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G o o d  M e d i c a l

EJ BESTRÅLAD

BESTRÅLAD

RAD-CONTROL bestrålningsindikator används till att kontrollera bestrålning av blodprodukter. Den avsedda användning-
en är för gammastrålning och röntgenstrålning med minst 25 Gray.

RAD-CONTROL-etiketten fästs på blodprodukten innan bestrålning sker. Indikatorn kommer att ändra färg från rött till 
svart när bestrålning har genomförts.

Denna förändring i färg är tillförlitlig och självförklarande! Det finns inga utvärderingsosäkerheter, bara tydlig information 
”EJ BESTRÅLAD alternativt BESTRÅLAD” Rad-Controlindikatorerna är omsorgsfullt producerade och har genomgått
omfattande tester i enlighet med producentens ISO 13485 kvalitetsledningssystem för att säkerställa era processer.

ANDRA FÖRDELAR

1. Utmärkt styrka och vidhäftning    ▶  Tålig etikett med godkänt klister

2. Lagras i rumstemperatur     ▶  Behöver inte lagras i kyla

3. Speciellt ytmaterial     ▶  Lätt att skriva på

4. Rad-Control klassas inte som en medicinsk produkt inom EU ▶  Den behöver därför inte CE-märkas.

5. Tillgång till alla tekniskadokument    ▶  Certifikat för godkänt klister, kvalitetscertifikat, etc.

Art.nr: 015003 
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KUNDANPASSNING

ANPASSNING TILL ERA BEHOV
Blodbanker över hela världen har liknande uppgifter, men de exakta utmaningarna och metoderna 
kan vara olika. Hur är det möjligt att en produkt kan uppfylla alla dessa behov? Detta är anledningen 
till att vi utvecklat ett speciellt system. RAD-CONTROL‘s smarta produktionsteknik kan användas för 
att uppfylla era specifika krav. 

Nedan följer ett urval av anpassningsområden - vad är viktigt för er verksamhet?

Storlek och form Produkter och märkning av produkter kan
variera. Utrymmet på etiketter och påsar
likaså. Rad-Control kan anpassas i storlek
och form utifrån era behov, välj storlek och
form som passar er verksamhet.

Med Rad-Control kan ni få texten på
indikatorn på svenska eller något
annat språk om ni så önskar. Det handlar
om produktsäkerhet och att förebygga
eventuella missförstånd.

Språk

Utforma era Rad-Control indikatorer med
t.ex. text, symboler eller logo.

Kommunikation


