
Od dubna 2016 začne společnost Cook Medical postupně vyřazovat jeden ze dvou čárových kódů na označení 

našich výrobků. V současné době jsou na označení dva čárové kódy; krátký čárový kód v horní části označení 

výrobku a dlouhý čárový kód v dolní části označení výrobku.

Dlouhý čárový kód obsahuje globální identifikační číslo obchodní položky (GTIN) GS1, číslo šarže a datum 

exspirace. Protože krátký čárový kód obsahuje číslo GTIN, které je rovněž obsaženo v dlouhém čárovém kódu, 

odstraňujeme krátký čárový kód z označení našich výrobků. Po odstranění krátkého čárového kódu bude 

označení našich výrobků jednodušší a nebude obsahovat nadbytečné informace.

V případě jakýchkoli dotazů můžete kontaktovat Shared Service Center na 

ssc.distributors@cookmedical.com nebo +353 61239240

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ: Změna čárových kódů na označení výrobků Cook

Tento krátký čárový kód 
bude postupně vyřazen 

z označení našich 
výrobků.

Tento dlouhý čárový 
kód zůstane na 

označení výrobků.

Datum exspirace Číslo šaržeGTIN
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Datum exspirace Číslo šarže

Časté dotazy
Odpovědi na vaše dotazy ohledně změny čárových kódů na označení výrobků Cook Medical

Co se změní na označení výrobků Cook?
Na označení našich výrobků jsou v současné době dva čárové kódy; krátký čárový kód v horní části označení 

výrobku a dlouhý čárový kód v dolní části označení výrobku. Odstraníme krátký čárový kód na označení našich 

výrobků.

Kdy k této změně dojde?
Od dubna 2016 začne společnost Cook postupně vyřazovat krátké čárové kódy z označení našich výrobků. 

Po tomto datu možná uvidíte krátké čárové kódy na označeních výrobků vytištěných před dubnem 2016 

a na označeních výrobků ze závodů společnosti Cook, které ještě nezastavily tisk krátkých čárových kódů. 

Eventuálně všechny závody Cook zastaví tisk krátkých čárových kódů na označení výrobků Cook.

Proč odstraňujeme krátký čárový kód z označení našich výrobků?
Dlouhý čárový kód obsahuje informace krátkého čárového kódu. Odstraněním krátkého čárového kódu 

odstraníme nadbytečnost a zjednodušíme označení našich výrobků.

Koho kontaktovat, pokud potřebujete pomoci?
• V případě těchto problémů kontaktujte poskytovatele softwaru: 

• Skener nemůže přečíst dlouhý čárový kód. 

• Software nemůže rozdělit data v čárovém kódu na číslo GTIN, číslo šarže a datum exspirace.

• V případě tohoto problému kontaktujte Cook’s Shared Service Center na  

ssc.distributors@cookmedical.com nebo +353 61239240

• Skener přečte dlouhý čárový kód, ale data chybí nebo se nenačtou do systému softwaru.

Jaké informace obsahuje náš dlouhý čárový kód?

GTIN
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