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Kodowanie za pomocà symbolik RSS i symbolik Z∏o˝onych
bardzo ma∏ych obiektów u˝ywanych w s∏u˝bie zdrowia
Symboliki RSS i symboliki Z∏o˝one zosta∏e opracowane przez EAN International i UCC do oznaczania bardzo ma∏ych
obiektów (takich jak strzykawki, fiolki,
podzespo∏y telekomunikacyjne), jednostek handlowych o zmiennej iloÊci, wymagajàcych pe∏nej identyfikacji produktu, pojedynczych produktów rolnych (takie jak jab∏ka i pomaraƒcze), jednostek
logistycznych zawierajàcych palety z mieszanymi jednostkami handlowymi. W numerze 6 „Logistyki” z 1999 r. zamieszczono artyku∏ pt. „Nowe symboliki kodów kreskowych EAN•UCC o zmniejszonej powierzchni”. W artykule tym przedstawiono rodzaje i budow´ symbolik
o zmniejszonej powierzchni (RSS) i symbolik Z∏o˝onych oraz ich przewidywane
zastosowania. W niniejszym artykule zostanie pokrótce przedstawiony, opracowany przez EAN International i UCC „Globalny przewodnik zastosowania symbolik RSS i symbolik Z∏o˝onych dla oznaczania ma∏ych obiektów w s∏u˝bie zdrowia”.
Jest to pierwszy taki przewodnik opracowany dla ww. symbolik. W niniejszym artykule zostanie przedstawiona pokrótce
jego zawartoÊç.
Wi´kszoÊç przedmiotów u˝ywanych
w s∏u˝bie zdrowia ma wystarczajàcà iloÊç
miejsca na etykiecie dla zastosowania
tradycyjnych symbolik EAN•UCC. Jednak
pozosta∏a cz´Êç produktów wymaga u˝ycia oznaczeƒ mieszczàcych si´ na bardzo ma∏ej powierzchni. Nale˝à do nich
m. in. jednostki dozy lekarstw aplikowa-

ne pacjentom w szpitalach, które powinny spe∏niaç bardzo wysokie wymagania
identyfikacji produktu. Brak mo˝liwoÊci
ich automatycznej identyfikacji prowadzi do wielu pomy∏ek podczas leczenia,
dokumentowania i kontroli zapasów.
Symboliki o zmniejszonej powierzchni RSS, kodujàce 14-cyfrowy GTIN spe∏niajà podstawowe potrzeby identyfikacyjne Êwiatowych producentów lekarstw, dystrybutorów, dostawców
i szpitali. Zastosowanie symboli kodu
kreskowego na bezpoÊrednio aplikowanych jednostkach leczniczych, b´dzie
prowadzi∏o do znaczàcego zmniejszenia iloÊci pope∏nianych b∏´dów. Symboliki Z∏o˝one z kolei oferujà mo˝liwoÊç
zakodowania danych uzupe∏niajàcych,
np. daty wa˝noÊci, numeru partii. Automatyczne uzyskiwanie tych dodatkowych danych pozwala na uzyskanie
wi´kszego bezpieczeƒstwa w kontekÊcie unikni´cia b∏´dów podczas dystrybucji bardzo ma∏ych przedmiotów zwiàzanych ze s∏u˝bà zdrowia.
KorzyÊci wynikajàce z zastosowania
symbolik RSS i symbolik Z∏o˝onych na
bardzo ma∏ych obiektach stosowanych
w s∏u˝bie zdrowia (ampu∏ki, strzykawki,
bardzo ma∏e buteleczki itp.) to:
• znaczne zwi´kszenie dok∏adnoÊci
w ∏aƒcuchu dostaw od producenta do
pacjenta
• zwi´kszenie wydajnoÊci przetwarzania informacji
• bezpieczeƒstwo poprzez poprawne
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Rys. Przyk∏ady: a) Symbolu Z∏o˝onego Spi´trzonego RSS-14; b) Symbolu Z∏o˝onego Ograniczonego RSS; c) Symbolu Z∏o˝onego Spi´trzonego Wielokierunkowego RSS-14; W symbolu RSS zakodowany jest GTIN, natomiast Identyfikatory Zastosowaƒ (17) – data wa˝noÊci i (10) – numer
partii zakodowano w elemencie z∏o˝onym A

dostarczenie produktów
• Êledzenie poprzez ca∏y ∏aƒcuch dostaw
• polepszenie zarzàdzania zasobami
• zwi´kszenie dok∏adnoÊci dokumentacji, itp.
Wed∏ug „Globalnego przewodnika...”
w s∏u˝bie zdrowia na bardzo ma∏ych
przedmiotach b´dà stosowane symboliki:
• Spi´trzony RSS-14
• Ograniczony RSS
• Spi´trzony Wielokierunkowy RSS-14
• Z∏o˝ona.
WÊród ww. symbolik priorytet w identyfikacji bardzo ma∏ych pozycji u˝ywanych w s∏u˝bie zdrowia ma Spi´trzony
RSS-14. Ograniczony RSS i Spi´trzony
Wielokierunkowy RSS-14 powinny byç
stosowane wyjàtkowo, w okreÊlonych
wymaganiach aplikacyjnych. Ograniczony RSS mo˝na zastosowaç, je˝eli przedmiot nim oznaczany jest wzgl´dnie d∏ugi, lecz ma bardzo ograniczonà wysokoÊç. Natomiast Spi´trzony Wielokierunkowy RSS-14 zaprojektowano dla wielokierunkowego Êrodowiska skanujàcego.
Symbol RSS, niezale˝nie od jego rodzaju, powinien obowiàzkowo zawieraç
GTIN. Je˝eli pozwala na to miejsce, na
przedmiocie mo˝e znaleêç si´ tak˝e element z∏o˝ony 2D. Wed∏ug uznania producenta, element z∏o˝ony 2D mo˝e zawieraç dodatkowà informacj´ odnoszàca si´ do produktu. Zalecane jest u˝ycie
elementu z∏o˝onego wersji A (CC-A)
(wersja ta pozwala na zakodowanie do
56 cyfr) i zakodowanie w nim daty wa˝noÊci i numeru partii, poniewa˝ jest to
prawnie wymagana informacja, przynajmniej jako czytelna wzrokowo informacja na opakowaniu. Struktura informacji
uzupe∏niajàcej, zawartej w elemencie
z∏o˝onym 2D, jest zgodna z zasadami
Identyfikatorów Zastosowaƒ UCC/EAN.
Element z∏o˝ony 2D nie jest skanowany
wielokierunkowo, dlatego nie jest odpowiedni dla wielokierunkowego Êrodowiska skanujàcego.
Czytniki kodów kreskowych, zastosowane w szpitalach i w sektorze farma-
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SSCC - êród∏em wszelkich informacji
W poprzednich wydaniach pisaliÊmy
o kodzie kreskowym XXI wieku, jakim
jest kod UCC/EAN-128. DziÊ piszemy
o kluczowej informacji: numerze SSCC,
jaki w tym kodzie si´ odwzorowuje,
aby z kodów kreskowych uzyskaç mo˝liwie najwi´ksze efekty i to w ca∏ym
∏aƒcuchu dostaw, a wi´c przez wszystkich u˝ytkowników oznaczeƒ kodowych od producenta poczynajàc, przez
poszczególnych dystrybutorów, spedytorów, na ostatecznym odbiorcy koƒczàc. Podamy te˝ podstawowe zasady,
jakie musi spe∏niç to oznaczenie, aby
efekty by∏y osiàgalne.

danych i przetwarzania w aplikacjach
elektronicznego przetwarzania danych.
U˝ytkownicy tego systemu nieustannie
opracowujà nowe aplikacje, dostosowane do faktycznych sytuacji biznesowych
i stàd zakres tych standardów ciàgle si´
rozszerza i obecnie obejmuje wiele ró˝nych dziedzin zastosowania kodów kreskowych, z których jedna dotyczy standardów jednoznacznej identyfikacji
w skali Êwiata jednostek logistycznych,
obok jednoznacznej identyfikacji jednostek handlowych, lokalizacji, zasobów
i relacji us∏ugowych.

Dlaczego znakujemy jednostki logistyczne?

Jednostki logistyczne (np. palety, beczki, skrzynie, kontenery, kartony z zawartoÊcià) sà to dowolne jednostki utworzone do przechowywania lub transportu
wszelkich kombinacji jednostek handlowych (towarów rynkowych i materia∏ów
zaopatrzeniowych), które muszà byç
identyfikowane i zarzàdzane w ca∏ym
∏aƒcuchu dostaw. Norma europejska definiuje jednostk´ logistycznà jako jednostk´ transportowà, czyli opakowanie

Ka˝da taka pojedyncza jednostka
otrzymuje unikalny numer seryjny, który musi byç inny dla ka˝dej jednostki logistycznej, nawet je˝eli zawierajà one
identyczne jednostki handlowe. Cechy,
takie jak, np. waga brutto, zwiàzane
z jednostkami logistycznymi, tak˝e
przedstawiane sà w standardowej formie, do maszynowego odczytu.
Identyfikacja i oznaczanie jednostek
logistycznych symbolami kodu kreskowego mo˝e byç wykorzystane w wielu
aplikacjach u˝ytkowników. Jednostki te
cz´sto przechodzà przez ró˝ne ogniwa
poÊrednie – dostawc´, odbiorc´, jednego lub wi´cej poÊredników handlowych,

powinien znajdowaç si´ tylko w czytelnym wzrokowo opisie zawartoÊci kodu
znajdujàcym si´ pod kodem, nie jest on
natomiast zakodowany w kreskach kodu
RSS-14. W przypadku Ograniczonego
RSS jako pierwsza cyfra w GTIN mo˝e
wystàpiç tylko 0 lub 1.
Dane uzupe∏niajàce b´dà zawarte
w elemencie z∏o˝onym 2D. B´dzie to
zwykle data wa˝noÊci (w kodzie b´dzie
zakodowany Identyfikator Zastosowania (17) oraz 6 – cyfrowa data: RRMMDD)
oraz numer partii (w kodzie zostanie zakodowany Identyfikator Zastosowania
(10) oraz do 20 znaków alfanumerycznych sk∏adajàcych si´ na numer partii).
Czytelna wzrokowo interpretacja elementu z∏o˝onego 2D powinna zostaç
umieszczona w jednej lub dwóch liniach
ponad tym elementem, przy czym zawartoÊç pola danych ka˝dego z IZ-ów

musi zostaç umieszczona w jednej linii.
W przypadku gdy na etykiecie jest za
ma∏o miejsca na umieszczenie kodu i jego czytelnej wzrokowo interpretacji, a na
etykiecie zosta∏a ju˝ wydrukowana informacja zawarta w kodzie, np. data wa˝noÊci i numer partii, to mo˝na pominàç
czytelnà wzrokowo interpretacj´ kodu.
W „Globalnym przewodniku...” podano wymiary minimalne, nominalne
i maksymalne modu∏u „X” oraz wysokoÊci symbolu dla Spi´trzonego RSS-14,
Ograniczonego RSS i Spi´trzonego
Wielokierunkowego RSS-14. Na przyk∏ad wymiar nominalny modu∏u „X” dla
Spi´trzonego RSS-14 wynosi 0,2mm,
a wysokoÊç nominalna – 2,64mm.
W przypadku zastosowania elementu
z∏o˝onego 2D jego wymiar „X” jest taki sam jak zastosowanego z nim kodu
liniowego RSS.

Co to jest jednostka logistyczna?
Rodzaj kodu kreskowego oraz zakres
i format kodowanych danych, czyli wybór sposobu znakowania dla ka˝dego
u˝ytkownika kodów kreskowych, uzale˝niony jest od potrzeb rynkowych. Jak
pami´tamy, system EAN•UCC obejmuje
m. in. numery i inne standardowe dane
identyfikacyjne, które po przedstawieniu
w symbolach kodów kreskowych mo˝na
nanosiç na towary i inne jednostki handlowe, dokumenty, lokalizacje fizyczne
itp. do automatycznego gromadzenia

przeznaczone do transportu, zawierajàce jeden lub wi´cej towarów (zapakowanych lub nie zapakowanych), kiedy wiele towarów musi tworzyç wspólnà jednostk´. Jest to wi´c jednostka o dowolnym sk∏adzie, utworzona dla potrzeb
transportu i sk∏adowania, która musi
byç, np. Êledzona w poszczególnych
punktach ∏aƒcucha dostaw.

c.d. ze s. 77
ceutycznym, powinny umo˝liwiaç odczytanie nie tylko tradycyjnych kodów
kreskowych (EAN-13, UPC-A, UCC/EAN-128 itd.), lecz tak˝e symboli z rodziny
RSS (Spi´trzony RSS-14 lub Ograniczony
RSS) z elementem Z∏o˝onym A w celu
automatycznej identyfikacji bardzo ma∏ych obiektów, np. pojedyncze dozy, ampu∏ki, strzykawki itp. W przypadku sektora sprzeda˝y detalicznej w przysz∏oÊci
przewiduje si´, oprócz ju˝ obecnie stosowanych kodów EAN-13/UPC-A lub
EAN-8/UPC-E, zastosowanie Spi´trzonego Wielokierunkowego RSS-14 (z CC-A) do automatycznej identyfikacji bardzo ma∏ych przedmiotów.
Jak ju˝ wspomniano wczeÊniej w tym
artykule, symbol RSS-14 powinien obowiàzkowo zawieraç 14-cyfrowy GTIN poprzedzony dwucyfrowym Identyfikatorem
Zastosowania (01), ale identyfikator ten
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