
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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Prípadová štúdia / AneLabel odvíjače a etikety 

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej 
medicíny FNsP F.D.Roosevelta  
Banská Bystrica

Odvíjač 36 AneLabel 18 kusov  
a odvíjač 26 AneLabel 2 kusy

Odoberané malé etikety: 
Cordarone   Propofol   Sufentanil   Suxamethoniumjodid    
Thiopental   Tracrium   Ultiva   prázdná etiketa a ďalšie

Odoberané veľké etikety: 
Betaloc   Cordarone   Dexdor   Dobutamin   Ebrantil    
Inzulin   Isoket   Kalium Chloratum 7,45%    Midazolam    
Noradrenalin   Propofol   Sufentanil   prázdna a ďalšie 

Odoberané etikety na hadičky: 
Inzulin   Isoket   Kalium Chloratum 7,45%   Midazolam    
Morphin   Noradrenalin   prázdna a ďalšie

 +   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.

IDSYS, s.r.o., Mlynská 2238, 934 01 Levice, Slovenská republika 
www.anelabel.sk

Vyjadrenie vedúcej sestry FNsP 

Reprezentanti národných anesteziologických spoločností 
sa 14.júna 2010 stretli v Helsinkách. Dohodli sa na sys-
téme opatrení a ich postupnej implementácie v odbore 
Anestéziológia a intenzívna medicína.
Jedným z dohodnutých bodov systémových opatrení  
so zameraním na bezpečnosť pacienta je:
Cit.: ,,Pacienti majú právo očakávať, že počas zdra-
votnej starostlivosti sa bude postupovať bezpečne, 
takže budú chránení pred poškodením. Anestéziológia 
má kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní perioperačnej 
bezpečnosti pacienta. Preto plne podporujeme Medzi-
národné štandardy pre bezpečnú prax v anesteziologii 
pripravené Svetovou federáciou anesteziologických 
společnosti (World Federation of Sicieties of Anesthesio-
logists – WFSA).“

OAIM FNsP F.D.R. Banská Bystrica poskytuje komplexnú 
anestéziologickú, akútnu, intenzívnu, ambulantnú  
a konziliárnu zdravotnú starostlivosť pre potreby FNsP 
a ostatných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 
sídliacich na adrese a v priestoroch FNsP. Služby posky-
tuje na úrovni koncového zdravotníckeho zariadenia pre 
spádovú oblasť Banská Bystrica, nadregionálne služby 
pre Banskobystrický samosprávny kraj, ako aj pre celú 
Slovenskú republiku. Nosným programom zdravotnic-
kého zariadenia je okrem iného darcovský program  
a transplantačný program pečene.
Významnou súčasťou činnosti celej nemocnice je aj 
implementácia systémových opatrení so zameraním  
na bezpečnosť hospitalizovaných pacientov.

OAIM zabezpečuje ročne anestéziologickú starostlivosť 
vykonaním v priemere 14 000 anestéz. Na oddelení sú  

Umiestnenie odvíjača AneLabel na anestéziologickej skrinke



realizované klinické cvičenia študentov FZ Slovenskej 
zdravotníckej univerzity so sídlom v Banskej Bystrici, 
študentov Strednej zdravotníckej školy, ako aj pregradu-
álne a postgraduálne vzdelávanie v odbore Anestézioló-
gia a intenzívna medicína. 

So zavedením používania systému etiket AneLabel sme 
na našom pracovisku začali v roku 2014. Manažmentu 
zdravotníckeho zariadenia sme predložili návrh (straté-
giu) postupnej implementácie systému AneLabel systé-
mu do klinickej praxe. 
V závere roku 2014 sme začali realizovať testovanie 
odvíjačov 500 LAN na štyroch operačných sálach 
(na Oddelení zákrokových sál a robotickej chirurgie) 
vyčlenených mimo úseku Centrálneho operačného 
traktu. Po jeho úspešnej implementácii v anestéziolo-
gickej praxi sme postupne dospeli do štádia rozšírenia 
množstva odvíjačov a odvíjacích etikiet systému  
AneLabel.
V dvoch etapách sme realizovali nákup šestnástich 
(8 + 8) odvíjačov AneLabel so šestnástimi najčastejšie 
používanými druhmi anestetík. Anestéziologický tím 
má odvíjače s etiketami umiestnené na anestéziologic-
kom vozíku, kde dochádza k manipulácii s príslušným 
liečivom. Som presvedčená, že každá jedna sestra, 

ktorá zabezpečuje označovanie množstva pripravo-
vaných liečiv k výkonu anestézie ocení ľahkú a jedno-
duchú manipuláciu s odvíjačom a etiketami, jeho 
umiestnenie na anestéziologickej skrinke, prehľadnosť  
a časový interval strávený pri zabezpečovaní ozna-
čovania  striekačiek pred zavedením etikiet AneLabel 
do anestéziologickej praxe. Pozitívne hodnotím grafickú 
stránku etiket, schopnosť dodávateľa reagovať na 
štandardný a minimálny rozsah potrebného dokumen-
tovania (označovania) liečiva a variabilitu výberu pre 
potreby daného pracoviska.
Jedným z cieľov OAIM FNsP F.D.R. Banská Bystrica pre 
rok 2016 je bezpečnosť pacientov a snaha rozšíriť imple- 
mentáciu odporúčaní Helsinskej deklarácie v odbore  
Anestéziológia a intenzívna medicína. Plánujeme zave-
denie používania farebného označovania striekačiek 
nie len na úseku anestéziológie, ale aj pri liečbe a oše-
trovaní kritický chorých pacientov na úseku intenzívnej 
starostlivosti. Cieľom uvedeného systémového kroku je 
zvyšovanie bezpečnosti pacientov v odbore AIM.“ 

Vedúca sestra OAIM FNsP F.D. Roosevelta  
Banská Bystrica  
PhDr. Matošová Monika
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FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica
FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica je druhá najväčšia nemocnica na Slovensku a najväčšia nemocnica v Banskobystrickom kraji. 
Naša fakultná nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť v mnohých odbornostiach nielen pre obyvateľov Banskobystrického kraja, 
ale aj v rámci celého Slovenska. 
Ročne na našich klinikách a oddeleniach s 901 lôžkami hospitalizujeme 35 000 pacientov a naše špecializované ambulancie vykonajú 
vyše 500 000 odborných vyšetrení. FNsP FDR BB poskytuje najmodernejšie metodiky chirurgickej liečby. Medzi najvýznamnejšie  
chirurgické programy patria roboticky asistovaná chirurgia a program transplantácií pečene. Patria jej prvenstvá v zavádzaní viace-
rých diagnosticko – liečebných klinických postupov a pracuje v nej mnoho významných osobnosti súčasnej slovenskej medicíny. 
Má jedny z najmodernejších operačných sál v SR, ktoré boli komplexne zrekonštruované v rokoch 2011 – 2013. 
Od roku 2004 je výučbovou základňou Slovenskej zdravotníckej univerzity vo viacerých študijných programoch.
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FNsP F.D.Roosevelta  
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Otázky na identifikačné náramky

    Prečo sa Vaše zdravotnícke zariadenie rozhodlo pre 
systém identifikácie pacienta?

Dôvodom bolo zlepšenie systému poskytovania bez-
pečnej zdravotnej starostlivosti. 

    Ako prebiehalo zavedenie systému identifikácie paci-
enta vo Vašom zdravotníckom zariadení?

Schválením zámeru identifikácie pacientov vedením 
nemocnice, určením príslušností farieb náramkov jednot-
livým odbornostiam, edukáciou vedúcich pracovníkov a 
následne ostatných zdravotníckych pracovníkov v praxi. 

    Akým spôsobom sa systém identifikačných náramkov 
používa v praxi?

Pri prijatí je pacientovi na nedominantnú ruku upevnený 
náramok príslušnej farby, štítok sa označí menom, prie-
zviskom, rokom narodenia a príslušnosťou k ošetrovacej 

jednotke. V prípade prekladu v rámci nemocnice sa štítok 
vymení za aktuálny. 
Pri prepustení sa štítok odstraňuje na oddelení pred 
odchodom. 

    Ako sa Vám s identifikačnými náramkami pracuje, aký 
vplyv malo ich zavedenie na Vašu prácu?
Reklamácie a sťažnosti zo strany personálu neboli zazna-
menané. Malá skupina pacientov má výhrady k samot-
nému náramku ako niečomu, čo ohrozuje jeho práva, 
prípadne súkromie.  

    Máte nejaké výhrady k systému identifikácie pacienta?

nie

    Odporučili by ste tento systém tým, ktorí ho ešte nepo-
užívajú?

Určite áno

Námestníčka pre ošetrovateľstvo PhDr. Monika Trnovcová

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.

5020 Sentry®SuperBand®
Náramky vyrobené z neelastického trojvrstvého polyesteru. Sú na jedno použitie s jednoduchým patentným uzáverom. 
Náramky majú špeciálny popisovateľný povrch ClearImage® pre ochranu zapísaných informácií. Náramky sú vhodné aj 
pre využitie samolepiacich štítkov. Sú riešením pri štandardnej hospitalizácii v akomkoľvek zdravotníckom zariadení.


