
Medicintekniska produkter

Applicera variabeldata direkt 
på DuPont™ Tyvek®

Användningsmärkning

Utmaningen

Tack vare införandet av UDI-systemet 
(Unique Device Identification) kan 
medicintekniska produkter nu 
identifieras i hela leveranskedjan, från 
tillverkning till patientanvändning.
För att uppfylla UDI-standarderna 
måste medicintekniska produkter 
märkas med både produkt- och 
produktionsspecifika uppgifter. Denna 
information skrivs vanligtvis ut på 
enhetens förpackning i en form som är 
läsbar för både människor och 
maskiner med hjälp av en GS1 
DataMatrix-kod eller GS1 128.
För sterila förpackningar utgör 
DuPont™ Tyvek® ett pålitligt val för 
alla medicintekniska produkter tack 
vare dess rivmotstånd, hållbarhet, 
andningsförmåga och överlägsna 
mikrobiella barriäregenskaper.
För att säkerställa högkvalitativa 
UDI-koder på DuPont™ Tyvek® och 
andra substrat måste anpassad 
utskriftsutrustning och 
förbrukningsvaror väljas. Denna 
användningsmärkning erbjuder en 
översikt över de olika Tyvek®-varianter 
som används för medicintekniska 
förpackningar och tillhörande 
kodningstekniker, bläck och band från 
Videojet.

Fördelen med Videojet

Videojet erbjuder tre kodningstekniker som kan övervägas för direkt 
utskrift på olika typer av Tyvek®-förpackningar för medicintekniska 
produkter. 

• Värmeöverföringsutskrift (TTO) 

• Termisk bläckstråleskrivare (TIJ)

• UV-lasermärkning

I syfte att säkerställa kodningskvaliteten har Videojets 
provlaboratorium genomfört omfattande tester för att fastställa den 
bästa appliceringsutrustningen för de olika Tyvek®-varianterna.

Testmetod

GS1 DataMatrix ECC 200-koder skrevs ut på DuPont™ Tyvek®-
arkprover med hjälp av olika kodningstekniker, bläck eller band. När 
man genom testning fastställt de mest lovande kombinationerna 
skrevs en uppsättning med tio koder ut och dessa graderades i en 
streckkodskontroll i enlighet med ISO/IEC 15415.

ISO/IEC 15415 rekommenderar att koden kontrolleras i sin slutliga 
konfiguration om så är möjligt (t.ex. en förpackning som innehåller 
produkten). I denna studie användes Tyvek®-arkprover med utskrift 
utan slutlig konfiguration. För att kontrollera koder som skrivits ut på 
Tyvek® 40L, som har ett linneliknande utseende, användes ett vitt 
skydd för att stödja arket från provets baksida, vilket resulterade i 
god graderingskvalitet.

De kodningstekniker och förbrukningsvaror som presenteras i denna 
användningsmärkning har konsekvent uppnått en klassificering på 
2,5 (B) eller högre i dessa tester under laboratorieförhållanden.



Utskriftstillämpning 
Termisk 

bläckstråleskrivare 
(TIJ)

Värmeöverföringsutskrift  
(TTO) UV-lasermärkningssystem

Tyvek® 1073B ✔ ✔

Tyvek® 1059B ✔ ✔

Tyvek® 2FSTM ✔ ✔ ✔

Tyvek® 40L ✔ ✔
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Fyra unika 
varianter av Tyvek® 

som uppfyller 
medicintekniska 

förpackningsbehov

Tyvek® är ett poröst förpackningsmaterial tillverkat av 
mycket fina kontinuerliga trådar av jungfrupolyeten med 
hög densitet (HDPE). Den unika strukturen hos Tyvek® 
bildar en slingrande väg med betydande lateral rörelse, 
vilket gör det svårare för bakteriella sporer och andra 
förorenande mikrober att tränga igenom. Detta slitstarka 
trådnät gör dessutom att Tyvek® är mycket hållbart men 
samtidigt andas, vilket minskar risken för att förpackningen 
går sönder. Förpackningsmaterialet Tyvek® utgör ett 
pålitligt val för alla medicintekniska produkter, från katetrar 
till implanterbara enheter.

Fyra Tyvek®-varianter finns tillgängliga på marknaden och 
de uppfyller de unika förpackningsbehoven inom 
läkemedelsbranschen. Dessa Tyvek®-varianter uppfyller 
samtliga krav på medicintekniska förpackningars 
prestanda. Om du har frågor eller behöver information om 
Tyvek® kan du kontakta en lokal DuPontTM-representant 
eller gå in på medicalpackaging.dupont.com.

Enheter av lägre klass        Enheter av högre klass 

Ökande krav på skydd, mikrobiell barriär och renlighet
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Tyvek® 
40L

41,0 g/m²: 
1,21 oz/yd²

Tyvek® 
2FSTM

59,5 g/m²: 
1,76 oz/yd²

Tyvek® 
1059B

64,4 g/m²: 
1,9 oz/yd²

Tyvek® 
1073B

74,6 g/m²: 
2,2 oz/yd²



Enheter av lägre klass        Enheter av högre klass 

Värmeöverföringsutskrift (TTO)

Ett digitalstyrt skrivhuvud precisionssmälter bläck från ett band direkt på 
flexibla substrat som Tyvek® för att ge högupplösta utskrifter i realtid. För 
utskrift på Tyvek® rekommenderar Videojet att du använder det svarta 
bandet Videojet Rough Texture. Det är belagt med en blandning av vax 
och harts och ger utmärkt vidhäftning och kontrast vid utskrift på grova, 
ojämna ytor.

Rekommenderat band: Svart Rough Texture-band

• Mycket bra utskriftskvalitet i hög hastighet, skarpa streckkoder vid 90°

• Mycket bra resistens mot kladd och slitage

• Utmärkt ljusresistens

UV-lasermärkningssystem

En stråle av infrarött ljus fokuseras och styrs med en rad noggrant 
kontrollerade små speglar för att generera permanenta markeringar med 
hög kontrast på Tyvek® 2FSTM. UV-våglängden skapar en färgförändring 
på Tyvek® 2FSTM genom en kemisk reaktion utan att skada materialet. 
Detta eliminerar behovet av tillsatser och omvalidering av substrat.

Videojets kodningslösningar för 
Tyvek® 

Termisk bläckstråleskrivare (TIJ)

En beröringsfri utskriftsteknik som möjliggör höghastighetsutskrifter 
med hög upplösning på plana och något ojämna ytor. Patronen har flera 
munstycken, ur vilka bläckdropparna drivs ut av luftbubblor som bildas 
genom termisk initiering. För utskrift på Tyvek® rekommenderar Videojet 
att du använder Wolkes lösningsmedelsbaserade bläck. Det tillverkas 
internt av branschledande bläckexperter och erbjuder beprövad 
prestanda som utkonkurrerar andra lösningsmedelsbaserade bläck.

Rekommenderat bläck: Globalt lösningsmedel

• Genomsnittlig torktid < 3 sekunder på 

icke-porösa material med 2D-koder

• Bäst öppentid (öppet lock) i sin klass i 

tryckfickan bidrar till att säkerställa bekymmersfri 

produktion
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Sinnesro är standard

Videojet Technologies är världsledande inom industriella 
märkningslösningar med ett dedikerat globalt hälso- och sjukvårdsteam 
som stöder organisationer och partner i leveranskedjan med lösningar, 
certifieringar och snabb och pålitlig service. 
 En produktportfölj med termisk bläckstrålesutskrift, 
lasermärkning, kontinuerlig bläckstråleutskrift och märkning ger 
konsekventa serialiserings- och spårbarhetskoder av hög 
kvalitet, vilket hjälper läkemedels- och medicintekniska 
industrier att skydda sina produkter mot förfalskning och 
skydda konsumenternas säkerhet. Videojet har ett brett utbud 
av teknisk utrustning utformad för praktiskt taget alla 
tillämpningar, och är expert på att uppfylla de specifika kraven i 
det stora utbudet av hälso- och sjukvårdstillämpningar.

Videojet Technologies har flera decennier av kunskap, och vår 
expertis inom branschstandarder och globala regler gör oss till 
den främsta partnern när det kommer till att förstå komplexa 
märkningsbehov. Videojets lösningar märker 10 miljarder 
produkter varje dag över hela världen, och har en viktig och 
ansvarsfull roll i världen. Med över 4 000 medarbetare som är 
verksamma i 135 länder har Videojet möjlighet att 
tillhandahålla lokal service genom sina globala resurser.

Globalt huvudkontor

Videojets försäljnings- och 
servicekontor

Tillverkning och produktutveckling

Länder med Videojet-försäljning och 
service

Länder med Videojets 
partnerförsäljning och service

mailto:info.se@videojet.com

