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Voorkom verwisseling
van uitslagen!



Agenda

• Introductie Salm & Kipp / Brady Corporation

• Labelen op het Lab

• Waarom labelen?

• Toepassingen op het lab

• Vial Tube Applicator

• Smart labels

• Vragen?
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Brady’s missie

Identificeren en beschermen van gebouwen, producten en personen



Brady EMEA

• Hoofdkantoor in Zele

• Productie 

• Marketing

• Magazijn

• Laboratorium

• Shared services

• 300+ medewerkers Zele

• 550+ medewerkers EMEA



Even voorstellen

Sinds 1898 Leverancier van:

• Algemene lab apparatuur
• Analyse-instrumenten
• Monsterbewerking
• Beschermingswerkbanken
• Monster labeling



Labelen op het Lab

Lab omgeving is veeleisend!

• Lage temperaturen:  Vriezer, Vloeibare stikstof.

• Hoge temperaturen: Heet waterbad, Autoclaaf.

• Chemicaliën: Alcohol, Aceton, Isopropanol enz.

• Het label moet veel informatie bevatten op een beperkte 
ruimte (vaak kleine cupjes of buisjes).



Waarom labelen?

• Een monster zonder identificatie is niet te gebruiken!

• Een label zorgt ervoor dat het altijd duidelijk is wat de inhoud 
van het monster is!

• Zorgt ervoor dat verwisseling van uitslagen niet meer voor 
kan komen en hierdoor:
 Geen reproductie van informatie of data

 Geen onnodige hoge kosten



Labelen op het Lab

Waarom een geprint label?



Labelen op het Lab

Kortom op het lab hebben we labels nodig die onder alle 
omstandigheden:

• Blijven zitten

• Leesbaar blijven

• Veel informatie kunnen bevatten

Maar die veeleisende omgeving dan?



Labelen op het Lab oplossingen

Algemene identificatie



Labelen op het Lab oplossingen

Vloeibare stikstof / warm waterbad



Labelen op het Lab oplossingen

Chemicaliën



Labelen op het Lab oplossingen

Opzoeken van labels: Het voordeel van kleuren!



Labelen op het Lab oplossingen

Labels voor speciale toepassingen:

Autoclaaf labels                          PCR labels      



Vial Tube Applicator

• Print en bevestig perfect geplaatste

labels in minder dan 2 seconden! 

• Bespaar tijd en verbeter uw productie-efficiëntie en 
winstgevendheid door identificatie te automatiseren!

• Importeer eenvoudig data uit Excel!

Video



Passende tubes

• Tubes met en zonder dop

Tubes Tubes with cap

Tubes with 
external thread

Tubes with 
sealing ring

Tubes with 
snap caps



Vial Tube Applicator

• Drie redenen om deze printer te gebruiken:

 Risico van verkeerd labelen verminderen.

 Verhogen van de efficientie.

 Voorkomen van proces vertragingen.



Smart labeling

• B.V. Temperatuur labels

• “Out of the box”



Hoe labelen in het lab te integreren?

Nadenken over:

• Wat wil ik labelen?

• Voor welke toepassingen?

• Wat moet er op het label staan?

• Hoeveel labels per dag ga ik printen?

Neem contact met ons op voor hulp voor de integratie van 
geprinte labels op het lab!




