
 

 

 
 

 
 
Etykiety ze wskaźnikiem czasu są prostym sposobem komunikacji 
pomiędzy operatorami, którzy używają ten sam endoskop          
w różnym czasie i w różnych miejscach. Jednoznacznie informują  
o aktualnym statusie danego endoskopu. W celu uniknięcia 
pomyłek różnią się kolorami. Na etykietach operator zapisuje: 
wyróżnik endoskopu, kto ją aktywował, datę i godzinę aktywacji, 
na żółtej etykiecie jest dodatkowe pole do zaznaczenia czy 
endoskop poddano wstępnej dezynfekcji czy nie. 
 
Etykieta żółta 1-godzinna informuje ile jeszcze zostało czasu do 
poddania endoskopu końcowej procedurze mycia i dezynfekcji. 
Aktywuje się zaraz po skończeniu zabiegu lub po wstępnej 
dezynfekcji w procedurze przyłóżkowej - na etykiecie znajduje się 
specjalne pole do zaznaczenia czy endoskop poddano wstępnej 
dezynfekcji. Aby aktywować wskaźnik wystarczy nacisnąć 
odpowiednie pole. Po aktywacji bezpieczny niebieski barwnik 
migruje wzdłuż okna wyświetlacza informując o upływie czasu   
od aktywacji. Proces mycia i dezynfekcji endoskopu w procedurze 
końcowej musi być wykonany w pierwszej godzinie po zabiegu. 
 
Etykieta zielona 7-dniowa i niebieska 12-dniowa wskazują liczbę 
dni, które upłynęły od procesu dezynfekcji końcowej endoskopu. 
Aktywuje się je po procesie dezynfekcji końcowej. 

 
Jedną z największych zalet etykiet ze wskaźnikiem jest łatwość 
użycia. Użytkownik rozpoczyna odliczanie czasu, mocno naciskając 
kciukiem przycisk aktywacji na etykiecie. Czerwona linia na dole 
skali czasu pojawia się w ciągu 2 minut informując użytkownika,    
że wskaźnik rozpoczął rejestrowanie czasu. Dokładność osi czasu 
wynosi +/-10 % po zakończeniu aktywacji. 

 

NR KAT. OPIS 
 

OPAK. 

L.HTK-1H2 
 

1-godzinny czas pracy 100 szt. 

L.HTK-7D2 7-dniowy czas pracy 
(wskaźnik 1, 3 i 7 dni) 

100 szt. 

L.HTK-12D 12-dniowy czas pracy 
(wskaźnik 1, 3, 5, 7, 10 i 12 dni) 

100 szt. 
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ZALETY: 
KODOWANIE KOLORAMI 
- Łatwa identyfikacja i mniejsze 
ryzyko błędów ludzkich 
ZACZEP PĘTELKOWY 
- Łatwe i szybkie w użyciu. 
UŻYTE SUROWCE 
- Nietoksyczne, bez lateksu, 
silikonu i PVC. 
- Bezpieczeństwo pacjenta     
i personelu. 
- Wytrzymałość etykiet. 

 
 
 
MONITOROWANIE CZASU 
- Przypomnienie o 
upływającym czasie. 
- Narzędzie do zarządzania 
jakością i procesem.  
WYZNACZONE POLA 
INFORMACYJNE 
- Pomoc w dokumentacji. 
- Minimalizacja ryzyka, 
bezpieczeństwo. 
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