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SOLUÇÃO COMPLETA
(INCLUÍDO CONSUMÍVEL,
SERVIÇO E SUPORTE)
Junto com colaboradores de software que desenvolvem
aplicações para a saúde, hospitais, dentistas e outros
sectores médicos, a Toshiba pode oferecer uma
solução total incluindo um amplo leque de consumíveis
homologados, etiquetas, ﬁtas e grande variedade de
braceletes dos principais fornecedores.
Uma Rede Europeia de suporte em mais de 11 países
Ofrece-lhe a tranquilidade de que uma vez realizada
a instalação das impressoras terão uma manutenção
proﬁssional realizada por pessoal qualiﬁcado.

PROVADO E TESTADO
EM TODA EUROPA

O Hospital Tameside atende a uma
População aproximada de 250.000
habitantes. Para cumprir com as
directrizes NPSA colocou-se em prática
uma solução de braceletes impressas
com vista a melhorar os processos
administrativos e eliminar os erros associados às inscrições
manuscritas das braceletes. O hospital procurava um sistema que
fosse rápido, preciso, ﬁável a 100% e que pudesse funcionar no
processo de admissões 24 horas / 7 dias.
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SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO
TOSHIBA ESPECÍFICAS
PARA O SECTOR DA SAÚDE
Impressão Fiável e Provada para Hospitais, Farmácias e Clínicas

“Queríamos que o hospital utilizasse as braceletes geradas
com os equipamentos informáticos. A P3 Medical e a Toshiba
desenvolveram uma solução de futuro que nos permite imprimir
desde o nosso Sistema de Administração de Pacientes actual,
directamente para as impressora Toshiba nas nossas salas” –
Linda Harris, Directora de Projecto.

CREDENCIAIS VERDES
Toshiba, comprometida com o desenho e a
produção de produtos que reduzam o impacto
meio ambiental, criar standards de qualidade
para cada produto e os prescreve com os
mais altos níveis requeridos pela industria.
www.toshibatec.co.jp/csr/report
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Steve Beale, IT Manager de Farmácia
em St. George’s, comenta a decisão
de utilizar soluções de mobilidade da
Toshiba para Impressão portátil, “Era
demasiado caro ter impressoras e
etiquetas de forma permanente em
todos os lugares necessários, no entanto vi uma demonstração
das impressoras portáteis da Toshiba e dei-me conta que isto
podia ser uma solução rentável para o problema de San George’s”.
As impressoras portáteis da Toshiba são levadas pelo farmacêutico,
e quando necessitar de uma etiqueta o farmacêutico pode aceder
ao sistema informático do hospital com o PC e emitir a etiqueta
sem necessidade de ir à farmácia. Isto proporciona uma grande
economia de tempo, liberta de forma mais rápida as camas no
hospital e consegue importantes poupanças nas facturas médicas.
Steve comentou sobre o hardware da Toshiba, “A economia
de tempo, a qualidade e a ﬁabilidade do hardware da Toshiba
oferece benefícios adicionais com um baixo custo de propriedade.
A impressora é robusta e resistente e com a certiﬁcação WiFi e
compatibilidade Cisco, temos um produto à prova de futuro que
cumpre com os nossos requerimentos.”

O seu Distribuidor Toshiba:

GROUP Companies
TOSHIBA TEC Netherlands Retail
Information Systems b.v.
Tel. +31 (0)33 453 81 00
info@toshibatec-eu.nl
www.toshibatec-eu.nl
TEC Polska Sp. z.o.o.
Tel. +48 (0)22 501 67 70
info@toshibatec-eu.pl
www.toshibatec-eu.pl
TEC Italia, S.r.l. Gruppo Toshiba
Tel. +39 (0)2 48 60 24 61
info@toshibatec.it
www.toshibatec-eu.it

* Recomendamos o suporte Toshiba linerless. Todos os nomes de companhias
e/ou produtos são marcas registadas pelos seus respectivos proprietários.
Todas as características e especificações descritas estão sujeitas a alterações
sem prévio aviso. Bluetooth é uma marca registada propriedade de Bluetooth
SIG. Inc e utilizadas sobe licença por TOSHIBA TEC CORPORATION. O Logotipo
Wi-Fi CERTIFIED é uma marca de certificação de Wi-Fi Alliance.

Printed on
recycled paper

Devido ao conhecimento da
problemática particular que
enfrentam no dia a dia os
proﬁssionais da saúde, a Toshiba
e os seus parceiros proporcionam
soluções de Impressão efectivas
e ﬂexíveis de acordo com as
necessidades actuais.
Estas soluções permitem às
diferentes organizações de saúde,
como o Serviço Nacional de
Saúde e Primeiros Socorros, aos
seus proﬁssionais e organismos
associados, melhorar nos seus
objectivos medíveis, tais como
níveis de serviço e resultados de
atenção a pacientes.
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Porquê eleger
as soluções
para saúde
da Toshiba?

APLICAÇÕES
PARA SAÚDE
As impressoras Toshiba são eleitas mundialmente por proﬁssionais da saúde
nos seus centros de trabalho ou em situações que requeiram deslocações,
permitindo a todo momento a emissão de etiquetas, tickets e recibos de forma
imediata e eﬁcaz.
Para utilização com os códigos de barras de hoje e os de amanhã como 2D
Datamatrix, ou RFID no futuro, as impressoras da Toshiba são a solução ideal.

Fiabilidade
Com uma experiencia de mais de 20
anos no mercado de Auto-ID, a Toshiba é
um dos únicos fabricantes que desenha
e produz os seus próprios produtos.
Usando a “voz do cliente” para o
desenvolvimento, Toshiba cria, desenha,
testa, fabrica, instala e suporta uma
gama completa de produtos para garantir
coerência e ﬁabilidade a largo prazo.

Durabilidade
Todos os produtos Toshiba foram
desenhados para trabalhar nos ambientes
mais extremos e exigentes. Desde os
produtos portáteis com carcaça exterior
robusta e resistente, até à gama industrial,
com acabamentos em aço e robustos
mecanismos metálicos internos. Sem
esquecer o utilizador dos equipamentos
Toshiba, protegendo-o de acidentes ao
incorporar no produto mecanismos de
segurança que restringem o acesso às
partes móveis das impressoras.

Conectividade
Para uma fácil conectividade, as
impressoras Toshiba incorporam um
amplo leque de interfaces para sua
rápida integração em qualquer sistema.
A conexão LAN é standard na maioria
dos produtos Toshiba.

Compatibilidade
O compilador de comandos BCI e
as possibilidades de emulação das
impressoras Toshiba permitem a sua fácil
integração no sistema sem alterações de
software ou drivers, isto é ideal para poder
deslocar produtos existentes o incorporar
novos modelos ao sistema actual.
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Desde portáteis a industriais e alta resolução, os produtos Toshiba são
utilizados em numerosas aplicações do sector da saúde.

SOLUÇÕES TOSHIBA
PARA A SAÚDE
IMPRESSÃO PORTÁTIL
Com capacidade de integração em todos os tipos de infra-estruturas,
as impressoras portáteis da Toshiba são utilizadas para a emissão de
receitas, tickets e etiquetas quando e onde seja necessário. Soluções
robustas e ﬁáveis, incredulamente pequenas e leves. Desenhadas para
ser utilizadas sem esforço por os proﬁssionais da saúde.
Ultra-compactas e com desenho robusto e actual
Teclado para utilizador com ecrã de informação LCD retro iluminada
Velocidade de Impressão superior, com dispensagem automática de
etiquetas

GESTÃO DE DOENTES IMPRESSÃO DE DIAGNÓSTICOS

Máxima capacidade de papel com uma carga rápida e fácil

Para o seguimento e monitorização dos pacientes, essencial
para melhorar a segurança do paciente e minimizar possíveis
riscos médicos.

Fácil integração no sistema.

FARMÁCIA
Etiquetas de alta precisão e qualidade,
ﬂexibilidade na utilização de diferentes modelos
de etiquetas e tamanhos.

ETIQUETAGEM DE ACTIVOS
A inovadora tecnologia SPRINT da Toshiba, oferece uma
solução de baixo custo de etiquetado RFID para a gestão de
activos, realizando a Impressão e codiﬁcação directa no tag
RFID.

LABORATÓRIO
ESTERILIZAÇÃO
Especialistas em Impressão de alta resolução,
produzindo etiquetas de alta qualidade nos
ambientes mais duros. Ideal para a etiquetagem
de prescrições, radiograﬁas e amostras.

SACOS DE SANGUE
As impressoras Toshiba permitem uma completa aderência
nos diversos formatos para a etiquetagem de sacos de
sangue.

PATOLOGIA
RADIOGRAFIA
RAIOS-X
Soluções a baixo custo para cobrir os requisitos
standard de etiquetagem.

Ampla conectividade: USB, Bluetooth e Wireless LAN

SOLUÇÕES DE MESA
E TRANSPORTÁVEIS
Imprimir as etiquetas de código de barras de qualidade superior, só
quando se necessitem, reduz drasticamente o gasto desnecessário.
As impressoras de mesa da Toshiba são compactas, rápidas e
muito fáceis de usar, com resultados proﬁssionais e ﬁáveis sempre
que o necessite.
Impressão proﬁssional em tamanho compacto
Desenho e Impressão directamente desde um PC
Modelos com resolução de Impressão em 200 ou 300 dpi
Rápida integração em sistemas existentes
Qualidade reconhecida em resistente carcaça de plástico
Soluções Transportáveis onde seja necessário.

IMPRESSÃO INDUSTRIAL E RFID
Para as aplicações de saúde mais exigentes, onde se requer um
alto volume de produção, a gama industrial da Toshiba garante
o rendimento sem comprometer a qualidade de Impressão.
Desenvolvida para evoluir no tempo, a posibilidade de incorporar
um módulo RFID permite a sua integração em novos modelos
tecnológicos sem necessidade de alterações de hardware.
Variedade de opções de conexão, suportando um amplo leque
de protocolos de segurança
Função única de Levantamento de Cabeça, permite a poupança
de ﬁta e a protecção de chips RFID
Ferramentas SNMP para a gestão de todas as impressoras em
rede desde um posto central
Velocidade de Impressão até 254mm/s (10”/segundo)
Fácil manutenção sem ferramentas para a substituição dos
principais componentes.

alta resolução até 600 dpi,
para imprimir pequenas etiquetas (desde 3 mm de altura)
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