
WIRTUALNAWIRTUALNA PRZYSZPRZYSZŁŁOOŚĆŚĆ

Jak laserowe drukowanie moJak laserowe drukowanie moŜŜe wyeliminowae wyeliminowaćć
nalepki, tusze, tanalepki, tusze, taśśmy my 

oraz zmniejszyoraz zmniejszyćć koszty?koszty?
DziDzięęki poki połąłączeniu nowoczesnej chemii czeniu nowoczesnej chemii 

i fizyki laserowej!i fizyki laserowej!
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PRZEPISY PRAWNE DOTYCZPRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄĄCE CE 
ETYKIETOWANIA ETYKIETOWANIA (2004)(2004)

KODY KRESKOWEKODY KRESKOWE »» NDCNDC ((National Drug National Drug 

CodeCode))-- umoumoŜŜliwia liwia śśledzenie procesu ledzenie procesu 
wytwarzania lekuwytwarzania leku

SZPITALESZPITALE »» MAR MAR ((medication medication 

administrations recording) administrations recording) ––
zweryfikowanie sposobu stosowania lekuzweryfikowanie sposobu stosowania leku



INFORMACJE NA ETYKIECIEINFORMACJE NA ETYKIECIE
�� Nazwa lekuNazwa leku
�� PostaPostaćć lekuleku
�� IloIlośćść lekuleku
�� Dawkowanie lekuDawkowanie leku
�� Droga podania lekuDroga podania leku
�� Data waData waŜŜnonośści lekuci leku
�� Numer serii lekuNumer serii leku
�� Nazwa producenta, kontakt do Nazwa producenta, kontakt do 
organizacji prowadzorganizacji prowadząącej badania cej badania 
kliniczne, referentkliniczne, referentóóww



Informacje na etykiecie napisane         Informacje na etykiecie napisane         
w w jjęęzyku ojczystymzyku ojczystym kraju, w ktkraju, w któórym lek rym lek 
jest dostjest dostęępnypny

Informacje o leku Informacje o leku 
na opakowaniu na opakowaniu 
bezpobezpośśrednim np.rednim np.
blisterblister
oraz na opakowaniu oraz na opakowaniu 
zewnzewnęętrznym np.trznym np.
kartonikkartonik



ROZWIROZWIĄĄZANIA ETYKIETOWANIAZANIA ETYKIETOWANIA

�� Z WYBORU STOSOWANO              Z WYBORU STOSOWANO              
DELIKATNE PRZYLEPNE DELIKATNE PRZYLEPNE 

ETYKIETYETYKIETY

ΘΘ CZASOCHCZASOCHŁŁONNEONNE DRUKOWANIE                    DRUKOWANIE                    
i PRZYLEPIANIE i PRZYLEPIANIE 

ΘΘ ILOILOŚĆŚĆ INFORMACJI ZWIINFORMACJI ZWIĘĘKSZAKSZAŁŁA SIA SIĘĘ
A A MIEJSCEMIEJSCE NA ETYKIETY NA OPAKOWANIU NA ETYKIETY NA OPAKOWANIU 
ZMNIEJSZAZMNIEJSZAŁŁO SIO SIĘĘ

ΘΘ MOMOśśLIWOLIWOŚĆŚĆ ODKLEJENIAODKLEJENIA SISIĘĘ OD OD 
OPAKOWANIA, PODCZAS KTOPAKOWANIA, PODCZAS KTÓÓREGOKOLWIEK REGOKOLWIEK 
ETAPU PRODUKCJIETAPU PRODUKCJI



ΘΘ FaFałłszowanie szowanie »» szereg metod aby pozostaszereg metod aby pozostaćć
w sieci sprzedaw sieci sprzedaŜŜy:y:

ΘΘ Zmiany terminu waZmiany terminu waŜŜnonośścici

ΘΘ SprzedaSprzedaŜŜ w innym kraju w innym kraju »» CENACENA

rozwirozwiąązaniezanie: stworzy: stworzyćć
etykietetykietęę, na kt, na któórej jrej jęęzyk  zyk  
i wszystkie potrzebne i wszystkie potrzebne 
dane sdane sąą umieszczone na umieszczone na 
opakowaniu w sposopakowaniu w sposóób b 
nieusuwalnynieusuwalny



TECHNOLOGIA ZMIANY KOLORTECHNOLOGIA ZMIANY KOLORÓÓWW

WARSTWAWARSTWA WRAWRAśśLIWA NA LASERLIWA NA LASER



TECHNOLOGIA ZMIANY KOLORTECHNOLOGIA ZMIANY KOLORÓÓWW

�� ZMIANA KOLORU W MIEJSCU ZMIANA KOLORU W MIEJSCU 
APLIKACJI ENERGII APLIKACJI ENERGII LASERALASERA NA NA 
OPAKOWANIUOPAKOWANIU

�� WYKORZYSTUJE LASER O WYKORZYSTUJE LASER O BARDZO BARDZO 
MAMAŁŁEJ SILE I DUEJ SILE I DUśśEJ SZYBKOEJ SZYBKOŚŚCICI

�� KONTRAST I OSTROKONTRAST I OSTROŚĆŚĆ OBRAZU JEST OBRAZU JEST 
MOMOśśLIWA DZILIWA DZIĘĘKI NIESKI NIESŁŁYCHANIE YCHANIE MAMAŁŁYM YM 
WIWIĄĄZKOMZKOM LASERULASERU



•• PROSTY PROCES (PROJEKT)PROSTY PROCES (PROJEKT)

•• INTEGRALNA CZINTEGRALNA CZĘŚĆĘŚĆ OPAKOWANIA            OPAKOWANIA            
»»WYELIMINOWANY PROBLEM TASIEMEK WYELIMINOWANY PROBLEM TASIEMEK 

•• SZYBKA PRODUKCJASZYBKA PRODUKCJA

•• DUDUśśO INFORMACJI O INFORMACJI 

•• ZALAMINOWANIE LUB ZATOPIENIE  ZALAMINOWANIE LUB ZATOPIENIE  
W FOLI W FOLI »» WIWIĘĘKSZA ODPORNOKSZA ODPORNOŚĆŚĆ
NA NA ŚŚCIERANIE I TEMPERATURCIERANIE I TEMPERATURĘĘ »»
ZAPOBIEGA DALSZYM ZAPOBIEGA DALSZYM 
ZAFAZAFAŁŁSZOWANIOMSZOWANIOM





2D Data Matrix codes2D Data Matrix codes

Dwuwymiarowe matryce Dwuwymiarowe matryce 
danychdanych

Hanna KoterwaHanna Koterwa



Kody kreskoweKody kreskowe
ang. Barcodesang. Barcodes

Kody kreskowe sKody kreskowe sąą
najpopularniejsznajpopularniejsząą
metodmetodąą
automatycznej automatycznej 
identyfikacjiidentyfikacji
produktproduktóów, w, 
katalogkatalogóów, w, 
przesyprzesyłłek, ksiek, ksiąŜąŜek.   ek.   



WyrWyr óóŜŜniamy:niamy:

Jednowymiarowe Jednowymiarowe 
kody kreskowekody kreskowe

Dwuwymiarowe Dwuwymiarowe 
matryce danych matryce danych 
–– 2D data matrix 2D data matrix 
codescodes



Proste kody kreskoweProste kody kreskowe
1D1D

�� stanowistanowiąą grupgrupęę czarnychczarnych i i 
biabiałłych paskych paskóóww, kt, któóre w re w 
chwili odczytu  tchwili odczytu  tłłumaczone sumaczone sąą
na informacje cyfrowe na informacje cyfrowe 

�� obrazy kodobrazy kodóów kreskowych w kreskowych 
zawierajzawierająą informacje         informacje         
„„startstart”” i i „„stopstop””, co sprawia, , co sprawia, 
ŜŜe se sąą czytelne pod kaczytelne pod kaŜŜdym dym 
kierunkiem skanowaniakierunkiem skanowania



Wady:Wady:
�� niskaniska pojemnopojemnośćść danychdanych

�� mogmogąą stastaćć sisięę nieczytelnenieczytelne pod pod 
wpwpłływem:ywem:
-- temperaturytemperatury
-- rozpuszczalnikrozpuszczalnikóóww

�� problemy technologiczneproblemy technologiczne

�� mogmogąą uleculec starciustarciu



Dwuwymiarowe matryce danychDwuwymiarowe matryce danych
2D Data Matrix codes2D Data Matrix codes

�� dwuwymiarowedwuwymiarowe kwadratowe lub kwadratowe lub 
prostokprostokąątne uktne ukłłady o wymiarach ady o wymiarach 
nawet nawet 3mm3mm²²,, w ktw któórych dane rych dane 
kodowane skodowane sąą dwdwóójkowojkowo

�� silna kompresja danych umosilna kompresja danych umoŜŜliwia liwia 
zwizwięększenie informacji o danym kszenie informacji o danym 
produkcie o:produkcie o:

•• historihistorięę procesu produkcyjnegoprocesu produkcyjnego
•• kontrolkontrolęę jakojakośścici
•• pakowaniepakowanie
•• dystrybucjdystrybucjęę

�� Zastosowanie Zastosowanie ECCECC--200200



Cechy kodCechy kod óów w 
dwuwymiarowychdwuwymiarowych ::

�� mamałłyy rozmiarrozmiar

�� wysokawysoka wytrzymawytrzymałłoośćść na       na       
rozpuszczalnikirozpuszczalniki
wysokie temperaturywysokie temperatury
śścieraniecieranie

�� momoŜŜliwoliwośćść odczytu pod kaodczytu pod kaŜŜdym dym 
kkąątem przez czytniktem przez czytnik



MoMoŜŜliwoliwośćść aplikacji na:aplikacji na:

•• foliefolie
•• metalmetal
•• szkszkłłoo
•• plastikplastik

BezpoBezpośśrednio na:rednio na:

•• sprzsprzęęt medycznyt medyczny
•• opakowania do soczewek       opakowania do soczewek       

kontaktowychkontaktowych
•• inhalatoryinhalatory
•• strzykawki strzykawki 



Metody nanoszenia kodMetody nanoszenia kod óów w 
2D Data matrix:2D Data matrix:

�� Drukarki termotransformacyjneDrukarki termotransformacyjne
�� Drukarki atramentoweDrukarki atramentowe
�� Drukarki laseroweDrukarki laserowe
�� Technologia zmiany kolorTechnologia zmiany koloróóww

Nanoszenie Nanoszenie bezpobezpośśredniorednio na produkty na produkty 
zwizwięększa dodatkowo trwaksza dodatkowo trwałłoośćść kodu.kodu.



Czytniki kodCzytniki kod óów w 
dwuwymiarowychdwuwymiarowych

�� CzytajCzytająą kod, kod, 
rozszyfrowujrozszyfrowująą go i go i 
przesyprzesyłłajająą dane do dane do 
instalacji, gdzie jest instalacji, gdzie jest 
przetwarzanyprzetwarzany

�� WyrWyróóŜŜniamy:niamy:
1.1. highhigh--speed fixed   head speed fixed   head 

readrersreadrers
2.2. smart  camerasmart  camera--based based 

readers readers 
3.3. handheld readers handheld readers ––

czytniki rczytniki ręęczneczne



PodsumowaniePodsumowanie
�� momoŜŜliwoliwośćść kontroli wytwarzanego kontroli wytwarzanego 
produktu na produktu na kakaŜŜdym etapie produkcjidym etapie produkcji
oraz po jej zakooraz po jej zakońńczeniuczeniu

�� momoŜŜliwoliwośćść szybkiegoszybkiego znalezienia bznalezienia błęłęddóów, w, 
dzidzięęki precyzyjnemu zakodowaniu ki precyzyjnemu zakodowaniu 
wszystkich niezbwszystkich niezbęędnych informacjidnych informacji

�� gwarancja dla odbiorcgwarancja dla odbiorcóów, w, ŜŜe dany produkt e dany produkt 
wykonany jest zgodnie z wymaganiamiwykonany jest zgodnie z wymaganiami

�� UIDUID (( unique identyfication programme)unique identyfication programme)



DziDzięękujemy za uwagkujemy za uwag ęę!!


