EXPERT ÎN SISTEMUL BRAILLE
LIDER ÎN AMBALAJE

BOBST EXPERTFOLD 80
ACCUBRAILLE GT

Utilajul ACCUBRAILLE GT Bobst
Expertfold 80
Aplicarea codului Braille pe cutii a devenit
mai rapidă, ușoară și mai eficientă odată cu
apariția utilajului BOBST EXPERTFOLD 80
echipat cu dispozitivul ACCUBRAILLE GT.
Având un timp foarte scurt de setare a
mașinii, ACCUBRAILLE GT poate embosa codul
braille pe toate laturile cutiei. ACCUBRAILLE
GT s-a dovedit a fi cel mai eficient sistem
Braille, oferind industriei farma un suport
substanțial pentru a obține soluții Braille mai
rapide și corecte.

Ca unul dintre principalii furnizori de ambajaje tipărite din România, ne-am propus să
oferim mereu soluțiile care să vină în întâmpinarea nevoilor clienților noștri. Utilajul BOBST
EXPERTFOLD 80 este o mărturie a acestui fapt, fiind cea mai recentă creație a cunoscutului
producător BOBST și care permite aplicarea codului Braille pe cutii, conform normelor și
reglementărilor europene.
În România sunt circa 80000 de nevăzători încadrați în categoriile de handicap vizual
grav, accentuat și mediu. Printre drepturile reglementate legal pentru aceștia este și acela
de a li se pune la dispoziție ambalaje care să aibă embosat codul Braille.
Acestă operație se poate realiza doar cu utilaje speciale care garantează embosarea
alfabetului Braille repectând normele cu privire la fontul și înălțimea punctului Braille.
Există mai multe modalități empirice folosite pentru embosarea codului Braille (de
exemplu cu ștanță tradițională), dar acestea nu permit nevăzătorilor citirea codului și este
doar o modalitate de a eluda reglementările europene.

Alfabetul Braille

		 Alfabetul Braille este un sistem de scriere
folosit de persoanele cu deficienţe de vedere.
Literele sunt compuse din puncte ieşite în relief
care pot fi simţite cu ajutorul degetelor. Literele
de la A la Z au fiecare semne corespunzătoare în
Braille.

		 Sistemul a fost creat de Louis Braille în
1825. Sistemul se bazează pe o matrice de şase
puncte aranjate pe două coloane de câte trei
puncte.

Standardul Braille Marburg Medium

Specificatiile Marburg Medium Braille

		 Pe plan global există mai multe standarde
de tip Braille. Cu toate acestea, gama de fonturi
Braille este în conformitate cu specificațiile
Marburg Medium și este recomandată de
standardele europene și nord-americane pentru
ambalaje și etichete farmaceutice.

• Diametrul punctului este 1.3 - 1.6 mm (Ø);
• Distanța punctelor, de la centrul primului
punct până la centrul următorului punct
este de 2.5 mm (a sau b);
• Distanța dintre caractere este de 6 mm
de la centrul unui punct până la centrul
următorului punct (c);
• Distanța dintre cuvinte este de 12 mm, cu
un singur spațiu între ele (d).
• Distanța dintre rânduri este de 10 mm (e).
Toleranță: ±0.1mm
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		 Universitatea din Birmingham a realizat un
studiu cu privire la standardul Braille, la care
au participat respondenți utilizatori de Braille
(nevăzători). Vârsta medie a fost între 15 și 77
ani.

		 Respondenții s-au încadrat în trei grupe de
vârstă:
• sub 21 de ani (N=11);
• între 21 și 59 ani (N=16);
• peste 60 ani (N=18).

Pentru materialele embosate înălțimea țintă
a punctului Braille trebuie să fie de 0,2 mm,
cu nu mai mult de 5% din măsurătorile înălțimii
punctului Braille mai mici decât 0,12 mm și cu
nu mai mult de 1% din măsuratorile înălțimii

punctului Braille mai mici decât 0,10 mm.
Pentru alte materiale înălțimea țintă a
punctului Braille trebuie să fie de 0,20 mm, cu
nu mai mult de 5% din măsuratorile înălțimii
punctului Braille mai mici decât 0.16 mm.

Seturi de caractere suportate: EU 27, Norway,
Iceland, Switzerland, latin, cyrillic, greek,

Dispozitivul de măsurare
a înălțimii punctului de Braille Dot Checker BOBST Braille
Măsurarea cu precizie a înălțimii punctelor
Braille prin eșantionare, înainte și în timpul
producției, pentru a se asigura că acestea sunt
în conformitate cu standardele internaționale și
în limitele de toleranță impuse este un criteriu

simboluri: / % ‰.

esențial în industria farmaceutică.
Noul sistem Dot Checker BOBST Braille
permite verificarea cu un înalt grad de precizie
a înălțimii, diametrului și distanțelor dintre
punctele Braille folosind un sistem optic și fără
contact. Aceasta este o soluție care garantează
precizia și conformitatea, și, în același timp,
permite colectarea datelor statisitice și generarea
rapoartelor de calitate.
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