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Europæisk overensstemmelse 

Angiver, at produktet opfylder 
kravene i den relevante 
europæiske lovgivning om 
sundhed, sikkerhed og 
miljøbeskyttelse 

MDD 
93/42/EEC1 / 
ANNEX XII 
MDR 2017/7452 
/ ANNEX V 

 

 Fabrikant Angiver den medicinske enheds 
fabrikant 

BS EN ISO 
15223-13 / 5.1.1 

 

 

 
Fabrikant 

Angiver den medicinske enheds 
fabrikant i situationer, hvor 
baggrundsprintfarven er mørk 

 

10 

 
 

Autoriseret repræsentant i det 
europæiske fællesskab 

Angiver den autoriserede 
repræsentant i det europæiske 
fællesskab 

BS EN ISO 
15223-13 / 5.1.2 

 

 
Fremstillingsdato Angiver den medicinske enheds 

fremstillingsdato. 
BS EN ISO 
15223-13 / 5.1.3 

 

 
Brug før Angiver den dato, hvorefter den 

medicinske enhed ikke må bruges. 
BS EN ISO 
15223-13 / 5.1.4 

 

 

 
Parti kode 

Angiver producentens partikode, 
så parti eller nummer kan 
identificeres. 

BS EN ISO 
15223-13 / 5.1.5 

 

 

 
Katalognummer 

Angiver producentens 
katalognummer, så de medicinske 
enheder kan identificeres 

BS EN ISO 
15223-13 / 5.1.6 

 

 Steriliseret med etylenoxid Angiver en medicinsk enhed, der 
ser steriliseret med etylenoxid 

BS EN ISO 
15223-13 / 5.2.3 

 

 Steriliseret med bestråling Angiver en medicinsk enhed, der 
ser steriliseret med bestråling 

BS EN ISO 
15223-13 / 5.2.4 

 
Må ikke gensteriliseres Angiver en medicinsk enhed, der 

ikke må gensteriliseres 
BS EN ISO 
15223-13 / 5.2.6 

 

 

 
Usteril 

Angiver en medicinsk enhed, der 
ikke er blevet udsat for 
steriliseringsproces 

BS EN ISO 
15223-13 / 5.2.7 

 

 
Må ikke anvendes, hvis 
emballagen er beskadiget 

Angiver en medicinsk enhed, der 
ikke bør bruges, hvis pakken er 
blevet beskadiget eller åbnet. 

BS EN ISO 
15223-13 / 5.2.8 

 
Holdes væk fra sollys Angiver en medicinsk enhed, der 

skal beskyttes mod lyskilder 
BS EN ISO 
15223-13 / 5.3.2 

 

 
Skal beskyttes mod varme og 
radioaktive kilder 

Angiver en medicinsk enhed, der 
skal beskyttes mod varme- og 
radioaktive kilder 

BS EN ISO 
15223-13 / 5.3.3 

 
Skal opbevares tørt Angiver en medicinsk enhed, der 

skal beskyttes mod fugt 
BS EN ISO 
15223-13 / 5.3.4 

 

 

Skal opbevares tørt Opbevares 
ved mindre end 85 % fugtighed 

Angiver luftfugtighedsgrænser, 
som den medicinske enhed sikkert 
kan udsættes for 

 

10 
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Temperaturgrænser 

Angiver temperaturgrænser, som 
den medicinske enhed sikkert kan 
udsættes for 

BS EN ISO 
15223-13 / 5.3.7 

 

 

 
Luftfugtighedsbegrænsninger 

Angiver luftfugtighedsinterval, som 
den medicinske enhed sikkert kan 
udsættes for 

BS EN ISO 
15223-13 / 5.3.8 

 

 

Må ikke genanvendes Angiver en medicinsk enhed, der er 
beregnet til engangsbrug eller til 
brug på en enkelt patient under en 
enkelt procedure. 

 
BS EN ISO 
15223-13 / 5.4.2 

 

 
Henvis til brugsvejledning før 
brug 

Angiver at brugeren skal konsultere 
brugsvejledningen 

BS EN ISO 
15223-13 / 5.4.3 

 

 
Se brugsanvisningen på 
halyardhealth.com/information 

Angiver, at brugeren skal se i 
brugsvejledningen 

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

 
 
 

 

 
 
 
Advarsel 

Angiver at brugeren skal konsultere 
brugsvejledningen for vigtige 
advarende oplysninger såsom 
advarsel og forholdsregler, der af 
forskellige årsager ikke kan 
præsenteres på selve den 
medicinske enhed 

 
 

BS EN ISO 
15223-13 / 5.4.4 

 

 

 
Indeholder ftalater - DEHP 

Angiver at den medicinske enhed 
indeholder ftalater [DEHP Di (2- 
ethylhexyl)] 

BS EN 159864 / 
4.2 

 

 

 
Indeholder ikke ftalater - DEHP 

Angiver at den medicinske enhed 
ikke indeholder ftalater [DEHP Di 
(2-ethylhexyl)] som blødgører 

 

10 

 

 
Må ikke bruges med magnetisk 
resonans (MR) 

Holdes væk fra magnetisk 
resonansbillede (MRI) udstyr 

ASTM F2502-135 
/ 7.3.3 

 

 

 
Kemisk beskyttelsesniveau 

Angiver at den medicinske enhed 
yder type C beskyttelse mod 
kemisk gennemtrængning 

EN ISO 374-16 / 
6.3 

 

 

Mikroorganismebeskyttelse – 
beskyttelse mod bakterier og 
fungi 

Angiver, at en medicinsk enhed 
beskytter brugerne mod bakterier 
og fungi 

EN ISO 374-57 / 
6.2 

 

 

 
Madkontakt sikker Angiver at den medicinske enhed, 

der er sikker til madkontakt 

Forordning (EF) 
nr. 1935/20048 / 
BILAG II 

 

 

 
Importør 

Angiver den enhed, der importerer 
den medicinske enhed til Den 
Europæiske Union 

BS EN ISO 
15223-13 / 5.1.8 

 

 

Enkelt steril barriere system 
med beskyttende emballage 
indeni 

Angiver et enkelt steril barriere 
system med beskyttende 
emballage indeni 

BS EN ISO 
15223-13 / 5.2.13 
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 Medicinsk enhed Angiver at dette er en medicinsk 
enhed 

BS EN ISO 
15223-13 / 5.7.7 

 

 

 
Unik enhedsidentifikator 

Angiver en transportør, der 
indeholder unikke 
enhedsidentifikationsoplysninger 

BS EN ISO 
15223-13 / 5.7.10 

 

 
Produkt indeholder ikke 
naturgummilatex 

Angiver at den medicinske enhed, 
ikke indeholder naturgummilatex 

BS EN ISO 
15223-13 / 5.4.5 

 

 
Beregnet til brug med børn på 
3 og derover. 

Angiver at den medicinske enhed 
kun bør bruges af børn på 3 år og 
over 

 

10 

 

 
Handskepar Angiver, at et par handsker (to) er 

vedlagt som basis brugsenhed 
 

10 

 
 

En handske 
Angiver, at en ambidekstral 
handske er vedlagt som basis 
brugsenhed 

 

10 

 
Kasser korrekt Bortskaffes i henhold til de lokale 

bestemmelser 
 

10 

eller 
eller  

Åbn her Angiver åbningsplaceringer for 
steril barriere emballager 

 
10 

 

 

 
Åbn ikke med skarp kniv 

Angiver, at pakken ikke skal åbnes 
med en skarp kniv for at undgå at 
beskadige produktet inde i pakken 

 

10 

 
 

 
AAMI-niveau 3 

Angiver, at den medicinske enhed 
opfylder Niveau 3-kravene til 
ydeevne i ANSI/AAMI PB70 

 

10 

 
 

 
AAMI Niveau 4 

Angiver, at den medicinske enhed 
opfylder ANSI / AAMI PB70s Niveau 
4 ydelseskrav 

 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
ASTM 1670 og 1671 Testning 

Angiver, at materialet anvendt i 
den medicinske enhed er testet og 
opfylder ASTM F1670 (standard 
testmetode for 
beskyttelsesbeklædnings 
materialers modstandsdygtighed, 
mod gennemtrængning af syntetisk 
blod) og ASTM F1671 (standard 
testmetode for 
beskyttelsesbeklædnings 
materialers modstandsdygtighed, 
mod gennemtrængning af 
blodbårne patogener ved 
anvendelse af Phi-X174-bakteriofag 
som testsystem) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 

 
EN 13795 Standard ydelse 

Angiver, at den medicinske enhed 
opfylder EN 13795s standard 
niveau ydelseskrav 

 

10 
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EN 13795 Høj ydeevne 

Angiver, at den medicinske enhed 
opfylder EN 13795s højt niveau 
ydelseskrav 

 

10 

 

 

Skal haves på med trykte side 
udad 

Angiver, at brugeren skal have 
ansigtsmasken på med den trykte 
udad 

 

10 

 

 

 
Anbring øresløjfer over ørerne 

Angiver, at brugeren skal anbringe 
øresløjfer over ørerne for at 
fastgøre ansigtsmaske til ansigt 

 

10 

 

 

 

Form næsebøjle til ansigt 

Angiver, at brugeren skal trykke på 
den formbare næsebøjle for at 
forme ansigtsmasken til ansigtet, 
så den får den bedste pasform 

 
 

10 

 

 
Se 
overensstemmelseserklæring 

Angiver, at brugeren skal se i 
overensstemmelseserklæringen på 
den angivne webadresse 

 

10 

 
 

 

FORSIGTIG: Ifølge føderal 
lovgivning (USA) må denne 
enhed kun sælges af eller efter 
ordination af en læge. 

Angiver, at enheden ikke er 
beregnet til at blive brugt af 
lægmand 

 
 

11 

 

 

 
 
Intertek-certificering 

 

Angiver, at enheden er certificeret 
og opfylder den angivne standard 

 
 
 

12 

 

 

Særskilt indsamling af affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr 
(WEEE) 

 
Angiver særskilt indsamling for 
WEEE 

 
 
 

13 

 

 

 
 
Genbrug af lithium-ionbatteri 

 

Angiver, at lithium-ion-batteriet 
skal genbruges 

 
 
 

14 

 

 

 
Serienummer 

Angiver producentens 
serienummer, så den enkelte 
medicinske enhed kan identificeres 

BS EN ISO 
15223-13 / 5.1.7 

 

 
Elektrisk fare Angiver, at der er risiko for 

elektrisk stød 

 
 

15 

 

 
Sikring Angiver, at produktet har en 

neutral sikring 
 

15 

 
F3.15AH250 Klassificering som 

hurtigtvirkende sikring 

Dette produkt indeholder en 
hurtigtvirkende sikring, der er 
normeret til 3,15 A ved 250 V 

 

15 
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Atmosfærisk trykbegrænsning 

Indikerer området for atmosfærisk 
tryk, som det medicinske udstyr 
forsvarligt kan udsættes for. 

BS EN ISO 
15223-13 / 5.3.9 

 
 

 

 
Acceptabel kvalitetsgrænse for 
test for tilstedeværelse af 
huller – AQL 1.0 

Angiver, at dette produkt 
overskrider AQL-kravene 
Medicinske handsker til 
engangsbrug – Del 1: Krav og test 
for tilstedeværelse af huller 

 
 
 

10 

 
 

 

 
Acceptabel kvalitetsgrænse for 
test for tilstedeværelse af 
huller – AQL 1.5 

Angiver, at dette produkt opfylder 
AQL-kravene i BS EN 455 1 
Medicinske handsker til 
engangsbrug – Del 1: Krav og test 
for tilstedeværelse af huller 

 
 
 

10 

 
 

 

 
 
Medicinsk udstyr i klasse I, PPE 
kategori III-certificeret af BSI 
(CE 2797) 

Angiver, at denne enhed er en 
klasse I-enhed i henhold til 
forordningen om medicinsk udstyr 
2017/745, og at produktet er 
certificeret i henhold til PPE- 
forordningen 2016/425 af det 
bemyndigede organ 2797 

 
 
 
 
 

10 

 

 
Enkelt patient – kan bruges 
flere gange 

Angiver en medicinsk enhed, der 
kan bruges flere gange (flere 
procedurer) på en enkelt patient 

 

10 

 

 
Må ikke bæres ved kirurgiske 
eller invasive indgreb 

Angiver, at enheden ikke bør 
bæres under kirurgiske eller andre 
invasive indgreb 

 

10 

 

Indeholder aluminium. Må 
ikke anvendes med udstyr, 
der udsender energi.  

Angiver, at det medicinske udstyr 
indeholder aluminium og ikke bør 
anvendes med udstyr, der 
udsender energi  

10 

 
Må ikke anvendes i 
nærheden af åben ild. 

Angiver, at det medicinske udstyr 
ikke må anvendes i nærheden af 
åben ild  

10 

 

FORSIGTIG: Må ikke 
anvendes i nærheden af 
brandfarlig anæstesi. Undgå 
kontakt med potentielle 
antændelseskilder. Kan 
bruges i produkter, der kan 
steriliseres med EO.  

Angiver, at det medicinske udstyr 
ikke bør anvendes i nærheden af 
brandfarlig anæstesi og at kontakt 
med potentielle antændelseskilder 
bør undgås. Angiver, at det 
medicinske udstyr kan anvendes i 
produkter, der kan steriliseres med 
ethylenoxid.  

10 

 

FORSIGTIG: Må ikke 
anvendes i nærheden af 
brandfarlig anæstesi. Må ikke 
vaskes. 

Angiver, at det medicinske udstyr 
ikke må anvendes i nærheden af 
brandfarlig anæstesi og ikke må 
vaskes.  

10 
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Mikroorganismebeskyttelse – 
beskyttelse mod bakterier, 
fungi og vira 

Angiver, at medicinsk enhed 
beskytter brugerne mod bakterier, 
fungi og vira 

EN ISO 374-57 / 
6.2 

 
 
 
 

                                                                                                                      

Storbritanniens 
overensstemmelseserklæring                    

Angiver, at produktet er i 
overensstemmelse med de 
relevante lovkrav, der gælder for 
det specifikke produkt, og at 
udstederen påtager sig det fulde 
ansvar for produktets 
overensstemmelse                    

             
Storbritanniens 
regler for 
medicinsk udstyr 
(ændring osv.) 
(EU Exit).                    

 
 

Nummer Standard 
reference 

Standard titel 

1 MDD 93 / 42 / EEC Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices (Rådets 
direktiv 93/42 / EØF 14. juni 1993 om medicinske enheder) 

2 MDR 2017 / 745 Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 
2017 (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/745, 5. april 2017) 

3 BS EN ISO 15223-1 Medical Devices – Symbols to be used with medical device labels, labelling and 
information to be supplied Part 1: General Requirements (Medicinske enheder - 
Symboler, der skal bruges med etiketter til medicinsk udstyr, mærkning og 
information, der skal leveres Del 1: Generelle krav) 

4 BS EN 15986 Symbol for use in the labelling of medical devices – Requirements for labelling of 
medical devices containing phthalates (Symbol til brug ved mærkning af medicinske 
enheder- Krav til mærkning af medicinske enheder, der indeholder ftalater) 

5 ASTM F2502-13 Standard Practice for Marking Medical Devices and Other Items for Safety in the 
Magnetic Resonance Environment (Standard praksis for markering af medicinske 
enheder og andre genstande mht. sikkerhed i magnetisk resonansmiljø) 

6 EN ISO 374-1 Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms – Part 1: 
Terminology and performance requirements for chemical risks; Amendment 1 
(Beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer - Del 1: 
Terminologi og ydelseskrav til kemiske risici; Ændring 1) 

7 EN ISO 374-5 Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms – Part 5: 
Terminology and performance requirements for micro-organisms risks 
(Beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer - Del 5: 
Terminologi og ydelseskrav til mikroorganisker risici) 

8 Forordning (EF) nr. 
1935/2004 

Regulation (EC) 1935/2004 of the European Parliament and of the Council of 27 
October 2004 (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 1935/2004, 27. 
oktober 2004) 

9 Direktiv 2009/48 / 
EF 

Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 
on the safety of toys (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48 / EF 18. juni 
2009 om legetøjssikkerhed) 

10  Symboler, for hvilke der ikke er nogen normative standardhenvisninger 
11 21 CFR-801.109 21 CFR § 801.109 - Receptpligtige enheder 
12 Intertek- 

certificering 
Retningslinjer for direkte aftryksmærkning af Interterk 

13 Direktiv 
2012/19/EU bilag 
IX 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) 
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14 IEC 62902:2019 Sekundære celler og batterier - Markeringssymboler til identifikation af kemisk 
indhold 

15 IEC 60950-1 Informationsteknologiudstyr — Sikkerhed — Del 1: Generelle krav 
 


