
Systém etikiet a odvíjačov AneLabel 

Vývoj etikiet AneLabel vyplynul z potreby zaistiť prehľadné 
a jasné označovanie používaných farmák v zdravotníckych 
zariadeniach v Českej a Slovenskej republike. V dnešnej 
dobe stále väčšina nemocníc a lekárskych zariadení používa 
rôzne nevyhovujúce spôsoby označenia, pri ktorom môže 
ľahko dôjsť k zámene farmák a medikácie, tým k ohrozeniu 
života pacienta.

Systém AneLabel etikiet na striekačky, lineárne dávkovače 
a hadičky je v ČR a SR celkom unikátny, farebné označenie 
vychádza z normy Veľkej Británie s platnosťou v EU. Bol 
vyvíjaný a testovaný v spolupráci s Klinikou anesteziológie, 

resuscitácie a intenzívnej starostlivosti vo Fakultnej nemoc- 
nici Motol v Prahe. Je optimalizovaný pre potreby českého  
a slovenského zdravotníctva – farmaká sú prehľadne a fareb-
ne rozlíšené a nové etikety s názvami farmák sa priebežne 
rozširujú. 

Na etikety AneLabel sme vyvinuli odvíjač AneLabel v dvoch 
veľkostiach 26 a 36 cm. V odvíjači sa etikety ľahko a dostup-
ne skladujú a spotrebované etikety sa ľahko doplňujú. Vďaka 
špeciálne upravenej lište sa etikety jednoducho odlepujú  
z podkladového papiera a sú okamžite pripravené k použitiu, 
čím sa urýchľuje práca zdravotníckeho personálu.

1 Umiestnenie viacerých odvíjačov nad sebou 
2 / 3 Odvíjanie etikiet
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Jedenásť odvíjačov AneLabel 36.

Malá etiketa: Esmeron   Heparin   Midazolam   Propofol, 
Sufentanil   Sukcinylcholinjodid   Thiopental   prázdna  
a ďalšie

Veľká etiketa: Furosemid   Inzulin   Isoket   Kalium 
Chloratum 7,45%   Midazolam   Morphin   Noradrenalin 
 Propofol   prázdna a ďalšie 

Hadička: Inzulin   Isoket   Kalium Chloratum 7,45%  
 Midazolam   Morphin   Noradrenalin   prázdna a ďalšie

Vyjadrenie zdravotnej sestry

„Odvíjače AneLabel® boli zavedené na našom oddelení  
v júli 2015.

Od zavedenia AneLabel® etikiet sa práca zdravotných 
sestričiek zjednodušila. 
 
Odlišovanie striekačiek je ľahšie a všetci dokážu prečítať 
čo je v danej striekačke za obsah.

S odvíjačom AneLabel® sa nám pracuje ľahko, jednodu-
cho a rýchlo. Najväčším prínosom odvíjača je, že nám  
šetrí čas. 
 
Pred zavedením systému AneLabel sa písalo na leuko-
plast, čo zabralo dlhú dobu a nebolo vždy čitateľné.

Grafická úprava etikiet je výborná, estetická a farebné 
odlíšenie nám poskytuje bezpečnosť pri práci.

Nevýhodou je veľkosť odvíjača a niekedy sa lepky polepia.
 
Odvíjače a etikety AneLabel® by som určite odporučila, 
pretože bezpečnosť pacienta by mala byť prvoradá.“

Mgr. Anna Zsilinszká, vedúca sestra KAIM

 +   Odvíjače AneLabel 26 a 36 sú navrhnuté tak, aby bol 
systém variabilný a prispôsobil sa potrebám jednotlivých 
oddelení. Pri konštrukcii systému AneLabel sa prihliadalo  
k tomu, že každé oddelenie zdravotníckeho zariadenia 
potrebuje označovať iné druhy farmák. Jednotlivé 
priehradky sú posuvné a dajú sa ľahko vybrať, tým sme 
zaistili, že si do svojho AneLabel odvíjača môžete vložiť 
Anelabel etikety rôznej šírky.

 +   Systém Anelabel si môžete prispôsobiť Vašim požia-
davkám a potrebám.

Použitie odvíjača AneLabel    

IDSYS, s.r.o., Mlynská 2238, 934 01 Levice, Slovenská republika 
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Identifikácia pacienta pomocou identifikačných náramkov 

Tlačiareň TSC TDP-225W 

Pre rýchlu, účelnú a ľahkú identifikáciu ponúkame kom- 
paktnú termotlačiareň malých rozmerov. S ľahkou obsluhou  
a systémom pre zakladanie roliek s náramkami alebo 
etiketami. Predný LCD displej zobrazujúci stav tlačiarne. 
Štandardne je tlačiareň vybavená pre pripojenie cez  
rozhranie USB 2.0 a sieťové pripojenie (Ethernet).  
Tlačiareň TSC TDP-225W je možné bez dokupovania  
ďalšieho príslušenstva pripevniť aj o stenu. 
Súčasťou základného vybavenia je aj software Bartender 
UltraLite umožňujúci potlač náramkov čiarovým kódom, 
variabilnými dátami a ďalšími údajmi.

Identifikačné náramky 7022 SecurBand®

Tieto náramky sú vyrobené z pevnej fólie pre priamu  
termálnu potlač s veľkou plochou určenou k potlači  
potrebných údajov o pacientovi. 
Spoločnosť IDSYS.SK ponúka 6 farieb. Potlač prebieha  
priamo na mieste príjmu. Náramky je možné potlačiť  
čiarovým kódom, ktorý zdokonaľuje vstupný systém  
a zamedzuje vzniku chybných dát, ktoré v zdravotníctve 
spôsobujú veľké škody, a to nielen materiálne.   
Identifikačné náramky s čiarovým kódom sa stali najroz- 
šírenejším identifikačným systémom v nemocniciach na 
celom svete. Spĺňajú štandardy a predpisy popredných  
zdravotníckych regulačných a akreditačných inštitúcií.  
Náramky sú vyrobené z hygienicky nezávadných materiálov 
a vyhovujú štandardom vyžadovaných v nemocniciach.
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Umiestnenie tlačiarne v priestoroch zdravotníckeho zariadenia.
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7 tlačiarní  TSC TDP-225W a Identifikačné náramky  
7022 SecurBand®

Skúsenosti sestier

    „S identifikačnými náramkami sú sestričky a pôrodné 
asistentky spokojné, nemajú výhrady.  
Pacientkám je to vysvetlené, prečo sa im dávajú, akcep-
tujú náramky.“

Mgr. M.Bednáriková, gyn.- pôr. klinika

    „Sme spokojní, s tlačiarňou sa robí dobre, pacienti  
na náramky reagujú normálne. Skúšali niektorí ho zvliecť 
z ruky, ale inak sme sa nestretli s nejakým problémom  
v používaní náramku zo strany pacienta.  
Nepoužívame ich paušálne u každého pacienta, len  
u chodiacich, ktorí sa môžu sami pohybovať po nemoc-
nici, aby sa nám nestratili v prípade zablúdenia alebo  
ak by niekomu ostalo zle, aby boli identifikovateľní.  
Tiež ich využívame u kazus socialis, kde by mohlo hroziť 
svojvoľné opustenie oddelenia alebo u blúdivých dezori-
entovaných pacientov.“

Mgr.  Marta Klobučníková, vedúca sestra Geriatrického  
a doliečovacieho odd

    „ID náramky môžem hodnotiť kladne, význam majú 
najmä  na operačných sálach.“  

Mgr. M. Tarčoňová, vedúca sestra NCH kliniky

    „S identifikačnými náramkami sme spokojní.
Nakoľko na urologickej klinike sestry osobne poznajú 
pacientov, veľký význam používania identifikačných 
náramkov u každého pacienta nevidím. 
Používanie identifikačných náramkov je dôležité hlavne  
u pacientov, ktorí sú pripravovaní na operáciu /v vrátane 
JZS/ dezorientovaní, ležiaci, so sťaženou komunikáciou. 
Význam používať identifikačné  náramky má aj na 
operačných sálach, kde sa ľahšie overuje totožnosť 
pacientov.“

Mgr. Timoranszká Eva, vedúca sestra urologickej kliniky

    „Zatiaľ  sa nevyskytla  obzvlášť mimoriadna situácia, 
snáď len to,  že keď sme mali na oddelení dvoch pacien-
tov s rovnakým menom a priezviskom, ktorí  boli opero-
vaní v jeden deň tak  ID náramky boli naozaj obrovská 
výhoda a v podstate zábezpeka pri zámene pacienta.“

Mgr. Anna Demová, námestníčka riaditeľa  
pre ošetrovateľskú starostlivosť

Identifikačný náramok pacienta



Nemocnica na Slovenskej ulici č.11 bola slávnostne otvorená 29. 4. 1982. mala 795 lôžok, bola vybudovaná s celkovým rozpočtovým 
nákladom 326 miliónov korún.  
V rozľahlom 24-hektárovom areáli bol vybudovaný nasledovný komplex budov: 13 poschodový monoblok s lôžkovými oddeleniami, 
širšie komplementy so spoločnými vyšetrovacími zložkami, užšie komplementy s operačnými sálami. 
Pre cca 300 000 obyvateľov regiónu juhozápadného Slovenska slúži 660 postelí. V nemocnici je 18 posteľových oddelení, spoločné 
vyšetrovacie a liečebné zložky majú 10 oddelení. Máme odborné špecializované ambulancie v 18 odboroch.
V súčasnosti v nemocnici pracuje 217 lekárov, 480, sestier, a 31 pôrodných asistentiek zdravotníckych laborantov a 25 zdravotníckych 
asistentov a 100 sanitárov. Nemocnica poskytuje široké spektrum služieb od základnej po špecializovanú zdravotnú starostlivosť pre 
deti a dorast, dospelých až po geriatrických pacientov  
Vedenie nemocnice má vždy ako prioritu poskytovať kvalitnú a bezpečnú zdravotnú starostlivosť, na čo máme dostatok kvalifikova-
ného personálu a materiálno-technické vybavenie, špičkovú diagnostiku.  
V  rokoch 2009 - 2011 prešla nemocnica kompletnou rekonštrukciou, čo tiež prispelo k bezpečnosti pacientov ale aj personálu. 
V rámci projektu sa modernizovali hygienické zariadenia lôžkovej časti nemocnice, zároveň sa skvalitnili bezbariérové  prístupy pre 
vozíčkarov, bariérové systémy na zamedzenie prenosu nozokomiálnych nákaz. Následne došlo k skvalitneniu lôžkového fondu náku-
pom resuscitačných lôžok. Vzhľadom na rastúci počet onkologických pacientov zriadené oddelenie zabezpečuje pacientom kom-
plexné služby v liečbe všetkých druhov systémových i hematologických malignít.
Komplexné zmodernizovanie anesteziologicko-resuscitačného oddelenia (OAIM), centrálne operačné sály a pôrodné sály na gyneko-
logickom oddelení prináša najmodernejšie prístrojové i technické vybavenie s vysokým nadštandardom v liečbe pacientov.
Pozitívnym javom pri realizácii modernizácii bola skutočnosť, že všetky práce prebiehali za plnej prevádzky nemocnice a nedošlo  
k obmedzeniu poskytovania potrebnej zdravotnej starostlivosti pacientom. 
Vedenie nemocnice v roku 2014, v rámci skvalitnenia bezpečnosti pacientov zahájilo spoluprácu s firmou IDSYS, s.r.o..  
Nemocnica má centrálne operačné sály kde sa denne vykoná cca 30 operácií, preto sme sa rozhodli ako prevenciu zámeny pacientov 
zaviesť identifikáciu pacientov pomocou ID náramkov na operačných oddeleniach. Neskôr sme identifikáciu pacientov zaviedli aj na 
geriatrické a doliečovacie oddelenie u chodiacich pacientov, ktorí sa môžu sami pohybovať po nemocnici, aby sa nestratili v prípade 
opustenia oddelenia a zablúdenia, alebo ak by niekto skolaboval a nebol by s dotyčným možný slovný kontakt, podľa ID náramkov by 
bolo možné zistiť na ktorom oddelení pacient leží. Identifikácia pacientov slúži na ochranu pacientov aj ošetrovateľského personálu.  
Je to naozaj jedinečná prevencia zámeny identity pacienta a zvyšuje bezpečnosť pacientov. Po dobrých skúsenostiach zvažujeme 
rozšíriť používanie ID náramkov na všetky lôžkové oddelenia.

Mgr. Anna Demová
Námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť

Spoločnosť IDSYS, s.r.o.
Spoločnosť Identifikační systémy s.r.o. (IDSYS, s.r.o. pre SR) sa od roku 2002 zaoberá identifikáciou pacienta pomocou identifikačných 
náramkov americkej spoločnosti Precision Dynamics Corporation. 

Od roku 2013 vyvíja systém etikiet a odvíjačov AneLabel v úzkej spolupráci s Klinikou anesteziológie, resuscitácie a intenzívnej sta-
rostlivosti vo Fakultnej nemocnici v Motole v Prahe. 
Výsledkom je ucelený systém identifikácie pacienta a farmák určených pre zdravotníctvo.
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