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Problemy ze znakowaniem kasetek histopatologicznych?  Pomyłki w oznakowaniu materiału?  
Rosnące koszty i brak funduszy na drukarkę do kasetek? 

Od początku istnienia Elektro Med stara się zapewnić Państwu jak najwyższą jakość produktów i usług, staramy 
się wdrażać szereg rozwiązań, które są w stanie pomóc Państwu w codziennej pracy. Wiemy jak ważne jest 
prawidłowe oznakowanie materiału diagnostycznego, w tym kasetki histopatologicznej która była, jest i prawdo-
podobnie przez długi jeszcze czas będzie podstawowym narzędziem pozwalającym na pracę z materiałem 
diagnostycznym w diagnostyce patomorfologicznej. Wiemy również, że nie każdy Zakład i Pracownia są w dzisiej-
szych czasach w stanie pozwolić sobie na zakup drukarek do znakowania kasetek. 

Już teraz w naszej ofercie dostępne są kasetki znakowane laserowo!

Gwarancja czytelności i 
bezpieczeństwa danych 

 
Mamy na to sposób!

Dlatego też wychodzimy naprzeciw Państwa oczekiwaniom!

Jak to działa?
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Klient przesyła wytyczne w zakresie 
szablonu i numeracji nadruku, oraz infor-
mację w zakresie całkowitej ilości kasetek 
a także typu i koloru poszczególnych 
typów kasetek *

Kiedy zakończymy prace dostarczymy do 
Państwa kasetki oznakowane zgodnie z 
przedstawionym zleceniem. W zależności 
od ustalonego typu nadruku kasetki 
dostarczymy poszeregowane zgodnie z 
Państwa preferencjami. 
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Możliwość umieszczenia na 
kasetce większej ilości informa-
cji niż za pomocą tradycyjnego 
zapisu

Chcesz wiedzieć więcej?  Skontaktuj się z nami!

Kasetka histopatologiczna z otworami 1 x 5 mm

W ofercie dostępne są kasetki: 

W podstawowych kolorach: białe, żółte, zielone, różowe i niebieskie
Minimalna ilość zamówienia na miesiąc to 2 000 sztuk (dla danego typu i koloru) 

A co ze znakowaniem szkiełek?

Tutaj z pomocą przychodzi Drukarka Slidemate AS on Demand, która nie wymaga 
podłączenia do systemów klasy LIS, ale dzięki wbudowanemu skanerowi pozwala 
na przenoszenie opisu z kasetki na szkiełka z lakierowanym polem. Drukarka ma 
wbudowany system pozwalający również na tworzenie własnych oznaczeń lub 
rozbudowę zaczytanych z kasetki danych.

Po ustaleniu szczegółów zlecenia przystę-
pujemy do realizacji zamówienia

Kasetka biopsyjna z otworami 1 x 1 

Kasetka biopsyjna z wewnętrzną komorą 


