
În luna aprilie 2016, Cook Medical va începe eliminarea treptată a unuia dintre cele două coduri de bare de pe 

etichetele produselor. În prezent, etichetele noastre au două coduri de bare: un cod de bare scurt, spre partea 

superioară a etichetelor produselor, și un cod de bare lung, spre partea inferioară a etichetelor produselor.

Codul de bare lung conține Numărul global de articol comercial (Global Trade Item Number, GTIN) GS1  

al produsului, numărul lotului și data expirării. Deoarece codul de bare scurt conține codul GTIN, care este,  

de asemenea, conținut în codul de bare lung, suntem în curs de eliminare a codului de bare scurt de pe 

etichetele produselor. Eliminarea codului de bare scurt va simplifica etichetele produselor și va elimina 

informațiile redundante.

Dacă aveți întrebări, puteți contacta Shared Service Center la

ssc.distributors@cookmedical.com sau +353 61239240

AVIZ IMPORTANT: Modificare a codurilor de bare de pe etichetele produselor Cook

Acest cod de bare scurt 
va fi eliminat treptat  

de pe etichetele  
produselor.

Acest cod de bare  
lung va rămâne pe 

etichetele produselor.
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Întrebări frecvente
Răspunsuri la întrebările dvs. cu privire la modificarea codurilor de bare de pe etichetele produselor  

Cook Medical

Ce se va modifica pe etichetele produselor Cook?
Etichetele produselor noastre au în prezent două coduri de bare: un cod de bare scurt, spre partea superioară 

a etichetelor produselor, și un cod de bare lung, spre partea inferioară a etichetelor produselor. Vom elimina 

codul de bare scurt de pe etichetele produselor.

Când se va produce modificarea?
În luna aprilie 2016, Cook Medical va începe eliminarea treptată a codului de bare scurt care se găsește 

în prezent pe etichete. După această dată, este posibil să observați în continuare coduri de bare scurte pe 

etichetele produselor tipărite înainte de luna aprilie 2016 și pe etichetele produselor de la unitățile Cook care 

nu au încheiat încă tipărirea codurilor de bare scurte. În cele din urmă, toate unitățile Cook vor înceta tipărirea 

codurilor de bare scurte pe etichetele produselor Cook.

De ce eliminăm codul de bare scurt de pe etichetele produselor?
Codul de bare lung conține informațiile cuprinse în codul de bare scurt. Eliminarea codului de bare scurt va 

îndepărta redundanțele și va simplifica etichetele produselor.

Pe cine puteți contacta dacă aveți nevoie de ajutor?
• Luați legătura cu furnizorul de software dacă întâmpinați următoarele probleme: 

• Scanerul nu poate citi codul de bare lung. 

• Software-ul nu poate separa datele din codul de bare în GTIN, numărul de lot și data expirării.

• Contactați Shared Service Center al companiei Cook la ssc.distributors@cookmedical.com sau 

+353 61239240 dacă întâmpinați următoarea problemă:

• Scanerul citește codul de bare lung, dar unele date lipsesc sau nu se încarcă în sistemul software.

Ce informații sunt incluse în codul de bare lung?

GTIN
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