
System D-Trace umo liwia wydruk etykiet 
dokumentacyjnych dla dzia u CS  dzi ki czemu 
mamy mo liwo  pe nej identyfikacji i nadzoru 
nad narz dziami w pewny i szybki sposób. Jest 
wygodny i atwy w obs udze dla ka dego 
operatora. Dzi ki temu systemowi w po czeniu  
z termotransferowymi etykietami ze wska nikami 
typu 1 (para, tlenek etylenu, plazma) mo esz by  
pewien suteczno ci ka dej procedury w dziale 
CS. 

Drukowanie Twoich etykiet 
dokumentacyjnych nigdy nie by o 
atwiejsze ! 

Wydrukowanie kodu QR na ka dej etykiecie 
zaoszcz dzi Twój czas zapobiegaj c konieczno ci 
wpisywania z u yciem klawiatury ka dego 
parametru z osobna. 
Jednorazowe zeskanowanie kodu QR skanerem 
Printex spowoduje automatyczne wype nienie 
pustych miejsc parametrami kodu QR z Twojej 
starej etykiety. 



Licencj  na oprogramowanie D-Trace posiada 
firma Printex.  Stosuj c je mo esz wydrukowa  
wszystkie szczegó owe informacje wymagane 
przez dzia  CS takie jak numer serii, nazw  
wyrobu, dane dotycz ce operatora, dat  
sterylizacji, dat  wa no ci, typ cyklu i jego 
numer dla wszystkich sterylizowanych wyrobów.

Printex opracowa  cyfrowy system dokumentacji 
umo liwiaj cy ledzenie obiegu narz dzi w trakcie 
ich sterylizacji np. w dziale centralnej sterylizacji. 
W sk ad systemu Printex D-Trace wchodzi 
zarówno oprogramowanie jak i termotransferowa 
drukarka. atwa do instalacji szybka, kompaktowa, 
o rozdzielczo  300 DPI i du ej pami ci zapewnia 
wysok  jako  wydruku. 
Za adunek zarówno etykiet jak i ta my s  bardzo 
atwe. 

Dzi ki systemowi mo liwe jest utworzenie 
spersonalizowanego RAPORTU zawieraj cego 
wszystkie informacje wydrukowane na etykiecie.. 
Mo esz go wydrukowa  i przechowywa  w 
segregatorze i dzi ki temu zawsze mie  dost p do 
przebiegu wykonanych przez Ciebie cykli 
sterylizacyjnych. Pozwala to na uzyskanie pewno ci, 
e wszystko zosta o wykonane w prawid owy sposób. 

U ycie skanera Printex 2D Scan pozwala na 
zaoszcz dzenie czasu przy tworzeniu etykiety 
dokumentacyjnej. Jednym klikni ciem 
spowoduje wype nienie wszystkich pustych  
miejsc niezb dnych do utworzenia nowej 
etykiety. 

Minimalne wymagania: 
-500 MHZ PROCESOR 
- 512 MB RAM 
Kompatybilne z: 
- MICROSOFT WINDOWS 
XPNlSTAl7/8 A 32/64 BIT 
oraz wy szymi wersjami. 


