
Wyobraźmy sobie taką sytuację: mamy ulotkę produktu lecz-
niczego Rx o formacie 720 x 210 mm zadrukowaną obu-

stronnie, papier 45g, czcionka 8 pkt. Didota, język ulotki: gruziński. 
Sprawdzenie zgodności takiej jednej ulotki zajmuje specjaliście od 
1 do 1,5 godziny. I jest to bardzo dobry wynik. Trochę krócej trwa 
sprawdzenie ulotki wydrukowanej w języku polskim. Jest to żmudna 
i monotonna praca, do tego dochodzi presja czasu, zwykłe ludzkie 
zmęczenie, w tym zmęczenie oczu, i niedyspozycje. I jeżeli przyj-
miemy, że takich ulotek, kartoników, etykiet w Dziale QC jest do 
zbadania dziennie od kilkunastu do kilkudziesięciu, to wówczas nie-
bezpieczeństwo nie wykrycia błędu przez człowieka staje się bardzo 
realne. I to nie czy, lecz kiedy.

Czy istnieje skuteczny sposób na uniknięcie błędów? Jeśli tak, 
jak to osiągnąć?
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Najlepszą alternatywą dla manualnej kontroli w zakresie jako-

ści i zgodności opakowań są systemy do inspekcji wizyjnej fi rmy 
EyeC. Gwarantują one zgodność kontentu opakowania z proofem 
Klienta oraz pozwalają wyeliminować nieoczekiwane błędy dru-
karskie. Jak pokazuje wieloletnia praktyka, obniżają one również 
koszty kontroli jakości, zwiększają wydajność i znacząco podnoszą 
bezpieczeństwo zarówno fi rm farmaceutycznych, jak i ich dostaw-
ców, czyli drukarni. Koncepcja jest prosta: wzorcem jest plik PDF 
z projektem kartonika, ulotki, etykiety, lub folii, a próbą – ich zeska-
nowane obrazy. Inspekcja jest bardzo szybka, obiektywna i przede 
wszystkim powtarzalna – tak często, jak jest to potrzebne. Odbywa 
się w jednym przebiegu, a wyniki są dostępne zaraz po jej ukończeniu. 
Podsumowanie różnic i decyzji operatora o ich wadze: np. krytyczne, 
nie krytyczne, lub technologia zawarte jest w raporcie w formacie PDF. 

Systemy EyeC można podzielić na dwie grupy:
offl  ine EyeC Proofi ler – przeznaczone do wyrywkowej kontroli 
jakości użytków lub arkuszy,
inline EyeC ProofRunner – do pełnej kontroli użytków lub arkuszy 
w procesie produkcji (drukarnie).

My przyjrzymy się rozwiązaniom offl  ine’owym, które najczęściej 
stosowane są w branży farmaceutycznej.
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Każdy system EyeC Proofi ler jest dostarczany w komplecie 

ze skanerem o wysokiej rozdzielczości (płaskie, stołowe, pull 
through). Maksymalny standardowy format drukarski, który 
można poddać inspekcji, to aż 1600 x 1100 mm (min. to A4). 
Po zeskanowaniu badane elementy opakowania są identyfi ko-
wane przez system i układane w jedną próbkę, zanim nastąpi 
porównanie. Cały proces odbywa się w trzech etapach – ska-
nowanie próbki, automatyczna inspekcja oraz ocena wyników 
i generowanie raportu. Najczęściej identyfi kowane błędy to 
dwie kategorie: zawartość i jakość. 

Zawartość to wszystkie różnice wynikające z niezgodności me-
rytorycznej, która ma największą wagę: brakujące lub dodane zna-
ki, litery, inna wersja językowa, zmiany w grafi ce, brakujące logo 
producenta, ilość możliwości jest nieograniczona. Niezwykle ważne 
jest to, że system potrafi  wykryć różnice w alfabetach kompletnie 
dla nas niezrozumiałych, np. gruziński, wietnamski, arabski, czy 
ideogramy, czyli w potencjalnie najtrudniejszych do sprawdzenia. 
Druga kategoria to jakość i mówimy tu o jakości wydruku, m.in.: 
brakujące części liter (od 5-punktowej czcionki), wypełnione środki 
liter, smugi w obszarze tekstu, zalanie liter, uszkodzenia materiału, 
braki lub odchylenia koloru czy plamki. Defi niowalne zestawy usta-
wień pozwalają na precyzyjne określenie tolerancji na poszczególne 
rodzaje odchyleń, w zależności od wymagań użytkownika lub spe-
cyfi ki produktów.

2GãPC�FKCIPQ\C
Specjaliści z EyeC ponad 14 lat temu postanowili stworzyć roz-

wiązanie, które wydatnie i skutecznie wesprze ludzi w procesie 
kontroli jakości opakowań. Tak powstały systemy EyeC pozwalające 
na wykrywanie niepożądanych różnic na całym obszarze opakowa-
nia, niezależnie czy jest to kartonik, ulotka, etykieta, czy folia alu. 
Działają szybko, pewnie i łatwo. Ponadto porównują grafi kę, kolory, 
tekst (w dowolnym języku!), weryfi kują kody 1D, 2D i QR zgodnie 
z normami ISO, a także dekodują zapis Braille’a w dowolnym alfa-
becie (są bowiem różnice!) i mierzą wysokość wszystkich punktów 
oraz ich położenie na panelu kartonika. Na końcu generują raport 
z inspekcji, ale to jeszcze nie wszystko! Kluczowa jest bowiem moż-
liwość kontroli wszystkich elementów opakowania w jednym proce-
sie i na jednym systemie.
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Zapis informacji alfabetem Braille’a na produktach medycz-

nych jest potrzebny i wymagany, a jednocześnie bardzo trudny 
do sprawdzenia. Opanowanie umiejętności czytania Braille’a 
jest nie lada wyzwaniem. Tymczasem system EyeC nie tylko po-
trafi  „odczytać Braille’a” w rekomendowanym w Normie DIN EN 
15823:2010-11 standardzie Marburg medium w dowolnym alfabe-
cie, ale również dokonuje pomiaru wysokości wszystkich punktów 
na kartoniku i sprawdza ich formulację. To niezwykle ważne, po-
nieważ zapisy Braille’a w różnych językach mają różną prezentację, 
szczególnie znaki specjalne i matematyczne, co utrudnia poprawne 
ich zapisanie i wymaga kontroli. 

Wynik inspekcji prezentowany jest w grafi cznym ujęciu sze-
ściopunktu wraz z tłumaczeniem i wszelkimi odchyleniami od 
oryginalnego zapisu wynikającymi z projektu opakowania. Czas 
badania jest wręcz błyskawiczny i trwa około 1 minuty! Dlatego 
też możliwość inspekcji Braille’a, bez konieczności opierania się na 
zewnętrznej opinii, z uwagi na oszczędność czasu i elastyczność 
działania jest niezwykle cenna. Należy również podkreślić, że ten 
proces podlega walidacji, a pomiary są stabilne i bardzo dokładne. 
Dla osób z działów kontroli jakości taka funkcjonalność może oka-
zać się wręcz bezcenna.
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Jak wspomnieliśmy na wstępie szczególnej inspekcji wymagają 

ulotki. Ponieważ zawierają kluczowe dla bezpieczeństwa pacjenta 
dane dotyczące produktu i jego dawkowania, są więc naturalnym 

przedmiotem wzmożonej kontroli inspekcji GIF. Często z wielo-
języczną treścią drukowaną czcionką 8,23 pkt. na obu stronach 
materiału o niskiej gramaturze, np. 40 g/m2, stanowią jedno z naj-
większych wyzwań dla osób wykonujących ich korektę i akceptację. 
Sprawdzenie jednej ulotki produktu leczniczego w obcym języku 
w formacie np. 710 x 210 mm trwa od 1 do 1,5 godziny! Problemem 
jednak są nie tylko języki obce, ale ilość danych i formaty. Coraz 
częściej bowiem pojawiają się ulotki, które swoją konstrukcją i wy-
glądem przypominają dwustronnie zadrukowane żagle! 

Dlatego też, dzięki systemom EyeC Profi ler, podanie w kilka mi-
nut wyniku inspekcji z wygenerowanym raportem oraz gotowość do 
równie skutecznego sprawdzenia kolejnych partii ulotek – w tym 
również weryfi kowania farma kodów Laetusa (wszystkich typów), 
może stanowić antidotum na wszelkie dolegliwości. 
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Niezwykle ważnym elementem każdego opakowania są kody 

1D i 2D, które również muszą być szczegółowo sprawdzane. Kody 1D 
(kody kreskowe) to zazwyczaj kody handlowe EAN-13, EAN-8, ale tak-
że kody PZN, Code 39, Code 25 i Pharma kody w standardzie Laetusa.

EyeC Proofi ler oferuje najwyższy poziom weryfi kacji tych kodów, 
zgodny z normami CEN/ANSI (ISO 15416) oraz ISO 797. Należy podkre-
ślić, że czytanie kodu, np. czytnikiem i porównanie jego zapisu jest nie-
wystarczające, aby mieć stuprocentową pewność, że jest on nie tylko 
odpowiednio zbudowany, ale również, że został poprawnie wydruko-
wany. Weryfi kacja kodów 1D systemem EyeC Proofi ler trwa kilkanaście 
sekund, a rezultat jest dostępny w wygenerowanym raporcie, zawie-
rającym pełny opis parametrów kodu i ocenę jakościową od A do F.

Odpowiadając na potrzeby rynku farmaceutycznego system 
EyeC Proofi ler został wyposażony w moduł do weryfi kacji kodów 
2D, czyli Data Matrix. Ten nowy w farmacji standard zapisu da-
nych personalizowanych i zmiennych wymaga szczególnej kontroli 
i weryfi kacji. System EyeC Proofi ler nie tylko zdekoduje kod Data 
Matrix lub QR, ale również zgodnie z normą ISO 15415 poda ocenę 
jakościową od A do F. Możliwość zdekodowania informacji zawartej 
w kodzie, którą oferuje system, jest w tym przypadku kluczowa. 
Każde opakowanie będzie miało indywidualny numer seryjny (se-
rializacja) i informację o pochodzeniu leku (producent), które będą 
musiały być zweryfi kowane. Oczywiście wynik weryfi kacji dostępny 
będzie w wygenerowanym przez system raporcie.
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EyeC jest partnerem, który 70 procent swoich urządzeń zain-

stalował dotychczas w branży farmaceutycznej. – Do naszych zalet 
nie należy jednak tylko najlepsza dostępna technologia, ale również 
doświadczenie w kompleksowym wdrażaniu systemów w różnych 
lokalizacjach i na różnych etapach. Połączenie bogatego doświad-
czenia ze zrozumieniem procesów zachodzących w branży farma-
ceutycznej i poligrafi cznej, pozwala na zaoferowanie optymalnego 
rozwiązania dla obydwu branż. Ponadto sukces naszych systemów 
wizyjnych tkwi nie tylko w zaawansowanej technologii, ale również 
w prostej implementacji i obsłudze.

EyeC ma oko na błędy
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