
2016. gada aprīlī Cook Medical sāks izņemt vienu no diviem svītrkodiem savu izstrādājumu etiķetēs. Pašlaik 

Cook etiķetēs ir divi svītrkodi – īss svītrkods pie izstrādājuma etiķetes augšmalas un garš svītrkods pie 

izstrādājuma etiķetes apakšmalas.

Garais svītrkods satur izstrādājuma GS1 Globālo tirdzniecības vienības numuru (GTIN), sērijas numuru 

un derīguma termiņu. Tā kā īsais svītrkods satur GTIN, kas ir arī garajā svītrkodā, īsais svītrkods no mūsu 

izstrādājumu etiķetēm tiks izņemts. Pēc īsā svītrkoda dzēšanas mūsu izstrādājumu etiķetes kļūs vienkāršākas, jo 

tiks izņemta lieka informācija.

Jautājumu gadījumā varat sazināties ar pakalpojumu centru “Shared Service Center” pa e–pastu un tālruni:

ssc.distributors@cookmedical.com vai +353 61239240

SVARĪGA PIEZĪME: Svītrkoda izmaiņas Cook izstrādājumu etiķetēs

Šis īsais svītrkods  
tiks izņemts no 

izstrādājumu etiķetēm.

Šis garais svītrkods 
paliks izstrādājumu 

etiķetēs.

Derīguma  
termiņš

Sērijas  
numursGTIN
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Derīguma  
termiņš

Sērijas  
numurs

Biežāk uzdotie jautājumi
Atbildes uz jūsu jautājumiem par svītrkodu izmaiņām Cook Medical izstrādājumu etiķetēs

Kas izmainīsies Cook izstrādājumu etiķetēs?
Pašlaik Cook etiķetēs ir divi svītrkodi – īss svītrkods pie izstrādājuma etiķetes augšmalas un garš svītrkods pie 

izstrādājuma etiķetes apakšmalas. Īsais svītrkods no mūsu izstrādājumu etiķetēm tiks izņemts.

Kad notiks šīs izmaiņas?
Īso svītrkodu, kas pašlaik ir mūsu izstrādājumu etiķetēs, Cook Medical sāks izņemt 2016. gada aprīlī. Pēc šī 

datuma jūs joprojām redzēsiet īsos svītrkodus izstrādājumu etiķetēs, kas drukātas pirms 2016. gada aprīļa, un 

uz izstrādājumu etiķetēm no tām Cook ražotnēm, kurās vēl nebūs apturēta īso svītrkodu drukāšana. Galu galā 

īso svītrkodu drukāšanu vairs neturpinās neviena no Cook ražotnēm.

Kādēļ īsais svītrkods tiek izņemts no mūsu izstrādājumu etiķetēm?
Garais svītrkods satur to pašu informāciju, ko īsais svītrkods. Izņemot īso svītrkodu, tiks izņemta liekā informācija 

un izstrādājumu etiķetes kļūs vienkāršākas.

Ar ko sazināties, ja nepieciešama palīdzība?
• Sazinieties ar savu programmatūras nodrošinātāju, ja jums ir šādas problēmas: 

• skeneris nevar nolasīt garo svītrkodu, 

• programmatūra svītrkodā nevar atdalīt GTIN, sērijas numuru un derīguma termiņu. 

• Sazinieties ar Cook kopējo pakalpojumu centru „Shared Service Center” pa  

ssc.distributors@cookmedical.com vai +353 61239240, ja jums ir šāda problēma:

• skeneris nolasa garo svītrkodu, bet vai nu trūkst datu, vai arī tie neielādējas jūsu  

programmatūras sistēmā.

Kādu informāciju satur mūsu garais svītrkods?

GTIN
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