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Identifikační náramky pro pacienty vinyl/PVC dvouvrstvé, s jednoráz. patentním uzávěrem 
Objednací číslo: 253 400 ... ... , 253 402 ... ... 
 
Návod k použití 
 

1. Identifikační náramky jsou dodávány v platech po více kusech.  

2. Jednotlivé identifikační náramky oddělte odtržením, spoje jsou perforované. Při oddělení identifikačního 
náramku dbejte na zachování celistvosti náramku včetně jednorázového uzávěru. 

 
3. U náramků s kapsou se píší identifikační údaje pacienta na papírovou kartičku a ta se vloží do kapsy. 

U popisovacích náramků se identifikační údaje píší na bílou rozšířenou plochu náramku. K tomuto 
účelu volte nejlépe permanentní netoxické popisovače. Upozornění: dezinfekce na alkoholové bázi 
mohou údaje částečně nebo úplně smazat! Po použití dezinfekčního prostředku tedy čitelnost a úplnost 
údajů vždy zkontrolujte. 
 

4. Zvolte vhodné místo pro přiložení identifikačního náramku, např. zápěstí na ruce, kotník na noze (lze 
doporučit u dětí) s ohledem na níže uvedená doporučení, která je třeba se zvýšenou pozorností 
dodržovat. Nikdy nepřipevňujte náramek kolem krku pacienta. 
 

5. Identifikační náramek přiložte tak, aby nezpůsoboval otok, zaškrcení končetiny či poškození kožní 
integrity. Pokud bude identifikační náramek utažen příliš těsně, může přímý kontakt při zabránění 
přístupu vzduchu či hybnosti vyvolat podráždění pokožky a to zejména u pacientů s citlivou pokožkou 
nebo u pacientů s kožními problémy nebo s horečkou. 
 

6. Identifikační náramek uzavírejte tak, aby nebyl příliš volný a nehrozilo nebezpečí jeho sklouznutí. 
Přesto však zkontrolujte, že mezi náramkem a pokožkou je místo pro vložení dvou prstů vaší ruky. 
 

7. Dbejte na to, aby identifikační náramek a kůže pod identifikačním náramkem po kontaktu s jinými 
látkami, jako např. s vodou, mastmi a léky, byly udržovány v čistotě a suchu. 
 

8. Poučte pacienta, aby nevkládal identifikační náramek do úst a přijměte taková opatření, aby byl tento 
požadavek uskutečnitelný. Zvláště u dětí a například smyslově omezených jedinců je pak vhodné 
zvážit alternativní umístění náramku na dolní končetinu. Při rozkousání náramku by totiž mohlo dojít ke 
spolknutí či vdechnutí jeho částí. 
 

9. Dle metodiky MZČR kontrolujte identifikační náramek minimálně 1 x za 24 hodin. Při kontrole se 
zaměřte na správné přiložení identifikačního náramku – tj. volba vhodného místa, vznik otoku, škrcení, 
poruchy kožní integrity, celistvost náramku. Pokud je zjištěn takový nedostatek, je odpovědný 
zdravotnický personál povinen identifikační náramek neprodleně vyměnit a přiložit identifikační 
náramek nový a to způsobem, který pacienta nijak nepoškodí. 
  

10. Doporučujeme rovněž poučit pacienta o významu identifikačního náramku, o jeho funkci 
jednoznačného propojení se zdravotnickou dokumentací a rovněž o tom, jak postupovat při jeho ztrátě, 
znehodnocení, či případné přecitlivělosti na některé složky. 

 
Postupujte prosím dále podle Metodického doporučení MZČR MZDR 54595/2009 
Počet kusů v balení: 500/300  
 
 
 
Datum poslední revize: 3. 10. 2019  
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