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Prezentacja oparta na artykułach: 

1. „Kosmiczne technologie” opublikowany w numerze 
6/2015 magazynu "Przemysł Farmaceutyczny„ 

2.„Trendy w opakowaniach dla farmacji cz.2 
Na receptę czy bez – walka o uwagę” „Przemysł 
Farmaceutyczny” 6/2015 

3.„Nowe gotowe systemy do powlekania tabletek – 
Bestcoat i Gocoat” magazyn „Świat Przemysłu 
Farmaceutycznego” numer 03/2015 

4.„Technologia z Visy i Mastercard w produktach 
leczniczych?” „Świat Przemysłu Farmaceutycznego” 
03/2015 

A także na informacjach ze strony internetowej:  

http://www.origintag.com/ 

 

 

 



Elementy decydujące o rozwoju urządzeń w 
przemyśle farmaceutycznym: 

Wymagania klientów ( szczególnie dla leków OTC) 
Nowe formy dozowania produktów 
Przepisy i wymagania prawne 
Bezpieczeństwo pacjenta 
Optymalizacja procesu 
Dostępność produktu 
Minimalizacja wielkości serii produkcyjnej 
Produkcja leków dedykowanych 
Nowe formy leków 
Leki hormonalne 
Monitoring procesu 



Kosmiczne technologie w przemyśle 
farmaceutycznym 

Izolator nad linią 
blistrującą 



Izolator miękki 
tabletkarki  



Roboty naważające surowce 

Wprowadzenie do użytku urządzeń 

pozwalających, na osiągnięcie produkcji 
(pseudo)ciągłej. 



Serwomotory i śruby regulacyjne 
Innowacyjne tabletkarki z wymiennym stołem 
Podajniki i systemy wizyjne 
Nowe możliwości śledzenia procesu 
Multimedialne instrukcje i opaski przezbrojeń 



redukcja pylenia podczas procesu 
pakowania  
poprawa bariery 
poprawa wyglądu oraz 
właściwości smakowych  
eliminacja możliwości pomyłek 



ryboflawina  
tlenki żelaza 
barwniki naturalne: luteina, 
beta karoten, ekstrakt z buraka 
czerwonego 

Kwercetyna i rutyna  



Zalety: 
•Łatwość sporządzania lakieru 
•Małe opory ciśnieniowe na pompie  
dozującej lakier do dysz 
•Łatwość czyszczenia po procesie 

Bestcoat MCT 





Główne zalety systemu: 
  
 łatwe dostosowanie otoczki do wymagań rdzenia 

suplementu oraz potrzeb klienta  
 elastyczność i wytrzymałość otoczek dzięki 

zastosowaniu odpowiednio zmikronizowanej 
celulozy 

 znaczne skrócenie czasu procesu 
 pozwala z powodzeniem powlekać tabletki o 

dużej ścieralności  
 kolor otoczki można łatwo dostosować do 

potrzeb klienta  
 system jest prosty i bezpieczny w użyciu 
 









 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/62/UE z dnia 8 czerwca2011r. 
 
 
- unikalny kod dla każdego leku (2D Barcode) 
- zabezpieczenie przed możliwością 
wcześniejszego otwarcia 

 

 

                                   100 % bezpieczeństwa? 



Firma Origintag  
 

Spółka działająca w obszarze Brand Protecion, której 

produktem jest unikalny system zabezpieczenia 

marek i oryginalnych produktów przed 

fałszowaniem, opierający swoje działanie  

o aplikację mobilną i technologie zbliżeniową NFC  





Origintag to: 

  

 szczegółowe informacje o produkcie 

 nowoczesny nośnik reklamy 

 kampanie cross-sellingowe 

 bezpośredni kontakt z klientem 

 własne BIG DATA 

 możliwość monitorowania przepływu swoich 
produktów w czasie rzeczywistym 

 



Origintag to także szereg korzyści dla 

konsumentów: 

  
 darmowa aplikacja mobilna 

 potwierdzenie oryginalności zakupionych produktów 

 szczegółowe informacje o produkcie 

 filmy instruktażowe 

 możliwość bezpośredniego kontaktu z producentem 

 możliwość oceny zakupionych produktów 

 



Origintag przeciwdziała procederowi wprowadzania do 
sprzedaży produktów leczniczych pochodzących z 
nielegalnych źródeł.  
 

 
Origintag dla branży farmaceutycznej to przede wszystkim: 

 
 ochrona oryginalności produktów 
 monitorowanie przepływu produktu na każdym z etapów 

dystrybucji 
 namierzanie skradzionych lub zagubionych produktów 
 szczegółowe informacje o produkcie, broszury 

informacyjne, data ważności produktu oraz dawkowanie 
  

 





Trendy w opakowaniach  

Leki na receptę: 
1.Opakowania preparatów w terapii 
spersonalizowanej 
2.Ochrona przed fałszowaniem 



- Dwumiesięcznik 
- „Świat przemysłu 
kosmetycznego” 

- Dostępny online  

- Dostępny w bibliotece 

-Cena: 19 zł 

 

- Dwumiesięcznik 
- „Przemysł kosmetyczny” 

- Dostępny online 

- Dostępny w bibliotece 

-Cena: 25 zł 
 




