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METODICKÝ POXYN

STANDARD oZNAČovÁNÍ rnaNsFUZNÍCH pŘipnavxŮ
1šrírxv pnopušrĚruÝcu rŘíruvxů;

KaŽďý transfuzní přípravek se př,ec1 propuštěnírrr označí štítkem v soulaclu s títnto stanclarcletn.

1 Obecné požadavky

1.1 kvalita a umístění štítku
Štítek a tisk na Štítku jsorr z trvanlivélro tnateriálu, odolrré proti běžnó zátěžipíi rtlanipulacíclr, proti otčru
a ztrátě, Údale na štítku rnusí být čitclné a srozumitclné. Záznany o dodatečných vyróbníclr rnanipulacích
a dodateČrrých zjištěních (např. záznam o splnění podmínek karantény, záznam o ozáíení, záznam
o dodateČně zl<rácené době použitelnosti apod.) tnohou být cloplněny na štítek přelepkou, přetiskem
ev. i ručním záznamem.

Štitt<y se přeclnostně umist'ují na originální štítek od výrobce vakLr. Pokucl štítek transfuzního přípravku
nebo Pracovní Štítek pro označení meziproduktu v pruběhu výroby pi-esalruje plochu pťrvodního štítkrt
výrobce, pouŽivá se štítek s 1epidlem vhodným k urnístění na plastovém obalu transfuzních přípravků.

1.2 Údaje na štítku
Na Štítku transfuzního přípravku se uvádějí ťrclaje speciíikované vyhláškou č. 143l200B Sb,, o stanovení
bliŽŠÍch poŽaclavkŮ pro zajištěníjakosti a bezpečnosti liclské krve ajejích složek (vylrláška o lidské krvi),
ve znění pozdějších předpisů. V uvedených případech lze polžit zkratky všeobecně srozumitelné nebo
specifi kované touto nolmou.

Na konečnérn štítku transfuzního pt'ípravku se uvádí:

a) z,ákludní textové údaje (tLvádí ,se vžcly)
- název a sídlo výrobce (2.1 ),
- iclentifikační číslo transfuzního př-ípravku (2.2),
- název transfuzního pr'ípravku (2.3),
- krevní skupina AB0, RhD (2.4),
- rnnožství trarrsfuzního př,ípravku (2.6),
- ťrdaje pro rychlou eviilenci (2,7),
- zPŮsob odběru a zpracováni; název, složení a objern porržitéIro protisrážlivélro roztoku, popřípadě

Př'idaného roztoku (kde je to tnožné, užívají se standardizované zkratky) (2.B)
- datum odběru (2.9),
- daturn / doba použitelnosti (2.10),
- pokyny pro skladováni (2.1l),
- upozornění (2.13),
- údajc výt,obce vaku,

b) doplňkové textové údaje (uvádí se jen v případě, že byl1l zji,štěny)
- další antigeny erytrocytů (2.5),
- další vyšetření (2 12).

c) čárový kód
Na korrcČnérn Štítku transfuzního přípravku sc v podobě čárového kódu uvádčjí:
- iderrtifikační číslo přípravku (2,2)
- název přípravku (2.3),
- krevní skupina AB0, RhD (viz2.4),
- datunr odběru (2.10)
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- ncpovinně cloba použitelnosti
PouŽÍvá se "Code 128" čárový kócl, Strrrktura polí, identifikační irdaje a číselníky jsou standardní
ajsou obsaŽeny v této nonnč event. jejích revizich. Součástí čárového kódu je prirnární
iclentifikátor "&". Jednotlivé čárové kódy ncsnrí být delší než 50 mtn, tnusí rrrít dostatóčnou výšku
(identifikační číslo odběru nlin. 8 nttrl, ostatní min. 6 mnr) a musí být rra štítku umístěny tak, aby
umoŽňovaly bezproblérnovó načítání (alcspoň 3 tnll-t od jiných čar či okraje štítku; optlrnální jc
urnístění jednotlivých čárových kódů v ruzné výšce / r'ádku na štítku).

d) další nepovinné inftlrmace
ZaÍÍzeni transfuzní služby (dále také ,,ZTS") rnťtže uvést na štítku další nepovinné infbrrnace tal<, aby
bYlY zachovánY Požaďavl<y na povinné úrlaje. Neuvádí se infortnace rel<latnního charal<telu nebo
infotmace, l<teré by byly v ťozporu se specifil<ací př,ípravku. ZTS z,váži, zda nepovinné inforrnace
jsor"r nezbytné pro klinické použití pr'ípravl<u a je vhodné je uvádět na štítl<u nebo r.d,a rnohou být
PoskYtnutY jinou ťornlou (např, na vracené žádance o pt'ípravel< nebo pt'es nemocniční infonnační
systénr apod.).

2 Jednotlivé údaje

2.1 Název a sídlo výrobce
Uvádísemininrálnénázev ZTSvčetněnetnocnice(ie-liZTSsoučástínctrroonicc)anrčsto. Zkratkanázvrt
ZTS rnusí být jednoznačně identifikovatelná, pokrrd scpoužije. Vc rněstech, kcle se vyskytuje většípočet
ZTS, se uvádí vždy další upř-esňující údaj fie lnožno uvést i celou aclresu pr'íp. teleíbnní číslo)
Pr'íklacly: Transfuzní oddčlení Ncmocnicc v Čáslavi

Transfuzní oddělení Fakultní netnocnice v plzni
FTo všcobecrró fakul trrí tlertrocn i ce v p r aze

2.2 Identiíikační číslo přípravku
Skládá se ze slovtrí legcndy uvedenó před nebo nacl číslcrtr a čísla (legcndou sc rozumí "č. ptípravlcu'').
ZTS garanttrje jedinečnost identifikačnílro čísla vyrobeného transfuznílro přípravku během oelé doby
činnosti ZTS. Pro číslo se používá rninirnálně 4 mm vysoký tučný tisk.

Idcntifikační číslo př'ípravku se skláclá ze 4 ďílčich ťrdajťr, jcjichž poi,aclí jc závazné:
- identifikační kód výrobce, tj. zaí,izeni transfuzní služby, ktcró transfuzní přípravek propusti1o: velké

tiskací písmeno "C" a čtyřmístnó číslo
- dvojn-rístné vročení
- číslo odběru v ránrci ZTS. Délka čísla odběru jc 6 číslic,
- dvojrnístné označení dílu / porce (porce vznikne rozdělením jcclnoho odběru na části, bez olrledu na to,

zdavzniknou stejné nebo různó přípravky)
- celková délka je l 5 znaků * prinlární iderrtifil<átor
V tiŠtěné podobě "identifikačního čísla př,ípravku" jsou iclentifikační kóct ZTS, vročení, vlastní číslo
odběru a Porce graficky odděleny (rnezera nlezijednotlivými částmi event. zvýraznění vlastnílro čísla
odběru včtšírn či odlišnýrn fontcrn),

Přílclad
č. pr'ípravku: C2111 12 123456 10 nebo C2111 1212345610

Čárový kód uvádí úplné "identifikační číslo přípravku" bez llezer a pomlček, Code 12tlb nebo c,
struktura pole: primární identifil<átor (&) a dále: Cccccyynnnnnnpp

Ccccc,.,......,,.. identifikační kód z,aí,izení transfi;zní služby, "C" slouží též jako sekundární jdentifikátor
yy,......,...,..,..,. vročení
nnnnnn.....,.,.. čislo oclběru, 6 pozic
pp.,...,.,....,.,.,. porce (přípaclná vnitř-ní logika ''pp'' je v kompetenci výrobce)
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Poznánllql
- Identifil<ační číslo ZTS je registrační číslo výrobce, který transfuzní př,ípravek propouští.
- Poř'adové číslo odběru sc volí podle číselnó řady definovatré vniti,ním přeclpiscrn ZTS.
- ČÍslo porce sc přiřadí tak, aby z tóhož odběru nemohly vzniknout dva vaky s výrobky (kusy) se stejným

čís]ern (r,ozlišuje jc číslo porce).

2.3 Název přípravku
Na Štítku Se uvádí plný název tučnyn velkyn hůlkovýrn písnrem. Výška hlavního názvu pi-ípravku
vPrvní řádce je minimálně 4 mtn, v dalších řádcích tnin. 3 lnln. Závazné jedno a víceřádkové názvy
standardních transfluzníclr př,ípravkťr jsou uvedeny viz "Číselníl< transíiznich pŤipravků" v při1oze 1.
V Čárovérn kódu je zahtnut i ťrdaj o evidenčnírn množství přípravku dlebodv2.].2

Čárový kód: Code l28 b rrebo c,
struktura pole: primární identifikátor & a dále: <pqclclrsss

<,,..,.....sekundární identifi kátor
p .........rezel,vní pozice, nevyuživá se (nastavena hodtrota ''9'')
qqq .....typ přípravku podle standardu (viz číselník, Příloha 1)
r .....,..,.evidenční tnnožství přípravku (viz číselník, Příloha l )
Stt,,.,.., nepovinnýúdaj: arbitrární doba použitelnosti, kde "§" je jednotka měř-ení, kde "0" znamená roky,

"l" Znamenánrěsíce, "2" z.nalílená týdny, "3" z,nanlenádny a"4" z,natnenálrodiny, a "t'' je číselná
hodnota v daných jednotl<ách
pokud se číselník nepoužívá, uvádí se hodnota ''999''
Poznámka: "arbitrární dobou použitelnosti" se rozlullí doba stanovená výrobcem v okamžiku
výroby podle zpŮsobu odběru, typu konzervačního roztoku apod. (Tato doba nrůže b},t ocllišná ocl
doby použitelnosti dle bodu 210, která rnťtže být zkrácena napr'. poclle konkrétníclr podnlínek
sklaclování aj.)
Příklad. lrodnota "342" znalttená 42 dní, ltodnota "003" znatnená 3 roky;

2.3.I Autologní odběry
OznaČeni ,,AUTOLOGiVÍ OOSĚn" se uvádí jako první, samostatný Ťádek názvu. Používaji se tučná
hŮlková PÍsmena o steiné.velikosti, jakou rná název pt'ípravkťr, Je možno též dolepit barevný štítek s
označením "AUTOLOGNÍ OOeĚn
Uvádí se identifikace dárce/příjemce, jelto jnréno, pt'íjnrení, identifikační číslo.

Příklad
AUTOLOGNÍ ODBĚR
ERYTROCYTY BEZ BUFFY-COATU RESUSPENDOVANÉ
Dárce / příjernce: Jan Novák, r. č. 460227 l 356

2.4 Krevní skupina AB0, RhD
Sclrválená tenrlinologie je A, B, AB, 0 bez číselných indexů (podskupiny A1 - viz bod 2.5) a RhD
POZIT. nebo RhD NEG. Pokud je znak "D" přítometr ve variatlttrí nebo slabé podobě, označuje se
PříPravek RhD POZIT, U přípravků smíšených pro univerzáIni použití (plazma, kryoprotein apod.) se
úclaj o krevní skupině neuvádí.

VýŠka pole vyplněného označenínr krevní skupiny v AB0 je rninimálně 20 rnrl, Výška a šíř-ka pole
vylrrazeného pro klcvní skupinu AB určuje rnaximální roztnčry ploclry rezervované pro klevní skupinrr
(ponrčr výšky k šíi,ce pole cca 3 :2), Satnostatný znak A nebo B netnusí closahovat šíř,kr_r označcní AB.
TlouŠt'ka písrncn je rnininrálnč 2 tntn. Výška polc pro RlrD je rrrin, 5 mnr, výška pístnen min. 4 mm,

Používají se:
- tr přípravkŮ RhD pozitivních: plná černá velká tiskací písnlena A, B, AB, 0 a RhD POZIT. v bílérn poli
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- u PříPravkŮ RhD negativních: inverzní tiskací písmena (bílá písmena v čcrnérrr poli)

Čárový kóc1: užívá se společný čárový kócl pro úclaje clle bodu 2.4 a 2.5. (viz niže)

2.5 Další antigeny erytrocytů
Uváclějí se Pod označením laevní skr-rpiny bcz slovní lcgencly, Uvádějí sc vyšcti-ené antigcny erytrooytů.
PorrŽÍvají se zkratky podle názvosloví ISBT, poltze pro lepší přehlcdnoit se 1rorní 8i aunl incllxy
Převádějí na stanclarclní text. Přítornnost / nepi,ítomnost claného znakl se ttvede jako ''+'' resp. ,,-'' (textové
vyjádření se použije jcn v př,ípadč antigenu D),
V sYstému Rřlsc uvádějí následrrjící rnožnosti: CCEE CCEc CCcc Ccee ccee ccEe ccEE CcEE pr'ípaclně
CcEe, Pokud je znak "D" přítotnen vc variantní nebo slabé podobč, zapíše se "Dyv/y" jako první iaui,
"Rh fenotYPrr" (odclělerlý lnczel,oll, bez znaménka "*"), cvent. výsledck vyšetřcn í "Cv," se uvecle na konci
záznamu "Rlt fenotypu" (oddčlený tnezerou).
V sYstému KELL u dglŠÍch se uvádí záznam o výsledku provedeného vyšetř-ení, o nevyšetřetlé alele se
záznam neProvádí - pokrrd nebyla ovět'ována ptYítomnost obou alel daného lokusu, zapisuje se pouze
výsledek provedeného vyšetř-ení v podobě zkratky a znaménko ''+'' 6i ''-'', Mezijednotliiými záznamy je
nlezera.
Pokud jsou ur,čerry podskupiny v AB0 systénru, uvcdou sc jal<o první úrdaj.

Příklad. 41 Dw/v CCEe Cw+ K- k+ Fya+ Jkb- ev, ccee K* Fya+ Fyb+

Poznámlca: inJbrm.ace o Rh / Kell typizctci ,se na .ítítht uváctějí až poté, lcrl1l $1l|1l tt. clárce rlvěřeny clvojínl
v),šetřenínt

Čárový kócl: rržívá se společný čárový kócl pro ťrclaje dlc boďu2.4 a2.5.
Code l28 b, zahrnr_r.le i další arrtigenní systémy. Číselník clle přílohy 4
struktura pole: prirnární idcntifikátor (&) a dále: %gghjkl

% ..,......, sekur-rdární identIfikátor
gg .....,.,. krevní skupina v AB0, RlrD (viz číselník, Příloha 1)
h ..,...,..,. Kell ev. Cellano (viz číselníl<, Přílolra l)
j Rlr CcEe fenotypizace (viz číselník, Příloha l)
k,.,...,. Kicld (viz číselník, Přílolra l)
l ...,,.,,., Duffy (viz číselník, Přílolra l )

2.6 Množství
Skládá se ze slovní legencly a čísclných ťrdajťr s t,něrtroLt jeclnotkou. Objern se uváclí v rnl (rníra
PoŽadovanó Přesrrostije uvedcna v příloze 2), zároveň sc uváclějí garantovarré parametry obsahu. Příklacly
pro jcdnotlivé transfuzní př,ípravky uvádí příloha 2.

2.1Úaaje pro rychlou cvidcnci

2.7.I Zlrratky
Pro rYclrlou a jednotrrou evidenci mohou bj,t na transfuzrrím př-ípravku uvedeny standardtrí zkratky llázvtt,
z,kratka se tvoří z plvních písnren výz,namných slov názvu pr.ípravku (podlc pi.ilony t;,

2. 7. 2 Evidenční množství
MtroŽství Pt'ÍPravku nlŮŽe být rovněž uvedcno rr crytrocytťt aplaznly v "transfuzních jeclnotkách'' (T,U.)
a u trotnbocYtŮ a granulocytťl v terapeutických clávkách ,,TD" cvent. v kusech 1pediatrickó jedrrot|<y).
Tcnto údaj je zahrnut v čárovérn kódu pro typ přípravku (viz 2.3)

poznántka

T,U. Představuje lnnoŽství př'ípravku př,ipravené z jednolro standardního odběru plné krve (u plaznly
z aferézY se za T.U. povaŽuje rnnoŽství srovnatelné s nlnožstvíln získanýnr při odběru plné krve).
T.D. Pt'edstavuje standat'dní telapeutickou dávku pro dospělého pr'íjemce (pediatl.ická dávka piedstavrr,e
část "T,D." a eviduje se v lcusech)
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2.8 Způsob odběru azpracování
(včetně úclajů o použitých roztocích)

2.B.1 Na štítku přípravků vyrobených z otlběru plné krve (včctně plné lcvc) se uváclí stcjný tcxt:
VYrobeno ze ... nll r 10 % krve nebo Vyrobeno z .,. tlll krve (doplní se požadovaný objern krve,
deklarovariý výrobcem na štít|<u val<u)
odebrané do ... rnl ... (dop|ní se objem a druh arrtikoagulačtrílro roztoku; druh roztoku se označí standardní
zkratkou p orržitélro roztokr,r)
IJ resuspendovaných či promytýclr a resuspenclovanýclr pr'ípravkťr se uvádí:
ResusPenciováno v .., rnl ..,, (cloplní se ob.jem a dn-tlr použitélro resuspenzního roztoku)
Pro spccifikaci roztokŮ se používají stanclardní zkratky ACD, CPD, ACD-A, CPDA-1, SAGM, AS-3,
0,9 % NaCl, složení těclrto roztokťt se nerozepisujc,

Příklady
VYrobeno ze 450 nrl + 10 % krve odebrarré do 63 ml CPD (může b}t použit záznarrt: -|l-)
Vyrobeno z 405495 ml krue odebrané do 63 ml CPD
Resuspendováno v 85 nrl SAGM ev. Resuspendováno ve 100 ml 0,9 % NaC|.

2.8.2 Pokud bYl trarrsfuzní př'ípravek pt'ipravcn z vicejcdrrotlivých odběrů, uvádí se počet výchozíclr
odběrťr vc směsi.

Příklad: Vyrobcno z 5 odběru, l<ažďý ze 45O nll l<rve odebranó do 63 rnl CPD.

poznámlict

Volí se takový SYStém znaČel"ti trarrsfuzních pr'ípravl<ů z více oclběrri, který výrobci umožňu.;e zpětnou
identiflkaci jednotlivých výchozích odběd.

2.8.3 Na Štítku PřjPlavkŮ vyrobených technikou aí'erézy se uváclí z]<raíka použitého stanclarclního roztoku
nebo se vyjrnenují chcrniká|ie obsažené v t,oztoku použitérn při aferéze.

Příklady
Použit roztok ACD
Použit roztok obsahující citronan sodný

2.9 Datum odběru
Skládá se ze slovní legerrdy a data (legendou se rozumí ''odebráno:'').
Datum se uvádí v pořadí den, měsíc. rok. Výška tisku je rninimálně 2,5 n,tm a je nižší, než je tisk použitý
u doby použitelnosti.

Pt\íkl ad : Odebráno 1. 2. 20 12
Čárový kód: Code l28 b

struktura pole: primárrrí iclentifikátor (&) a clále: *yyyyclclcl

sekunclární identifi kátor
yyyy,..., čtyr'číslí roku
ddd ....,por'adové číslo dne odběr-r-r v roce fiuliánský kalenclář)

2.1 0 Doba použitelnosti
Sl(ládá se ze slovní legendy a data (legendou se rozutní "pollžitelné do'').
Datum se uvádí v poř'adí den, lněsíc, rok. Výška tisku je mininlálně 4 mm. Je-li třeba doplnit hodinu,
přednostně se používá cligitální fonrrát

Příklad: Použitelrré do 1. 2. 2012 11:30
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Pokud se dobapoužitelnosti zkracuje (filtrace, prornytí, dělení, oz,ářeni apod,), úclaj na štítku sc upravuje
Podle zpťrsobu výroby a skladování. Jc přípr"rstný ruční záznaln (původní iár,nu^ sc přelcpí / znečitelní).

Doba PouŽitclnosti se uvádí v čárovérn kódu, dodržuje sc rrásleclr"rjící struktura:

Čárový kód: Code ] 28b,
struktura pole: prirnár.ni identifikátor (&) a dále: #ylzyydddhhmrn

#...,.,..... ., sekundární identifikátor
yyyy...,.,....,.. čtyřčíslí roku
cldd...,....,...., poř,adové číslo dne v roce fiuliánsl<ý kalendář)
hh,,....,....,.,., hodina (dvo.jmístná)
lTl,ITl,,....,...... tninuta (dvojnrístná)
NenÍ-li hodirra a t-ninuta exspirace stanovena, uvede se autonlaticky hodnota "23..59''.

ponlúntka

Doba PouŽitelnosti se stanoví v závislosti na typu přípravku a použitérn odběrovém materiálu
a Pracovním PostuPtl tak, Že derr odběru se označuje jako clen "0" a datum uveclené na štítku uvádí den,
kdY je Pt"ÍPravek možné nejpozději podat. Pro záznam času se za poslední minutu dne považuje23:59,
lrodnota 24:00 se nepoužívá (označí se jako 00:00 následrrjícího dne).
Pokrrd se doba použitelnosti dodatečně zkrátí, musí se změnit jak psaný záznam, tak záznam v čárovérn
kódu, event. musí být údaj v čárovéln kódu znečitelněn (byl-1i uveden).

2.11 Pokyny pro skladování
Skládají se ze slovní legcndy a uvcdcné tcploty (legcrrdou se rozutni "Uchovávejte při''), Na štítku
Př'ÍPravkťr s trombocy'ty se uvádÍ: "Třepejte". Na štítku p|azmy pro klirrickó použití se uváclí: "Roztnrazte
při 37 oC"

Příklad: Uchovávejte píi 2 "C až 6 "C (4 "C t 2 "C) nebo Uchovávejte při méně než - 25 "C
nebo Uchovávejte při 20 "C až24 "C, třepejte

2.12 Další vyšetření
DalŠÍ rrcPovinně Provederrá vyŠetř-ení (např. clalší r,rkazateló infekčrrích otremocněrrí nebo tkáňových
zrrakŮ) se uvádějíPocl klcvní skupitlott pod údaji o vyšctřerrí alltigenťt crytrocytťt (viz oclst, 2.5)bczslovní
legendY. PouŽÍvají se jcn obccně ználné a srozunritelné zkratky (anti-CMV neg., anti-HBc neg., apod.).

2.1 3 lJpozornění / Doplňující informace

uvádí se text:

- "VYhovLtje pcl ka.ra.ntéltě" u p\azmv pro klinicl<é použití, která prošla karalrténou, rcsp. ''Vyhovujc
v PředePsaných testech" u ostatních transfuzních přípravků (tento text může být uveden i u plaznry,
pokud výsiedky po karanténě nebyly zatím ověřeny)

- "SníŽené rizilco TRALI" u plazmy ncbo trotnbocyru, pokr,rcl byla pr'i výrobč použita opatření snižující
riziko TRALI (výběr nebo testování dárců, náhrada plazmy resuspénznírn roztókern upoa.;

- "Jen Pro stejnoslru.pittové použití" na přípravcíclr, ktcré obsalrují významné množství plazmy
s aglutininY anti-A rcsP. anti-B v titru vyššírn než 50 (ner.rváclí se na plaztně, kcle tato sltutcčnost
vyplývá z povahy přípravkrr)

- "O podání rozhoduje lélcařr'

80
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Dopotučujc se uvést text: ,,Lild,idujte podle nláštních přeclpisů.''.

3. Umístění údajů na štítku

Jcdnotlivé ťrdaje na štítkr"r sc umísťrrjí podle následujícílro schómatu:

2,1

2.4

2.5
2.12

2.6 2.9
2.10

2.B 2.11

2.13 další nepovirrnó údajc

4. EIektronický dodací list

Pokrrd jc souČástí dodávky transťuzních přípravků pr'i jejich clistribrrci clektronický dodací list, respcl<tuje
se ťotmát stanovený přílohou 3,

5. Rozsah působnosti a účinnost

Tento tnetoclický Pokyn nabývá platnosti dnen-r zveřejnění ve Věstníku MZ čR a ťrčinnosti clnc 1. 1.202I.

Dnetl rrabytí ÚČirrnosti tolroto metoclického pokynu sc zrušuje a nalrrazujc metodický pokyn: ,,Statrclard
ozttaČování transfuzních přípravl<ů (štítky piopuštěných přípravků) publikovaný vc Ý3stníl<u Úz čn,
částka ],2013.

Přílohy:

Pr'ÍIoha 1: standard označování transfuzních přípravků - názvy transíuzních přípravků a číselníky
Příloha 2: standard označování transfuzních přípravků - textové úclaje o množství a obsalru, pr'íkiad
Příloha 3: stanclarcl označováni transíitzních přípravků - standard elektronického dodacího listLi

2.2

2.1

Z..,
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Příloha l: Standard oznaČování transfuzních přípravků - názvy transfuzních přípravků a číselníky

l,) Název, evidenční množství ev. arbitrární exspirace

čárovýkód: Code l28 b nebo c

sekundární identifi kátor

rezervní pozice, nevyužívá se (nastavena hodnota ''9'')

typ přípravku podle standarclu (viz číselník hodtrota ,,qqq")

eviclenční tnnožství pt'ípravku (viz čís clník lro clnota,,r'')

nePovinný ťrdaj: arbitrární doba použitelnosti, kde "s" je jeclnotka mět'ení, kde "0" znamená roky,
"1" Znamená měsíce, "2" znan:'ená týdny, "3" znamená dny a "4" znamená hocliny, a "t" je číselná
hodnota v danýclr jednotkách, Pokuc1 se číselník nepou,žívá, uvádí se hodnota "g9g'
Př,íklad: hodnota "342" znantená42 dn| hodnota ''003'' znamená 3 roky;

Číselník "evidenční množství" (hodnota "r")

číselný kótt název
llrll

82

p

qqq

r

Stt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0,25 transfirzní jednotky nebo terapeuticl<é dávky

0,33 tl,ansfuzní jcclnot|<y ricbo tcrapcutickó clávky

0,50 tlansílrzní jedrrotky nebo terapeutické dávky

1,0 transfirzrrí jednotka nebo terapeutická dávka

1,5 n,ansíirzní jedrrotl<y nebo telapeutické dávky

2,0 transtirzni jednotl<y nebo tet.apetrticl<é dávky

2,5 transfuzrlí jedrrotl<y rrebo terapeutické dávky

3,0 transfuzní jcdnotky nebo tet,aper_rtiokó clávky

neurčené nebo nestandardizované rrrnožství
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Názvy a číselník transfuzních přípravků (hodnota ''qqq'')

číselný
kód

"qqq"
nazeY zkratka kód sÚKL

(úhrady)

l0L)

102

1l0

l20

1ll

II2

PLNA KREV DELEUKol,izovaNÁ PRo UNIVERzÁI-NÍ PODÁNÍ

ERYTROCYTY

ERYTROCYTY RtsSUSPENDOVANÉ

ERYTROCYTY BEZ BUFFY-C]OATU

ERYTROCYTY DELEUKOTIZOVANÉ

ERYTROCYTY I}EZ RUFFY-COATU RESUSPI]NDOVANE

ERYTROCYTY RESUSPENDOVANÉ DELEUKOTIZOVANÉ

ERyTROcyTy z,qpERÉzy RESUSpENoov,lNÉ

ERYTROCYTY Z AFEŇZY DELEUKOIIZOVaNB

ERYTROCYTY Z en,PRÉZV RESUSPENDOVANÉ DELEUKOTIZOVANÉ

F.,RyTRoCyTv pRovvrÉ

PLNÁ KREV PK

PKDU

E

ER

EB

ED

EBR

ERD

EAR

EAD

EARD

EP

000790 l

0007961

0007905

0007905

000,7917

000795 5,
0007956

0001917

0007955,
0007956.
000195,7

0007963

0001964

0007964

000795ó -l
0401949

00079ó I

0007962

121

122

15l

152

153

l30

140

l4I

161

171

163

1,73

l62

172

164

ERYTROCYTY DELEUKOTIZOVANÉ -V PlaZVĚ PROVÝVtĚNNOU EDV
TRANSFL]ZI
ERyTRoCyTy DELEUKortzovaNÉ pRo INTRAuMSII-IrÁI-Ní EDu
TRANSFUZI
ERYTROCYTY KRYOKoNZERVOVANE ztrlneŽpNÉ

ERYTROCYTY KRYOKONZPnVOVaNÉ

ERYTROCYTY DELEUKOTIZOVANÉ KRYOKONZERVOVANÉ
zvnažpNÉ
ERYTROCYTY DELEUK OrtZOVnNÉ KRYOKONZERVOVANÉ

ERYTROCYTY Z 
^FERÉZY 

KRYOKONZERVOVnNÉ
zutnažpNÉ
ERYTROCYTY Z AFERÉZY KRYOKONZERVOVaNÉ

ERYTROCYTY Z XPEaÉZY DELEUK()TIZOVANÉ
KI{yoKoNzpRvovaNÉ zvnažnNÉ
ERyTRoCyTy z xppllÉz,y DELEUKoTIzovnNp
KRYOKONZERVOVP,NÉ

EKZ

EK

EDKZ

EDK

E,\KZ

EAK

EADKZ

EADK

0007965

174

200

205

207

210

217

2I5

221

222

223

TROMtsOCYTY (PR.P METODA) T

TRoMBoCyTy sMĚSNE (pRp METoDA) Ts

TRoMr]ocyTy SMĚSNE DELEUKoTIZovaNÉ (pRp METoDA) TSD

TROMBOCYTYZBUFFY-COATU Tts

TROMBOCYTY ZBUFFY-COATU DELEUKOTIZOV^NÉ TBD

TROMBOCYTY Z BUFFY-COATU SVĚSrun TBS

TRoMBoCyTy z BUFFv-CoATU svĚsNÉ v NÁHnenNíNt Rozroru rssR
TRoMBoCyTy Z BUFFv-COATU slr,tĚsNÉ DELEUKoTlzovnNp TRSD

TROMBOCYTY Z BUFFY-COATU SVĚSNÉ DELF,UKOTIZOVRNÉ V TBSDR
NÁHneoNítvt RozToKu

0007966

0 l 07930

0i07935

0 l 07936

0 1 07930

0 l 07958

0 l 07935

01 07935

010,7936

0101936
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číselný
kíltl název

"qqq "
zkratka kód sÚKL

(úhrady)

224 TROMBOCYTY Z BUFFY-COATU SM DELE,UKOTIZOVAN
PATOGEN-]NAKTIVoVANÉ

250 TROMBOCYTY Z AFERÉZY

251 TROMBOCYTY Z AFERÉZY OCHUZENÉ o t purcocyty

252 TROMBOCYTY ZAFERÉZYDELEUKOTIZOVANts

253 TROMBOCYTY Z AFERÉZY DELEUKOTIZOVANÉ V NÁIIRADNÍM
RoZToKU

254 TROMBOCYTY Z AFERÉZY DELEUKOTIZOVANÉ PATOGEN-
INAKTIVOVANÉ

261 TROMBOCYTY Z BUFFY-COATU SMĚSNE DELEUKOTIZOVANE
KRYOKONZERVOVANÉ ZMR AŽENE

271 TROMBOC]YTY Z BUFFY-CoATU SMĚSNE DELEUKOTIZOVANE
KRYOKONZERVOVANÉ

262 TROMBOCYTY Z AFERÉZY DELEUKOTIZOVANÉ
K RYOKONZERVOVANE ZMRAŽENE

2,t2 TROMBOCYTY Z AI-,ERÉZY DELEUKOTIZOVANE
KRYOKONZERVOVANE

AUTOLOGNÍ ODBĚR:

AUTOLOGNÍ oDBĚIi:

AUTOLOGNÍ ODBĚR:
RESUSPENDOVANÉ
AUTOLOGNÍ ODBĚR:
DELEUKOTIZOVANÉ
AUTOLOGNÍ ODBĚR:

PLNÁ KREV

ERYTI{OCYTY

ERYTROCYTY

ERYTROCYTY

ERYTROCYTY

BEZ BUFFY_COATU

RESUSPENDOVANÉ

Z AFERÉZY

TIJSDPI 0l0796l

TA 0l 0793 ]

TAo 0l0793l

TAD 0107959
0l07952
0 l 079ó0

TADR 0l07959
01 07952,
0 l 07960

TADI 0l07961
0101962

TBSDKZ

TBSDK 0107964

TADKZ

TADK 0l079ó3

P 0201921

PD 0207921

I,R 0201928

PPI 020-1922

PRI 0201929

PA 020792l

PAR 0201928

PAl 020,1922

PARI 0207929

KP 0201925

KRYO 0207L)26

KRYOS 0201927

030795 3

0307934

APK 0507946

AE 050795 t

AEBR 050795 l

AERD 050795l

AEA 050795l

300

302

303

304

305

350

353

354

355

320

330

335

4t0

450

500

510

521

522

551

l,LAZMA

PLAZMA DELI]UKOTIZOVANÁ

P L AZM A REKONVALI S C L]NTN Í

PLAZMA PATOGEN-INAKTIVOVANÁ

PLAZMA REKONVACESCENTNÍ PATOGEN INAKTIVOVANÁ

PLAZMA Z AFERÉZY

PLAZM A, Z AFERÉZY REKONVA LESCBNTNÍ

P L AZM 
^ 

Z AFERÉ7.Y PATOGEN-INAKT]VOVANÁ

PLAZMA Z AFERÉZY REKONVALESCENTNÍ PATOGEN-
INAKTIVOVANÁ
PLAZMA BEZ KRYOPROTEINU (K-PLAZMA)

KItYOPROTEIN

KRYOPROTErN SMĚSNÝ

GRANULOCYTY

GRANULOCYTY Z AFEREZY

G

GA
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číselný
kód nál,ev

"qqq "
zkratka kód sÚKL

(úhrady)

552 AUTOLOGNÍ oDBĚR: ERYTROCYTY Z 
^FERÉZÝ

AEAD

AEKZ

AEK

AEDKZ

AEDK

A,EAKZ

AEAK

AF,ADKZ

AEADK

ATAD 050,7948

ATBDKZ

ATBDI(

ATADKZ

ATADK

AP

APA

050795 l
DELEUKOTIZOVANÉ

_5(ll AU,foLoGNÍoDBĚR:ERYTROCYTYKRYOKONZERVOVANÉ
ZMRAŽENE

5,71 AUTOLOGNÍODBĚR:ERYTROCYTYKRYOKONZERVOVANÉ

563 AUTOLOGNÍODBĚR:ERYTROCYTYDELEUI(OTIZOVANE
KRYOK ONZF],RVOVANE ZMR^ŽENÉ

513 AUTOLOGNÍODBĚR:BRYTROCYTYDELEUKOTIZOVANÉ
]<RYOKONZERVOVANÉ

5()2 AUTOLOGNÍoDBĚR: ERYTROCYTY Z 
^FERÉZYKRYOKONZERVOVANÉ ZMRAŽENÉ

572 AUTOLOGNÍoDBĚR:ERYTROCYTYZAFERÉZY
KRYOKONZERVOVANE

564 AUTOLOGNÍODBĚR: ERYTROCYTY Z AFERÉZY
DELEUKOTIZOVANÉ KRYOKONZERVOVANB ZMRAŽENE

514 AUTOLOGNÍ oDBĚR: ERYTROCYTY Z AFERÉZY
DELEUKOTIZOVANÉ KRYOKONZERVOVANÉ

652

661

611

662

672

700

750

AUTOLOGNÍ ODBĚR: TROMBOCYTY Z A|ERÉZY
DELEUKOTIZOVANÉ
AUTOLoGNÍ oDBĚR: TRoMBOCYTY Z BUFFY-C()ATU
DELEUKOTIZOVANÉ KRYOKONZERVOVANE ZMR AŽENE
AUTOLOGNÍ ODBĚR: TROMBOCYTY Z BUFFY-COATU
DELEUKOTIZOVANÉ KRYOKONZERVOVANÉ
AUTOLOGNÍ ()DBĚR: TROMBOCYTY Z AFERÉZY
DELEUKOT]ZOVANÉ KRYOKONZERVOVANÉ ZMRAŽENÉ
AUTOLOGNÍ ODBĚR: TROMBOCYTY Z AFERÉZY
DELDUKOTIZOVANÉ I(RYOT<ONZERVOVANE

AUTOLOGNÍ ODBĚR: PLAZMA

AUTOLOGNÍ ODBĚR: PLAZMA Z AFERÉZY

999 nestandardizovaný př-ípr.avck - ttázcv r,rr.či výrobce XXX

Poznárnky:

- pojnlenl Z PLNÉ KRVE, Z BUFFY-COATU, BEZ RUFFY-COATU, Z 
^FERÉZY 

se vyznačujc způsob oclběru cvent.
příplarli

- u jeclnotlivých přípravkťr sc v posledllí řátlcc doplňu.jítyto specifikace: SMĚSNÉ. DELEUKOTIZOVANÉ. pRoMyTÉ,
RESUSPENDOVANÉ, PATOGEN-INAKTIVOVÁNÉ afoa.

- dodateČné ťPravY je rnoŽno označit dolepenírn dodatečného štítku (doclatck k názvu a datunr zn-rěna clcrby použitelriosti).
Ozáření příplavl<rt sc ozrračí textern ''OZÁŘENO'' nebo ''TRRADIATED''

- text "AUTOLOGNÍ ODBĚR" se potržír,á jal<o cloplněk k hlavnírlrt názvu
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2) Krevní skupina AB0 / RhD, Rh fenotyp, Kell / Cellano, Kidd, Duí§
čárový kód: Code 128 b nebo c

% sekunclární identifikátor
gg krevní skupina v AB0 / RhD (viz číselník hodnota,,gg.')
h Kell / Cellano (viz číselníl< lrodnota,,h")
j Rh CcEe fenotyp (viz číselník hodnota,,j")
k Kidd (viz číselník hodnota,,k")
1 Duffy (viz číselník hodnota,,1")

Čísclník "krevní skupina AB0 / RhD'' (hodnota ''gg'')
čiselný kód krevní skupina AB0 / RhD

99 AB0 RhD ncspccifikováno - srnčsný přípravck

55 0 (RlrD nespcciírlrováno)

66 A (RhD nespccifikovárro)
'7'7 B (RJrD ncspeciíikováno)

88 Ats (RhD neslleciíil<ováno)

5l (J RlrD pozit,

62 A RlrlJ pozit.
'73 R RlrD pozit.

84 AB RlrD pozit.

95 0 RhD neg.

0ó A RhD neg.

17 B RhD neg.

28 AB RlrD neg.

Číselník "Kell / Cel|ano" (hodnota ''h'l)
číselný kód krevní skupina Kell / Gellano

"h"

1 K neg. ("k" netypováno)

2 K neg,, k pozit. (K neg.; kk; "k" otypováno a přítomno)

3 K pozit. ("k" netypováno)

4 K pozit., k neg. (KK; oba znaky otypovány)

5 K pozit., k pozit. (Kk, oba znaky otypovány a přítomny)

9 netypováno nebo nestandardní výsledek typizace
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Číselník "Rh CcEe fenotyp" (hodnota'J")
číseIný kód Rh CcEe fenotyp (podle zachycených antigenů)

"j"

0 CE tj, CCEE
'1 CcE tj CcEE
2 cE tj ccEE
3 CEe tj CCEe
4 CcEe
5 cEe tj. ccEe
6 Ce tj CCee
7 Cce tj Ccee
8 ce tj ccee
9 netypováno nebo nestandardni výsledek typizace

Číselník "Kidd" (hodnota "k")

číselný kód krevní skupina Kidd (Jk", Jkb)
"k"
1 Jk" pozitivní (Jk' přitomno, Jkb netypováno)
2 Jku negativní (Jk" nepřítomno, Jkb netypováno)
3 Jkb pozitivni (Jkb přítomno, Jka netypováno)
4 Jkb negativní (Jkb nepřítomno, Jku netypováno)
5 Jka pozitivní, Jkb negativní (Jk" přítomno, Jkb nepřítomno)
6 Jka negativní, Jkb pozitivní (Jka nepřitomno, Jkb přítomno)
7 Jka pozitivní, Jkb pozitivní (Jka přítomno, Jkb přítomno)

9 netypováno nebo nestandardní výsledek typizace

Číselník "Duffy" (hodnota "|")

číselný kód krevní skupina Duffy (Fy", Fyb)
"|"

1 Fy^ pozitivn í (Fy" přítomno, Fyb netypováno)
2 Fy^ negativní (Fy" nepřítomno, Fyb netypováno)
3 Fyb pozitivní (Fyb přítomno, Fya netypováno)
4 Fyb negativní (Fyb nepřítomno, Fya netypováno)
5 Fy" pozitivní, Fyb negativní (Fy" přítomno, Fyb nepřítomno)
6 Fy" negativní, Fyb pozitivní (Fya nepřítomno, Fyb přítomno)
7 Fy" pozitivní, Fyb pozitivní (Fy" přítomno, Fyb přítomno)
9 netVpováno nebo nestandardní výsledek typizace
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Příloha 2: standard oznaČování transíuzních přípravků - textové údaje o množství a obsahu,
přík|ad

Textové Údaje o mnoŽství a obsahu jednotlivých transfuzních přípravků

PLNÁ KREV - uvádí se celkový objenr v ml (včetně antikoagrrlačního roztoku) s pt'esností na 1O (Yu av
clrulrénr řádku minimální garantovaný henratokrit,
Příklad: objem 510 ml

Hematokrit > 0,30

ERYTROCYTY BEZ BUFFY-COATU RESUSPENDOVANÉ - uvádí sc objcrn v trrl oclvozený z
hrnotnosti s přesností na I0'Yo a v drr-rhé i,áclce garantované rozmezí hcrnatokritu.
Příklad; objern 340 ml

hematokrit 0,50 až 0,70

ERYTROCYTY Z AFERPZY rcRYOKONZERVOVANÉ - uvádí se objem v ml odvozený z lrmotnosti
s přesností na I0'/o a v drtrhé řádce garantované roznezi lrenratokritu.
Příklad: objem 190 ml

hematokrit 0,65 až0,75

ERYTROCYTY PROMYTÉ - uvádí se objcrr-r v tnl oclvozený z htnotnosti s pi,csností na 10 '% a v clruhé
ř,áclce garantované rozmczí lrematokritu.
Pt'íklad: objern 300 rnl

hetnatokrit 0,65 až 0,7 5

TROMBOCYTY Z BUFFY-COATU SMĚSNÉ DELEUKOTIZoVANE - uvádí sc průmčrný objern v
rrll odvozcný z ltlnotnosti s přesností rla 70 oÁ a v drulró řádcc gararltovaný obsah trornbocytů v balerií.
Příklad: objern 250 nl1

<200 x l09 trombocytů

TROMBOCYTY Z AFEREZY DELEUKOTIZOVANE - uvádí se objcrn v ml odvozcný z hnrotnosti s
Přesností na l0 oÁ a v druhé řádce garantovaný ncbo zjištěný obsalr trorlbocytů v balerrí.
Pt\íklad: objern 250 rnl

<200 x l09 trornbocytů

PLAZMA Z PLNÉ KRVE - uvádí se objem v ml oclvozený z lrnrotnosti s pt'esností na 10 uÁ fl plaznly
Pro dalŠÍ výrobu objern s přesností, kterou stanoví st-trlouva se zpracovatelcrn).
Pt'íklad:220 nI

u neuvedených a nestandardních přípravků se uvádějí údaje analogicky.

poznántlttt

Garantovaným rozmezím lrematokritu nebo garantovanýrn obsahet-n trornbocytů apod. se rozunrí hodnota
closalrovaná v 15 oÁ kontrolovaných pr'ípravkťr.

Koe|icient přepočtu hmotnosti na obiem:

krev bez protisrážlivélro roztoku (při hcmatokrittr 0,40):
plná laev (př,i hcrnatokritu 0,35):
crytrocyty (pi,i lrelnatokr itr.r 0,70) :

crytrocyty resuspendovanó (při lrcmatokritu 0,60);
h-orrrbocyty (při 60 x 109 trombocytťr v 50 ml):
plazrna:
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1 056 g/1

1052 gll
1078 gll
1070 g/1

1031 g/l
1026 gll



čÁsrxn t+lzozt vĚsrruíx vz čn

Příloha 3: standard oznaČování transfuzních přípravků - standard elektronického doclacího |istu

Standard elektronického dodacího listu pro hromadný prodej / nákup

Pokud je dodávka transfuzních přípravků p:,ovázena elektronickou clokumentací, obsahuje soubor níže
uvedené PoloŽkY (viz body 1 a 2). Úaa;e o dodávce se rrvádějí v pruním řádku, úclaje 

-o 
jednotlivých

dodávaných PříPravcích se uvádějí v následujícíclr řádcích, a to každý př,ípravek na nový řádel,
Jednotlivé Položky v daném r'ádl<u se oddčlují oddělovačern "|" (pókud je položl<a prázdná,jsou dva
oddělovače za sebou), oddělovač je na z,ačátl<u i l<orrci r'ádl<u. Odclělovač není na začátl<l ani tra l<onci
souboru.
Na zaČátku souboru a v satnostahrérn řárlkrr na konci souboru se uvede kontrolní zrrak určený pro kontrolu
ťrPlnosti Přenosu dat, kontrolní znal<y se oddělí od obsahu souboru oddělovačerrr.

1) údaje o dodávce (první řádek)

- identifikace dodavatele (kód ZTS)
- číslo dodacílro listu

- datum a lrodina expedice dodávky (rok, tněsíc, delr, hodina, tj. yyyynllnddhh)
- počet přípravl<ů (kusů)

- celková cena v Kč ( xxxxxxxx,xx)

2) údaje k jednotlivým přípravkům (každý přípravek na jeden řádek)
- identifikační číslo přípravku podle standardu značení (cccccyynnnnnnpp)

- typ př,ípravku a ielro rnnožství podle standardu značení (&<pqqqrstt)

- tnnožství v gramech brutto (xxxxx)

- objern v rnililitrech (xxxxx)

- krevní sktrpina AB0 / RhD a fenot)zpizace Rlr/Kell podle stanclardu značení (&%gghjkl)
- datum odběru podle standardu značení (&*yyyyddd)

- doba použitelnosti podle standardu značeni, (&#yyyyd,ddlrhmrn)

- identifikační kód přípravku podle SÚKL (kód určený pro vyl<azov ání zďravotnírn pojišt'ovrránl)
- certa dle dodavatele (rxxxx,xx)

- identifikace příjernce / pacicnta (rodné čís1o), pokud byl určcn

3) kontrolníznak/ sekvence nazačátku a konci souboru (na posledním řádku): $$
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