
Para operações que exigem alta velocidade
e qualidade, é difícil aplicar o rótulo nos
frascos. VISIOTT Vial Labeling and
Serialization Station facilita o processo de
serialização ao rotular 300(*) frascos por
minuto com alta precisão com seu design
especial e formato de roda em estrela para
frascos de diferentes tamanhos.
 
A impressora de alta resolução no sistema
de serialização pode gravar facilmente as
informações de data de validade, lote e
número de série na etiqueta.

VER O PRODUTO

Nossas soluções completas de
rastreabilidade auxiliam as indústrias
farmacêuticas brasileiras a gerenciar
suas operações dentro do conjunto de
padrões de serialização e
agregação.Segurança da embalagem,
adequação, e verificação de textos
legíveis são alguns desses padrões. O
uso de tecnologias de inspeção por
visão é imprescindível nas etapas de
produção, a fim de melhorar a qualidade
e atender aos requisitos das
regulamentações.

VER O PRODUTO

OCR/OCV Análise e Verificação de Pharmacode

Leitura e Análise de Código em Massa Controles de Ausência / Presença

ESTAÇAO DE SERIALIZAÇAO

A serialização é a primeira etapa do processo de rastreabilidade e é definida como a
atribuição de um código de série único à embalagem do produto. É um processo popular
usado para evitar a falsificação em operações de rastreabilidade de produtos.
 
Especialmente nas indústrias cosmética e farmacêutica, a operação de rotulagem e
serialização de frascos com líquido ou pó liofilizado é de alta velocidade devido ao
pequeno diâmetro dos frascos. O foco de produção de qualidade dessas indústrias revela
a necessidade de operações de rotulagem de alta velocidade serem precisas e contínuas.
 
Você pode realizar suas operações de rotulagem e serialização para frascos do tipo frasco,
que são frequentemente usados em indústrias como farmacêutica e cosmética, em alta
velocidade e alta qualidade com a Estação de rotulagem e serialização de frascos
VISIOTT.

Estação de Serialização e Rotulagem de Frascos

INSPEÇÃO DE VISÃO

Sobre nós

A VISIOTT é o principal fornecedor de soluções de rastreabilidade para um
número crescente de indústrias para combater produtos falsificados, comércio
ilícito e mercado negro. Oferecemos soluções confiáveis e de alto desempenho
sob medida para proteger sua cadeia de fornecimento de produtos. Nossa paixão
pela inovação é impulsionada pelo desejo de fornecer a você as mais altas
soluções de engenharia para garantir a autenticidade e a segurança do seu
produto. Temos um serviço pós-venda exemplar para apoiar nossos clientes
durante todo o ciclo de vida de nossos sistemas.
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