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 identifikaci pacienta nám ukládá směrnice  

   Sm-L004 Pobyt pacienta  

 v naší nemocnici se pro většinu pacientů  

používají ID náramky Z-Band Direct, od fy 

DATASCAN s.r.o. 

 jsou z flexibilního polypropylenu  

   s ochranným lakem 

 tyto náramky se používají i na DK 



 Polypropylen (PP) je termoplastický polymer ze 

skupiny polyolefinů, které patří mezi nejběžnější 

plasty, používá se v mnoha odvětvích potravinářského 

a textilního průmyslu a v laboratorních vybaveních 

 

 Polyolefin - je fólie, která má výborné vlastnosti  

    v tahu, vysokou pevnost a odolnost proti průrazu.  

    Je charakteristický optimalizovanou prodyšností, 

vysokým leskem a transparentností. Obal zůstává 

pružný a pevný. Je vhodný pro balení potravin i všech 

ostatních výrobků. Díky pevnosti obalu a vysoké 

odolnosti je používán pro častou přepravu.  



 na novorozeneckém oddělení FNOL se 

používají dva typy ID náramků: 

    - papírové - tyto novorozenci dostávají  

                        přímo na sále 

    - z měkkého materiálu - dostanou místo   

                        papírových na oddělení 

 



papírové 



PRAVDĚPODOBNÉ PŘÍČINY 

 pocení 

 voda 

 vysunutí náramku 

 náramek připevněný těsně  

 alergická reakce (kontakt kůže vs. materiál 

náramku) ? 

    



PROJEVY REAKCE 

 svědění (u DO) 

 zarudnutí 

 krupička 

 puchýř 

 kvasinková infekce 

 

 při zjištění reakce náramek okamžitě 
odstraníme, lékař i sestra provede zápis  

   do dokumentace 

 nahlásíme jako NU do systému 
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PREVENCE 

 informace rodičům, že může dojít k reakci 

 časné odstranění náramku  

        - při zavádění PŽK automaticky 

        - preventivně, pokud je náramek těsný,   

          často vyjíždí směrem vzhůru nebo se  

                                             objeví zarudnutí 



IDENTIFIKACE  

 odstraněný náramek necháme doprovázející 

osobě 

 při předání dítěte na sál 

         - nový štítek na ruku 

         - nebo nový náramek vložíme do     

           dokumentace a na tuto situaci  

           upozorníme přebírající sálový personál  



PŘEHLED POUŽÍVANÝCH ID NÁRAMKŮ PRO DĚTI V JINÝCH ZZ 

zdravotnické zařízení firma materiál výrobce reakce věková kategorie

DATASCAN s.r.o.

flexibilní 

polypropylen 

s ochranným 

lakem

ZEBRA 

Technologies

několik do 

roka

všechny věkové 

kategorie mimo 

novorozenců

NEOTEC s.r.o  papírové ──

Eluvio s.r.o ── Eluvio s.r.o

Krajská nemocnice TB,       

Zlín
Identifikační systémy s.r.o neznámý Čína  výjimečně

do 5let věku 

červené a modré

JPJ Trade s r.o. plastové ── ──

Identifikační systémy s.r.o         papírové dětská neurologie

──

──

Nemocnice Šternberk PDC Healthcare 
plastové s 

kapsou

PDC 

Healthcare
0 Veri-Color pro děti

Nemocnice Prostějov PDC Healthcare 

plastové s 

kapsou  

(vinylové)

PDC 

Healthcare
0

Veri-Color stejný 

pro všechny 

věkové kategorie 

SENTRY pro 

novorozence

Identifikační systémy s.r.o          ── ── novorozenci

Perfect Distribution a.s.
recyklovaný 

plast
──

stejné jako pro 

dospělé

──

FNOL

0 novorozenci

FN Ostrava

Nemocnice Přerov

spíše u 

kojenců,  

výjimečně

 výjimečně

FN Hradec Králové Identifikační systémy s.r.o
plastové - 

vinyl
0



ZDROJE 

 Směrnice FNOL 

 https://cs.wikipedia.org/wiki/Polypropylen 

 https://bohemia-trade-cz.trade.cz/polyolefin 

 Krajská nemocnice TB, Zlín 

 FN Ostrava 

 FN Hradec Králové 

 Nemocnice Šternberk, člen skupiny AGEL 

 Nemocnice Prostějov, člen skupiny AGEL 

 Nemocnice Prostějov, člen skupiny AGEL 
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 https://kaloo.cz/miminko-strach-z-koupani/ 

 



DĚKUJI ZA POZORNOST 


