
През април 2016 г. Cook Medical ще започне да премахва един от двата баркода на опаковките на продуктите си. 

В момента на опаковките има два баркода: един кратък в горната част на опаковката на продукта и един дълъг в 

долната част.

Дългият баркод съдържа глобалния номер на търговската единица (GTIN) на продукта по системата от стандарти 

GS1, партидния номер и срока на годност. Премахваме краткия баркод от опаковките на продуктите си, тъй като 

той съдържа GTIN, който се съдържа и в дългия баркод. Премахването на краткия баркод ще опрости опаковките 

на продуктите ни и ще се избегне излишната информация.

Ако имате въпроси, можете да се свържете с нашия Shared Service Centre на

ssc.distributors@cookmedical.com или +353 61239240

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ: Промяна в баркодовете на опаковките на продуктите на Cook

Този кратък баркод 
ще бъде премахнат 

от опаковките на 
продуктите.

Този дълъг баркод ще 
остане на опаковките  

на продуктите.

Срок на  
годност

Партиден 
номер
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Често задавани въпроси
Отговори на вашите въпроси относно промяната в баркодовете на опаковките на медицинските продукти на  

Cook Medical

Какво ще се промени в опаковките на продуктите на Cook?
Опаковките на продуктите ни в момента имат два баркода: един кратък в горната част на опаковката на продукта и 

един дълъг в долната част. Ще премахнем краткия баркод от опаковките на продуктите ни.

Кога ще стане тази промяна?
През април 2016 г. ще започнем да премахваме кратките баркодове, които в момента са на опаковките. След тази 

дата е възможно все още да срещате опаковки на продукти с краткия баркод, тъй като са отпечатани преди април 

2016 г. или са от предприятия на Cook, които още не са спрели да печатат кратките баркодове. Накрая всички 

предприятия на Cook ще спрат да печатат кратките баркодове на опаковките на продуктите.

Защо премахваме краткия баркод от опаковките на продуктите?
Дългият баркод съдържа информацията от краткия. С премахването на краткия баркод ще избегнем излишната 

информация и ще опростим опаковките на продуктите си.

С кого да се свържeте, ако ви е нужна помощ?
 • Свържете се с доставчика на софтуера, с който разчитате баркодове, ако имате някой от следните 

проблеми: 

 • Скенерът не може да разчете дългия баркод. 

 • Софтуерът не може да разграничи данните за GTIN, партиден номер и срок на годност.

 • Свържете се с Shared Service Centre на Cook ssc.distributors@cookmedical.com или +353 61239240  

ако имате следния проблем:

 • Скенерът разчита дългия баркод, но данните или липсват, или не се зареждат в системата  

на софтуера.

Каква информация има в дългия баркода?
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