
Opakowanie leku pełni kilka ważnych funkcji, od marketingowej
poprzez zabezpieczającą do informacyjnej. Wszelkie informacje
na nim zawarte muszą być bezbłędne i czytelne, zwłaszcza
informacje o składzie i dawkowaniu. 

Fir my far ma ceu tycz ne, aby spro stać tym wy ma ga niom, pod da ją swo je wy ro by – na każ -

dym eta pie pro duk cji – ry go ry stycz nej i szcze gó ło wej kon tro li. Naj wyż sza ja kość pro duk tu,

zwłasz cza far ma ceu tycz ne go, jest dziś stan dar dem. Stan dar dem sta ło się rów nież to, że wy -

kwa li fi ko wa ny per so nel jest wspie ra ny przez spe cja li stycz ne sys te my, stwo rzo ne do in spek -

cji wi zyj nej opa ko wań. Ich za sto so wa nie przy czy nia się za rów no do zwięk sze nia bez pie czeń -

stwa pro duk tów, jak i do znacz nej oszczęd no ści cza su – obie te war to ści są bez cen ne.

O sys te mie in spek cji wi zyj nej EyeC Pro ofi ler 400 roz ma wia my z pra cow ni kiem Kon tro li

Ja ko ści w Po lfie War sza wa, któ ra wcho dzi w skład gru py Po lphar ma.  

n Jak prze bie ga ła kon tro la ja ko ści dru ku opa ko wań w Pań stwa fir mie przed za mon to -

wa niem sys te mu EyeC?
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Po li gra fia dla far ma cji, 

czy li EyeC Pro ofi ler 400 w Po lfie War sza wa

Do brze 
wy ko na ne za da nie

Prepress

System EyeC Proofiler 400 w Polfie Warszawa jest wykorzystywany do inspekcji

materiałów drukowanych takich jak kartoniki, ulotki, etykiety

Ri coh roz wi ja ofer tę
sys te mów pro duk cyj -
nych na pa pier cią gły

Ri coh od świe ża li nię atra men to wych

sys te mów pro duk cyj nych na pa pier cią gły.

Wszech stron ne, in tu icyj ne w ob słu dze

i kom pak to we w swo jej kla sie (zaj mu ją

za le d wie 4,3 m2) urzą dze nia z se rii Pro

V20000 po zwo lą skon so li do wać w jed nej

ma szy nie moż li wo ści kil ku sys te mów oraz

zwięk szyć po ten cjał biz ne so wy.

Urzą dze nia z tej se rii bę dą do stęp -

ne w trzech wer sjach: mo no chro ma tycz -

nej (V2 00 00) lub ko lo ro wej (VC200 00)

pra cu ją ce z pręd ko ścią 75 m/min, z mak -

sy mal ną roz dziel czo ścią 600x60 0 dpi oraz

mo no chro ma tycz ne Ri coh Pro V20100

pra cu ją ce z pręd ko ścią 150 m/min, z mak -

sy mal ną roz dziel czo ścią 600x60 0 dpi.

Sys tem ob słu gu je sze ro ką ga mę me diów. 

(...) Ri coh Pro V20000 ra zem z pre zen to -

wa ny mi wcze śniej mo de la mi Ri coh Pro

VC40000 oraz Pro VC60000 two rzą ga mę

atra men to wych sys te mów na pa pier cią gły,

któ re są w sta nie spro stać wszyst kim wy -

zwa niom ryn ku – po wie dział Tim Tay lor,

He ad of Con ti nu ous Fe ed Mar ket, Com -

mer cial and In du strial Prin ting Gro up. –

Sys te my Ri coh umoż li wia ją za stą pie nie

wie lu sta rze ją cych się urzą dzeń atra men to -

wych jed nym, dzię ki zwięk szo nej pręd ko ści

oraz wy daj no ści ope ra cyj nej. Do dat ko wo

urzą dze nia te za pew nia ją wy so ki kom fort

ob słu gi oraz szyb ki do stęp do naj waż niej -

szych funk cji, a tak że ofe ru ją użyt kow ni kom

in tu icyj ne opro gra mo wa nie do za rzą dza nia

stru mie nia mi da nych trans ak cyj nych.

Ri coh Pro V20000 po zwa la w spo sób

in te li gent ny oraz wy daj ny uspraw nić pro -

duk cję ksią żek dzię ki moż li wo ści współ -

pra cy z pa kie tem Ri coh TotalFlow

BatchBuilder, a dzię ki po łą cze niu z opro -

gra mo wa niem FusionPro i Ri coh Pro cess

Di rec tor sys tem za pew nia moż li wość dru -

ko wa nia wy spe cja li zo wa nych prac dla

ryn ku far ma ceu tycz ne go.

Opra co wa no na pod sta wie 

in for ma cji fir my Ri coh



Przed za mon to wa niem sys te mu EyeC na druk na opa ko wa niach

był spraw dza ny me to dą wi zu al ną przez pra cow ni ka dzia łu kon tro li

ja ko ści po przez sczy ta nie tek stów i po rów na nie gra fi ki wzglę dem

za re je stro wa ne go wzo ru.

n Ja kie błę dy po ja wia ły się naj czę ściej? 

Oce na wi zu al na pro duk tów by ła wy ko ny wa na bar dzo do kład -

nie i błę dy nie wy stę po wa ły, na to miast ba da nie by ło cza so chłon ne

i – moż na po wie dzieć – wy czer pu ją ce.

n Ja kie za da nie sys tem speł nia w Pań stwa fir mie? 

Sys tem jest wy ko rzy sty wa ny do in spek cji ma te ria łów dru ko wa nych

ta kich jak kar to ni ki, ulot ki, ety kie ty. Za po mo cą sys te mu EyeC oce nia -

my w tych ma te ria łach po praw ność nie tyl ko na dru ków, lecz rów nież

ko dów kre sko wych, ukła du gra ficz ne go oraz tło cze nia Bra il le’a.

n Co się zmie ni ło po za mon to wa niu EyeC Pro ofi ler 400?

Sys tem EyeC po zwo lił na spraw ną, szyb szą oce nę ma te ria łów

dru ko wa nych. Po za tym wy róż nia się on wy so ką do kład no ścią,

dzię ki cze mu ma my pew ność do bre go wy ko na nia ba da nia.

n Dru kar nie czę sto twier dzą, że ku pu ją ten sam sys tem kon -

tro li, któ ry ma ją ich klien ci, czy li pro du cen ci le ków. Czy wy ma ga cie

te go od współ pra cu ją cych dru karń?

Rze czy wi ście nie któ re dru kar nie, z któ ry mi współ pra cu je my, po -

sia da ją sys tem EyeC. Jed nak z na szej stro ny nie sta wia my wy ma -

gań do ty czą cych po sia da nia te go sys te mu. Dru kar nie ra czej sa me

de cy du ją się na je go za kup w ce lu pod nie sie nia ja ko ści swo ich pro -

duk tów i ustrze że nia się błę dów, mo gą cych po wstać w pro ce sie

pro duk cyj nym.

n Dla cze go wy bra li ście pań stwo wła śnie TEN pro dukt?

Sys tem EyeC Pro ofi ler wy róż nia się wy so ką do kład no ścią ba da -

nia, szyb ko ścią wy ko ny wa nych in spek cji, a po przez za in sta lo wa nie

róż nych mo du łów wy ko naw czych stwa rza moż li wo ści roz sze rze nia

ba dań np. o in spek cję tło cze nia Bra il le’a czy też czy ta nia ko dów

kre sko wych.   

n Dzię ku je my za roz mo wę!
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EyeC Proofiler to połączenie zaawansowanego 

oprogramowania i wydajnego skanera o dużej rozdzielczości.

System inspekcyjny cyfrowo porównuje zeskanowaną próbkę

względem zaakceptowanego wzorca (najczęściej w postaci pliku

PDF). Operator może łatwo sprawdzić odchylenia i upewnić się,

że jakość próbek odpowiada przyjętym standardom 

Wszystkim naszym
Klientom oraz Kontrahentom
pragniemy złożyć życzenia
spokojnych i pełnych radości

Świąt Bożego Narodzenia,
a także wielu sukcesów

w nadchodzącym
2018 roku

      


