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vyjádření lékaře:

„Etikety na stříkačkách s  anesteziologiky jsou standardem 

v  rozvinutých zemích. Označení stříkaček způsobem, který 

minimalizuje riziko záměny léku je nezbytností vzhledem k  síle 

a  mechanismu účinku farmak používaných v  anesteziologii, kdy 

i  jediná dávka nesprávného léku může znamenat významné 

komplikace a  poškození pacienta. Při výkonech na srdci nebo 

transplantaci plic používáme více než dvacet farmak, proto 

jsme etikety zavedli nejdříve na anesteziologickém úseku 

kardiovaskulární chirurgie. Systém splnil naše očekávání: významně 

se urychlila a  zjednodušila příprava anesteziologik do stříkaček, 

riziko záměny léku při podání je minimální a  manipulace se 

stříkačkami snazší. Barevné kódování, které je převzato ze systému 

Velké Británie, je přehledné a logické.

Systém označení stříkaček v  lineárních dávkovačích a  hadiček je 

nový a unikátní. Vychází z principů označení anesteziologik, etikety 

byly přizpůsobeny velikosti stříkaček a informacím, které musí být 

vyznačeny. Je určen pro použití na operačních sálech a především 

jednotkách intenzivní péče.“
MUDr. Jan Vítek

anesteziologika na operačním sále 
proč byl zaveden systém označování stříkaček? 
Zkvalitnění péče o pacienty
Bezpečnost pacientů při anestezii
snížení možnosti záměny farmaka při aplikaci
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V roce 2013 proběhl na úseku kardiovaskulární chirurgie Kliniky 
anesteziologie a  intenzivní medicíny FN Motol pilotní projekt 
nového systému značení stříkaček s názvy farmak. Vývoj a příprava 
celého systému probíhal v  několikaměsíčním předstihu před 
zavedením do praxe. V  rámci dvouměsíčního pilotního projektu 
anesteziologové a  anesteziologické sestry systém připomínkovali 
a  navrhovali inovace. Byl vytvořen ucelený systém, jež pomocí 
barevných etiket s  názvy vybraných farmak a  vyznačením 
koncentrace léku označuje stříkačky pro vedení anestezie 
a perioperační péči. Systém obsahuje 133 druhů léků na barevných 
etiketách ve 3 velikostech podle způsobu použití. Etikety navinuté 
na kotouči se vkládají do speciálních odvíječů, které jsou umístěny 
na anesteziologickém stolku.

Barevně výrazné, jednoznačné označení etiketami s názvy farmak 
je založeno na předem dané BAREVNOSTI. Barvy etiket určují 
základní účinek daného farmaka, léky s  vysokou nebezpečností 
při nesprávném podání jsou zvlášť zvýrazněny. Barevné kódování 
vychází z normy Velké Británie a  je rutinně používáno v Evropské 
unii.
Systém označení anestetik je otevřeným systémem a  je možné 
skladbu léků postupně doplňovat o nové léky dle potřeby každého 
zdravotnického zařízení i jednotlivých zdravotnických pracovišť.
Příprava anesteziologik před zákrokem je časově nenáročná 
(například na kardiochirurgii cca 15 min...). Manipulace s etiketami 
je jednoduchá, jsou dostatečně výrazné a  při správné aplikaci na 
stříkačku je identifikace připraveného anesteziologika jasná na 
první pohled. 
Kvalita péče o  pacienta je na vysoké úrovni, jeho bezpečnost 
ve všech ohledech je dostatečná a  chyba, způsobená aplikací 
nesprávného farmaka je téměř vyloučena.
V  průběhu léta 2014 FN Motol začal používat systém označení 
anestetik standardně a  postupně se z  kardiovaskulární chirurgie 
rozšiřuje na další anesteziologické úseky.
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typy etiket:

Malé etikety 

na označení stříkaček k bolusovému podání farmaka o objemu 2 ml, 
5 ml, 10 ml, 20 ml

velké etikety

na označení stříkaček v lineárním dávkovači o objemu 20 ml a 50 ml

etikety na hadičky

na konec hadičky od stříkačky v lineárním dávkovači

Barevná škála je konzistentní u farmak podle skupiny:

Bílá všeobecné užití

Žlutá anestetika a hypnotika

Modrá opioidy

Zelená anticholinergika

Fialová vasopresory

Světle hnědá inotropika

Reflexní oranžová periferní myorelaxancia

Šedá lokální anestetika

Šrafovaná bílá s fialovou hypotenziva

Šrafovaná bílá s modrou antagonisté opioidů

Šrafovaná bílá se světle hnědou betablokátory

Šrafovaná bílá s oranžovou antagonisté myorelaxancií


