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 الرمز عنوان الرمز الرمز   وصف الشرط القیاسي  /  المرجع
MDD 93/42/EEC1 / 

ANNEX XII 
MDR 2017/7452 / 

ANNEX V 

  یشیر إلى أن المنتج یطابق شروط
 البیئیة   والحمایة  والسالمة  الصحة  الئحة

 الصلة  ذات  األوروبیة

 
 األوروبیة   القیاسیة  المواصفات  مطابقة

 
 

 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.1.1 

 للجھاز   المصنعة  الشركة  إلى  یشیر
 المصنعة  الشركة الطبي

 

 
 

10 
  یشیر إلى الشركة المصنعة للجھاز

 الطباعة  لون  یكون  حاالت  الطبي في
 غامقا  فیھا  الخلفیة

 
 المصنعة  الشركة

 

 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.1.2 

لى الممثل المعتمد لدى    
 األوروبیة  المجموعة  لدى  المعتمد  الممثل األوروبیة   المجموعة

 

 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.1.3 

 تصنیع   فیھ  تم  الذي  التاریخ  إلى  یشیر
 التصنیع   تاریخ الطبي   الجھاز

 

 
BS EN ISO 15223-13 / 

5.1.4 
  ر إلى التاریخ الذي یجب عدم

 الصالحیة  انتھاء  تاریخ بعده  الطبي  الجھاز   استخدام
 

 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.1.5 

  شیر إلى رقم التشغیلة الخاص بالشركة
 أو  التشغیلة  تمییز  یمكن  كي  المصنعة

 الدفعة

 
 رقم التشغیلة

 

 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.1.6 

  یشیر إلى رقم الكتالوج الخاص
 تمییز   یمكن  كي  المصنعة   بالشركة
 الطبي   الجھاز

 
 الكتالوج   رقم

 

 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.2.3 

 تعقیمھ  تم  الطبي  المنتج  أن  إلى  یشیر
 اإلیثیلین   أكسید  باستخدام  ممعقّ  اإلیثیلین   أكسید  باستخدام

 

 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.2.4 

 تعقیمھ  تم  الطبي  المنتج  أن  إلى  یشیر
 اإلشعاع  م باستخداممعقّ  اإلشعاع   باستخدام

 

 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.2.6 

 إعادة  عدم  الذي یجب  الجھاز  إلى  یشیر
 التعقیم  إعادة  عدم  یجب تعقیمھ

 
BS EN ISO 15223-13 / 

5.2.7 
 یتم  لم  الطبي  المنتج  أن  إلى  یشیر

 م معقّ   غیر تعقیم  لعملیة  إخضاعھ
 

 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.2.8 

  یشیر إلى أنھ یجب عدم استخدام الجھاز
 تم  أو  للتلف  العبوة  تعرضت  إذا  الطبي
 فتحھا

 
 العبوة  تلف  حالة  في  یستخدم  ال

 

 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.3.2 

    أن المنتج الطبي بحاجة إلى
 الشمس   ضوء  عن   دا ◌ً   بعی  ُ◌یحفظ  الضوء  مصادر  من  حمایتھ

 
BS EN ISO 15223-13 / 

5.3.3 
  یشیر إلى أن المنتج الطبي بحاجة إلى

 المشعة  والمصادر  الحرارة  من  حمایتھ
 والمصادر   الحرارة  من  الحمایة  یجب

 المشعة

 

 
BS EN ISO 15223-13 / 

5.3.4 
 إلى  بحاجة  الطبي  المنتج  أن  إلى  یشیر

 جاف   في مكان  یحفظ الرطوبة  من  حمایتھ
 

 
  شیر إلى حدود الرطوبة التي یمكن 10

 بأمان   لھا  الطبي  الجھاز  تعریض
 التخزین في  یجب .جاف  مكان   في  یحفظ

  85%  عن  تقل  رطوبة
BS EN ISO 15223-13 / 

5.3.7 
  یشیر إلى حدود درجة الحرارة التي

 الحرارة   حد درجة بأمان  لھا  الطبي  الجھاز  تعریض  یمكن
 

 
BS EN ISO 15223-13 / 

5.3.8 
  شیر إلى نطاق الرطوبة التي یمكن

 الرطوبة   حدود بأمان   لھا  الطبي  الجھاز  تعریض
 

 
BS EN ISO 15223-13 / 

5.4.2 

  إلى جھاز طبي مخصص یشیر  
  أو   ة،◌ً   واحد  مرة   لالستخدام
  واحد   مریض   بواسطة  لالستخدام

 إجراء   خالل

 
 االستخدام  إعادة  عدم  یجب
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 واحد

 الرمز عنوان الرمز الرمز   وصف الشرط القیاسي  /  المرجع
BS EN ISO 15223-13 / 

5.4.3 
 لمراجعة   المستخدم  حاجة  إلى  یشیر

 االستخدام  تعلیمات   راجع االستخدام  تعلیمات
 

 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.4.3, A.15 

 مراجعة  إلى  المستخدم  حاجة  إلى  یشیر
 االستخدام   تعلیمات

 الموقع   على  االستخدام  تعلیمات   راجع
 اإللكتروني

halyardhealth.com/information 

 

 

 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.4.4 

  یشیر إلى حاجة المستخدم لمراجعة
  تعلیمات إعادة االستخدام لمعرفة
  المعلومات التحذیریة الھامة مثل

  التحذیر واالحتیاطات التي ال یمكن
 الطبي نفسھ   الجھاز  على  تقدیمھا
 متعددة   ألسباب

 
 

 تحذیر

 
 

 

 
BS EN 159864 / 4.2 

  شیر إلى أن الجھاز الطبي یحتوي
 إیثیل   ثنائي  فثاالت(  فثاالت  على

 )ھكسیل
 إیثیل   ثنائي   فثاالت  -  فثاالت  على  یحتوي
 ھكسیل 

 

 

 

10 
  ر إلى أن الجھاز الطبي ال یحتوي

 إیثیل   ثنائي  فثاالت(  فثاالت  على
 دن ◌ّ   كمل   )ھكسیل 

 ثنائي  فثاالت  -  فثاالت  على  ال یحتوي
 ھكسیل   إیثیل

 

 

ASTM F2502-135 / 
7.3.3 

 التصویر   أجھزة   عن   دا ◌ً   بعی   ُ◌یحفظ 
 آمن   غیر  المغناطیسي  الرنین المغناطیسي  بالرنین

 

 
 

EN ISO 374-16 / 6.3 
  یشیر إلى أن الجھاز الطبي یوفر

 االختراق   ضد  كیمیائیة  حمایة  مستوى
 "ج"من النوع 

 
 الكیمیائیة   الحمایة  مستوى

 

 

EN ISO 374-57 / 6.2 یشیر إلى جھاز طبي یحمي  
 والفطریات  البكتیریا  من  المستخدمین

 من  الحمایة  –  الدقیقة  الكائنات  حمایة
  والفطریات  البكتیریا

  )المجلس األوروبي(الئحة 
 المحلق   /  1935/82004رقم  

2 

 عند  آمن  الطبي  الجھاز  أن  إلى  یشیر
 الطعام   مالمسة

 
 الطعام   مالمسة  عند  آمن

 

 

BS EN ISO 15223-13 / 5.1.8 
ى الكیان الذي یستورد الجھاز    

 االستیراد  جھة األوروبي   االتحاد   إلى  الطبي
 

 

BS EN ISO 15223-13 / 5.2.13 
 مع   واحد   ممعقّ   غالف  نظام  إلى  یشیر

 ل داخل ا  ي ف   ق  ٍ  ا وف  ال غ
 واق   غالف   مع  واحد  قم◌ّ   مع  غالف  نظام
 الداخل  في

 

 

BS EN ISO 15223-13 / 5.7.7  الطبي  الجھاز طبي  جھاز  عن  عبارة صنف  إلىیشیر  

BS EN ISO 15223-13 / 5.7.10 
 معلومات  على  یحتوي  حامل  إلى  یشیر

 الفرید  معرف الجھاز الفرید  الجھاز  معرف
 

 

BS EN ISO 15223-13 / 5.4.5 
 یحتوي  ال  الطبي  الجھاز  أن  إلى  یشیر
 طبیعي  مطاط  التكس  على  ال یحتوي طبیعي   مطاط  التكس  على

 

 
 

10 
 الجھاز   ارتداء  ینبغي  أنھ  إلى  یشیر

 3  بعمر  األطفال  بواسطة  فقط  الطبي
 .فأكثر  سنوات

 3  بعمر  لألطفال  لالستخدام  مخصص
 فأكثر   سنوات

 

 

 توفیرھما   یتم  )اثنین(  قفازین  إلى  یشیر 10
 القفازان  أساسیة  استخدام  كوحدة

 

 
 

  یر إلى قفاز واحد مالئم لكال الیدین، 10
 الواحد   القفاز أساسیة  استخدام  كوحدة  توفیره  یتم

 
 لوائح   بموجب  منھ   التخلص  یجب 10

 صحیح  بشكل  التخلص  یتم المحلیة  السلطات
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 لمجموعات   الفتح  مواضع   إلى  یشیر 10

 ھنا   یفتح مة المعقّ   األغلفة
 أو

 أو
 

10 
  یر إلى أنھ یجب عدم فتح الغالف من

 المنتج  لتجنب تلف  حاد  سكین  خالل
 .الغالف  دخل

 
 حاد   سكین  خالل  من  ُ◌یفتح  ال

 

 
 

 الرمز عنوان الرمز الرمز   وصف الشرط القیاسي  /  المرجع
 

10 
  یشیر إلى أن الجھاز الطبي یفي

 من   3  المستوى  من  األداء  بمتطلبات
ANSI/AAMI PB70 

 
AAMI  3  المستوى  من 

 
 

 

10 
  یر إلى أن الجھاز الطبي یلبي

 شروط   من  4  رقم  المستوى
PB70  ANSI/AAMI   باألداء  الخاصة 

 
 4  رقم  AAMI  مستوى

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 

  یشیر إلى أن المادة المستخدمة في
  الجھاز الطبي تم اختبارھا وتلبي معیار

F1670  ASTM  ) االختبار  طریقة 
  القیاسیة لمقاومة المواد المستخدمة في
  المالبس الواقیة لالختراق بواسطة الدم

  ASTM  والمعیار )االصطناعي
F1671 )طریقة االختبار القیاسیة  

  لمقاومة المواد المستخدمة في المالبس
 الكائنات  لالختراق بواسطة  الواقیة
 -Phi  عاثیة   باستخدام  لألمراض   المسببة
X174   اختبار   كنظام.( 

 
 
 
 

 1671و   ASTM 1670  اختبار 

 
 
 
 
 
 

 

 

10 
 یلبي   الطبي  الجھاز  أن  إلى  یشیر

 EN  شروط  من  القیاسي  المستوى
 باألداء   الخاصة  13795

 
 القیاسي   EN  13795  أداء

 
 

 

10 
 یلبي   الطبي  الجھاز  أن  إلى  یشیر

 EN  شروط  من  العالي  المستوى
 باألداء   الخاصة  13795

 
 العالي   EN 13795  أداء 

 
 

 

10 
  یشیر إلى أن من یرتدي الجھاز ینبغي

 الجانب  مع توجیھ  وجھ  قناع  وضع  علیھ
 للخارج   المطبوع

 المطبوع  الجانب  توجیھ  مع  االرتداء  یتم
 للخارج 

 

 
 

10 
 ینبغي  الجھاز  یرتدي  من   أن   إلى  ر

  علیھ وضع عروتي األذنین فوق
 بالوجھ  الوجھ  قناع  لتثبیت  األذنین

 
 األذنین  فوق  عروتي األذن  ضع

 

 
 
 

10 

  شیر إلى أن من یرتدي الجھاز ینبغي 
  اللینعلیھ الضغط على سلك األنف  

 الوجھ  شكل  یتخذ  قناع األنف  لجعل
 صورة  بأفضل  لیالئم

 
 الوجھ   فوق  األنف  سلك  تشكیل

 

 

 

10 
  شیر إلى حاجة المستخدم إلى مراجعة

 عنوان   في  الموجود  المطابقة  إعالن
URL  إلیھ   المشار 

 
 المطابقة  إعالن  راجع

 

 

 
 

11 

 
  یشیر إلى أن الجھاز غیر معد

 عادي   شخص  لالستخدام بواسطة

  الوالیات(یقصر القانون االتحادي   :تنبیھ
  على  الجھاز  ھذا  بیع  )األمریكیة  المتحدة
 طبیب  بناء على أمر  أو  األطباء

 
 

 
 
 

12 

 
 ویفي   معتمد  الجھاز  أن  إلى  تشیر

 المرجعي   بالمعیار

 
 

 Intertek  شھادة
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13 

 
  شیر إلى التجمیع المنفصل لنفایات

 واإللكترونیة  الكھربائیة  األجھزة

 
 الكھربائیة  األجھزة  لنفایات  منفصل  تجمیع

 واإللكترونیة
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14 

 

 تدویر   إعادة  ینبغي  أنھ  إلى  یشیر
 أیون   اللیثیوم  بطاریة

 
 

 أیون  اللیثیوم  بطاریة  تدویر  إعادة

 

 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.1.7 

  یشیر إلى الرقم التسلسلي للشركة
 طبي  جھاز  تمییز  یمكن  بحیث  المصنعة

 محدد

 
 التسلسلي   الرقم

 

 
 

 صدمة  حدوث  ھناك خطر   أن  یشیر إلى 15
 كھربائیة

 
 الكھربائي  الخطر

 
 
 

 على  المنتج یحتوي  أن  إلى  یشیر 15
 محاید  منصھر

 
 المنصھر 

 

 

 

15 
  سریعھذا المنتج یحتوي على منصھر 

 عند  أمبیر   3.15  تعادل  بقدرة  االستجابة
 فولت   250

 
 السریعة  االستجابة  منصھر  قدرة

 
F3.15AH250 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.3.9 

  یشیر إلى نطاق الضغط الجوي الذي
 الطبي  الجھاز  لھ  یتعرض  أن   یمكن
 .بأمان

 
 الجوي  الضغط  حد

 

 
 
 
 

10 

  یشیر إلى أن ھذا المنتج یتجاوز
 الطبیة  القفازات  AQL  متطلبات

  الجزء –مخصصة لالستخدام الفردي 
 من  للتحقق  واالختبارات  المتطلبات  1:

 ثقوب   وجود  عدم

 
 اختبار  من  للتحرر  للجودة  المقبول  الحد

 –  AQL  1.0الثقوب 

 
 

 

 
 
 

10 

  شیر إلى أن ھذا المنتج یلبي متطلبات
AQL1-455  لكل  EN  BS   قفازات 

  -طبیة مخصصة لالستخدام الفردي 
 واالختبارات  المتطلبات  1:  الجزء
 ثقوب  وجود  عدم من  للتحقق

 
 اختبار  من  للتحرر  للجودة  المقبول  الحد

 –  AQL  1.5الثقوب 

 
 

 

 
 
 
 

10 

  یشیر إلى أن ھذا الجھاز ھو جھاز من
  الفئة األولى بموجب الئحة األجھزة 

  معتمد   وأن المنتج 745/2017الطبیة 
  الشخصیة   لالئحة معدات الوقایةقا  ًوف

 رقم   االعتماد  جھة  بواسطة  425/2016
2797 

 
  جھاز طبي من الفئة األولى، معدات

 معتمدة  الثالثة  الفئة  من  الشخصیة  الوقایة
BSI (CE 2797) من 

 

 

 

10 
  یشیر إلى جھاز طبي یمكن استخدامھ

 على  )متعددة  إجراءات(  مرات  عدة
 مریض واحد 

 
 متعددة   استخدامات  –  مریض واحد

 

 
 

10 
  یشیر إلى أنھ ال ینبغي ارتداء الجھاز

 من   غیرھا  أو  الجراحیة  لإلجراءات
 الغازیة  اإلجراءات

 الجراحیة  العملیات  إلجراء  ارتداؤه  یتم  ال
 الغازیة   أو
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10 

یشیر إلى أن الجھاز الطبي یحتوي 
على األلومنیوم ویجب عدم 

استخدامھ مع األجھزة الباعثة 
 للطاقة

یحتوي على األلومنیوم .یُحظر االستخدام 
 .مع األجھزة الباعثة للطاقة

 

10 

یشیر إلى وجوب عدم استخدام 
الجھاز الطبي في حالة وجود لھب 

 مكشوف 

یُحظر االستخدام عند وجود لھب 
  .مكشوف

10 

یشیر إلى وجوب عدم استخدام 
الجھاز الطبي في حالة وجود مادة 

تخدیر قابلة لالشتعال وتجنب 
مالمسة مصادر اإلشعال المحتملة .
یشیر إلى إمكانیة استخدام الجھاز 

الطبي في المنتجات التي یمكن 
 .تعقیمھا باستخدام أكسید اإلیثیلین

تنبیھ :یُحظر االستخدام عند وجود مادة 
تخدیر قابلة لالشتعال .تجنب مالمسة 

مصادر اإلشعال المحتملة .یمكن استخدامھ 
في المنتجات التي  یمكن تعقیمھا باستخدام 

  .أكسید اإلیثیلین 

10 

یشیر إلى وجوب عدم استخدام 
الجھاز الطبي في حالة وجود مادة 

مخدرة قابلة لالشتعال ووجوب 
 .عدم غسلھ

تنبیھ :یُحظر االستخدام عند وجود مادة 
  .تخدیر قابلة لالشتعال .یُحظر الغسل

 
EN ISO 374-57 / 6.2 

  یشیر إلى جھاز طبي یحمي
 والفطریات  البكتیریا  من  المستخدمین
 والفیروسات 

  الحمایة من -حمایة الكائنات الدقیقة 
 والفیروسات   والفطریات  البكتیریا

 

 

 إعالن المطابقة للمملكة المتحدة

یشیر إلى أن المنتج متوافق مع  
المتطلبات القانونیة ذات الصلة  

المطبقة على المنتج المحدد، وأن  
المصدر یتحمل المسؤولیة الكاملة 

 عن امتثال المنتج

لألجھزة  المتحدة  المملكة  الئحة 
الطبیة (بالصیغة المعدلة وما إلى  

 ذلك) (خارج االتحاد األوروبي)

 
\              
   
  
                      

                                               

 
 

 الرقم  القیاسي   المرجع  القیاسي   العنوان
 MDD 93/42/EEC 1 الطبیة  األجھزة   بخصوص   1993  14  یونیو   بتاریخ   EEC/93/42  رقم  المجلس   توجیھ
 إبریل  5  بتاریخ  بالمجلس  والخاصة  األوروبي  بالبرلمان  الخاصة  2017/745  رقم  )األوروبي  االتحاد(  الئحة

2017 
MDR 2017/745 2 

 الجزء  توفیرھا،  یتم  التي  والمعلومات  والوسم،  الطبیة،  األجھزة  بطاقات  مع  المستخدمة  الرموز  -  الطبیة  األجھزة
 العامة   الشروط  1:

BS EN ISO 15223-1 3 

 BS EN 15986 4 فثاالت  على  تحتوي  التي  الطبیة  وسم األجھزة  شروط  -  الطبیة  األجھزة  وسم  في  الرموز المستخدمة
 ASTM F2502-13 5 المغناطیسي  الرنین  بیئة   في  السالمة  ألجل  األخرى  والمواد  الطبیة  لألجھزة  عالمات  لوضع  القیاسیة   الممارسة
 الخاصة  األداء  وشروط  المصطلحات  1:  الجزء  –  الدقیقة  واألحیاء  الخطرة  الكیمیائیة  المواد  من  الواقیة  القفازات

 1  التعدیل  الكیمیائیة،  بالمخاطر 
EN ISO 374-1 6 

 الخاصة  األداء  وشروط  المصطلحات  5:  الجزء  –  الدقیقة  واألحیاء  الخطرة  الكیمیائیة  المواد  من  الواقیة  القفازات
 الدقیقة  األحیاء  بمخاطر 

EN ISO 374-5 7 

 أكتوبر  27  بتاریخ  بالمجلس  والخاصة  األوروبي  بالبرلمان  الخاصة  2004/1935  رقم  )األوروبي  المجلس(  الئحة
2004 

  المجلس(الئحة 
 رقم   )األوروبي

1935/2004 

8 

 حول   2009  یونیو   18  بتاریخ   بالمجلس   والخاص  األوروبي   بالبرلمان  الخاص   EC/2009/48  رقم  التوجیھ 
 األطفال  لعب  سالمة

 رقم   التوجیھ
2009/48/EC 

9 

 10  المعیاریة  للمعاییر  مرجع  لھا التي لیس  الرموز
801.109  §  CFR  21  -   21 الطبیة   الوصفات   أجھزة CFR 801.109 11 
 12 شھادةInterterk Intertek  بواسطة  المباشرة   العالمات  طباعة  إرشادات
 األجھزة  بشأن   2012  یولیو  4  بتاریخ  والمجلس  األوروبي  البرلمان  عن  الصادر  EU/2012/19  رقم  التوجیھ

 (WEEE)  واإللكترونیة   الكھربائیة
2012/19/EUالتوجیھ 

Annex IX 
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 IEC 62902:2019 14 بھا   الخاصة  الكیمیاء  لتمییز  العالمات   وضع  رموز  -  والبطاریات  الثانویة  الخالیا
 IEC 60950-1 15 العامة  المتطلبات  :األول   الجزء  -  السالمة  -  المعلومات تكنولوجیا  أجھزة

 


