczna na recepty, ostrzeżenia dla pacjentów,  
do oznaczania leków – wysokowydajne rolki 59 x 102 2 x 575

S0722540 Farmacja Krótka etykieta termiczna do oznaczania leków,  
weterynarii i oznaczania fiolek 32 x 57 150

S0722550 Znieczulenia/strzykawki Etykieta na środki znieczulające i strzykawki  
do oznaczania kodami kreskowymi oraz identyfikacji leków 19 x 51 500

Etykiety LW

1933081 Farmacja LW Durable Labels - etykiety o zwiększonej trwałości/wytrzymałości 25 x 89 350

1933083 Laboratorium LW Durable Labels - etykiety o zwiększonej trwałości/wytrzymałości 25 x 25 850

1933084 Laboratorium LW Durable Labels - etykiety o zwiększonej trwałości/wytrzymałości 32 x 57 800

1933085 Laboratorium LW Durable Labels - etykiety o zwiększonej trwałości/wytrzymałości 19 x 64 450

1933086* Laboratorium LW Durable Labels - etykiety o zwiększonej trwałości/wytrzymałości 
(tylko do drukarki 4XL) 104 x 159 200

1933087 Farmacja LW Durable Labels - etykiety o zwiększonej trwałości/wytrzymałości 59 x 190 170

1933088 Farmacja LW Durable Labels - etykiety o zwiększonej trwałości/wytrzymałości 59 x 102 300

1976411 Laboratorium LW Durable Labels - etykiety o zwiększonej trwałości/wytrzymałości 25 x 54 160

Wydrukowano przy użyciu drukarki LabelWriter® 4XL
na etykiecie 1933086 LW Durables 104 x 159 mm *

Zachowaj dystans Nie podawaj rąk!Odkaż ręce Zawsze myj ręce!

MADE IN
EUROPE

BELGIUM



www.DYMO.com

DYMO bvba, Industriepark-Noord 30
B-9100 Sint-Niklaas, Belgium 
www.dymo.com
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DYMO®. Twój partner  
identyfikacji w służbie zdrowia.
W żadnej innej dziedzinie życia precyzyjna identyfikacja nie ma takiego  

znaczenia jak w służbie zdrowia. Przystępne i zawsze dostępne rozwiązania 

w łatwy sposób mogą usprawnić opiekę nad pacjentem i zapewnić wyższy 

poziom bezpieczeństwa. Przekonaj się w jaki sposób możemy usprawnić 

opiekę nad pacjentem, odpowiadając na specyficzne potrzeby szpitali,  

gabinetów lekarskich oraz laboratoriów na całym świecie. 

Odwiedź stronę internetową www.dymo.com lub www.dymopolska.com, 

aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązań DYMO® w zakresie  

identyfikacji w służbie zdrowia.




