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U kunt alleen veilige en effectieve zorg verlenen met een geschikt en nauwkeurig 
identificatiesysteem. Maar patiëntidentificatie houdt veel meer in dan 
patiëntveiligheid - het heeft invloed op bijna alle aspecten van de medische zorg: 
de ervaring van de patiënt... de efficiëntie van het zorgproces... de tevredenheid van 
verpleegkundigen, artsen en het personeel. Deze resultaten kunnen allemaal  
teruggebracht worden tot één punt: de doeltreffendheid van uw identificatieoplossing.

Met meer dan 50 jaar ervaring, biedt Precision Dynamics nauwkeurige, betrouwbare 
en gebruiksvriendelijke patiënt ID-oplossingen voor een vlekkeloze zorgverlening 
op elke belangrijke ziekenhuisafdeling, om fouten te voorkomen en medische 
resultaten te verbeteren. Sinds 2008 heeft Precision Dynamics met TimeMed 
Labeling Systems haar krachten gebundeld en biedt zij de meest uitgebreide selectie 
kwaliteitspolsbandjes en labelingsystemen in de hedendaagse gezondheidszorg.

Onze producten worden toegepast bij de top 100 ziekenhuizen in de VS en omvatten 
een grote reeks ID-producten die alle aspecten van de zorgverlening raakt - van 
opname tot ontslag, van geneesmiddelentoediening tot chirurgische procedures, van 
IT tot diagnostiek.

Wanneer het op patiëntveiligheid aankomt is positieve 
patiëntidentificatie van belang. 

technologie

Verbindingskaart EPD

Opname/Ontslag

Laboratorium  
& testafdeling Financiën

transfusie

Chirurgische Procedures

Behandeling & toediening 
van geneesmiddelen

Diagnostiek

PDC Geïntegreerde ID-oplossingen voor de Gezondheidszorg

*Op grond van recente onderzoeken van U.S. News & World Report (Honor Roll of America’s Best Hospitals) en Hospital & 
Health Networks (Most Wired Hospitals).
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Bij Precision Dynamics begrijpen wij de grote impact 
van onze identificatieoplossingen op de totale 
praktijk van de gezondheidszorg. We weten dat 
inefficiënte en ineffectieve ID-systemen operationele 
problemen veroorzaken die patiëntenlevens kosten, 
en geld voor uw organisatie.

We weten welke frustraties uw artsen en patiënten 
ervaren wanneer uw ID-oplossingen niet goed 
werken. We weten dat alleen 100% een optie is.

Als ISO 9001 gecertificeerd bedrijf, hanteert 
Precision Dynamics een systematische 
aanpak met internationale standaarden om 
een superieur productontwerp, productie en 
klantondersteuningsdiensten te garanderen. 
Elk door ons geproduceerd product ontstaat 
na duizenden uren zorgvuldig onderzoek en 
testen om de duurzaamste, betrouwbaarste en 
comfortabelste producten te leveren. We blijven 
voortdurend werken en innoveren om optimale 
prestaties en verbeteringen van alle door ons 
geproduceerde producten te garanderen. We 
streven er constant naar de behoeftes van onze 
klanten beter te begrijpen en meten onze prestaties 
via middelen zoals ons Klantenpanel en onze 
Klantonderzoekprogramma’s.

Bij Precision Dynamics begeleiden wij elke stap 
van onze identificatieoplossingen, door trainingen 
te bieden aan het personeel en onze klanten te 
adviseren over het juiste product voor de juiste 
toepassing. Als onderdeel van onze kwaliteitservice 
standaarden verzekeren wij tijdige levering, accurate 
orderverwerking en oplossingen voor uw problemen.

U kunt voor, tijdens en na het plaatsen van uw order 
onze klantenservice contacteren. Ons team is online, 
per telefoon en persoonlijk bereikbaar om ervoor te 
zorgen dat uw identificatieoplossingen naadloos 
werken. Met persoonlijke en deskundige adviezen van 
onze Landelijke Field Sales vertegenwoordigers zorgen 
wij voor de persoonlijke touch die andere bedrijven 
niet kunnen evenaren. Met extreme aandacht voor 
detail begrijpen wij dat een ogenschijnlijk zeer klein 
iets invloed kan hebben op elke belanghebbende, elk 
resultaat en elke dag.

Bij PDC Europe,
zijn we positief en

bieden u het verschil.    

KWALITEITSPROCESSEN.  
KWALITEITSZORG.

SERVICE WAAROP U 
KUNT REKENEN.

POSITIVE ID. POSITIVE OUTCOMES.tm
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Als pionier op het gebied van identificatie in de Gezondheidszorg heeft Precision Dynamics 
een nieuwe markt gecreëerd met de meest revolutionaire industrieproducten. Onze 
producten beantwoorden aan de veranderende identificatietechnologieën om aan uw 
behoeften, vandaag, morgen en in de toekomst te voldoen.

Eerste Time® Tape gekleurde Labeling
Eerste patiëntpolsbandje uit één stuk
Eerste patiëntpolsbandje met barcode
Eerste polsbandje voor pasgeborenen en gezinsleden (SnugFit®)
Eerste thermische polsbandje (ScanBand®) voor thermische printers
Eerste Smart Band® RFID polsbandsysteem
Eerste DuraPrint® non-overlay laser bedrukbaar ID-systeem

Met jaarlijks een miljoen personen die letsel oplopen door fouten tijdens een 
ziekenhuisbehandeling, blijft patiëntveiligheid de topprioriteit van de gezondheidszorgsector. 
De Precision Dynamics producten richten zich op oplossingen die in overeenstemming 
zijn met de richtlijnen van de Joint Commission Patient Safety Goals & Standards om te 
voorkomen dat patiënten slachtoffer worden van menselijke fouten.

1. De nauwkeurigheid van de patiëntidentificatie verbeteren
2. De doeltreffendheid van de communicatie tussen zorgverleners verbeteren
3. De veiligheid van het geneesmiddelengebruik verbeteren
4. Geneesmiddelen op elkaar afstemmen in het zorgcontinuüm
5. Het risico op letsel door vallen bij patiënten verminderen
6. De actieve betrokkenheid van de patiënt bij zijn behandeling bevorderen
7. De recognitie van en respons op veranderingen in de gezondheidstoestand
               van de patiënt verbeteren

INNOVATIE EN EXPERTISE.

EEN PASSIE VOOR PATIËNTVEILIGHEID.

PRECISION DYNAMICS CORPORATION
POSITIVE ID. POSITIVE OUTCOMES.tm

www.pdc-europe.com
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ALLE PRODUCTEN ZIJN LATEX-VRIJ

ID OPLOSSINGEN MET BARCODE

Maak kennis met de Joint Commission
Patient Safety Goals & Standards

Doelstelling n°1:  
De nauwkeurigheid van de patiëntidentificatie verbeteren.

Doelstelling n°2:  
De doeltreffendheid van de communicatie tussen zorgver-
leners verbeteren.

Doelstelling n°8:  
Geneesmiddelen zorgvuldig en volledig op elkaar afstemmen 
in het zorgcontinuüm

U kunt een keuze maken uit de volgende identificatie-
oplossingen met barcode: Thermische Bandjes die in 
slechts enkele seconden worden bedrukt door directe 
thermische printers. Laser Print Bandjes & Labels 
zorgen voor een uitstekend print- en scanvermogen en 
beschermen de afgedrukte informatie tegen vuil en 
bloed. Specifieke bandjes met bescherming voor labels 
of insteekkaartjes met geprinte patiëntgegevens.

•  Thermische bandjes
•  Labelbandjes
•  Laserprinter Bandjes

ID OPLOSSINGEN MET BARCODE 
Precision Dynamics heeft het eerste polsbandje met barcode in 1984 
ontwikkeld. Momenteel verkiezen steeds meer ziekenhuizen de PDC 
polsbandjes met barcode boven elk ander bestaand systeem.

Alle PDC ID-oplossingen met Barcode producten zijn latexvrij en bij sommige is
bedrukking op maat mogelijk

U kunt moeiteloos de compatibiliteit tussen printer en polsbandje 
bekijken met de PDC Printer Referentie Gids! Ga naar: www.
pdcorp.com/printerguide

+
+
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ALLE PRODUCTEN ZIJN LATEX-VRIJ

ID OPLOSSINGEN M
ET BARCODE

ID OPLOSSINGEN MET BARCODE

Vervang ** door een kleurnummer :

Geel Groen

11
Wit  Blauw Rood Oranje

14 1513 16 17

Vervang ** door een kleurnummer :

Geel Groen

11
Wit  Blauw Rood Oranje

14 1513 16 17

ID OPLOSSINGEN MET BARCODE

Product Nummer Maat bandje Info zone Kern diameter Buiten diameter Bandjes/doos

7041-**-PDM

29,2 cm L x 2,9 cm H 10,1 cm L x 2,9 cm H

3,8 cm 16,5 cm 250/RL-2Rollen

7041S-**-PDM 3,8 cm 14,9 cm 250/RL-2Rollen

7043-**-PDH 2,5 cm 10,5 cm 100/RL-2Rollen

7043S-**-PDH 2,5 cm 9,6 cm 100/RL-2Rollen

7049S-**-PDO 2,5 cm 12,6 cm 175/RL-2Rollen

**7055-**-PDO 2,5 cm 9,6 cm 85/RL-4Rollen

*7340-11-PDM 7,6 cm 18,3 cm 250/RL-2Rollen

***7341-**-PDJ 7,6 cm 14 cm 125/RL-2Rollen

7342-**-PDM 7,6 cm 18 cm 250/RL-2Rollen

Product Nummer Maat bandje Info zone Kern diameter Buiten diameter Bandjes/doos

7023-**-PDM

29,2 cm L x 1,9 cm H 7,9 cm L x 1,9 cm H

3,8 cm 16,7 cm 250/RL-2Rollen

7023S-**-PDM 3,8 cm 14,9 cm 250/RL-2Rollen

7024-**-PDH 2,5 cm 10,4 cm 100/RL-2Rollen

7024S-**-PDH 2,5 cm 9,7 cm 100/RL-2Rollen

7029S-**-PDO 2,5 cm 12,5 cm 175/RL-2Rollen

CompuBand® Direct Thermal 
met druksluiting
•  In enkele seconden geprint met directe thermische printers, 
    met activering van een hittegevoelig thermisch materiaal
•  Duurzaam, sterk, licht en comfortabel
•  Soft CompuBand® is gemaakt uit vrij zacht materiaal. Ideaal voor patiënten
    met een gevoelige huid, onder wie baby’s en ouderen
•  Met kwalitatief hoogstaande barcodes voor scannen en nauwkeurige
    patiëntidentificatie
•  Druksluiting beveiligd tegen overdracht

CompuBand® Volw. Direct Thermal
•  Soft CompuBand® met zachter materiaal bij 7041S, 7043S en 7049S 
•  Ook verkrijgbaar met kerndiameter van 7,6 cm
    Neem contact op met de klantenservice voor meer informatie
•  Druksluiting (zie rechts)

CompuBand® Volw./Kind Direct Thermal
•  Soft CompuBand® met zachter materiaal bij 7023S, 7024S en 7029S
•  Druksluiting (zie rechts boven)

*    De 7340 band is ALLEEN in het Wit verkrijgbaar. De indexstreep bij de perforatie is compatibel
      met alle Zebra Printers
**  De 7055 band is niet verkrijgbaar in 13-Blauw
***De 7341 band is ALLEEN verkrijgbaar in het wit en Groen

Product Nummer Beschrijving Klipjes/doos

8615-00-PDJ Single Post Snap 250

Precision® CompuBand® Snap

tOP SELLER

POSItIVE ID.
POSItIVE OUtCOmES.

“Met CompuBand® 
wordt het werk van ons 
verplegend personeel 
makkelijker omdat het 
scannen van een barcode 
minder moeite kost dan 
het handmatig invoeren 
van informatie. Deze 
verandering werd als zeer 
positief ervaren.”

- Connie taylor
Patient Care Policy and 
Procedures Coordinator 
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ALLE PRODUCTEN ZIJN LATEX-VRIJ

ID OPLOSSINGEN MET BARCODE
POLSBANDJES MET THERMISCHE BEDRUKKING EN BARCODES

Product Nummer Maat bandje Info zone Kern diameter Buiten diameter Bandjes/doos

7050-11-PDM
29,2 cm L x 2,9 cm H 10,1 cm L x 2,9 cm H

3,8 cm 15,8 cm 250/RL-2Rollen

7056-11-PDH 2,5 cm 10,2 cm 100/RL-2Rollen

Product Nummer Maat bandje Info zone
Kern 

diameter Buiten diameter Bandjes/doos

7550-11-PDK 29,2 cm L x 2,9 cm H 29,2 cm L x 2,9 cm H 3,8 cm 13,3 cm 150/RL-2Rollen

Product Nummer Maat bandje Info zone
Kern 

diameter Buiten diameter Bandjes/doos

7701-11-PDL
20,3 cm L x 2,9 cm H 3,8 cm L x 1,9 cm H 3,8 cm 12,6 cm 200/RL-2Rollen

7701-49-PDL

CompuBand® Extra Breed Direct Thermal

Precision® Baby Thermal Band  
Met de Precision® Baby Thermal Band polsbandjes is positieve patiëntidentificatie bij
pasgeborenen mogelijk middels de barcodetechnologie zodat patiëntveiligheid gegarandeerd is.

•  Vlak oppervlak voor de beste scanresultaten en vermijdt krommingproblemen 
•  Het thermische oppervlak beschermt afdruk & barcode tegen water, zeep en handgel
•  Geschikt voor de meeste thermische printers
•  Makkelijk te hanteren kleefsluiting met fraudedetectie
•  Verkrijgbaar in het wit of met Snuggy Bears® patroon

11
Wit Snuggy Bears

49

CompuBand® X
• “X-perforatie” patroon om over de totale lengte van de band te printen
•  Druksluiting (zie pagina 9 om deze afzonderlijk te bestellen)

NIEUW

NIEUW
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ALLE PRODUCTEN ZIJN LATEX-VRIJ

ID OPLOSSINGEN MET BARCODE
POLSBANDJES MET THERMISCHE BEDRUKKING EN BARCODES

Vervang ** door een kleurnummer :

Geel Groen

11
Wit  Blauw Rood Oranje

14 1513 16 17

Vervang ** door een kleurnummer :

Geel Groen

11
Wit  Blauw Rood Oranje

14 1513 16 17

Product Nummer Maat bandje Info zone
Kern

diameter Buiten diameter Bandjes/doos

*7042-**-PDM

29,2 cm L x 2,9 cm H 11,4 cm L x 2,9 cm H

3,8 cm 13,5 cm 250/RL-2Rollen

**7045-**-PDL 2,5 cm 12 cm 200/RL-2Rollen

7046-**-PDL 2,5 cm 12,1 cm 200/RL-2Rollen

*7054-**-PDO 2,5 cm 8 cm 85/RL-4Rollen

***7057-**-PDK 2,5 cm 10,9 cm 150/RL-2Rollen

7058-11-PDO 3,8 cm 12,7 cm 220/RL-2Rollen

7240-**-PDM 2,5 cm 13,4 cm 250/RL-2Rollen

7343-**-PDM 7,6 cm 15,4 cm 250/RL-2Rollen

7344-**-PDR 7,6 cm 20 cm 500/RL-2Rollen

Product Nummer Maat bandje Info zone
Kern

diameter Buiten diameter Bandjes/doos

7022-**-PDM

29,2 cm L x 1,9 cm H 11,4 cm L x 1,9 cm H

3,8 cm 13,5 cm 250/RL-2Rollen

°7030-11-PDL 3,8 cm 12,7 cm 200/RL-2Rollen

7028-**-PDM 7,6 cm 15,2 cm 250/RL-2Rollen

*7052-**-PDH 2,5 cm 8,8 cm 100/RL-2Rollen

ScanBand® Direct Thermal met kleefsluiting
•  De ScanBand® levert barcodes van hoge kwaliteit voor een nauwkeurige scan van de patiëntidentiteit
•  Afdrukken van tekst, lineaire en 2D barcodes, foto’s en afbeeldingen mogelijk
•  Kleefsluiting met fraudedetectie

ScanBand® Direct Thermal met kleefsluiting (Volw.)

ScanBand® Direct Thermal met kleefsluiting  (Volw. / Kinderen)

*7042, 7048 en 7054 bandjes zijn niet beschikbaar in 17-Oranje
**De indexstreep bij de perforatie is compatibel met alle Zebra Printers

*7052 bandje is ALLEEN verkrijgbaar in het wit, Blauw en Rood
° 7030 bandje is ALLEEN verkrijgbaar in het wit

ID OPLOSSINGEN M
ET BARCODE

TyVEK® is een geregistreerd handelsmerk van DuPont. 9
TEL.:  +32 67 89 56 56  - EMAIL :  info@pdc-europe.com



ALLE PRODUCTEN ZIJN LATEX-VRIJ

Sentry Barcode LabelBand®
•  Gepatenteerde SecurSnap® sluiting beveiligd tegen overdracht voor maximale veiligheid
•  Afdrukken van tekst, lineaire en 2D barcodes, foto’s en afbeeldingen mogelijk
•  Doorzichtig kleefbaar deklaagje voor nauwkeurig scannen van de barcode en optimale  
    bescherming tegen oplosmiddelen
•  Grote labelruimte voor zowel laser- als thermische labels
•  Zacht, glad en niet-irriterend materiaal
•  Waterbestendig, duurzaam en stevig, maar ook licht en comfortabel
•  Bedrukking op maat verkrijbaar op verzoek

*De 5080 band is niet verkrijgbaar in het roos en grijs.

Vervang ** door een kleurnummer :

Geel Groen

11
Wit Roze  Blauw Rood GrijsOranje Paars

14 2212 13 16 2617 33

Vervang ** door een kleurnummer : 11
Wit Geel Groen Blauw Rood Oranje

14 2213 16 17

Product Nummer Maat bandje Info zone Etiket Bandjes/doos

Volw.:
*5080-**-PDM 29,8 cm L 8,3 cm L x 3,1 cm H 7,5 cm x 2,5 cm

500
Volw./Kinderen:

5090-**-PDM 27,3 cm L 6,4 cm L x 3,1 cm H 5 cm x 2,5 cm

Product Nummer Maat bandje Info zone Etiket Bandjes/doos

Volw.:
3080-**-PDR 25,4 cm L x 2,5 cm H 7,6 cm L x 2,5 cm H 7,3 cm x 2,2 cm 1,000

Short Stay Barcode LabelBand®
•  Afdrukken van tekst, lineaire en 2D-barcodes, foto’s en afbeeldingen mogelijk
•  Doorzichtig kleefbaar deklaagje voor nauwkeurig scannen van de barcode en optimale bescherming  
    tegen oplosmiddelen
•  Stevig, waterdicht, duurzaam, maar ook licht en comfortabel Tyvek® materiaal
•  Zacht, glad en niet-irriterend
•  Kleefsluiting met fraudedetectie
•  Bedrukking op maat verkrijgbaar op verzoek

TyVEK® is een geregistreerd handelsmerk van DuPont.

ID OPLOSSINGEN MET BARCODE
POLSBANDJES VOOR LABELS MET BARCODES

Xtender 
BandT M

kan met alle 
bandjes met 
druksluiting  

gebruikt worden

zie pagina 27
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ALLE PRODUCTEN ZIJN LATEX-VRIJ

ID OPLOSSINGEN MET BARCODE
POLSBANDJES VOOR LASER PRINTERS

ID OPLOSSINGEN M
ET BARCODE

• Kan altijd worden gescand! DuraPrint heeft betere 
   barcodescanproducten dan de concurrentie omdat er geen  
   overdeklaag laag is die kan bobbelen en het scannen  
   bemoeilijken.
• Storingsvrije printing JamFree™! Bij hoge vochtigheid blijft 
   DuraPrint helemaal vlak. Dit voorkomt bobbelen, de  
   voornaamste oorzaak van storingen bij het printen.
• GEEN IT herformatering! Vervangt zonder problemen 
   de bestaande producten van de concurrentie.
• Speciaal ontworpen materiaal dat bescherming biedt tegen 
   vocht, alcohol en handgel voor het behoud van 
   patiëntgegevens en barcodes.
• Keuze uit twee sluitingen: Kleefsluiting met fraudedetectie 
   zodat de bandjes niet overdraagbaar zijn tussen patiënten. Een     
   Optionele Druksluiting kan apart worden besteld als  
   extra veiligheidsmaatregel.
• Waarschuwingscode labels in 4 kleuren voor speciale 
   waarschuwingen (allergie, DNR, valrisico, enz.)
• Glad, zacht en rond: zacht en glad materiaal met ronde randen 
   voorkomt huidirritatie.

Ontvang “7 Gratis Tips om Snel & Makkelijk Laserprintvellen te printen” bij het bestellen van staaltjes 
en literatuur.
Bekijk de nieuwe DuraPrint video op www.pdcorp.com/duraprint !

DuraPrint® Patiënt ID Systeem afdrukbaar via laser printer
Dit revolutionair vel voor polsbandjes en labels heeft een gepatenteerd ontwerp met geavanceerd materiaal dat 
patiëntgegevens en barcodes beschermt en waarbij een overdeklaag laag niet nodig is. Dit bespaart het ziekenhuispersoneel 
tijd en verhoogt de work flow-efficiëntie.

*Zie foto op pagina 7

tOP SELLER

POSItIVE ID.
POSItIVE OUtCOmES.

De overlay op onze vorige laser 
polsbandproducten was moeilijk om 
te assembleren. DuraPrint® is snel en 
makkelijk—van printen tot assemblage en 
toepassing.

Tijdens het testen hebben we geprobeerd 
de DuraPrint® op vele manieren te vernielen 
of onleesbaar te maken. Dit is ons niet 
gelukt.
Met DuraPrint® is ieders werk makkelijker 
geworden. Het is een belangrijk deel van 
ons patiëntidentificatiesysteem, en van 
grote waarde. Wij gebruiken uitsluitend dit 
product.

- David L. Hanline
Director, Materials Management
Val Verde Medical Center

Kenmerken
Geen Laminaat overdeklaag
voor Snelle & Makkelijke 
Toepassing

Product 
nummer

Etiket Info zone Etiquetten 
/Blad

Etiquetten 
met  

kleurcode
Blad/ 
Doos

Maat blad Band/ 
Blad

9325-00-PDR 6 cm L x 
2,5 cm H 8,9 cm L x 

2,8 cm H

20

4 1,000 21,6 cm L x 
27,9 cm H 1

9320-00-PDR 6 cm L x 
2,5 cm H 16 

*8615-00-PDJ Single Post Snap Apart verkocht in verpakkingen van 
250 druksluitingen

NIEUW

Storingsvrije printing 
JamFree ™ Kan altijd worden gescand Vochbestendig

Ongeëvenaard comfort
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ALLE PRODUCTEN ZIJN LATEX-VRIJ

BEDRUKBARE & BESCHRIJFBARE 
BANDJES

Maak kennis met de Joint  
Commission Patient Safety Goals
& Standards
Doelstelling #1:  
De nauwkeurigheid van de patiëntidentificatie 
verbeteren.

Doelstelling #2:  
De doeltreffendheid van de communicatie 
tussen zorgverleners verbeteren.

• Bedrukbare &
   beschrijfbare bandjes
• Bedrukbare &
   beschrijfbare bandjes  
   voor kinderen

BEDRUKBARE & BESCHRIJFBARE 
BANDJES  
Het afdrukken van patiëntinformatie op polsbandjes is een belangrijke 
standaard voor veel organisaties in de gezondheidszorg die gebruikmaken 
van reliëfapparaten. De bedrukbare polsbandjes hebben een speciaal 
printoppervlak, waardoor handgeschreven en met reliëfapparaten 
gedrukte informatie wordt beschermd.

PDC heeft het eerste bedrukbare polsbandje
in 1982 ontwikkeld, en momenteel bieden we
het grootste gamma in de maten volwassen, 
volwassen/kind en baby. U kunt kiezen uit vele 
materialen, waaronder zacht vinyl, trilaminaat 
en niet-rekbaar polyester. Zowel druksluitingen, 
kleefsluitingen als verstelbare sluitingen zijn
beschikbaar.

+
+

Alle PDC bedrukbare en beschrijfbare bandjes zijn latexvrij en bij sommige is
bedrukking op maat mogelijk.
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ALLE PRODUCTEN ZIJN LATEX-VRIJ

BEDRUKBARE  EN BESCH
RIJFBARE BAN

DJES

BEDRUKBARE & BESCHRIJFBARE BANDJES

Vervang ** door een kleurnummer :

Geel Groen

11
Wit  Blauw Rood Oranje Paars

14 1513 16 17 33

Vervang ** door een kleurnummer :

Geel Groen

11
Wit  Blauw Rood Oranje

14 1513 16 17

BEDRUKBARE & BESCHRIJFBARE BANDJES

Product Nummer Maat bandje Info zone Bandjes/doos

5040-**-PDM 29,2 cm L 9 cm L x 2,5 cm H 500

*5020-**-PDM 26 cm L 6,3 cm L x 2,5 cm H 500

Product Nummer Maat bandje Info zone Bandjes/doos

Volw.
845-**-PDJ

33 cm L

8,9 cm L x 2,2 cm H

250Volw./Kinderen
825-**-PDJ 6,3 cm L x 2,2 cm H

Volw. Extra Breed
*855-**-PDJ 8,9 cm L x 2,8 cm H

Safeguard®
•  Drielagig
•  Kleefsluiting met fraudedetectie
•  Bedrukken of beschrijven van het oppervlak is mogelijk met alle reliëfapparaten
•  Bedrukking op maat verkrijgbaar op verzoek

Sentry® SuperBand®
•  Licht niet-rekbaar polyester
•  Gepatenteerde SecurSnap® sluiting beveiligd tegen overdracht voor maximale veiligheid
•  Speciaal ClearImage®-oppervlakte dat handgeschreven en  
    bedrukte informatie beschermt
•  Waterbestendig
•  Bedrukking op maat verkrijgbaar op verzoek

*5020 niet beschikbaar in 33-Paars

*855 niet beschikbaar in 15-Groen

tOP SELLER

POSItIVE ID.
POSItIVE OUtCOmES.

“Iedere verpleegkundige is 
bang om ernstige fouten 
te maken waardoor de 
patiënt letsel kan oplopen 
en die angst is nog sterker 
wanneer het om kinderen 
gaat. Met dit nieuwe PDC 
systeem vermindert die 
angst.” 

- Pat Larson

La Porte Hospital & 
Health Services
La Porte, Indiana

Xtender 
BandT M

kan met alle 
bandjes met 
druksluiting  

gebruikt worden

zie pagina 27
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ALLE PRODUCTEN ZIJN LATEX-VRIJ

Soft-Lock® Uni-Print®
•  Zacht vinyl  
•  Kleefsluiting met fraudedetectie
•  Bedrukken of beschrijven van het oppervlak is mogelijk met alle reliëfapparaten
•  Bedrukking op maat verkrijgbaar op verzoek

Speedi-Print®
•  Zacht vinyl  
•  Gepatenteerde SecurSnap® sluiting beveiligd tegen overdracht voor maximale veiligheid
•  Speciaal ClearImage®-oppervlakte dat handgeschreven en bedrukte informatie beschermt
•  Waterbestendig
•  Speedi-Print® is ook verkrijgbaar in Splash Straps® met regenboogkleuren
•  Bedrukking op maat verkrijgbaar op verzoek

Vervang ** door een kleurnummer :

Wit

11
Snuggy Bears

49
Hartjes

73

Vervang ** door een kleurnummer :

Geel

11
Wit  Blauw Rood Oranje Groen

1413 16 17 22

Vervang ** door een kleurnummer :

Roze

10
Transparant  Wit Blauw Geel Licht Groen

1211 13 14 15

Rood Oranje Paars

16 17 43

Vervang ** door een kleurnummer :

10
Transparant  Wit

11
Blauw Geel Licht Groen Paars

13 14 15 43

Vervang ** door een kleurnummer :

Lively Lime

27
Hot Pink  Tangy Tangerine

4130

Vervang ** door een kleurnummer :

Lively Lime 
(41)

Hot Pink 
(27)

 Tangy Tangerine
 (30)

Product Nummer Maat bandje Info zone Bandjes/doos

Volw.
540-**-PDM 30,5 cm L 8,9 cm L x 2,5 cm H

500
Volw./Kinderen

520-**-PDM 25,4 cm L 6,6 cm L x 2,5 cm H

Product Nummer Maat bandje Info zone Bandjes/doos

Kinderen/Pasgeboren
619-**-PDJ 21 cm L 6,6 cm L x 1,3 cm H 250

Product Nummer Maat bandje Info zone Bandjes/doos

Volw./Kinderen
625-**-PDJ 27,9 cm L 7,6 cm L x 2,5 cm H 250

Product Nummer Maat bandje Info zone Bandjes/doos

Volw.
655-**-PDJ 31,7 cm L 9,5 cm L x 2,5 cm H 250

Product Nummer Maat bandje Info zone Bandjes/doos

Volw./Kinderen (Splash Straps®)
529-**-PDM 25,4 cm L 6,6 cm L x 2,5 cm H 500

Product Nummer Maat bandje Info zone Bandjes/doos

Volw./Kinderen
520P-**-PDM 25,4 cm L 6,6 cm L x 2,5 cm H 500

BEDRUKBARE & BESCHRIJFBARE BANDJES
BEDRUKBARE & BESCHRIJFBARE BANDJES

14
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ALLE PRODUCTEN ZIJN LATEX-VRIJ

BEDRUKBARE & BESCHRIJFBARE BANDJES
BEDRUKBARE & BESCHRIJFBARE BANDJES (PASGEBORENEN)

BEDRUKBARE &
 BESCH

RIJFBARE BAN
DJES

Vervang ** door een kleurnummer :

Wit

11
Snuggy Bears

49

Vervang ** door een kleurnummer :

 Roze Wit

1211
Licht blauw

18

Vervang ** door een kleurnummer :

 Roze Wit

1211
Licht blauw

18
Product Nummer Maat bandje Info zone Bandjes/doos

Kinderen
5010-**-PDJ 17,8 cm L 4,7 cm L x 1,7 cm H 250

Product Nummer Maat bandje Info zone Bandjes/doos

Kinderen
510-**-PDJ 16,5 cm L 5,7 cm L x 1,9 cm H 250

Product Nummer Maat bandje Info zone Bandjes/doos

Kinderen
514-**-PDJ 21,5 cm L 5,4 cm L x 1,3 cm H 250

Sentry® SuperBand® voor pasgeborenen 
•  Licht niet-rekbaar polyester
•  Gepatenteerde SecurSnap® sluiting beveiligd tegen overdracht voor maximale veiligheid
•  Speciaal ClearImage®-oppervlakte dat handgeschreven en bedrukte informatie beschermt
•  Bedrukking op maat verkrijgbaar op verzoek

Speedi-Print® voor pasgeborenen
•  Zacht vinyl 
•  Gepatenteerde SecurSnap® sluiting beveiligd tegen overdracht  voor maximale veiligheid
•  Speciaal ClearImage®-oppervlakte dat handgeschreven en bedrukte informatie beschermt
•  Bedrukking op maat verkrijgbaar op verzoek

SnugFit® voor pasgeborenen
•  Zacht vinyl 
•  Verstelbare sluiting die opnieuw kan worden aangepast naar de vereiste maat
•  Speciaal ClearImage®-oppervlakte dat handgeschreven en bedrukte informatie beschermt
•  Bedrukking op maat verkrijgbaar op verzoek

15
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ALLE PRODUCTEN ZIJN LATEX-VRIJ

INSTEEKBANDJES
Maak kennis met de Joint 
Commission Patient Safety Goals 
& Standards
Doelstelling #1:  
De nauwkeurigheid van de patiëntidentificatie 
verbeteren.

Doelstelling #2:  
De doeltreffendheid van de communicatie tus-
sen zorgverleners verbeteren.

•  Insteekbandjes
•  Insteekbandjes voor
    kinderen
•  Insteekkaartjes

INSTEEKBANDJES & KAARTJES  
Bescherm dierbare patiëntinformatie met de PDC Insteekpolsbandjes. 
Ze hebben geschikte compartimenten om de patiëntgegevens op de 
insteekkaartjes en -labels te beschermen tegen vuil, kreukels en krassen.

Maak een keuze uit bandjes uit verschilldende materialen, 
waaronder glad en zacht vinyl en trilaminaat, dat de 
gevoelige huid niet beschadigt. Kies uit gepatenteerde 
SecurSnap®, kleef-, of metaalsluitingen, en uit vijf maten: 
volwassen, volwassen/kind, extra-breed, super-breed en 
baby.

+
+

Alle PDC insteekbandjes zijn latexvrij en bij sommige is bedrukking op maat mogelijk.
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ALLE PRODUCTEN ZIJN LATEX-VRIJ

INSTEEKBAN
DJES &

 KAARTJES

INSTEEKBANDJES & KAARTJES
INSTEEKBANDJES & KAARTJES

Vervang ** door een kleurnummer :

Geel Groen

11
Wit  Blauw Rood Oranje

14 1513 16 17

Vervang ** door een kleurnummer :

Licht Groen

10
Transparant  Wit Rood

1511 16

Vervang ** door een kleurnummer :

Lively Lime 
(41)

Hot Pink 
(27)

 Tangy Tangerine
 (30)

Vervang ** door een kleurnummer :

Roze Licht Groen

10
Transparant  Wit Rood Licht blauw

12 1511 16 18

Safeguard® Sealident®
•  Drielagig  
•  Kleefsluiting met fraudedetectie
•  Waterbestendig Sealident® compartiment 
•  Insteekkaartjes meegeleverd
•  Bedrukking op maat verkrijgbaar op verzoek

Veri-Color® 
•  Zacht vinyl  
•  Gepatenteerde SecurSnap® sluiting beveiligd tegen overdracht voor maximale veiligheid
•  Insteekkaartjes meegeleverd
•  Veri-Color® is ook verkrijgbaar in Splash Straps® met regenboogkleuren
•  Bedrukking op maat verkrijgbaar op verzoek

Product Nummer Maat bandje Info zone Bandjes/doos

Volw.:
841-**-PDJ

33 cm L

8,2 cm L x 1,6 cm H

250

Volw./Kinderen:
821-**-PDJ 5 cm L x 1,6 cm H

Volw. Extra Breed:
851-**-PDJ 8,9 cm L x 2,2 cm H

Volw. Super Breed:
881-**-PDJ 8,9 cm L x 2,8 cm H

Product Nummer Maat bandje Info zone Bandjes/doos

Volw.
140-**-PDJ 30,5 cm L 8,9 cm L x 2,2 cm H 250

Product Nummer Maat bandje Info zone Bandjes/doos

Volw./Kinderen
120-**-PDJ 25,4 cm L 5,2 cm L x 2,1 cm H 250

Product Nummer Maat bandje Info zone Bandjes/doos

Volw./Kinderen
(Splash Straps®)

126-**-PDJ
25,4 cm L 5,2 cm L x 2,1 cm H 250
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ALLE PRODUCTEN ZIJN LATEX-VRIJ

INSTEEKBANDJES & KAARTJES
INSTEEKBANDJES & KAARTJES

Securline® 
•  Zacht vinyl
•  Gepatenteerde SecurSnap® sluiting beveiligd tegen overdracht voor maximale veiligheid
•  Insteekkaartjes meegeleverd
•  Bedrukking op maat verkrijgbaar op verzoek 

Cadet® 
•  Zacht vinyl
•  Gepatenteerde SecurSnap® sluiting beveiligd tegen overdracht voor maximale veiligheid
•  Insteekkaartjes meegeleverd
•  Bedrukking op maat verkrijgbaar op verzoek

Vervang ** door een kleurnummer :

Licht blauw

10
Transparant  Wit

1811

Vervang ** door een kleurnummer :

Groen

10
Transparant  Wit Rood

1511 16
Product Nummer Maat bandje Info zone Bandjes/doos

Volw.:
170-**-PDJ 31,1 cm L 8,9 cm L x 1,9 cm H 250

Product Nummer Maat bandje Info zone Bandjes/doos

Volw./Kinderen:
130S-**-PDM 29,2 cm L 10,1 cm L x 0,9 cm H 500

Vervang ** door een kleurnummer :

Blauw Licht Groen

10

17
Transparant

Oranje

 Wit

 Paars

Geel Rood

13 1511

43

14 16
Product Nummer Maat bandje Info zone Bandjes/doos

Volw.:
611-**-PDJ 31,7 cm L 10,2 cm L x 2,2 cm H

250
Volw./Kinderen:

*615-**-PDJ 27,9 cm L 7,6 cm L x 1,9 cm H

Soft-Lock® Sealident® 
•  Zacht vinyl  
•  Kleefsluiting met fraudedetectie
•  Waterbestendig Sealident® compartiment 
•  Insteekkaartjes meegeleverd
•  Bedrukking op maat verkrijgbaar op verzoek

*615 niet beschikbaar in 43 Paars
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ALLE PRODUCTEN ZIJN LATEX-VRIJ

INSTEEKBANDJES & KAARTJES
INSTEEKBANDJES & KAARTJES

INSTEEKBAN
DJES &

 KAARTJES

Kleuren:

Licht blauwWit Roze Groen

3937 4038

SoftGuard®
•  Zacht buisvormig ontwerp    
•  Niet schadelijk voor de gevoelige huid
•  Insteekkaartjes meegeleverd
•  Insteekkaartjes op 5 vellen, met 32 kaartjes per vel

Insteekkaartjes

*ALLEEN verkrijgbaar in Transparant
*Inclusief 160 insteekkaartjes met bandje: (64 wit, 32 roze, 32 blauw, 32 groen)

Product Nummer Maat bandje Info zone Bandjes/doos

Volw.:
*190-10-PDF 25,4 cm L 16,5 cm L x 0,8 cm H 50

Product Nummer Beschrijving Kaarten/zakje

8610-37-PDA Witte insteekkaartjes 

160
8610-38-PDA Roze insteekkaartjes

8610-39-PDA Blauwe insteekkaartjes

8610-40-PDA Groene insteekkaartjes

PrimeBand®
• Zacht vinyl
• Gepatenteerde SecurSnap® sluiting beveiligd tegen overdracht voor maximale veiligheid
• Geschikt voor een barcodelabel van 3,2 cm breed

Vervang ** door een kleurnummer :

Groen

10
Transparant Wit Roood Oranje

1511 16 17

Product Nummer Maat bandje Info zone Bandjes/doos

860-**-PDJ 30,5 cm L 10,1 cm L x 3,2 cm H 250
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ALLE PRODUCTEN ZIJN LATEX-VRIJ

INSTEEKBANDJES & KAARTJES
INSTEEKBANDJES (PASGEBORENEN)

Product Nummer Maat bandje Info zone Bandjes/doos

110-**-PDJ 16,5 cm L 5,2 cm L x 1,4 cm H 250

Product Nummer Maat bandje Info zone Bandjes/doos

114-**-PDJ 21,5 cm L 5,7 cm L x 0,9 cm H 250

Safeguard® voor pasgeborenen
•  Drielagig 
•  Kleefsluiting met fraudedetectie
•  Bedrukking op maat verkrijgbaar op verzoek

Veri-Color® voor pasgeborenen
•  Zacht vinyl
•  Gepatenteerde SecurSnap® sluiting 
    beveiligd tegen overdracht voor maximale 
    veiligheid
•  Bedrukking op maat verkrijgbaar op verzoek

Snugfit® voor pasgeborenen
•  Zacht vinyl 
•  Verstelbare sluiting die opnieuw kan worden
    aangepast naar de vereiste maat
•  Bedrukking op maat verkrijgbaar op verzoek

• ALLEEN verkrijgbaar in het wit

Vervang ** door een kleurnummer :

Roze

10
Transparant  Wit Licht blauw

1211 18

Vervang ** door een kleurnummer :

Snuggy Bears

10
Transparant  Wit

4911

Product Nummer Maat bandje Info zone Bandjes/doos

811-11-PDJ 21,5 cm L 5 cm L x 0,8 cm H 250

Bandjes Product Nummer Aantal

324 Veri-Color Four-Part OB insteekbandje 8610-16-PDA 100  
(sets van 4)

340 SnugFit Three-Part OB  insteekbandje 8610-19-PDA 100  
(sets van 3)

344 SnugFit Four-Part OB  insteekbandje 8610-20-PDA 100  
(sets van 4)

651 Colorguard Volw. 8610-56-PDA 250

621 Colorguard Volw./Kinderen 8610-47-PDA 250

620 Colorguard Kinderen/Kinderen 8610-50-PDA 250

Insteekkarten Ident-A-Band Product Nummer Aantal

2 lijnen (Geliniëerd)) 6651-00-PDO 420

2 lijnen (Niet-geliniëerd) 6653-00-PDO 420

3 lijnen (Niet-geliniëerd) 6642-00-PDO 420

4 lijnen (Niet-geliniëerd) 6648-00-PDO 210

OB 6601-00-PDO 620

Bandjes Product Nummer Aantal

110 Veri-Color 8610-00-PDA  250

114 SnugFit 8610-21-PDA 250

120 Veri-Color Volw./Kinderen &
126 Veri-Color Volw./Kinderen 8610-01-PDA 250

130S Cadet Band 8610-02-PDA 500

140 Veri-Color &
940 Securline met barcode 8610-03-PDA 288

170 Securline Volw. (End Tab) 8610-04-PDA 250

190 SoftGuard Zie SoftGuard (pg 19) 160 (per zakje)

811 Safeguard Kinderen 8610-10-PDA 250

821 Safeguard Volw./Kinderen 8610-11-PDA 250

841 Safeguard Volw. 8610-12-PDA 250

851 Safeguard Volw. Extra Breed 8610-13-PDA 250

881 Safeguard Volw. Super Breed 8610-41-PDA 250

220 Veri-Color Duo-Band OB met insteekkaartjes 8610-07-PDA 150 (sets van 2)

320 Veri-Color Tri-Band OB met insteekkaartjes 8610-08-PDA 100 (sets van 3)

Insteekkaartjes
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ALLE PRODUCTEN ZIJN LATEX-VRIJ

MOEDER-BABY BANDJES

Maak kennis met de Joint 
Commission Patient Safety Goals 
& Standards

Doelstelling #1:  
De nauwkeurigheid van de patiëntidentificatie 
verbeteren.

Doelstelling #2:  
De doeltreffendheid van de communicatie tus-
sen zorgverleners verbeteren.

•  Moeder-baby
    bandjes
•  Baby bandjes

MOEDER-BABY BANDJES  
De kraam- en couveuseafdelingen worden dagelijks geconfronteerd 
met de uitdaging om voor de meest kwetsbare en hulpbehoevende 
patiënten te zorgen. Om te garanderen dat elke pasgeborene juist 
geïdentificeerd wordt en aan zijn/haar moeder wordt gekoppeld, 
hebben ziekenhuizen hun vertrouwen gesteld in de PDC-gamma 
“Moeder-Baby Identificatiepolsbandjes”. 

De polsbandjes zijn verkrijgbaar in tweedelige, 
driedelige en vierdelige ontwerpen. U kunt kiezen
 uit de Insteekvariant (met beschermcompartiment 
voor insteekkaartjes) of de Bedrukte variant 
(om rechtstreeks op het polsbandje te printen of 
te schrijven). De polsbandjes zijn gemaakt van glad, 
zacht comfortabel materiaal dat veilig is voor de 
gevoelige huid, met SecurSnap® beveiligd tegen 
overdracht of kleefsluitingen als optie. Precision® 
Neonatale Polsbandjes voldoen aan de behoeften van 
de patiënten op de kraam- en couveuseafdelingen.

+
+

Alle PDC moeder-baby bandjes zijn latexvrij en bij sommige is
bedrukking op maat mogelijk.
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ALLE PRODUCTEN ZIJN LATEX-VRIJ

Product Nummer Maat bandjes Bandje stijl Configuratie Info zone Sets per doos

4 Delig
344-**-PDL

28 cm L (2 Volw.)
19 cm L (2 Kinderen) Insteekbandje 2 Volw., 2 Kind.

5,7 cm L x 2,5 cm H 
(Volw.)

3,2 cm L x 1,3 cm H 
(Kinderen)

100 (sets van 4)

3 Delig
340-**-PDK

28 cm L (1 Volw.)
19 cm L (2 Kinderen) Insteekbandje 1 Volw., 2 Kind. 100 (sets van 3)

4 Delig
344S-**-PDL

28 cm L (2 Volw.)
19 cm L (2 Kinderen) Bedrukbaar 2 Volw., 2 Kind. 100 (sets van 4)

3 Delig
340S-**-PDK

28 cm L (1 Volw.)
19 cm L (2 Kinderen) Bedrukbaar 1 Volw., 2 Kind. 100 (sets van 3)

SnugFit®
•  Zacht vinyl 
•  Verstelbare sluiting die opnieuw kan worden aangepast naar  
    de vereiste maat
•  Verkrijgbaar als beschrijfbare en insteek variant
•  In reeksen ingedeeld met alfanumerieke tekens
•  Bedrukking op maat verkrijgbaar op verzoek

Precision® Barcode Plaatjes 
De SnugFit® polsbandjes kunnen worden gebruikt 
met Precision® Barcode Plaatjes die geschikt zijn 
voor een Directe Thermische printer, voor heldere, 
duidelijke barcodes.

Vervang ** door een kleurnummer :

Snuggy Bears 

10
Transparant  Wit

4911

Product Nummer Maat bandjes Bandje stijl Configuratie Info zone Sets per doos

4 Delig
6734-10-PDO-SI

23,5 cm L (2 Volw.)
15,2 cm L (2 Kinderen)

Insteekbandje

2 Volw., 2 Kinderen

8,2 cm L x 0,9 cm H (Volw.)
4,1 cm L x 0,9 cm H 

(Kinderen)

150 (sets van 4)

3 Delig
6733-10-PDO-SI

23,5 cm L (1 Volw.)
15,2 cm L (2 Kinderen) 1 Volw., 2 Kinderen 200 (sets van 3)

2 Delig
6732-10-PDL-SI

23,5 cm L (1 Volw.)
15,2 cm L (1 Kinderen) 1 Volw., 1 Kinderen 200 (sets van 2)

Ident-A-Band®
•  Zacht, buisvormig vinyl materiaal
•  Hartvormige plastic druksluitingen
•  Grote, goed zichtbare nummers
•  Gekleurde achtergrond op insteekkaartjes: serienummers  
    op bandje duidelijk zichtbaar
•  Alleen op maat verkrijgbaar
•  Er kunnen extra insteekkaartjes worden besteld

Opeenvolgende nummering
Moeder-Vader-Baby (OB) Bandjes
Opeenvolgende nummering is mogelijk in de zeven hier onder staande 
formaten. Alle bandjes binnen elke set worden geprint met identieke  
nummers. De nummers dienen naast de druksluiting te staan.

1.  Vier cijfers (0001 tot 9999)*
2.  Vijf cijfers (00001 tot 99999)*
3.  Zes cijfers (000001 tot 999999)*
4.  Letter gevolgd door vijf cijfers (A00001 tot Z99999)
5.  Cijfer, letter, vier cijfers (0A0001 tot 9Z9999)
6.  Twee letters gevolgd door vier cijfers (AA0001 to ZZ9999)
7.  Een letter gevolgd door vier cijfers (A0001 to Z9999)

* De voorloopnullen kunnen naar wens worden weg gelaten
ALLEEN verkrijgbaar in Transparant

MOEDER-BABY BANDJES
MOEDER-BABY BANDJES
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ALLE PRODUCTEN ZIJN LATEX-VRIJ

M
OEDER-BABY BAN

DJES
MOEDER-BABY BANDJES

MOEDER-BABY BANDJES

Speedi-Print®
•  Zacht vinyl
•  Gepatenteerde SecurSnap® sluiting beveiligd tegen overdracht voor maximale veiligheid
•  Beschikbaar met 2, 3 of 4 delen
•  Serienummers met alfanumerieke tekens
•  Bedrukking op maat verkrijgbaar op verzoek

Veri-Color®
•  Zacht vinyl
•  Gepatenteerde SecurSnap® sluiting beveiligd tegen overdracht voor maximale veiligheid
•  Beschikbaar met 2, 3 of 4 delen
•  Serienummers met alfanumerieke tekens
•  Bedrukking op maat verkrijgbaar op verzoek

Product Nummer Maat bandje Bandje stijl Configuratie Info zone Sets per doos

4 Delig
324-**-PDL

23,5 cm L (2 Volw.)
16,5 cm L (2 Kinderen)

Insteekbandje

2 Volw., 2 Kind.

6 cm L x 1,9 cm H (Volw.)
4,7 cm L x 1,7 cm H 

(Kinderen)

100 (sets van 4)

3 Delig
320-**-PDK

23,5 cm L (1 Volw.)
16,5 cm L (2 Kinderen) 1 Volw., 2 Kind. 100 (sets van 3)

2 Delig
220-**-PDK

23,5 cm L (1 Volw.)
16,5 cm L (1 Kinderen) 1 Volw., 1 Kind. 150 (sets van 2)

Vervang ** door een kleurnummer :

Roze

10
Transparant  Wit Licht blauw

1211 18

Vervang ** door een kleurnummer :

Roze Wit Licht blauw

1211 18

Product Nummer Maat bandje Configuratie Bandje stijl Info zone Sets per doos

4 Delig
324S-**-PDL

23,5 cm L (2 Volw.)
16,5 cm L (2 Kinderen) 2 Volw., 2 Kind.

Beschrijfbaar

6 cm L x 1,9 cm H 
(Volw.)

4,7 cm L x 1,7 cm H 
(Kinderen)

100 (sets van 4)

3 Delig
320S-**-PDK

23,5 cm L (1 Volw.)
16,5 cm L (2 Kinderen) 1 Volw., 2 Kind. 100 (sets van 3)

2 Delig
220S-**-PDK

23,5 cm L (1 Volw.)
16,5 cm L (1 Kinderen) 1 Volw., 1 Kind. 150 (sets van 2)
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ALLE PRODUCTEN ZIJN LATEX-VRIJ

MOEDER-BABY BANDJES
BABY BANDJES

Product Nummer 524-11-PDD

Bandje stijl Beschrijfbaar

Lengte 15,9 cm L

Info zone 6,6 cm L x 2,5 cm H

Bandjes/doos 12

Product Nummer 534-11-PDD

Bandje stijl Beschrijfbaar

Lengte 12,7 cm L

Info zone 6,6 cm L x 2,5 cm H

Bandjes/doos 12

Precision® Neonatal Polsbandje
De Neonatal polsband van Precision voldoet aan de speciale behoeften van patiënten op de
kraamafdeling en de NICU-afdeling. Het is beschikbaar in twee formaten. De verplaatsbare
identificatieband biedt de hoogste kwaliteit, het grootste gemak en comfort aan pasgeboren baby’s.  

• Gemaakt uit zacht, comfortabel schuim.
• Beveiligd met een eenvoudige Velcro®-sluiting.
• Afknippen is niet nodig.
• Het blanco identificatiezone kan beschreven worden of kan een etiket tot 6,6 cm dragen.
• Dit bandje kan gemakkelijk opnieuw in positie worden gebracht rond de pols of de enkel als de intraveneuze 
   plaats wordt gewijzigd.
• Het zorgt ervoor dat het id-bandje op de baby zit en niet is vastgemaakt aan een couveuse wat een
   positieve identificatie garandeert.
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BESCHRIJFBARE & SHORT STAY® 
BANDJES
Maak kennis met de Joint  
Commission Patient Safety 
Goals & Standards
Doelstelling #1:  
De nauwkeurigheid van de patiëntidentificatie 
verbeteren. 

Doelstelling #2:  
De doeltreffendheid van de communicatie  
tussen zorgverleners verbeteren.

•  Beschrijfbare
    bandjes
•  Short Stay® bandjes

BESCHRIJFBARE & SHORT STAY® 
BANDJES  
Voor korte termijn ziekenhuistoepassingen zoals EHBO, kortverblijf en 
ambulante behandeling is nauwkeurige, betrouwbare, economsiche 
en efficiënte identificatie nodig die geschikt is voor drukke, hectische 
omgevingen. Met de flexibele en veelzijdige Beschrijfbare en Short Stay® 
Polsbandjes van PDC zijn belangrijke 
patiëntgegevens makkelijk aan te brengen. 
Zowel de druksluitingen- als kleefsluitingen 
zijn in verschillende kleuren verkrijgbaar

+
+

Alle PDC beschrijfbare en Short-Stay® bandjes zijn latexvrij en bij sommige is
bedrukking op maat mogelijk.
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Sentry SuperBand®

• Licht niet-rekbaar polyester
• Gepatenteerde SecurSnap®-sluiting beveiligd tegen overdracht voor maximale veiligheid
• Bedrukking op maat verkrijgbaar op verzoek

Sentry SuperBand®

•  Licht trekvast polyester
•  Gepatenteerde SecurSnap® sluiting beveiligd tegen overdracht voor maximale veiligheid
•  Bedrukking op maat verkrijgbaar op verzoek

Speedi-Band®

•  Zacht vinyl
•  Gepatenteerde SecurSnap® sluiting beveiligd tegen overdracht voor maximale veiligheid
•  Bedrukking op maat verkrijgbaar op verzoek

Vervang ** door een kleurnummer :

Blauw Oranje

Turquoise

Roze

Myrtille  Grijs

Geel

Oranje Fluo

Groen

Roze Fluo

Rood

Paars

Lavande

Groen Fluo

13 17

35

12

25 26

14

29

22

37

16

33

23

39

Blauw OranjeRoze Geel GroenRood

13 1712 14 2216
Lavande

23

Turquoise Grijs Oranje Fluo Roze FluoPaars Groen Fluo

3526 29 3733 39

Vervang ** door een kleurnummer :

Vervang ** door een kleurnummer :

Geel BlauwWit Licht Groen Rood Oranje

141311 15 16 17

Product Nummer Maat bandje Info zone Bandjes/doos

Volw.:
5050-**-PDM 29,2 cm L 9,8 cm L x 2,5 cm H

500
Volw./Kinderen:

5070-**-PDM 25,4 cm L 6,6 cm L x 2,5 cm H

Product Nummer Maat bandje Info zone Bandjes/doos

5060-**-PDM 25,4 cm L 7,6 cm L x 1,3 cm H 500

Product Nummer Maat bandje Info zone Bandjes/doos

Volw.:
440-**-PDJ 30,5 cm L 10 cm L x 2,5 cm H 250

Volw./Kinderen:
420-**-PDM 25,4 cm L 7,6 cm L x 1,9 cm H 500

Xtender 
BandT M

kan met alle 
bandjes met 
druksluiting  

gebruikt worden

zie pagina 27

BESCHRIJFBARE & SHORT STAY® BANDJES
BESCHRIJFBARE & SHORT STAY® BANDJES
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BESCH
RIJFBARE &

 SHORT STAY® BAN
DJES

BESCHRIJFBARE & SHORT STAY® BANDJES
BESCHRIJFBARE & SHORT STAY® BANDJES

Product Nummer Maat bandje Info zone Bandjes/doos

5062-11-PDJ 25,4 cm L N/A 250

ALLEEN beschikbaar 
in het Wit

TOUS NOS PRODUITS SONT SANS LATEX

Vervang ** door een kleurnummer :

Wit

11
Geel Blauw Rood

1413 16
Oranje

17
Groen

22

Short Stay® Band 
•  Tyvek® materiaal met fraudedetectie
•  Bedrukking op maat verkrijgbaar op verzoek 

Product Nummer Maat bandje Info zone Bandjes/doos

Volw.:
3000-**-PDR 25,4 cm L 10 cm L x 2,5 cm H 1,000

Short Stay® Value-Band® 
•  Economisch, comfortabel en slijtagebestendig
•  Tyvek® materiaal met fraudedetectie
•  Bedrukking op maat verkrijgbaar op verzoek

Vervang ** door een kleurnummer :

Wit

11
Geel Blauw Rood

1413 16
Oranje

17
Groen

22

Product Nummer Maat bandje Info zone Bandjes/doos

Volw.:
2009-**-PDR 25,4 cm L 25,4 cm L x 2,5 cm H 1,000

Xtender BandTM 
•  De Xtender Band™ kan makkelijk aan de meeste PDC polsbandjes worden vastgemaakt voor 10-15 cm lengte 
    voor optimale verstelbaarheid en comfort
•  Duurzaam, waterbestendig materiaal
•  Gepatenteerde SecurSnap® sluiting beveiligd tegen overdracht voor maximale veiligheid

NIEUW

Xtender 
BandT M

kan met alle 
bandjes met 
druksluiting  

gebruikt worden
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ALERT BANDS®

Maak kennis met de Joint 
Commission Patient Safety Goals 
& Standards  
Doelstelling #1:  
De nauwkeurigheid van de patiëntidentificatie 
verbeteren.

Doelstelling #2:  
De doeltreffendheid van de communicatie tus-
sen zorgverleners verbeteren.

Doelstelling #9:  
Het risico op letsel bij de patiënt als gevolg van 
vallen verminderen.

Doelstelling #13:  
De actieve betrokkenheid van de patiënt 
bij zijn behandeling bevorderen als patiënt 
veiligheidsstrategie.

•  Alert Bands®

•  Ident-Alert™ 
    gekleurde  
    clipjes

ALERT BANDS®
De Gezondheidszorgsector heeft de dringende noodzaak erkend voor 
gestandaardiseerde kleurcode indicatoren voor het identificeren van 
patiënten met een verhoogd risico. Uit verslagen van personeelsleden  
die de kleurcode indicatoren gebruiken, blijkt een hoog tevreden-
heidspercentage, wat een positieve invloed heeft op de patiëntveiligheid.

PDC’s Alert Bands® en Ident-Alert™ clipjes
zorgen voor goede zichtbaarheid, en hebben
 kleurspecifieke identificatiewaarschuwingen 
om zorgverleners alert te maken op speciale 
voorzorgsmaatregelen. Een snelle, makkelijke 
en kosteneffectieve manier om aan de nationale 
standaarden te voldoen.

+
+

Alle PDC Alert Bands® zijn latexvrij en bij sommige is
bedrukking op maat mogelijk.
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+

ALERT BANDS®
IDENT-ALERT™ GEKLEURDE DRUKKERTJES

Product Nummer Kilpjes per doos

8615-**-PDG 100

Ident-Alert™ gekleurde klipjes
Met de Ident-Alert™ gekleurde klipjes van PDC is nauwkeurige patiëntclassificatie een fluitje van een cent. 
Samen te gebruiken met alle polsbanden met druksluiting om snel en economisch de toestand van de 
patiënt te identificeren.

•  Makkelijk meerdere gezondheidsproblemen van de patiënt classificeren—allemaal op één polsbandje!
•  Alternatieve waarschuwingstaal voor gebruik met andere PDC polsbandjes met drukknoopsluiting
•  Vergroot de patiëntveiligheid door het personeel alert te maken op risicopatiënten
•  Zeven standaardkleuren mogelijk

Vervang ** door een kleurnummer :

 Roze

12
Geel Blauw Rood Groen

1413 16 22
Oranje

17
Paars

33

NIEUW

Vervang ** door een kleurnummer :

Vervang ** door een kleurnummer :

Geel Blauw Rood Groen

1413 16 22
Oranje

17
Cranberry

25
Paars

33

Geel Blauw Rood Groen

1413 16 22
Oranje

17
Paars

33

Product Nummer Maat bandje Info zone Bandjes/doos

Volw.:
5052-**-PDJ 29,2 cm L 9,8 cm L x 2,5 cm H 250

Product Nummer Maat bandje Info zone Bandjes/doos

Volw./Kinderen:
5072-**-PDJ 26 cm L 6,3 cm L x 2,5 cm H 250

Sentry® SuperBand® Alert Bands®
•  Licht niet-rekbaar polyester
•  Gepatenteerde SecurSnap® sluiting beveiligd tegen overdracht voor maximale veiligheid
•  Voorbedrukt allergiewaarschuwing logo
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BLOEDBANDJES
Volgens de FDA vinden er in de VS jaarlijks gemiddeld 414 transfusiefouten 
plaats, ofwel één per 38.000 transfusies. Koppel de juiste patiënt aan het 
juiste bloed met de PDC Bloedbandjes en Systemen, met alfanumerieke 
reeksen voor positieve identificatie. 

Securline® Bloedbandjes en Bloed Band Plus : 

Zachte trilaminaat polsbandjes in twee delen met 23 
makkelijk verwijderbare labels en fraudebestendige 
SecurSnap® sluiting beveiligd tegen overdracht voor 
maximale veiligheid. De Bloed Band Plus heeft een 
afneembare zelfklevende achterstrip om het tweede 
deel van het bandje makkelijk op het bloedbuisje aan te 
brengen.

+
+

BLOEDBANDJES

Maak kennis met de Joint Commis-
sion Patient Safety Goals &
Standards
Doelstelling #1:  
De nauwkeurigheid van de patiëntidentificatie 
verbeteren.

Doelstelling #2:  
De doeltreffendheid van de communicatie 
tussen zorgverleners verbeteren.

Doelstelling #13: 
De actieve betrokkenheid van de patiënt bij zijn 
behandeling bevorderen als patiëntveiligheid 
strategie.

Alle PDC bloedbandjes zijn latexvrij en bij sommige is
bedrukking op maat mogelijk.

•  Bloedbandjes
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BLOEDBANDJES
BLOEDBANDJES

Bloedbandjes Securline®
De beste keuze voor ziekenhuizen en bloedcentra om fouten bij de identificatie te voorkomen en het comfort en de veiligheid van de 
patiënt te vergroten. 

• Gepatenteerde SecurSnap® sluiting om overdracht en fraude te voorkomen
• Makkelijk te lezen gegevensruimte: een groot, wit oppervlak voor duidelijk en makkelijk leesbare informatie om medische 
   fouten te voorkomen
• Efficiënte, makkelijk afneembare labels: met 23 makkelijk afneembare labels voor snelle identificatie en traceren van bloedstaaltjes
• In elke doos zit een Xtender Band™ voor grotere patiënten (om extra Xtender Band™ te bestellen, zie pagina 28) 
• Met zelfklevende afneembare achterstrip die rechtstreeks op de canules past

Securline® Bloedbandjes

Securline® Plus Bloedbandjes
•  Met zelfklevende afneembare achterstrip om het tweede deel van het bandje makkelijk  
    op het bloedbuisje aan te brengen

Product Nummer Maat bandje Beschrijving Bandjes/doos

2403-**-PDB 43,1 cm L Bloedband Securline 150 (15 verdeeldozen
van 10 bandjes elk)

Product Nummer Maat bandje Beschrijving Bandjes/doos

2406-**-PDB 43,1 cm L Bloedband Securline 
Plus

150 (15 verdeeldozen
van 10 bandjes elk)

Vervang ** door een kleurnummer :

Vervang ** door een kleurnummer :

 Geel

 Geel

14

14

Groen

Groen

 Rood

 Rood

22

22

16

16

tOP SELLER

POSItIVE ID.
POSItIVE OUtCOmES.

“Ons werk berust op het 
koppelen van het juiste 
bloedmonster aan de juiste 
patiënt. We kunnen het ons 
niet veroorloven om geen 
betrouwbare bloedbandjes 
te gebruiken, omdat de 
integriteit van ons werk en 
de veiligheid van de patiënt 
ervan afhangen.”  

- Linda Harvey
Superviseur banque de sang 
Northeast Alabama Regional 
Medical Center
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BARCODE BLOEDBANDJES
BARCODE BLOEDBANDJES

Product Nummer Maat bandje Info zone Max Label maat Bandjes/doos

2410-**-PDB 30,5 cm L 8,3 cm L x 3,2 cm H 8 cm L x 2,5 cm H 150 (15 verdeeldozen
van 10 bandjes elk)

Vervang ** door een kleurnummer :

 Geel

14
 Rood

16
Licht blauw

18
Oranje

17
Groen

15
Grijs

26

Zone voor ID- label 
(tot 8 cm L x 2,5 cm). 

Afneembare achterstrip voor eerste 
afnamebuisje 

SecurSnap® veilige sluiting  4 etiketten met overeenstemmende 
barcode op de polsband

Securline® Barcode bloedband
De beste keuze voor identificatie van patiënten en bloedstalen met barcode.
• Unieke identificatie via voorgeprinte barcode in alfanumeriek formaat voor gebruik met bestaande LIMS-of  bloedbanksystemen.
• In totaal 12 etiketten met overeenstemmende barcode (4 op de polsband en 8 op  de afneembare achterstrip). 
• De handige achetrstrip wordt vastgemaakt aan het eerste afnamebuisje en heeft 8 etiketten met barcode die bevestigd 
   kunnen worden aan de afnamebuisjes en de patiëntdocumentatie. 
• Snel en gemakkelijk in gebruik! De Secursnap®-sluiting is gemakkelijk in gebruik en voorkomt overdracht naar een andere patiënt. 
• Het zachte latexvrije materiaal maximaliseert het comfort van de patiënt, maar is ook duurzaam en veilig.
• De doorzichtige zelfklevende deklaag op de informatiezone van de polsband beschermt de ID-informatie van de patiënt en barcode 
   tegen vocht en oplosmiddelen zodat de barcode correct gescand kan worden.  
• Het moderne materiaal is bestendigd tegen vocht, alcohol, zeep en handgel.
• Een maat die voor de meeste patiënten past. 
• Kan gebruikt worden met Xtender®-banden voor zwaarlijvige patiënten.
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Bedrukking op maat 
Pas uw polsbandje aan door PDC uw naam van uw ziekenhuis, uw logo of een boodschap te laten printen of kies uit de onderstaande 
Funband®-tekeningen. Bel +32 67 89 56 56 om te bestellen. Noteer de volgende richtlijnen:

• Op maat bedrukte producten kunnen niet worden ongeruild.
• Bij de bestelling moet een voorbeeldlay-out worden geleverd.
• De meeste polsbandjes kunnen bedrukt worden met de naam van het ziekenhuis, het serienummer, het logo, enz.
• Herdrukkingen worden verstuurd binnen 10 werkdagen.
• Nieuwe bedrukkingen worden verstuurd binnen 10 werkdagen na goedkeuring van ontwerp.
• Gelieve te noteren dat het gearchiveerde ontwerp zal worden vernietigd als u gedurende twee jaar of langer geen bestellingen  
   plaatst voor dat zelfde ontwerp.
• Minimumbestelling: 2 dozen per bedrukking per polsband stijl.
• Tarieven: Bel onze klantendienst voor informatie over de tarieven.

Voorbeelden van op maat bedrukkingen

Funband® Figuren

Vlinder Dinosaurus Eend Kikker Katje Pony Hondje Beertje Kinderen

Ontwerpvereisten
Logo’s: Stuur een DUIDELIJK ONTWERP MET ZWARTE EN WITTE LIJNEN. 
Kleuren en rasters moeten worden omgezet naar verzadigde kleuren. 
Ontwerpen met onderbroken lijnen, zwakke lijnen of vegen kunnen 
niet worden gedrukt. WE KUNNEN GEEN GEFAXTE ONTWERPEN OF 
LOGO’S DIE ZIJN GEKOPIEERD VAN EEN WEBPAGINA GEBRUIKEN, hoewel 
onze ontwerpafdeling wel ontwerpen van een lagere kwaliteit tot op 
een zeker niveau kan herstellen. Als er geen ontwerp wordt geleverd 
met zwarte en witte lijnen voor logo’s en speciale ontwerpen, worden u 
ontwerpkosten aangerekend. 

Voor klanten die digitale ontwerpen willen versturen via e-mail 
aanvaarden we de volgende grafische standaardformaten: eps, ai, tiff, 
en jpeg (300dpi). We geven de voorkeur aan Illustrator-bestanden MAC 
formaat. Converteer alle tekst naar outlines!!

Waarom hebben we ontwerpen met zwarte en witte lijnen nodig
Bij het afdrukproces wordt een printplaat gemaakt van uw ontwerp 
met verzadigde kleuren dat wordt afgedrukt op de polsband. Denk aan 
een rubberen stempel. Een rubberen stempel drukt enkel een afdruk 
met verzadigde kleuren op het oppervlakte. We kunnen geen logo’s/
ontwerpen gebruiken die gekopieerd zijn van een webpagina. Deze 
beelden hebben een lage resolutie en leveren een wazige afdruk.

Ontwerpen met
onderbroken lijnen, 
zwakke lijnen of uit-
geveegde of gefaxte 
ontwerpen kunnen 

niet worden aanvaard.

Geen kleuren of rasters 
(grijze zone).

Het ontwerp moet 
helder zijn en zwart en 

wit omlijnd.
NEE

NEE

JA

BEDRUKKING OP MAAT & ONTWERPVEREISTEN
BEDRUKKING OP MAAT & ONTWERPVEREISTEN

BEDRUKKING OP M
AAT &

 ONTW
ERPVEREISTEN
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PRECISION DYNAMICS CORPORATION
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 
1. Algemeen
1.1. Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele betrekkingen tussen de verkoper (de bvba PDC-Europe) en de koper. Zij hebben de overhand op de
eventuele algemene voorwaarden van de koper.
1.2. Ingeval zij strijdig zijn met deze algemene verkoopsvoorwaarden, zullen de bijzondere bepalingen van de bestelling de overhand hebben.
1.3. Het Verdrag van Wenen van 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is van toepassing voor zover deze algemene
voorwaarden daar niet van afwijken, en dit zelfs voor nationale verkopen.
2. Offertes en bestellingen
2.1. De prijsoffertes die door de verkoper eventueel door bemiddeling van zijn handelsagent aan de koper worden gedaan, worden slechts ter informatie gegeven. Zij binden
de verkoper pas na de schriftelijke bevestiging van de bestelling die door hem aan de koper wordt gericht. Als bewijs voor de bestelling en de aanvaarding ervan zullen
bijgevolg enkel geschriften worden aanvaard, met inbegrip van die welke voortvloeien uit nieuwe communicatietechnologieën (met name fax en e-mail).
2.2. Ingeval op een bestelling wordt geantwoord met een nieuwe prijsofferte, dan kan die in geen geval worden beschouwd als een tegenofferte van de verkoper; bijgevolg
blijven de bepalingen van het voorgaande artikel van toepassing.
2.3. De Groenegenwoordigers van de verkoper beschikken niet over de bevoegdheid om hem te verbinden. De verkopen die zij bedingen, verkrijgen bijgevolg pas een
definitief karakter na de verzending door de verkoper van de schriftelijke aanvaarding van de bestelling.
3. Eigendomsvoorbehoud
3.1. De factureringsmunt is vermeld in de offerte/bestellingsbevestiging/factuur. De producten worden verkocht tegen de prijs die van toepassing is op het ogenblik dat de
bestelling wordt geplaatst. De BTW is van toepassing volgens de geldende wetgeving. Elke BTW-verhoging of elke nieuwe belasting die zou worden opgelegd tussen de
aanvaarding van de bestelling door de verkoper en het tijdstip van de levering komt voor rekening van de koper.
3.2. In de volgende gevallen behoudt de verkoper zich het recht voor de aangeboden en/of overeengekomen prijzen na afwenteling van de BTW verhoudingsgewijs te
verhogen: - wanneer na de offerte en/of de totstandkoming van een akkoord de prijs van het toebehoren of van de materialen of van de grondstoffen of van het maakloon of 
van de invoerrechten is gestegen; - wanneer de aankoopprijzen van de verkoper zijn gestegen ten gevolge van een koersschommeling, veroorzaakt door wijzigingen van de 
wisselkoers en/of door andere factoren; - wanneer de koper wijzigingen aanbrengt aan de bestelling die hij bij de verkoper heeft geplaatst, waardoor extra kosten ontstaan 
in vergelijking met die welke in het initiële akkoord waren voorzien. 
3.3. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot wanneer alle door de koper verschuldigde sommen volledig zijn betaald. Ingeval de koper in weerwil van
het beding van eigendomsvoorbehoud goederen verkoopt die nog niet volledig zijn betaald, wordt de eventuele schuldvordering van de koper op de derde geacht van
rechtswege te worden overgedragen aan de initiële verkoper
4. Betaling – Modaliteiten
4.2. Ingeval een factuur op de vervaldag niet wordt betaald, wordt de betaling van alle facturen van de koper onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling 
opeisbaar. In dit geval is de verkoper er bovendien toe gerechtigd alle lopende bestellingen op te schorten, waarbij artikel 9 van deze algemene verkoopsvoorwaarden van 
toepassing is. Elke factuur die op de vervaldag ervan niet is betaald, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vanaf de vervaldatum een verwijlinterest 
afwerpen tegen de rentevoet, bepaald door artikel 5 van de wet van 02.08.2002 met een minimum van 1,6% per maand. De sommen die als verwijlinterest verschuldigd zijn, 
zullen nooit kleiner zijn dan ? 500. Elke wanbetaling van een factuur op de vervaldatum ervan brengt bovendien van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling 
de opeisbaarheid mee van een schadevergoeding die forfaitair wordt bepaald op minimaal 10% van het factuurbedrag, los van het recht van de verkoper om tegen 
overlegging van de bewijsstukken te bewijzen dat de reële schade die hij heeft geleden (met inbegrip van de invorderingskosten in de zin van de wet van 2 augustus 2002) 
groter is dan een dergelijk forfaitair bedrag. In dit geval is het het bedrag van het reële nadeel van de verkoper dat als schadevergoeding zal zijn verschuldigd.
4.3. De betalingen die door de koper na de vervaldatum van de facturen worden gedaan, zullen eerst worden aangewend tot dekking van de betaling van het strafbeding,
waarvan sprake in artikel 4.2, vervolgens tot betaling van de verwijlinterest en tot slot tot betaling van de hoofdsom.
4.4. Ingeval de bestelling door de koper vóór de levering wordt geannuleerd, moet die de verkoper een forfaitaire vergoeding betalen waarvan het bedrag gelijk is aan 80%
van de waarde van de bestelling, onverminderd het recht van de verkoper aan de hand van bewijsstukken te bewijzen dat zijn schade groter is, in welk geval dit laatste
bedrag door de koper zal zijn verschuldigd.
4.5. Per klant wordt een kredietlimiet goedgekeurd. Deze limiet wordt gevormd door het totale uitstaande bedrag van de klant (vervallen en niet-vervallen facturen). Ter 
gelegenheid van een nieuwe bestelling ten gevolge waarvan deze limiet wordt overschreden, zal een betaling worden geëist – die zelfs betrekking kan hebben op een niet-
vervallen factuur – om het bedrag van deze overschrijding te dekken.
5. Leveringen
5.1. De leveringen gebeuren op het door de koper opgegeven adres.
5.2. Voor de leveringen die door een wissel zijn gedekt, zullen de goederen pas worden verzonden na ontvangst van de naar behoren geaccepteerde en ondertekende wissel.
5.3. De goederen worden verzonden op risico van de koper – behoudens andersluidende specificatie in de offerte/bestellingsbevestiging/factuur (zie incoterms) – zelfs indien
de verkoper zich belast met het transport of met de organisatie ervan.
5.4. Behoudens uitdrukkelijke garantie die in onze bijzondere voorwaarden wordt gegeven, worden de leveringstermijnen enkel ter informatie gegeven en kunnen ten bate
van de verkoper niet leiden tot de ontbinding van de verkoop, noch tot de betaling van een schadevergoeding. De verkoper is ertoe gerechtigd globale of gedeeltelijke 
leveringen te doen. De leveringen gebeuren volgens de beschikbaarheid van de goederen en in de volgorde van ontvangst van de bestellingen.
5.5. Elk leveringsprobleem dat op het ogenblik van de bestelling aan de koper is bekend, moet in de bestelling worden gespecificeerd. Ingeval het probleem dat zich bij de
levering voordoet het normale overschrijdt, behoudt de verkoper zich het recht voor de bijkomende kosten te factureren. De koper verbindt zich ertoe deze kosten te betalen
terzelfder tijd als de hoofdfactuur.
5.6. De verkoper zal niet aansprakelijk gehouden worden voor complicaties en eventuele kosten die worden veroorzaakt door omstandigheden die te wijten zijn aan de koper
of aan een geval van overmacht.
6. Aanvaarding
Om rechtsgeldig te zijn, moet elke klacht betreffende de koopwaar aan de verkoper worden gesignaleerd per aangetekende brief die uiterlijk moet worden verzonden binnen
48 uur na de inontvangstneming van de koopwaar. Ingeval de levering via een vervoerder gebeurt, zullen de datum en het uur van de levering uitsluitend worden bewezen 
door de door de koper ondertekende leveringsbon. Bij ontstentenis van een klacht binnen de voornoemde termijnen, zullen de goederen onherroepelijk als aanvaard worden 
beschouwd. De aanvaarding dekt alle zichtbare gebreken, dat wil zeggen alle gebreken die de koper kon ontdekken op het ogenblik van de levering of binnen 48 uur na een 
aandachtige en ernstige controle
7. Beperking van de aansprakelijkheden
- De geleverde koopwaar Groenoont slechts lichte gebreken inzake kleur, kwaliteit, model of tekening.
- 90% van de levering Groenoont geen enkel gebrek.
- In geval van levering volgens staal, model of tekening is de geleverde koopwaar behoorlijk conform, ondanks bepaalde eventuele geringe verschillen.
7.2. De verkoper zal nooit aansprakelijk zijn voor de eventuele schade die door de verkochte koopwaar aan goederen of personen wordt veroorzaakt, ook al is ze gebrekkig
8. Uitzonderlijke omstandigheden
In geval van overmacht, staking, brand of enige andere onvoorzienbare omstandigheid waardoor de uitvoering van het contract volledig of gedeeltelijk onmogelijk wordt, 
behoudt de verkoper zich het recht voor de verkoop zonder schadevergoeding op te zeggen
9. Ontbinding van de verkoop
9.1. De verkoper die in de loop van de uitvoering van het contract weet zou hebben van ernstige gebeurtenissen die wijzen op de insolvabiliteit van de koper zal een of meer
lopende bestellingen eenzijdig kunnen opzeggen.
9.2. In geval van vereffening of faillissement van de koper, alsmede in geval van een gerechtelijk akkoord in hoofde van laatstgenoemde kan de verkoper alle lopende
bestellingen opzeggen, waarbij de al betaalde sommen hem toevallen als forfaitaire en niet te verlagen vergoeding.
10. Nietigheid – Geschillen en bevoegdheden
10.2 De eventuele nietigheid van een van de bedingen van deze algemene voorwaarden leidt niet tot de nietigheid van de overige die integraal van toepassing blijven.
10.3 Elk geschil tussen de verkoper en de koper valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.
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Precision Dynamics Corporation
POSItIVE ID. POSItIVE OUtCOmES.

Sinds 2008 heeft Precision Dynamics met TimeMed Labeling Systems haar krachten gebundeld en biedt zij de 
meest uitgebreide selectie kwaliteitspolsbandjes en labelingsystemen in de hedendaagse gezondheidszorg. Onze 
ID-oplossingen zijn in overeenstemming met de richtlijnen van de Joint Commission Patient Safety Goals en 
worden gebruikt bij alle top 100 ziekenhuizen in de Verenigde Staten, op grond van onderzoeken van Hospital 
& Health Networks en U.S. News & World Report. 

Als ISO-9001 gecertificeerd bedrijf hanteert Precision Dynamics een systematische aanpak met internationale 
standaarden om een superieur productontwerp, productie en klantondersteuningsdiensten te garanderen.

PDC Europe
België & EMEA
Rue de I’lndustrie 17
1400 Nivelles, België
Tel:          +32 67 89 56 56
Fax:         +32 67 21 77 70
E-mail:   info@pdc-europe.com

www.pdc-europe.com

De hierin vermelde productnamen, bedrijfsnamen, merken, logo’s en symbolen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Precision Dynamics 
Corporation. Alle andere hierin vermelde productnamen, merken, logo’s en symbolen zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.


