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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.

Případová studie / Anelabel odvíječe a etikety 

Nemocnice Strakonice, a.s.
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Nemocnice Strakonice, a.s.

Vyjádření všeobecných sester

V listopadu 2016 jsme se poprvé seznámili s produkty od společ-
nosti   Identifikační systémy s.r.o. Následně proběhlo testování  
systému na anesteziologickém pracovišti a po úspěšné implemen- 
taci jsme systém rozšířily na ostatní oddělení. Systém odvíječů  
a etiket AneLabel se v naší nemocnici plně začal používat od 
prosince 2016. 
Odvíječe používáme v anesteziologickém provozu, na pracovištích 
resuscitační a intenzivní péče a na osmi standardních lůžkových 
odděleních.
Před zavedením systému se stříkačky označovaly centrofixem 
nebo pomocnými štítky. Tento způsob označování nebyl ideální, 
především proto, že štítky se často odlepovaly a při použití centro-
fixu docházelo k jeho setření nebo rozmazání.  U malých stříkaček 
nebylo vždy úplně možné označení léčivého přípravku včetně 
koncentrace. Po zavedení systému AneLabel se nám podařilo 
proces zpřehlednit a jednoznačně označit léčivo i koncentraci. 
Systém zjednodušil a urychlil přípravu a snížil riziko záměny léku 
nejen během manipulace, ale i při podávání. Přínosem v provozu  
je i barevné rozlišení jednotlivých lékových skupin.
Odvíječe umožňují použití různých typů rolí s etiketami a i jejich 
snadnou výměnu. Malé i velké odvíječe jsou přehledné a umožňují 
rychlé vyhledávání konkrétní etikety. Celý systém vyhovuje nasta-
veným hygienickým požadavků.
Prvořadým přínosem tohoto systému je bezpečná orientace v ozna- 
čování léčiv, jednoduchá, rychlá a spolehlivá příprava léčivých 
přípravků. Systém je velmi variabilní a lze ho přizpůsobit potřebám 
pro jednotlivé oddělení.

Případová studie z Nemocnice Strakonice, a.s. 

Počet odvíječů: 10 ks

Odebírané etikety příklad: 
Atropin  Propofol  Thiopental  Midazolam  Calypsol 
Suxamethoniumjodid  Tracrium  Rocuronium  Mivacron 
SUFentanil  SUFenta  Rapifen  Ephedrin  Syntostigmin 
Ondansetron  REMIfentanil  NORadrenalin  Inzulin 
Syntophilin  a další. 

Odvíječe byly nainstalovány v prosinci 2016 na oddělení  
Chirurgie, ARO-JIP, Neurologie, Interní odd.,   
a Gynekologie – porodnice.

 +   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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Nemocnice Strakonice, a.s.

Pokračování vyjádření všeobecných sester
 
Grafická úprava dokáže přehledně a čitelně informovat o názvu 
léku. Nabízí zápis s obsahem, množstvím, koncentrací, času 
přípravy, identifikaci zdravotníka a má mnoho dalších možností, 
které vedou ke komplexnosti a k ucelenému systému při podávání 
léčivých přípravků. Velmi působivá je univerzální etiketa označující 
rizikový lék, která upozorňuje na podávání léčiva s vyšší mírou 
rizika na všech obalech, kde se tyto rizikové léky používají.
Portfolio etiket bychom navrhovali rozšířit o označení standardi- 

zovaných infuzních roztoků, antibiotik a vaků s nitrožilní výživou.
Systém AneLabel pomáhá v bezpečné orientaci při podávání léči-
vých přípravků a minimalizuje riziko záměny, ale také přispívá  
k bezpečné komunikaci uvnitř týmu. Tento nabízený systém urychlí 
a usnadní práci zdravotnického personálu.

Mgr. Edita Klavíková, vrchní sestra chirurgie,  
Nemocnice Strakonice, a.s.
Hana Kubičková, vrchní sestra ARO-JIP, 
Nemocnice Strakonice, a.s.

V Nemocnici Strakonice, a. s., jejímž jediným akcionářem je 
Jihočeský kraj, je ročně hospitalizováno okolo 14 500 pacientů 
z různých koutů naší republiky, zejm. Strakonicka, Prachaticka, 
Písecka a Klatovska. 
Lékaři zde provedou cca. 5 000 operačních zákroků, téměř  
140 tisíc ambulantních vyšetření i léčebných zákroků  
a 9 000 hemodialýz. Ročně se zde narodí 700 - 800 dětí.  
Centrální laboratoře provádějí více než jeden milion analýz ročně. 
Akciová společnost Nemocnice Strakonice je pavilonového typu  
na téměř 10 ha plochy a má zajímavý dendrologicky ceněný 
park. Nemocnice je jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů 
regionu, zaměstnává přes 550 lidí. V posledních letech prochází 
nemocnice za významné podpory Jihočeského kraje rozsáhlou 
modernizací a obnovou.

Oddělení ARO – JIP poskytuje komplexní anesteziologickou, resus-
citační a intenzivní péči pro pacienty kriticky nemocné a pacienty 
chirurgického a gynekologicko-porodnického oddělení vyžadující 
intenzivní péči. 
Oddělení ARO - lůžková část poskytuje péči o pacienty v kritickém 
ohrožení života, pacienty se selhávajícími životními funkcemi. 

Anesteziologická část zajišťuje anestezii na osmi pracovištích  
v nepřetržitém provozu. 
Chirurgické oddělení se zabývá diagnostikou a léčbou chirurgic-
kých onemocnění v plném rozsahu - v úzké spolupráci s jinými 
obory nemocnice. Jde především o úrazy, náhlé příhody břišní, 
kýly, onemocnění zažívacího traktu, žlučových cest a konečníku, 
cévní onemocnění, nemoci prsu a štítné žlázy. 
Ambulance s ambulantním sálem má nepřetržitý provoz, mimo 
toho zde v určených hodinách fungují specializované poradny - 
traumatologická, cévní, mamologická, proktologická, urologická, 
centrum pro řešení kýl a poradna hojení ran. Oddělení se dále 
skládá ze tří lůžkových stanic a komplexu centrálních operačních 
sálů a centrální sterilizace. 

Nemocnice Strakonice, a.s.

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.


