
2. Lepení etiket AneLabel® na 
stříkačky a lineární dávkovače

Malá etiketa
Označení stříkaček s léky o objemu  
2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml.  
Etiketa obsahuje informaci o názvu léku 
a ředění.  
U vybraných etiket je předtištěna stan-
dardní koncentrace.

•  Správná aplikace malé etikety:
Odtrhneme etiketu AneLabel®.  
Pokud již není předtištěné, vyplníme 
ředění. 
Malou etiketu lepíme na opačnou stranu 
než jsou rysky na stříkačce. 

Nelepíme přes rysky ani cirkulárně,  
text s názvem léčiva by nebyl dobře 
čitelný. 

1. Používejte odvíječ AneLabel®

Odvíječe AneLabel® byly speciálně  
vyvinuty pro bezpečné, hygienické  
a spolehlivé uchovávání etiket  Ane-
Label®. 
 
Odšroubovatelná lišta přidržuje etikety  
a zabraňuje odstávání a rozmotávání 
roliček. Navádí etiketu na skosenou 
hranu, přes kterou se etiketa snadno 
odtrhává.

Doporučené postupy při používání a aplikaci etiket AneLabel®

Velká etiketa 
Samolepící etikety velkého formátu pro 
označení stříkaček o objemu 20ml  
a 50ml do lineárních dávkovačů. 
Etiketa obsahuje informaci o názvu léku 
a volná pole pro zapsání dávky, ředění, 
data, času přípravy a identifikaci osoby, 
která léčivo připravila.

Etikety na hadičku
Samolepící etikety 38,1 x 19,1 mm pro 
označení hadiček.  
Samolepka se lepí na distální konec ha-
dičky od stříkačky v lineárním dávkovači.  
Je barevně kódována a nese název 
farmaka.

•  Správná aplikace etikety na hadičku:
Etiketu na hadičku lepíme paralelně  
s hadičkou. K správnému nalepení pou-
žijme speciální výsek. Etiketu lepíme tak, 
aby středy výseků byly na hadičce. 
Obě poloviny etikety k sobě pečlivě 
přilepíme, aby se  etiketa slepila a neot-
vírala.

3. Uskladnění etiket: Etikety skladujte v suchu a při pokojové teplotě.

•  Správná aplikace velké etikety:
Odtrhneme etiketu AneLabel. 
Vyplníme požadované informace;  
jméno zdravotníka, pacienta, datum, 
čas a dávkování. Na vyplnění etikety  
doporučujeme používat speciální per-
manentní fix AneLabel®. 
Velkou etiketu lepíme ve směru dlouhé 
osy stříkačky nad rysku, ke kónusu.
Etiketu nelepíme cirkulárně, přes rysku, 
ani na opačnou stranu stříkačky. 
Lepíme vždy tak, aby byl především text 
na dolní části etikety čitelný, když je stří-
kačka vložena do lineárního dávkovače.


