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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 zdravotnických zařízeních 
v České republice. V dnešní době stále většina nemocnic a lé-
kařských 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 ha-
dičky je v ČR zcela unikátní, barevné označení vychází z normy 
Velké Británie s platností v EU. Byl vyvíjen a testován ve spolu-
práci 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 velikos-
tech 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 
okamžitě připraveny k použití, čímž se urychluje práce zdravotnic-
kého personálu.
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Vyjádření staniční sestry kardiochirurgie JIP  
Mgr. Jany Brázdilové, DiS

Od konce roku 2013 začal zkušební provoz využití odvíječů Ane-
Label® na centrálních sálech, kde se připravují infuze a postupně 
se implementovali i na oddělení intenzivní péče, kde jsme umístili 
převážně etikety na jednorázové použití léku. Například u léčiva 
Betaloc, kterého zdravotní sestry nedávají celou dávku. Etiketou 
označí obsah ve stříkačce, a tak nemůže dojít k záměně. Díky 
tomu je možné ušetřit lékový materiál. Dříve se vyhodil a nyní na 
ampuli nalepíme originální etiketu a tak ušetříme i léčivo.
Naše práce se díky používání etiket AneLabel® určitě zjednodušila 
a to díky tomu, že na etiketě jsou předepsané veškeré údaje, které 
je potřeba vyplnit, aby to odpovídalo bezpečnostním standardům, 
které se využívají ve fakultní nemocnici Motol. Práce se zjedno-
dušila i časově a je vidět, že je profesionální. Nevypisujeme názvy 
fixem, ale používáme přehledné etikety.

AneLabel® je velkým přínosem pro práci sester. Největší přínos  
v označení stříkaček je však pro bezpečnost pacienta. 

Na grafické úpravě jsme spolupracovali a etikety byly vyvinuty tak, 
aby to vyhovovalo našim potřebám. Barevné rozlišení odpovídá 
skupinám léků, které používáme na našem oddělení.  
Díky tomu jak je Anelabel odvíječ koncipovaný – má oddělovací 
přihrádky, se s ním dobře pracuje. 

Etikety jsou oddělené a zaškatulkované. Máme je přehledně  
seřazené podle použití. Moc se mi líbí označení hadiček. 

Počet odvíječů: 15

Odebírané malé etikety: 
Adrenalin,  Arduan  Atropin  Betaloc  Bupivacain   
Ca gluconicum  Calcium chloratum 10%  Calypsol  Cardilan 
 Duratocin  Ebrantil  Ephedrin  Exacyl  Furosemid  Heparin  

Hypnomidate  a další.

Odebírané velké etikety:  
Adrenalin  Antibiotika  Betaloc  Calcium chloratum 10%  Ca-
tapres  Cordarone  Corotrop  Dipidolor  Dobutamin  Epidural/
Bupivacaine + Sufentanil  Fentanyl  Furosemid  Inzulin  a další.

Odebírané hadičky:  
Adrenalin  Antibiotika  Betaloc  Calcium chloratum 10% 
 Catapres  Cordarone  Corotrop  Dexdor  Dobutamin  Epidural 
 Fentanyl  Furosemid  Inzulin  a další. 

Odvíječe byly nainstalovány v červnu 2015, po konci zkušebního 
období, které trvalo od konec roku 2013.

 +   Odvíječe Anelabel 26 a 36 jsou navrženy tak, aby byl systém vari-
abilní a přizpůsobil se potřebám jednotlivých oddělení. Při konstrukci 
systému Anelabel se přihlíželo k tomu, že každé oddělení zdravot-
nického zařízení potřebuje 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 požadavkům 
a potřebám.

Použití odvíječe AneLabel
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Pokračování vyjádření staniční sestry 

Před zavedením etiket Anelabel® na hadičky jsme museli hledat, 
kam která hadička vede. Když jich bylo více, tak to zabíralo hodně 
času je identifikovat. Nyní máme hadičky označené a to je velká 
výhoda.
Jedinou výhradou je, že štítek dokonale lepí a tak se v případě 
chybného nalepení nedá odlepit.
Etikety využíváme od ambulancí po operační sály. Určitě se dají 

upotřebit na všech odděleních. Na některých jich není potřeba 
tolik, ale všude kde se pracuje s léčivem je prostor pro označování 
etiketami AneLabel®. Výhodou je to i v případě studentů, kteří 
hned vidí názvy léčiv a co vše musejí na štítek vyplnit, protože je 
již předepsaný.  
Práce působí profesionálně, když používáme štítek, než když se 
stříkačky popisovali fixem. 
Osobně bych je doporučila z hlediska bezpečnosti pacienta  
a i pro ušetření práce zdravotních sester.

Lůžkové  oddělení

Po dostavbě nové budovy fakultní nemocnice v roce 1997 bylo 
oddělení postupně vybaveno a nyní využívá 2 sály centrálního 
sálového komplexu, s ostatními operačními obory sdílí septický 
operační sál. Disponuje 12-ti lůžkovou jednotku intenzivní péče  
a intermediální a standardní jednotkou s flexibilním poměrem 
počtu lůžek.

Oddělení tvoří jednotka intenzivní péče (JIP), oddělení interme- 
diární péče (IMP) a dvě standardní oddělení.  
JIP nabízí kapacitu 12 lůžek.  
Vzájemný poměr IMP a standardních lůžek je flexibilní. 
Oddělení je umístěno v křídle „C“ FN Motol. JIP a IMP ve sníženém 
přízemí (-P). Část kapacity standardního oddělení se nachází 
v sousedství IMP (-P), zbývající lůžka v 1. patře křídla „B“ (cévní 
oddělení).

Operační sály

Pracoviště disponuje 2 moderními a kompletně vybavenými sály 
v centrálním sálovém komplexu. K provádění vybraných cévních 
výkonů využívá tzv. septický sál, o který se dělí s operativou klinik 
ortopedie a všeobecné chirurgie.

Specializace

 Chirurgie ischemické choroby srdeční (aortokoronární bypass) 
včetně kompletní arteriální revaskularizace a operací bez mimotěl-
ního oběhu 
 Chirurgie celého spektra získaných chlopenních vad s maximál-

ním důrazem na záchovné operace (plastiky) mitrální a aortální 
chlopně 
 Implantaci allotransplantátů lidských chlopní do aortální polohy 

zejména při infekční endokarditidě (provedena na našem oddělení 
poprvé v naší republice v roce 1994), Rossovu operaci (autotrans-
plantace plicnice do aortální polohy u mladších pacientů a u infek- 
ční endokarditidy s komplikacemi - poprvé v republice provedena 
na našem oddělení v roce 1995). 
 Chirurgická léčba srdečního selhání 
 Léčba onemocnění hrudní aorty včetně implantace stentgraftů 
 Chirurgická léčba vrozených srdečních vad v dospělosti 
 Chirurgická léčba fibrilace síní (MAZE) 
 Použití méně invazivních metod v kardiochirurgii 
 Minitorakotomie byla na oddělení srdeční chirurgie provedena 

poprvé v republice jak pro uzávěr síňového defektu (1995), tak pro 
mammarokoronární bypass (I/1996).
 Cévní chirurgie v celém rozsahu včetně léčby výdutí břišní aorty, 

postižení periferních tepen a dialyzačních přístupů

Klinika kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol

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.


