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1 Umístění více odvíječů na sobě
2 Odtržení etikety
3 Nalepení etikety

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 dávkova-
če 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 – far-
maka 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 do-
plňují. Díky speciálně upravené liště se etikety jednoduše 
odlepují z podkladového papíru a jsou okamžitě připra-
veny k použití, čímž se urychluje práce zdravotnického 
personálu.
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Vyjádření staniční sestry

Systém označování léčiv etiketami je již delší dobu v po-
vědomí zdravotních sester. Já jsem se s tímto značením 
setkala poprvé na kongresu ČSARIM, kde nám bylo před-
staveno. Chtěla jsem takový systém implementovat do 
práce anesteziologických sestřiček na našem oddělení.
V současné době se nachází AneLabel odvíječe na dvou 
stěžejních sálech (Ortopedické klinice a Chirurgické klini-
ce). Zavedení Anelabel odvíječů a etiket sestry přivítaly.

Jak se změnila práce sester po zavedení  
AneLabel systému?  
Stříkačky sestry označovaly popisovačem, což znamenalo 
v okamžiku, kdy měly mokré ruce, používaly dezinfekci, 
že se nápis mohl smazat. Dvojková stříkačka není úplně 
ideální k označování popisovačem. Psalo se na ni zkratka-
mi, nebyl tam Sufentanil, ale jen Suf. Díky etiketám AneLa-
bel se práce sestřiček výrazně zlepšila.
V provozu běžně léky připravují anesteziologické sestry, 
léky podávají podle ordinace lékaře a nesou odpovědnost 
za podaný lék. AneLabel zvyšuje bezpečnost na pracovi-
šti. Když lékař jde a bere si ze stolku stříkačku, je mu hned 
jasné co je to za stříkačku a jaký je v ní obsah.

Na zkoušku jsme měli dva druhy odvíječů, z nichž se Ane-
label odvíječ osvědčil nejlépe. Díky své masivní konstrukci 
je stabilní.

Případová studie z KAR Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Dva odvíječe 36 a dva Odvíječe 26.

Odebírané malé etikety: 
Arduan  Atropin  Ephedrin  Esmeron  Exacyl  
 Heparin  Hypnomidate  Ondansetron  Imbex 
 Noradrenalin  Propofol  Protamin  Rapifen  
 SUFentanil  Suxamethonium jodid  Thiopental  
 Tracrium  Remifentanil

Odebírané velké etikety:  
Epidural Bupivacaine/SUFentanil  Noradrenalin  
 Propofol 2%  Remifentanil  SUFentanil

Odebírané hadičky:  
Epidurál  Kalium Chloratum 7,45%  Noradrenalin  
 Propofol  SUFentanil

Odvíječe byly nainstalovány v září 2015.

 +   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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Pokračování vyjádření staniční sestry

Nevýhodou může být, že zabírá prostor na stolcích, to se 
dá řešit umístěním odvíječe na míru připravenou poličkou. 
Největší výhodou je pak možnost manipulace s přihrád-
kami, kde si můžete nastavit šířku jednotlivých přihrádek 
dle šířky etikety. Při výměně není potřeba ostatní etikety 
vyndávat. Jednoduše se z šuplíku vyndá rolička s došlou 
etiketou a vymění za novou.

Sestry se systémem Anelabel značí stříkačky, včetně stří-
kaček do dávkovačů a další zdravotnický materiál.

Největším přínosem značení Anelabel je bezesporu bez-
pečnost pacienta a přehled sestry o tom co má na stolku 
za léčiva. Na rozdíl od popisování stříkaček popisovačem, 
kdy se může nápis setřít, což znamená znovu popisovat 
stříkačku, taková to situace s etiketami nenastává a vy-
loučí se chyba, špatné identifikace léčiva.
Povinností sestry je označit stříkačku; co ředila, jak ředila, 
čím a jestli bylo dořeďováno. Na etiketu si může potřebné 

informace dopsat. Práci to značně urychlí, zamezí se chy-
bovosti. Jsme jenom lidé a při přepisování může vzniknout 
chyba. Etikety AneLabel jsou velice snadno čitelné.

Grafika etiket je vyhovující a dobře se v nich orientuje.

Nezaznamenali jsme žádné problémy s prací s odvíječem.

Portfolio etiket je, co se týče anestezie, dostatečně široké 
a pokrývá používané léky v našem oddělení.
Použití AneLabel etiket bych určitě doporučila. Překážkou 
může být vstupní investice, ta se však navrátí ušetřeným 
časem v práci sester a mnohonásobně zvýšenou bezpeč-
ností pacienta.

Staniční sestra Mgr. Jitka Schwarzová
KAR Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Oddělení — klinika anestezie a resuscitace  
na úseku anestezie

Klinika anesteziologie a resuscitace
Klinika anesteziologie a resuscitace v současné době  zajišťuje anesteziologickou péči v celém rozsahu  potřeb oborů FN Královské 
Vinohrady. Resuscitační péče je poskytována multidisciplinárně na dvou lůžkových oddělení v pavilonu H o celkové kapacitě 21 lůžek. 
Komplexně přístrojově vybavené příjmové místo kliniky je vstupem pro kriticky nemocné z oblastí neodkladné přednemocniční péče.  
Anesteziologické a resuscitační oddělení tvoří významné zázemí pro funkci Traumacentra FN Královské Vinohrady.

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.


