
W kwietniu 2016 r. firma Cook Medical rozpocznie wycofywanie jednego z dwóch kodów kreskowych na 

naszych etykietach produktów. Obecnie na naszych etykietach znajdują się dwa kody kreskowe: krótki kod 

kreskowy w górnej części etykiet produktów oraz długi kod kreskowy w dolnej części etykiet produktów.

Długi kod kreskowy zawiera Globalny Numer Jednostki Handlowej (Global Trade Item Number, GTIN) GS1 

produktu, numer serii oraz datę ważności. Ze względu na to, że krótki kod kreskowy zawiera GTIN, który jest 

również zawarty w długim kodzie kreskowym, usuwamy krótki kod kreskowy z naszych etykiet produktów. 

Dzięki usunięciu krótkiego kodu kreskowego nasze etykiety produktów staną się prostsze i nie będą zawierały 

powtarzających się informacji.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym Shared Service Center:

ssc.distributors@cookmedical.com lub +353 61239240

WAŻNE ZAWIADOMIENIE: Zmiana kodów kreskowych na etykietach produktów Cook

Ten krótki kod kreskowy 
będzie wycofywany 
z etykiet produktów.

Ten długi kod kreskowy 
pozostanie na  

etykietach produktów.

Data ważności Numer seriiGTIN
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Data ważności Numer serii

Często zadawane pytania
Odpowiedzi na pytania dotyczące zmian kodów kreskowych na etykietach produktów firmy Cook Medical

Co się zmieni na etykietach produktów firmy Cook?
Na naszych etykietach obecnie znajdują się dwa kody kreskowe: krótki kod kreskowy w górnej części etykiet 

produktów oraz długi kod kreskowy w dolnej części etykiet produktów. Usuniemy krótki kod kreskowy 

z naszych etykiet produktów.

Kiedy nastąpi zmiana?
Firma Cook rozpocznie wycofywanie krótkich kodów kreskowych, jakie obecnie znajdują się na naszych 

etykietach, w kwietniu 2016 r. Od tego momentu krótkie kody kreskowe będą mogły się nadal znajdować na 

etykietach produktów, które zostały wydrukowane przed kwietniem 2016 r., a także na etykietach produktów 

z tych zakładów firmy Cook, które jeszcze nie zaprzestały drukowania krótkich kodów kreskowych. Docelowo 

wszystkie zakłady firmy Cook nie będą już drukowały krótkich kodów kreskowych na etykietach produktów 

firmy Cook.

Dlaczego usuwamy krótki kod kreskowy z naszych etykiet produktów?
Informacja z krótkiego kodu kreskowego jest zawarta w długim kodzie kreskowym. Usuwając krótki kod 

kreskowy, eliminujemy powtórzenia i upraszczamy nasze etykiety produktów.

Z kim można się skontaktować, jeśli potrzebna jest pomoc?
• Należy się skontaktować z dostawcą oprogramowania, jeśli występują poniższe problemy: 

• Skaner nie odczytuje długiego kodu kreskowego. 

• Oprogramowanie nie rozdziela danych z kodu kreskowego na GTIN, numer serii i datę ważności.

• Należy się skontaktować z Shared Service Center firmy Cook: ssc.distributors@cookmedical.com 

lub +353 61239240, jeśli występuje następujący problem:

• Skaner odczytuje długi kod kreskowy, ale albo brakuje danych, albo nie są one wczytywane do 

systemu oprogramowania.

Jakie informacje zawiera nasz długi kod kreskowy?

GTIN
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