
2. Lepenie etikiet AneLabel® na 
striekačky a lineárne dávkovače

Malá etiketa
Označenie striekačiek s liekmi s obje-
mom 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml.  
Etiketa obsahuje informáciu o názvu 
lieku a riedeniu. Pri vybraných etiketách 
je predtlačená štandardná koncentrá-
cia.

1. Používajte odvíjač AneLabel®

Odvíjače AneLabel® boli špeciálne  
vyvinuté pre bezpečné, hygienické  
a spoľahlivé uchovávanie etikiet   
AneLabel®. 

Odšroubovateľná lišta drží etikety  
a zabraňuje odstávaniu a rozmotá- 
vaniu roličiek. Nasmeruje etiketu  
na skosenú hranu, cez ktorú sa etiketa 
ľahko odtrháva.

Doporučené postupy pri používaní a aplikácii etikiet AneLabel® Veľká etiketa 
Samolepiace etikety veľkého formátu 
pre označenie striekačiek s objemom  
20 ml a 50 ml do lineárnych dávkova-
čov. Etiketa obsahuje informáciu  
s názvom  lieku a voľné pole pre zapí-
sanie dávky, riedenia, dátumu, času 
prípravy a identifikáciu osoby, ktorá 
liečivo pripravila.

•  Správna aplikácia veľkej etikety:
Odtrhneme etiketu AneLabel. 
Vyplníme požadované informácie; meno 
zdravotníka, pacienta, dátum, čas  
a dávkovanie. Na vyplnenie etikety 
doporučujeme použiť špeciálnu perma-
nentnú fixku AneLabel®. 
Veľkú etiketu lepíme v smere dlhej osi 
striekačky nad rysku, ku kónusu.
Etiketu nelepíme cirkulárne, cez rys- 
ku, ani na opačnú stranu striekačky. 
Lepíme vždy tak, aby bol predovšetkým 
text na dolnej časti etikety čitateľný, 
keď je striekačka vložená do lineárneho 
dávkovača.

Etikety na hadičku
Samolepiace etikety 38,1 x 19,1 mm pre 
označenie hadičiek. Samolepka na 
distálny koniec hadičky od striekačky 
v lineárnom dávkovači. Je tiež farebne 
kódovaná a nesie názov liečiva.

•  Správná aplikácia etikety na hadičku:
Etiketu na hadičku lepíme paralelne  
s hadičkou. K správnemu nalepeniu  
použijeme špeciálny výsek. Etiketu 
umiestnime tak, aby stredy výsekov boli 
na hadičke. Obe polovice etikety  
k sebe starostlivo prilepíme, aby sa etike-
ta neotvárala.

3. Uskladnenie etikiet: Etikety skladujte v suchu pri izbovej teplote.

•  Správná aplikácia malej etikety:
Odtrhneme etiketu AneLabel®.  
Pokiaľ už nie je predtlačené, vyplníme 
riedenie. 
Malú etiketu lepíme na opačnú stranu 
ako je ryska. 

Nelepíme cez rysku ani cirkulárne,  
text s názvom liečiva by nebol dobre 
čitateľný. 


