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Интересни факти за Data Matrix

Къде другаде в медицината се 
използва Data Matrix?

•	 Благодарение на това, че Data Matrix  е изграден по системата Reed Solomon error 

correction за откриване на грешки и множество нива на корекция на грешката, баркода 

може да бъде прочетен дори и при крайно увреден символ (с до 20% щети на кода).

•	 Data Matrix може да е толкова малък, че да се поберe на главата на игла.

•	 Знаете ли, че Data Matrix може да бъде прочетен отзад напред.

•	 единични дози лекарства – таблетки, ампули и други;

•	 инструменти (директно върху тях) – лазерно отпечатан символ, устойчив на стери-

лизация;

•	 пациентски гривни при болничното лечение;

•	 болничното легло;

•	 болничната стая;

•	 количките с лекарства в отделението;

•	 табли с инструменти в помещенията за стерилизация;

•	 лабораторни проби и изследвания;

•	 други.
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Здравеопазване



Предимства на Data Matrix

Как информацията се кодира в 
Data Matrix 

Одобрен регулаторно в Европа и 
извън нея

Пример:

Европейската директивата 2011/62/ЕС за фалшивите лекарства предвижда използване-

то на уникална идентификация за маркиране на лекарствените продукти, като един от 

показателите за безопасност.

Делегирани актове към Директивата специфицират, какво да е задължителното съдър-

жание на уникалния идентификатор (UI):

 » Уникален код на продукта

 » Сериен номер

 » Национален номер за реимбурсиране или за идентификация

 » Партиден номер

 » Срок на годност

както и техническия носител на UI, който е предвиден да бъде 2D баркод (Data Matrix), 

със структура съвместима по ISO.

GS1 Data Matrix е най-малкият двумерен баркод символ за кодиране на информация, одо-

брен с международен стандарт ISO/IEC 16022 и заложен в Европейската директива, като 

необходимото техническото средство за кодирането на информация за целите на про-

следимостта и борбата с фалшифицирането. 

При кодирането на данните в Data Matrix се използват Приложни идентификатори (ПИ), 

които са цифрови комбинации от 2 до 4 знака. Те указват значението и формата на да-

нните (цифри и/или букви), кодирани след тях:

ПИ (01) показва, че следва Глобален номер на търговската единица (GTIN) и изисква да се 

кодират 14 цифри. При кодиране на 13-цифрен номер (GTIN-13) пред номера се добавя 

нула.

ПИ (10) показва, че следва партиден номер и след него могат да се кодират до 20 букве-

но-цифрови символа.

ПИ (17) показва, че следва срок на годност, който се кодира с 6 цифри с формат ГГММДД.

ПИ (21) показва, че следва сериен номер, който може да бъде до 20 буквено-цифрови 

символа.

•	 Подходящ за директно маркиране на изделия и лекарства (DPM)

•	 Възможно изразяване на символа в правоъгълна или квадратна форма, състояща се 

от черни и бели „Клетки“

•	 Кодиране до 2,335 цифрено-буквени комбинации или 3,116 цифрови символа при 

квадратна форма

•	 Капацитет на кодиране при правоъгълна форма – 72 цифрено-буквени комбинации 

или 98 цифрени символа

•	 За сканирането му са необходими баркод четци, работещи на принципа на цифровата 

камера

•	 Увеличава ефикасността и редуцира разходите

•	 Подобрява здравето на пациента: използването му намалява медицинските грешки, 

дава възможност за ефективно изтегляне на некачествени или с изтекъл срок на годност 

лекарства, превенция от навлизането на фалшиви лекарства

•	 Основа за развиване на бъдещи функционалности

В стандартите е предвиден ПИ за кодиране на национален номер или номер за реим-

бурсация.

•	 От 1-ви януари 2011г. Наредба за проследимост на хуманните фармацевтични проду-

кти във Франция, изисква GS1 DataMatrix, съдържащ GS1 GTIN, партида, сериен номер и 

срок на годност, да бъде поставен на всички фармацевтични опаковки. Към момента се 

провеждат тестове за добавяне и на националния номер за реимбурсиране.

•	 В Турция Министерството на здравеопазването (MOH) налага сериализация и про-

следяване на лекарствата за всички единици, които подлежат на реимбурсиране от МОН, 

включително промоционални мостри, лекарства за болници и лекарства изписвани без 

рецепта. 

Стремежът е да се намалят случаите на измами с реимбурсирани лекарства. За целта 

се въвежда маркиране на лекарствата с баркод GS1 Data Matrix, а от 1-ви юли 2010г. на 

фармацевтите, които не са изпълнили тези изисквания е отнета възможността за реим-

бурсиране.

•	 Федерален закон 11.903 от 2009г. в Бразилия и последващите Наредби на Бразилска-

та Национална Агенция за санитарен контрол (ANVISA), налагат употребата на GS1 Data 

Matrix код върху всички опаковки на лекарствата.

•	 В Индия от 1 юли 2014г. със закон е уредено използването върху опаковките на лекар-

ствата на GS1 Data Matrix, кодиращ Глобален номер на търговската единица GTIN.

•	 Проучване на EFPIA показва, че 18 държави в Европа използват Глобални номера на 

търговската единица GTIN като уникален идентификатор на лекарствата.
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GTIN (01):

Номер на партида (10):

Срок на годност (17):

Сериен номер (21):

09504000059101
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141120

12345678р901“


