Farmaceutische codering eenvoudig gemaakt
Innovatieve codering voor Prospan® - de bekende
hoestsiroop op plantaardige basis

In het kort
Engelhard Arzneimittel houdt zich al meer dan 140 jaar bezig met
onderzoek naar en de productie en distributie van hoogwaardige
geneesmiddelen op basis van plantaardige en chemische stoffen.

Enkele feiten

Het succes van dit middelgrote farmaceutische familiebedrijf, dat
zijn hoofdkantoor in Niederdorfelden nabij Frankfurt heeft, berust
op een combinatie van traditie en innovatie. Met een jaaromzet
van meer dan 90 miljoen euro is Engelhard een toonaangevende
fabrikant van receptvrije geneesmiddelen (OTC).

• Flexibele, contrastrijke thermische inkjetcodering met lage
kosten voor verbruiksartikelen

Het succes van hun bekende merken, zoals Prospan®, isla® en
Tyrosur®, is het resultaat van de consistent hoge kwaliteitsnormen
die het bedrijf nastreeft.
Foutloze coderingen die voldoen aan de regelgeving, zijn essentieel
om ervoor te zorgen dat hun innovatieve productassortiment
volledig traceerbaar is. Naast hun bekende Prospan®-hoestsiroop
en de verschillende toedieningsvormen van dit product, omvat hun
assortiment ook andere merken in de vorm van tabletten, zalven,
crèmes en gels.

• Vervanging van bestaande hot-stampsystemen

• Nieuwe BK 118 inkt op ethanolbasis (TIJ) voor uniforme,
duurzame codes met haarscherpe tekens
• Uitstekende werkrelaties met de verkoper en de
serviceafdeling

“Domino beschikt over uitstekende referenties en
de systemen zijn gebruiksvriendelijk en eenvoudig te
integreren. Het is belangrijk om onze uitstekende relatie
met de serviceafdeling te benadrukken. Het bestellen van
reserveonderdelen, de telefonische dienstverlening en de
ondersteuning op locatie verlopen altijd snel en soepel.“
Christian Belzer, teammanager systeemtechniek bij Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG

De i-Tech thermische
inkjetprinter (TIJ) uit
Domino‘s G-Serie range
heeft het bestaande hotstampsysteem vervangen om
de etiketten van Prospan®hoestsiroop flexibel te
coderen
Aanvankelijk werd er als onderdeel van
de lijn voor het vloeibare product een
hot-stampsysteem gebruikt om variabele,
landspecifieke traceerbaarheidsinformatie
aan te brengen tijdens het bottelen van
Prospan®-hoestsiroop. Dit proces bood
echter niet meer de gewenste flexibiliteit
en vervangende onderdelen waren
steeds moeilijker te vinden. Ook was het
belangrijk dat de downtime minimaal bleef.
Na een aantal bezoeken aan vakbeurzen
viel de keuze op thermische inkjet.
Christian Belzer, teammanager systeemtechniek bij Engelhard Arzneimittel, licht dit
nader toe: “Als innovatief bedrijf is het heel
belangrijk dat Engelhard Arzneimittel met
de tijd meegaat. Daarom besloten wij om
in nieuwe codeersystemen te investeren. Wij
wisten dat we op thermische inkjetsystemen
(TIJ) wilden overschakelen om aan alle
verschillende codeervereisten te voldoen.
Toen kwamen we al snel bij Domino uit.
Domino ging vanaf het begin klantgericht en
vakkundig te werk, waardoor de keuze voor
ons makkelijk was.”

www.domino-printing.com

Het coderen van de
verzenddozen met Prospan®
wordt uitgevoerd met behulp
van het innovatieve M-Serie
print- en etiketteersysteem

De G-Serie i-Tech is een flexibele
codeeroplossing die naadloos in bestaande
productielijnen kan worden geïntegreerd
om codes van hoge kwaliteit te printen,
met geserialiseerde 2D datamatrixcodes
op artikelniveau en een uitmuntende
hechting, lichtvastheid en krasbestendigheid
op diverse ondergronden. Bij Engelhard
Arzneimittel wordt een G120i thermische
inkjetprinter gebruikt voor de productlijn
voor Prospan®. Het is geïntegreerd in een
Pago-etiketteersysteem, voor dubbelgespatieerd coderen op de flesetiketten
van de beroemde Prospan®-hoestsiroop,
met de THT-datum en batchcodes. De
codering wordt toegevoegd nadat de fles
is gevuld met hoestsiroop en voordat het
etiket wordt aangebracht.
De G120i thermische inkjetprinter is nu al
meer dan 3,5 jaar in gebruik zonder dat
zich een probleem heeft voorgedaan.
“Domino
beschikt
over
uitstekende
referenties en de systemen van Domino zijn
gebruiksvriendelijk en eenvoudig te integreren.
Het is belangrijk om onze uitstekende relatie
met de serviceafdeling te benadrukken.
Het bestellen van reserveonderdelen,
de telefonische dienstverlening en de
ondersteuning op locatie verlopen altijd snel
en soepel,“ aldus Christian Belzer.

Omdat de verzenddozen omwille van de
traceerbaarheid ook over de relevante
codering moeten beschikken, wordt
elke doos op de uitvoerband van de
verpakkingslijn voorzien van een etiket
op de zijkant met behulp van Domino‘s
M-Serie print- en etiketteersysteem.
Het M200-T100 print- en etiketteersysteem is op het interne ERP-systeem
aangesloten om data door te geven.
“We zijn zeer tevreden met de systemen
van Domino. Hun bediening is intuïtief en
ze zijn praktisch onderhoudsvrij. Aangezien
de systemen foutloos werken, hebben we nu
besloten om samen met Domino te werken
aan een ander project voor het coderen van
onze PE-flessen,“ vertelt Christian Belzer.

G230i thermische inkjet
voor contrastrijk coderen op
PE-flessen
“Voorheen hadden we geen interne oplossing
voor het printen van de flessen met ons
Tyrosur®-poeder. We bestelden ze voorgeprint.
Dat was niet alleen duurder, maar gaf ons ook
minder flexibiliteit dan een interne oplossing,“
zegt Christian Belzer.
Sinds het G230i systeem is geïntegreerd,
wordt het Tyrosur®-poeder nu door
medewerkers op werkstations handmatig
in de PE-flessen gegoten. De flessen
worden vervolgens op een transportband
geplaatst, waar ze worden gecodeerd met
variabele tekstinformatie (met 600 dpi bij
een productafstand van 1-2 mm).

Scan deze QR-code en
lees meer over dit
succesverhaal op:

“Dankzij
deze
interne
thermische
inkjetoplossing kunnen we orders nu heel
snel na binnenkomst verwerken, omdat
de operators makkelijk zelf de benodigde
printopdracht in het systeem kunnen
invoeren,“ aldus Belzer.

Nadat Domino op zijn nieuw ontwikkelde
BK 118 inkt op ethanolbasis (TIJ) was
overgestapt, een inkt die vooral geschikt
is voor het etiketteren van moeilijke
materialen zoals plastic, folie en dozen
van gecoat karton, werd dit de ideale
oplossing voor de plastic PE-flessen bij
Engelhard Arzneimittel. De BK 118 inkt
biedt uniforme, permanent leesbare
codes met haarscherpe en contrastrijke
tekens.
De G230i thermische inkjetprinter
kan op zeer flexibele wijze worden
bediend via de bedieningseenheid op de
transportband.
Deze codeeroplossing biedt dit
innovatieve, farmaceutische bedrijf de
flexibiliteit die het nodig heeft, zodat
het orders van specifieke klanten snel
kan verwerken met lage kosten voor
verbruiksartikelen en een uitmuntende
codeerkwaliteit en inkthechting.
Wij zijn heel blij met de Dominosystemen die we momenteel gebruiken,
en er zijn al plannen om samen te werken
aan andere projecten die binnenkort van
start gaan zoals coderen op tubes en
opvouwbare dozen op aanvullende lijnen.
Na overleg met de productiemanagers
op locatie zullen we zeker contact
opnemen met Domino als leverancier
van oplossingen voor onze toekomstige
serialisatieprojecten.
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