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Pharma Digital



Linha 
farmacêutica

Especialidades feitas para o seu negócio.
O mercado farmacêutico é, definitivamente, 
um dos mais complexos. Os medicamentos 
genéricos criaram uma intensa competição 
e crescente pressão por redução dos 
custos de produção. Além disso, é preciso 
superar as ameaças de falsificação e 
cumprir todos os requisitos regulatórios. 

Neste cenário desafiador, os materiais 
autoadesivos se destacam como 
protagonistas, aliando eficiência 
operacional, segurança e conformidade 
com as normas de saúde.

Com expertise global e investimentos 
constantes em pesquisa e desenvolvimento, 
a Avery Dennison possui o portfólio mais 
completo para o segmento farmacêutico. 

Nossas soluções especiais entregam 
performance e confiabilidade e 
contemplam o que há de mais inovador 
para rotulagem e identificação 
de medicamentos.
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Proteja sua marca
A falsificação de medicamentos é um 
problema crescente e coloca em risco a 
imagem, as vendas, o lucro dos fabricantes 
e, principalmente, a saúde dos pacientes. 
Dados globais indicam que:

– Os casos de falsificação farmacêutica 
cresceram 800% nos últimos anos, com 
mercado estimado de 431 milhões  
de dólares*.

– Nos Estados Unidos, 50% dos 
medicamentos vendidos on-line não 
são aprovados pelo FDA (Food and 
Drug Administration)*.

– No mundo, aproximadamente 1 milhão 
de pessoas morrem todos os anos devido 
à ingestão de medicamentos falsos**.

*“The War Against Counterfeit Drugs”, Pharmaceutical Technology, 2011
** Somra, G. (2015, August 31). Online pharmacies suspected of counterfeit 

drug sales - CNN.com. Retrieved January 11, 2016, from http://www.cnn. 
com/2015/08/31/health/counterfeit-medications/



Materiais que acompanham
os desafios do dia a dia.

Exemplo 
de aplicação

Categoria Descrição Spec.. Produto

 Papel 
Pharmagloss

Material com frontal de menor gramatura e 
indicado para pequenos diâmetros, evitando 
o levantamento de bordas no rótulo.

F07655B Fasson® Pharma Gloss/
S2045NP/60g - Certificado FSC®

F07604T Fasson® Pharma Gloss/S0518/
PET23 Certificado FSC®

Papel 
Letterpress

Papel com maior uniformidade para letterpress 
e letras pequenas. Adesivo de baixa migração 
e com garantia de não alteração de formulação 
sem aviso prévio de 12 meses.

F10155B Fasson® Semigloss LP HS/
S2045NP/60g - Certificado FSC®

Filme 
Transparente

Material para “no label look” 
em ampolas farmacêuticas. FAW042 Fasson® PP Top Clear/ 

S4000N/PET30

Criogenia
Etiquetas para processos 
de criogenia, suportando
baixíssimas temperaturas.

F77392 Fasson® 2.3 Mil White PET TC/
C0196/40#BG

F73122 Fasson® 1.5 Mil Clear PRT PET/
S730A/1.5 Mil PET

Bolsas 
de Sangue

Etiquetas primária e secundária para 
aplicação em bolsas de sangue.

F96549
Fasson® Smudgeproof 
Pli-A-Print/AT1B/50#SCK 
(papel, etiqueta primária)

F79561 Fasson® Teslin/AT1B/50#SCK 
(filme, etiqueta primária)

F72981
Fasson® TransCode/
FDA815SB/50#SCK 
(filme, etiqueta secundária)

Hanging
Labels

Etiquetas de alta resistência que funcionam 
como ganchos para frascos de medicamento, 
sejam eles de vidro ou de plástico. Possuem 
adesivo que atende a todos os requisitos 
de resistência à água e à esterilização.

FAJ163 Fasson® PP125 Top Clear/S697 
SGP/BG45WH

FBD826 Fasson® PP125 Top White/S697 
SGP/BG45WH

Etiquetas de
Segurança

Material utilizado como lacres em caixas de 
medicamentos. Recomenda-se a aplicação de 
corte de segurança para maior eficiência do lacre.

FAF251 Fasson® Fasvynil Clear/
S695/74g

Ao ser removida, a etiqueta se quebra 
como “casca de ovo”. F79449 Fasson® Tamperfas Satin Vinyl/

S730/50#SCK

Ao ser removida, a etiqueta se delamina 
como “casca de cebola”. FAA717 Fasson® Foamtac /S2000/BG40

Ao ser removida a etiqueta, a película
não reposicionável revela a palavra “VOID”
no substrato.

F16277V Fasson® 38 Branco Fosco 
TC VOID Total Transfer

F16477V Fasson® 38 Prata TC VOID
Total Transfer

Rótulo/
Etiqueta
Luminescente

Revela a autenticidade da etiqueta em contato 
com equipamento de luz UV. FAX203 Fasson® PP30 Clear/S4000N 

LUM/PET30
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Soluções Personalizadas
Os especialistas da Avery Dennison podem 
ajudá-lo a encontrar os produtos e as soluções 
ideais para a sua aplicação. 

Conte com a nossa expertise em autoadesivos 
para o desenvolvimento de um produto que 
atenda à sua necessidade específica.

Termos e condições - Todas as declarações, informações técnicas e recomendações da Avery Dennison são baseadas em testes 
considerados confiáveis, mas não constituem uma garantia. Todos os produtos da Avery Dennison são vendidos com o entendimento de 
que o comprador determinou independentemente a adequação de tais produtos para seus fins. Todos os produtos da Avery Dennison são 
vendidos de acordo com os termos e condições gerais de venda da Avery Dennison. © 2020 Avery Dennison Corporation. Todos os direitos 
reservados. Avery Dennison® é uma marca registrada da Avery Dennison Corporation. Nomes de marcas, nomes de produtos, designs 
de antenas e códigos de serviço ou programas da Avery Dennison são marcas comerciais da Avery Dennison Corporation. Junho/2021.

label.averydennison.com Facebook | Instagram: averydennisonbrasil
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