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Especi�cações
Materiais compátiveis

 
Tamanho do material carregável

Área de impressão

Resolução

Direção da impressão

Velocidade de impressão (Padrão)

Conectividade

Alimentação

Consumo de energia

Nível de ruído acústico

Ambiente

Dimensões

Peso

Itens inclusos 

Ouro, prata, cobre, platina, latão, alumínio, ferro, aço inoxidável, etc (a dureza Vickers {HV} da superfície de impressãodeve ser de 200 ou menos.))

No máximo 100 mm (largura)  x  200 mm (comprimento) x 40 mm (espessura), 
ou 200 mm (largura) x 100 mm (comprimento) x 40 mm (espessura)

80 mm x 80 mm

529 dpi (alta resolução), 353 dpi (Foto), 265 dpi (texto), 1058 dpi (Vetor)

Impressão unidirecional ou bidirecional (selecionável no driver)

50 mm/s foto,  33 mm/s alta resolução /  Texto, 24 mm/s Vetor

USB (compatível com a especi�cação Universal Serial Bus1.1)

Adaptador AC dedicado: AC 100V a 240V ± 10% 50/60Hz
Máquina: DC19V1.6A

Aprox: 24W

Abaixo de 70dB (A)

Temperatura: 10 a 30 °C , umidade:35 a 80% (sem condensação)

286 mm (L) x 383 mm (C) x 308 mm (H)

10.8 kg 

Adaptador AC, cabo de força, head cap, Morsa, folha adesiva, material de teste, cabo USB, CD-ROM do programa e manual do usuário, etc

Requisitos do sistema para o software incluso: METAZAStudio

Sistema operacional

CPU

Memória

Placa de video e monitor

Espaço requerido no disco

Leitor óptico

Windows® 7 Professional (32-bit ou 64-bit); 
Windows Vista® Ultimate (32-bit), Business (32-bit or 64-bit) ou Home Premium (32-bit); 
Windows® XP Home Edition ou Professional

Pentium 4 3.0 GHz ou mais (recomendado)

512MB ou mais (recomendado)

16 bit cores  (High Color) com uma resolução de 800x 600 ou mais (recomendado)

25MB

CD-ROM drive

Opcionais

Condições quando imprimindo superfícies curvas

Cabeça de impressão e vedador de cabeça para substituição

Substituição do vedador de cabeça para superfícies curvas

Substituição do vedador de cabeça para superfícies planas

MPH-90

VEDADOR DE CABEÇA MPX-90

VEDADOR DE CABEÇA MPX DURÁVEL, SUPERFÍCIE PLANA

Escolha o material quando imprimir sobre uma superfície curva, tendo em consideração as seguintes 
limitações. Estas �guras mostram a possível área de impressão sobre uma superfície curva que a MPX-90M 
pode imprimir com a ponta e o diâmetro do cilindro quando o vedador de cabeça está colocado à unidade do 
cabeçote. No entanto, estas limitações não assegura a qualidade da imagem fotográ�ca.

Cabeça uma (1) unidade e vedador de cabeça 4 peças.

5 pcs.

5 pcs.

Modelo Descrição

Diametro de material cilíndrico Área recomendada para impressão (A) Área atingida pelo pino de marcação (B)
10 mm
20 mm
30 mm

2.0 mm
2.8 mm
3.4 mm

2.8 mm
4.0 mm
4.8 mm

A Roland reserva o direito de fazer alterações nas especificações, materiais ou acessórios sem prévio aviso. Os resultados podem variar. Para otimizar os seus resultados pode ser necessário fazer manutenção 
periódica para os componentes críticos. Favor contatar a sua revenda ou visitar nosso web site para mais detalhes. Nenhuma garantia está implícita somente as descritas. A Roland não se responsabilizará por 
danos incidentais sejam eles previstos ou não, causados por defeitos nos produtos. As formas tridimensional podem ter direitos protegidos pelos seus autores. Os clientes são responsáveis por observar leis e 
decretos, quando digitalizados. PostScript é uma marca comercial da Adobe Systems Incorporated. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos donos.  

www.rolanddg.com.br

Certificado ISO 14001: 2004 e ISO 9001: 2008
A Roland em busca da proteção ambiental e melhoria contínua da qualidade. Sob a filosofia de preservação do meio 
ambiente e a saúde humana, está trabalhando ativamente para eliminar solventes orgânicos na produção, reduzir e reciclar 
o lixo, o uso de energia e comprar produtos reciclados. A Roland constantemente se esforça para fornecer produtos 
altamente confiáveis.

Os produtos da Roland DG que 
apresentarem este selo ecológico, 
satisfazem todos os critérios para a 
contribuição do meio ambiente. O 
conjunto de normas baseadas pela ISO 
14021 auto-declarado do tipo II.

Impressora de impacto para 
marcação de códigos de barras UDI



Software METAZAStudio incluso.

Fácil fixação dos itens para marcação na área de trabalho da máquina.

Confirme o local correto da marcação com o ponto laser embutido

Tamanho do ponto e profundidade consistentes são 
marcas registradas da impressão da MPX-90M

01498297870129412111080005 Dr. K. McCoy

Dr. B. Johnson

Dr. E Jones

Dr. N. White

01498297870129412111080006

01498297870129412111080007

01498297870129412111080008

O ajuste é fácil com a morsa inclusa e 
ponto de laser embutido.

A impressora de impacto MPX-90M grava códigos  bidimensionais 2D Matrix em uma grande variedade de instrumentos médicos, tais como 
fórceps, pinças, bisturis e outros instrumentos cirúrgicos. Esta  tecnologia imprime o código de Identificação Única do Dispositivo (UDI) de forma 
rápida e acessível, permitindo um fácil monitoramento, rastreabilidade e resultando em uma melhor segurança dos pacientes. Além da marcação do 
códigos  de dados 2D matrix, a MPX-90M é capaz de imprimir números, texto, logotipos e gráficos em praticamente qualquer superfície de metal. 
* 1 Projetada para ser de fácil uso, ela vem com seu próprio software para produzir impressões precisas e duráveis que permanecem legíveis durante 
todo o ciclo de vida do produto. * 2

A MPX-90M utiliza uma ponta de diamante 

durável para imprimir diretamente em titânio, 

aço inoxidável e outros metais duros. Projetada 

para velocidade e precisão, a MPX-90M pode 

rapidamente imprimir 26 dígitos de informações 

dentro de uma área de 1 milímetro quadrado. *3 

Por não queimar ou remover o material com o 

impacto, a MPX-90M não gera odores ou 

detritos e deixa a área marcada protegida 

contra a corrosão. 

Fácil produção 
Criação de dados ImpressãoFixar o item Rastreamento

O METAZAStudio inclui um recurso de código  de dados 2D Matrix.

Para criar um código de barras, basta selecionar o ícone de código de barras a 

partir da tela principal do METAZAStudio e digitar os números apropriados. O 

software faz o resto, criando um código de dados 2D que será marcado com a 

MPX-90M. O METAZAStudio permite importar arquivos de planilha (CSV) para 

impressão de dados variáveis. Isso permite que você adicione diferentes códigos 

de barras em uma série de itens de forma rápida e fácil. Suporta arquivos nos 

formatos JPG, BMP e Adobe Illustrator que lhe permite importar logos e outros 

elementos personalizados de identificação das marcas.

Importe ou crie seus dados usando o 
software incluso METAZAStudio

Usando a morsa, fixe o material na mesa 
de trabalho e posicione-o para imprimir 
usando o ponto de laser embutido

Grave diretamente no instrumento ou na 
ferramenta usando a MPX-90M

Leia o código de barras com um leitor*3 
para verificar o controle adequado e a 
rastreabilidade

Roland DG — Líder mundial em fornecimento de dispositivos digitais

Com a MPX-90M nenhum treinamento especial é 

necessário. O software METAZAStudio incluso 

converte instantaneamente  os dados numéricos 

para códigos de dados 2D que atendem o formato 

GS1 e outros formatos de dados 2D Matrix. É muito 

simples, basta fixar o item a ser marcado com a 

morsa e, em seguida, usando o ponto de laser 

embutido para localizar o centro do material para 

assegurar que o código seja impresso com precisão. 

Com sua facilidade de uso, tamanho compacto e 

economia de energia, a MPX-90M é a solução ideal 

para locais de pequeno porte.

Roland DG Corporation é um fabricante líder mundial de 
tecnologia digital de precisão, incluindo impressoras de 
grande formato a jato de tinta, fresadoras e gravadoras, 
cortadores de vinil, scanners 3D, modeladoras e impressoras 
de impacto. Cada cliente Roland DG tem a confiabilidade da 
marca e serviço de primeira classe. O treinamento está 
disponível através do Roland DG Academy. Produtos Roland 
DG estão disponíveis em 133 países do mundo. Para mais 
informações, visite: www.rolanddg.com.br.

*2 Para um sistema UDI completo é necessário computador e leitor de código de barras.A Dureza Vickers (HV) da superfície dos materiais imprímiveis deve ser de 200 ou menos.

*3 A qualidade é determinada pela resolução do leitor de código de barras.

Importa arquivos CSV para impressão de dados variáveis. Imprimi logos e outros elementos gráficos 
para personalizar objetos

UDI Médico Logo

HOSPITAL ROLAND DG 

CLÍNICA ROLAND DG 

Especialidade

Neurocirurgia

Ortopedia

Obstetrícia e Ginecologia

Cirurgia Pediátrica

*3 É necessário um leitor de código de barras para o controle.

*Computador não incluso.

Impressora de Impacto para marcação 
de códigos de barras UDI 

Marcação precisa com a MPX-90M

1mm

1mm

Macrophotograph
Tamanho
Real

COMPACTA E FÁCIL DE USAR

Marcação de alta velocidade com tecnologia 
de pontos por Impacto RolandPRECISÃO

Software dedicado marca códigos de dados 2D Matrix, 
texto e logos para identificar dispositivos.VERSÁTILIDADE

Novo dispositivo de marcação garante fácil monitoramento 
e rastreabilidade de seus instrumentos médicos


