Sistema de Identificaçã o e Embalagem
Todos as lâmpadas fabricadas pela VisionCure sob o sistema de gestão integrado ISO 9001, ISO 14001 e
OHSAS 18001 possuem sistema de identificação que visa garantir a rastreabilidade do processo e minimizar
o impacto ambiental do produto durante sua vida útil.

Rastreabilidade
Todos os vidros de quartzo dos bulbos possuem gravação por LASER de CO2 que não se apaga durante o
tempo de uso da lâmpada (o qual pode chegar a 4.000h). A gravação menciona o código da lâmpada, a
dopagem da mesma, o número de série, a data de fabricação e orientações de cuidados com a saúde do
usuário. Abaixo há foto com detalhe da gravação, destacada por tinta vermelha apenas para fins de
visualização.

BT_011 ver 05/06/2014

Embalagem
Historicamente já testamos os vários tipos de embalagens disponíveis para lâmpadas: PU expandido, EPS
expandido, caixas de papelão corrugado, entre outros. A experiência de mais de 50 mil lâmpadas
produzidas nos últimos anos nos demonstrou que infelizmente as empresas de transporte não oferecem o
zelo necessário aos nossos produtos e por isso precisamos investir em embalagens mais resistentes.
Atualmente cada lâmpada é inserida em um saco de plástico bolha selado. Tal envelope é inserido dentro
de um tubete de papelão rígido evitando que a lâmpada fique solta. O envelope ainda contem uma luva e
um sachê de solução de limpeza do bulbo.

Os tubetes de papelão das lâmpadas são identificados com etiqueta de rastreabilidade:

Por fim, os tubetes, contendo as lâmpadas, são acondicionados em caixas de MDF com fechamento por
cintas de arquear. Lembramos que tais embalagens devem ser guardadas pelos clientes para que
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posteriormente possam ser utilizadas na logística reversa das lâmpadas velhas. A transportadora ao coletar
as encomendas tem direito a inspecionar o conteúdo das caixas e integridade das lâmpadas antes do
fechamento. O despacho só ocorre quando a transportadora assina termo de conferência e
responsabilização.

Podemos elaborar embalagens de acordo com as necessidades de nossos clientes, sempre objetivando a
evitação de danos no transporte.
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