
VeriDoc 2C 
Sistema de identificação e documentação. 



VeriDoc 2C, da hawo, é o novo sistema para 
identificação e documentação segura e 
profissional de sistemas de barreira estéril, 
em hospitais, clínicas e consultórios médicos 
dentários.  

VeriDoc 2C permite-lhe cumprir com as 
exigências da EN ISO 11607-1 no que respeita 
à correcta identificação e documentação dos 
seus sistemas de barreira estéril. 

VeriDoc 2C 

O sistema de identificação e 
documentação independente. 
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VeriDoc 2C: o sistema independente 
 

O coração do sistema VeriDoc 2C é um servidor de impressão, sem monitor, concebido pela hawo e 
denominado de Printbox. Através da Printbox, os dados lidos pelo leitor de códigos de barra 2D (ValiScan) 
são transmitidos à impressora de etiquetas (ValiPrint). 

Não é necessário qualquer monitor ou teclado adicional para registar a informação necessária sobre a 
embalagem, a sua aprovação e a sua consequente impressão em uma etiqueta, conforme a EN ISO 11607-1. 
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As etiquetas 
 

As etiquetas de identificação produzidas na impressora ValiPrint, podem ser utilizadas em todos os seus 
sistemas de barreira estéril: 

 

• rolos ou sacos pré-formados; 

• folhas para esterilização; 

• contentores reutilizáveis. 

 

VeriDoc 2C é o sistema perfeito para complementar os equipamentos de termo-selagem que já possui! 
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Dois processos de esterilização em simultâneo 
 

Uma segunda impressora de etiquetas ValiPrint pode ser adicionada ao sistema VeriDoc 2C. Esta 
característica permite que duas impressoras, com etiquetas contendo indicadores de exposição diferentes 
(por exemplo uma para o processo de esterilização por vapor saturado e outra para o processo de 
esterilização por peróxido de hidrogénio vaporizado/gás plasma), possam ser utilizadas em conjunto sem 
necessidade de mudar o rolo de etiquetas de cada vez que é necessário uma embalagem para um processo 
de esterilização diferente! 

Ambas as impressoras são disponibilizadas com um revestimento anti-bacteriano. 
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A integração com o sistema de documentação 
 

O sistema VeriDoc 2C também possui uma porta USB, por via da qual os dados processados podem ser 
extraidos para uma pen ou para um disco externo. Esta característica permite a transferência de dados para 
sistemas electrónicos de documentação e de rastreabilidade. 
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A integração com o processo do doente 
 

Seja qual for o seu sistema de barreira estéril VeriDoc 2C ajuda-o a cumprir as exigências da identificação das 
suas embalagens. VeriDoc 2C também inclui a inspecção após processo de esterilização mediante o indicador 
de exposição presente nas etiquetas e aprovação formal da integridade do sistema de barreira estéril. Pode 
igualmente ser adicionado ao dossier de documentação do doente.  
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A integração com o sistema de rastreabilidade 
 

As denominadas etiquetas duplex, contendo todos os dados necessários, quando transferidas para o ficheiro 
do doente permitem, caso seja necessário, a fácil determinação de quais os intrumentos utilizados, qual o 
esterilizador utilizado, quem procedeu à embalagem e se a mesma foi aprovada, qual a data de produção e 
qual a data de validade. Todos estes dados podem ainda ser impressos em um simples código QR que facilita 
muito a sua passagem para sistemas de rastreabilidade.  
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As etiquetas duplex 
 

As etiquetas duplex, com indicador de exposição Tipo I categoria e1 conforme a ISO 11140, estão disponiveis 
para os seguintes processos de esterilização e nas seguintes dimensões: 

• vapor saturado (55x33mm e 44x60mm) 

• vapor saturado e vapor-formaldeído (55x33mm) 

• vapor saturado e gás óxido de etileno (55x33mm) 

• peróxido de hidrogénio vaporizado/gás plasma (55x33mm).  
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“E se possui um equipamento de 

termo-selagem com tecnologia 
hawo IntelligentScan tudo é 

ainda mais simples! 



VeriDoc 2C: o sistema profissional simples e acessível para 
substituição dos sistemas manuais! 
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Modelo Designação 

VeriDoc 2C 

• PrintBox: Impressora com função de servidor 

• hm 980 BR: Leitor de código de barras ValiScan 

• hs 980 BR: software para criação de códigos de barra ou data matrix 

hd ValiPrint® • Impressora de etiquetas para VeriDoc 2C (segunda impressora) 

Referência Designação Embalagem 
6.813.300 Fita de impressão para hd ValiPrint® 1 

6.812.070 
Etiqueta duplex com indicador para vapor saturado tamanho L 

Medida: 55 x 33 mm 
1000 

6.812.064 
Etiqueta duplex com indicador para vapor saturado tamanho XL 

Medida: 44 x 60 mm 
1000 

6.812.067 
Etiqueta duplex com indicadores para vapor saturado e vapor-formaldeído 

Medida: 55 x 33 mm 
1000 

6.812.068 
Etiqueta duplex com indicadores para vapor saturado e óxido de etileno 

Medida: 55 x 33 mm 
1000 

6.812.069 
Etiqueta duplex com indicador para peróxido de hidrogénio 

Medida: 55 x 33 mm 
1000 



MARCAS 
VeriDoc e IntelligentScan são marcas de hawo GmbH 
 
DIREITO DE CÓPIA 
O design deste e-book, assim como os gráficos, fotografias e textos 
editados são propriedade de Pergut Portugal, Lda ou de uma das 
suas representadas. A Pergut Portugal, Lda reserva para si todos os 
direitos de distribuição ou disseminação do mesmo por qualquer 
meio. 
  
AVISO LEGAL 
Este e-book foi elaborado com o maior cuidado possivel sendo 
permanentemente actualizado. Todo o seu conteúdo visa dar uma 
informação geral e não constitui qualquer oferta vinculativa. A 
Pergut Portugal, Lda não oferece qualquer garantia da correcção, 
actualização, qualidade ou plenitude da informação contida neste 
catálogo, não aceitando qualquer responsabilidade legal. 
 
PERGUT PORTUGAL, LDA 
Largo Pedro Correia Marques nº 4C 
1500-488 Lisboa 
Tel. +351 217 786 691 
Fax. +351 217 741 341 
info@pergutportugal.pt 
www.pergutportugal.com 
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