
I april 2016 börjar Cook Medical fasa ut den ena av de två streckkoderna på våra produktetiketter. Idag har 

våra etiketter två streckkoder: en kort streckkod vid produktetiketternas överkant och en lång streckkod vid 

produktetiketternas nederkant.

Den långa streckkoden innehåller produktens GS1-artikelnummer (Global Trade Item Number, GTIN), 

partinummer och utgångsdatum. Eftersom den korta streckkoden innehåller GTIN, som också finns i den 

långa streckkoden, tar vi bort den korta streckkoden från våra produktetiketter. Borttagningen av den korta 

streckkoden förenklar våra produktetiketter och undanröjer överflödig information.

Om du har några frågor kan du kontakta vårt Shared Service Center på

se.orders@cookmedical.com eller +46 858769468

VIKTIG ANMÄRKNING: Streckkoderna på Cooks produktetiketter ändras

Den här korta  
streckkoden kommer 

gradvis att tas bort från 
produktetiketterna.

Den här långa  
streckkoden  

kommer att finnas kvar 
på produktetiketterna.

Utgångsdatum PartinummerGTIN
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Utgångsdatum Partinummer

Vanliga frågor
Svar på dina frågor om ändringen av streckkoderna på Cook Medicals produktetiketter

Vad kommer att ändras på Cooks produktetiketter?
Våra produktetiketter har idag två streckkoder: en kort streckkod vid produktetiketternas överkant och en 

lång streckkod vid produktetiketternas nederkant. Vi kommer att ta bort den korta streckkoden på våra 

produktetiketter.

När sker förändringen?
I april 2016 börjar Cook fasa ut den korta streckkod som idag finns på våra etiketter. Efter det här datumet kan 

du fortfarande se korta streckkoder på produktetiketter tryckta före april 2016 och på produktetiketter från 

de Cook-enheter som ännu inte har slutat trycka korta streckkoder. Så småningom kommer ingen Cook-enhet 

längre att trycka korta streckkoder på Cooks produktetiketter.

Varför tar vi bort den korta streckkoden från våra produktetiketter?
Den långa streckkoden innehåller den information som finns i den korta streckkoden. Genom att ta bort den 

korta streckkoden undanröjer vi överflödig information och förenklar våra produktetiketter.

Vem ska jag kontakta om jag behöver hjälp?
• Kontakta programvaruleverantören om du har något av följande problem: 

• Skannern kan inte läsa den långa streckkoden. 

• Programvaran kan inte identifiera data i streckkoden som GTIN, partinummer och utgångsdatum.

• Kontakta Cooks Shared Service Center på se.orders@cookmedical.com eller +46 858769468 om 

du har följande problem:

• Skannern läser den långa streckkoden, men data antingen saknas eller läses inte in i ditt 

programvarusystem. 

Vilken information innehåller vår långa streckkod?

GTIN
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