Laser technologie

Dé totaaloplossing voor instrument tracering

Alle materialen

Lasertechnologie aan de prijs van micropercussie
De datamatrix camera die elke matrix leest
Integrerende software

Alle type markeringen

Dienstverlening
 Installatie & integratie
 Opleiding
 Ondersteunende software
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www.besco.be

SurgiScan

Besco Laser & Laser Marking Software

De snelste en meest functionele scanner voor chirurgisch instrumentarium

Hoge kwaliteit – Lage prijs – Alle materialen – Gebruiksvriendelijk

Besco Datamatrix Camera

Besco Laser & Rookextractie met HEPA filter
Fiber Laser
•
•
•
•
•

Auto focus
Laser power
Minimum lijndikte
Minimum karakter
Markeringsdiepte

10 W
0,02 mm
0,15 mm
0 - 0,5 mm

Mogelijke markeringen
• Leest onmiddellijk: binnen < 0,5 sec.
• Geschikt voor ieder type instrument (mat, blinkend, plastiek,…)
• Datamatrix codes van 1,0 x 1,0 mm tot 9,0 x 9,0 mm vlot leesbaar

•
•
•
•

Datamatrix
Barcodes
Tekst
Logo’s – foto’s

Materialen

• LED-verlichting (4 kleuren)

•
•
•
•

• Conische top aangepast aan alle types chirurgische instrumenten

Rookextractie met HEPA filter

• Auditief signaal geeft succesvol lezen aan

• Waterdichte aluminium behuizing
• Inclusief performante lees- & camera-software

Lasertechnologie voor elk ziekenhuis bereikbaar

Titanium
RVS
Plastics
Aluminium

• Aansluiting op de Besco laser voor
rookafzuiging
• Geen aansluiting op externe afzuiging
noodzakelijk

Besco Laser Management Software

Besco Fiber Laser
• Lasertechnologie voor de prijs van een Micropercussie-toestel
• Aankoop
• Huur
• Formules op maat
• Plug & Play dankzij ondersteuning Besco
• Opleiding
• Noodzakelijke instellingen als template beschikbaar
• Standaard
• Op maat van uw ziekenhuis
• Geen externe rookafzuiging nodig
• Rookafzuiging met HEPA-filter
•
Bijgeleverde
“Laser tijdens
Management
Software” = koppelen in de database
SteMaTo®: éénmaal scannen
het inpakken
• Genereren unieke codes
• Beheer van de laseropdrachten

SteMaTo®: integratie datamatrix door éénmalig scannen!

Laser Marking Templates
• Grafische Laser software EzCad2
• Besco ontwerpt al uw templates
• Type
• Datamatrix, barcode, tekst, foto,…
• Materiaalsoort
• Grootte
• Datamatrix vanaf 1x1 mm

Laser Marking Software
• Genereert automatisch unieke codes
• Hexadecimale techniek: max. aantal
unieke codes met minimaal aantal
karakters
• Stuurt de graveersoftware
• Hoge efficiëntie
• Tot 500 instrumenten per dag
• Minimale instrumentenkennis
noodzakelijk

