
Systém etiket a odvíječů Anelabel

Vývoj etiket Anelabel vyplynul z potřeby zajistit přehledné 
a jasné označování používaných farmak ve zdravotnic-
kých zařízeních v České republice. V dnešní době stále 
většina nemocnic a lékařských zařízení používá různé 
nevyhovující způsoby označení, při kterém může snadno 
dojít k záměně farmak a medikace, tím k ohrožení života 
pacienta.

Systém AneLabel etiket na stříkačky, lineární dávkovače 
a hadičky je v ČR zcela unikátní, barevné označení  
vychází z normy Velké Británie s platností v EU. Byl  
vyvíjen a testován ve spolupráci s Klinikou anesteziologie, 

resuscitace a intenzivní péče ve Fakultní nemocnici Motol. 
Je optimalizován pro potřeby českého zdravotnictví  
– farmaka jsou přehledně barevně rozlišena a nové  
etikety s názvy farmak se průběžně rozšiřují.

Na etikety Anelabel jsme vyvinuli odvíječ Anelabel  
ve dvou velikostech 26 a 36  cm. V odvíječi se etikety 
snadno a dostupně skladují a spotřebované etikety se 
lehce doplňují. Díky speciálně upravené liště se etikety 
jednoduše odlepují z podkladového papíru a jsou okamži-
tě připraveny k použití, čímž se urychluje práce zdravot-
nického personálu.

1 Umístění více odvíječů na sobě
2 Odtržení etikety
3 Nalepení etikety
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Reference klienta / Anelabel odvíječe a etikety 

Fakultní nemocnice  
Hradec Králové — KARIM

Reference klienta KARIM Fakultní nemocnice Hradec Králové

Deset odvíječů Anelabel 36 a deset na míru vyrobených 
hliníkových poliček.

Odebírané malé etikety: 
Thiopental   Propofol   Midazolam   Tracrium 
 Suxamethoniumjodid   Rocuronium   Sufentanil 
 Atropin   Antibiotika   Heparin   Protamin   Noradrenalin 
 Adrenalin   Cisatracurium  
 Sufenta Forte   Prázdná

Odvíječe byly nainstalovány v září 2015.

Vyjádření zdravotní sestry

Do doby, než se zavedlo na sálech použití Anelabel sys-
tému, využívaly sestry vlastní etikety, které byly na arších 
a v jiném barevném rozlišení. Skladovaly se v deskách.
Po přechodu na systém etiket Anelabel si personál chvíli 
přivykal na práci s novým barevným označením farmak. 
Přineslo to výhodu druhé kontroly, kdy si sestra pečlivě 
kontroluje, co přesně podává za farmaka.
Pracovat se systémem Anelabel bych určitě doporučila. 
Na rozdíl od předchozího systému etiket na arších se s eti-
ketami v odvíječích Anelabel pracuje výrazně lépe.
Etikety jsou přehledně a systematicky umístěné v jed-
notlivých přihrádkách a odvíječ je díky vestavěné poličce 
při ruce a urychluje se tak práce s etiketami. Oceňujeme 
i snadnou manipulaci s odvíječi.
Anelabel etikety používají anesteziologické sestry na 
centrálních operačních sálech. Etikety slouží k označe-
ní stříkaček s farmaky a jejich dávkování. Používají se 
i k označení stříkaček do lineárních dávkovačů (perfuzo-
ry – nelepit na dávkovače – horší odstranění). Pacienti po 
operaci jsou překládáni na DJ nebo JIP. Nedochází zde 
k předávání označených stříkaček s farmaky, které se 
používají k vedení anestézie.
Na sálech jsou Anelabel odvíječe umístěny na kvalitních 
snadno udržovatelných nerezových poličkách vyrobených 
na míru dle požadavků sester pracujících na sále. Díky 
poličkám je možné využít předností odvíječe Anelabel, 
aniž by překážel při práci s ostatní farmaky a lékařským 
materiálem.

Úseková sestra KARIM Zuzana Kačerová

 +   Odvíječe Anelabel 26 a 36 jsou navrženy tak, aby byl 
systém variabilní a přizpůsobil se potřebám jednotlivých 
oddělení. Při konstrukci systému Anelabel se přihlíželo 
k tomu, že každé oddělení zdravotnického zařízení potře-
buje označovat jiné druhy farmak. Jednotlivé přihrádky 
jsou posuvné a dají se snadno vyndat, tím jsme zajistili, že 
si do svého Anelabel odvíječe můžete dát Anelabel etikety 
různé šíře.

 +   Systém Anelabel si můžete přizpůsobit Vašim poža-
davkům a potřebám.

Umístění odvíječe AneLabel na poličce vyrobené na míru
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Klinika anesteziologie, resuscitace  
a intenzivní medicíny  
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) se řadí datem svého vzniku k mladým klinikám v rámci Fakultní 
nemocnice Hradec Králové. Objemem poskytované péče a komplexností provozovaných činností však patří mezi čelní pracoviště 
tohoto typu v České republice.

Anesteziologickou péči  poskytuje ročně u cca 16 000 výkonů, tj. na 25 – 30 pracovištích denně. Resuscitační péče o nemocné  
v kritickém stavu a s nutností podpory orgánových funkcí je poskytována na Lůžkovém oddělení KARIM se 12 lůžky a JIP KCH,  
ambulantní péče v Anesteziologické ambulanci a Ambulanci pro léčbu bolesti.  
Významnou součástí činnosti je účast na Dárcovském a transplantačním programu, provozu Traumatologického centra  
a Programu péče o pacienty s akutními cévními mozkovými příhodami.  
Klinika koordinuje intenzivní péči ve FN (Centrum intenzivní péče FN), provádí konziliární činnost, zajišťuje rozšířenou kardiopulmonální 
resuscitaci na určených pracovištích a vnitro ústavní převozy pacientů s nutností ventilační podpory.  
Probíhá zde výuka studentů a výzkumné aktivity.
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Společnost Identifikační systémy s.r.o.
Společnost Identifikační systémy s.r.o. se od roku 2002 zabývá identifikací pacienta pomocí identifikačních náramků americké 
společnosti Precision Dynamics Corporation. 

Od roku 2013 vyvíjí systém etiket a odvíječů Anelabel v těsné spolupráci s Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče  
ve Fakultní nemocnici v Motole.  
Výsledkem je ucelený systém identifikace pacienta a farmak určený pro zdravotnictví.


