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Euroopa vastavusmärgis 

Näitab, et toode vastab Euroopa 
tervise-, ohutuse- ja 
keskkonnakaitsealase 
seadusandluse nõuetele 

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

 

 Tootja Näitab meditsiiniseadme tootjat BS EN ISO 15223- 
13 / 5.1.1 

 

 
Tootja Näitab meditsiiniseadme tootjat 

tumeda taustavärvi puhul 
 

10 

 

 
Volitatud esindaja Euroopa 
Ühenduses 

Näitab volitatud esindajat 
Euroopa Ühenduses 

BS EN ISO 15223- 
13 / 5.1.2 

 

 
Tootmise kuupäev Näitab meditsiiniseadme 

tootmise kuupäeva 
BS EN ISO 15223- 
13 / 5.1.3 

 

 
Kasutada enne Näitab kuupäeva, pärast mida ei 

tohi meditsiiniseadet kasutada 
BS EN ISO 15223- 
13 / 5.1.4 

 

 

 
Partii tähis 

Näitab tootja partii tähist, 
võimaldades identifitseerida 
partiid 

BS EN ISO 15223- 
13 / 5.1.5 

 

 

 
Kataloogi number 

Näitab tootjapoolset kataloogi 
numbrit, võimaldades 
identifitseerida meditsiiniseadet 

BS EN ISO 15223- 
13 / 5.1.6 

 
 

Steriliseeritud kasutades 
etüleenoksiidi 

Näitab, et meditsiiniseade on 
steriliseeritud etüleenoksiidi 
kasutades 

BS EN ISO 15223- 
13 / 5.2.3 

 

 
Steriliseeritud kasutades 
kiiritust 

Näitab, et meditsiiniseade on 
steriliseeritud kiiritust kasutades 

BS EN ISO 15223- 
13 / 5.2.4 

 
Mitte resteriliseerida Näitab, et meditsiiniseadet ei 

tohi resteriliseerida 
BS EN ISO 15223- 
13 / 5.2.6 

 

 
Mittesteriilne Näitab, et meditsiiniseade ei ole 

steriliseerimisprotsessi läbinud 
BS EN ISO 15223- 
13 / 5.2.7 

 

 

 
Mitte kasutada, kui pakend on 
kahjustatud 

Näitab, et meditsiiniseadet ei 
tohi kasutada, kui pakend on 
saanud kahjustada või olnud 
avatud 

 
BS EN ISO 15223- 
13 / 5.2.8 

 
Hoida päikesevalguse eest Näitab, et meditsiiniseade vajab 

kaitset valgusallikate eest 
BS EN ISO 15223- 
13 / 5.3.2 

 

 
Kaitsta kuumuse ja 
radioaktiivsete allikate eest 

Näitab, et meditsiiniseadet tuleb 
kaitsta kuumuse ja 
radioaktiivsete allikate eest 

BS EN ISO 15223- 
13 / 5.3.3 

 
Hoida kuivas Näitab, et meditsiiniseadet tuleb 

kaitsta niiskuse eest 
BS EN ISO 15223- 
13 / 5.3.4 

 

 

Hoida kuivas. Säilitada 
õhuniiskusel alla 85% 

Näitab niiskuse piirväärtusi, mille 
piires saab meditsiiniseadet 
ohutult hoida 

 

10 

 

 

 
Temperatuuri piirang 

Näitab temperatuuri piirväärtusi, 
mille piires saab meditsiiniseadet 
ohutult hoida 

BS EN ISO 15223- 
13 / 5.3.7 
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Niiskuse piirang 

Näitab niiskuse vahemikku, mille 
piires saab meditsiiniseadet 
ohutult hoida 

BS EN ISO 15223- 
13 / 5.3.8 

 

 

 

Mitte taaskasutada 

Näitab, et meditsiiniseade on 
mõeldud ühekordseks 
kasutamiseks või ühe patsiendi 
peal ühe protseduuri kestel 

 
BS EN ISO 15223- 
13 / 5.4.2 

 

 Uuri kasutusjuhendit Näitab, et kasutaja peaks uurima 
kasutusjuhendit 

BS EN ISO 15223- 
13 / 5.4.3 

 

 

Vaadake kasutusjuhiseid 
veebilehelt 
halyardhealth.com/information 

Osutab, et kasutaja peab lugema 
kasutusjuhiseid 

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

 
 
 

 

 
 

Ettevaatust! 

Näitab, et kasutaja peaks uurima 
kasutusjuhendit olulise 
hoiatusteabe osas, nagu 
hoiatused ja ettevaatusabinõud, 
mida ei saa eri põhjustel esitada 
meditsiiniseadmel endal 

 
 

BS EN ISO 15223- 
13 / 5.4.4 

 

 

 
Sisaldab ftalaate (DEHP) 

Näitab, et meditsiiniseade 
sisaldab ftalaate [DEHP di(2- 
etüülheksüül)] 

 
BS EN 159864 / 4.2 

 

 

 
Ei sisalda ftalaate (DEHP) 

Näitab, et meditsiiniseade ei 
sisalda plastifikaatorina ftalaate 
(DEHP) [DEHP di(2-etüülheksüül)] 

 

10 

 

 

 
Magnetresonantsi (MR) ohtlik 

Hoidke eemal 
magnetresonantstomografia 
(MRT) seadmetest 

ASTM F2502-135 / 
7.3.3 

 

 

 
Kemikaalide eest kaitsmise tase 

Näitab, et meditsiiniseade tagab 
kemikaalide läbivuse kaitse C 
tüübi taseme 

EN ISO 374-16 / 
6.3 

 

 
Kaitse mikroorganismide - 
bakterite ja seente vastu 

Näitab, et meditsiiniseade 
kaitseb kasutajaid bakterite ja 
seente vastu 

EN ISO 374-57 / 
6.2 

 

 
Toiduga kokkupuutumisel 
ohutu 

Näitab, et meditsiiniseade on 
toiduga kokkupuutumisel ohutu 

Määrus (EL) nr 
1935/20048 / LISA 
II 

 

 Importija Näitab meditsiiniseadet Euroopa 
Liitu importivat üksust 

BS EN ISO 15223-
13 / 5.1.8 

 

 

Ühe steriilse barjääriga 
süsteem, millel on 
kaitsepakend seespool 

Näitab ühe barjääriga süsteemi, 
millel on kaitsepakend seespool 

BS EN ISO 15223-
13 / 5.2.13 

 

 Meditsiiniseade Näitab, et toode on 
meditsiiniseade 

BS EN ISO 15223-
13 / 5.7.7 

 

 
Seadme unikaalne 
identifikaator 

Näitab kandjat, mis sisaldab 
seadme unikaalse identifikaatori 
teavet 

BS EN ISO 15223-
13 / 5.7.10 
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Ei sisalda looduslikku 
kummilateksit 

Näitab, et meditsiiniseade ei 
sisalda looduslikku kummilateksit 

BS EN ISO 15223-
13 / 5.4.5 

 

 
Kasutamiseks 3-aastastel ja 
vanematel lastel 

Näitab, et meditsiiniseadet 
võivad kanda ainult 3-aastased ja 
vanemad lapsed 

 

10 

 

 

 
Kinnaste paar 

Näitab, et kasutamiseks on 
põhiühikuna kaasas paar kindaid 
(kaks kinnast) 

 

10 

 
 
Üks kinnas 

Näitab, et kasutamiseks on 
põhiühikuna kaasas üks kinnas, 
mis sobib mõlemale käele 

 

10 

 

 

 
Kõrvaldage nõuetekohaselt 

Kõrvaldage kasutuselt vastavalt 
kohalikele 
jäätmekäitluseeskirjadele 

 

10 

v 
Või 

õi 
Avada siit Näitab steriilse barjääri 

pakendite avamiskohta 

 
10 

 

 

 
Mitte avada terava noaga 

Näitab, et pakendis oleva toote 
kahjustamise ärahoidmiseks ei 
tohi pakendit avada terava noaga 

 

10 

 
 

 
AAMI tase 3 

Osutab, et meditsiiniseade 
vastab ANSI/AAMI PB70 3. 
taseme jõudlusnõuetele 

 

10 

 
 

 
AAMI tase 4 

Näitab, et meditsiiniseade vastab 
ANSI/AAMI PB70 toimimisnõuete 
tasemele 4 

 

10 
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ASTM 1670 ja 1671 kohaselt 
testitud 

Näitab, et meditsiiniseadmes 
kasutatud materjal on testitud ja 
vastab standarditele ASTM F1670 
„Standard Test Method for 
resistance of materials used in 
protective clothing to 
penetration by synthetic blood“ 
(Standardne katsemeetod 
kaitseriietuses kasutatavate 
materjalide vastupidavuse 
hindamiseks sünteetilise vere 
läbivuse suhtes) ja ASTM F1671 
„Standard Test Method for 
resistance of materials used in 
protective clothing to 
penetration by blood-borne 
pathogens using Phi-X174 
bacteriophage as a test system“ 
(Standardne katsemeetod 
kaitseriietuses kasutatavate 
materjalide vastupidavuse 
hindamiseks verega levivate 
patogeenide läbivuse 
hindamiseks kasutades 
katsesüsteemina Phi-X174 
bakteriofaagi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 

 
EN 13795 standardne toimivus 

Näitab, et meditsiiniseade vastab 
EN 13795 toimimisnõuete 
standardtasemele 

 

10 

 
 

EN 13795 kõrgtasemel 
toimivus 

Näitab, et meditsiiniseade vastab 
EN 13795 toimimisnõuete 
kõrgele tasemele 

 

10 

 

 

 
Kanda trükitud külg väljaspool 

Näitab, et kandja peab panema 
näomaski ette trükitud külg 
väljaspool 

 

10 

 

 

 
Panna kõrva-aasad üle kõrvade 

Näitab, et kandja peab maski näo 
ette panemiseks panema kõrva- 
aasad üle kõrvade 

 

10 

 

 

 

Vormige ninatraat näo järgi 

Näitab, et kandja peab vajutama 
painduvat ninatraati, et anda 
näomaskile näoga kõige paremini 
sobiv kuju 

 
 

10 

 
 
 

 

 
 
Vaadake 
vastavusdeklaratsiooni 

 

Osutab, et kasutaja peab lugema 
vastavusdeklaratsiooni viidatud 
URL-il 

10 
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ETTEVAATUST: USA 
föderaalseadus lubab seadet 
müüa vaid arstil või arsti 
retsepti alusel 

 
Osutab, et seade pole mõeldud 
kasutamiseks tavaisikute poolt 

 
 

11 

 

 

 
 
Interteki sertifikaat 

 
Osutab, et seade on 
sertifitseeritud ja vastab viidatud 
standardile 

 
 
 

12 

 

 

Elektri- ja 
elektroonikaseadmete 
jäätmete eraldi kogumine 

 
Osutab selliste jäätmete eraldi 
kogumisele 

 
 
 

13 

 

 

 
 
Liitium-ioon akude käitlemine 

 

Osutab liitium-ioon akude 
käitlemise vajadusele 

 
 
 

14 

 

 

 
Seerianumber 

Näitab tootja seerianumbrit 
meditsiiniseadme tuvastamise 
jaoks 

BS EN ISO 15223- 
13 / 5.1.7 

 

 
Elektrilöögi oht 

 
Osutab elektrilöögi ohule 

 

15 

 

 

 
Kaitse Osutab, et tootel on nulljuhtme 

kaitse. 

 
 

15 

 
F3.15AH250 Kiiretoimelise kaitsme 

nominaal 

Sellel tootel on kiiretoimeline 
kaitse nominaaliga 3,15 A pingel 
250 V 

 

15 

 

 

 

Atmosfäärirõhu piirang 

Näitab atmosfäärirõhu 
vahemikku, milles 
meditsiiniseadet võib ohutult 
kasutada. 

 
BS EN ISO 15223- 
13 / 5.3.9 

 
 

 

 
Vastuvõetav kvaliteedimäär 
testimiseks aukude puudumise 
suhtes – AQL 1.0 

Näitab, et see toode ületab AQL 
nõudeid Meditsiinikindad 
ühekordseks kasutamiseks – 1. 
osa: Nõuded ja testimine aukude 
puudumise suhtes 

 
 
 

10 

 
 
 

 

 

Vastuvõetav kvaliteedimäär 
testimiseks aukude puudumise 
suhtes – AQL 1.5 

Näitab, et see toode vastab AQL 
nõuetele standardi BS EN 455 
järgi-1 Meditsiinikindad 
ühekordseks kasutamiseks – 1. 
osa: Nõuded ja testimine aukude 
puudumise suhtes 

 
 
 
 

10 
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Meditsiiniseade klass I, PPE 
kategooria III, sertifitseeritud 
BSI poolt (CE 2797) 

Näitab, et see seade kuulub klassi 
I vastavalt Meditsiiniseadmete 
Direktiivile 2017/745 ja on 
sertifitseeritud PPE juhise 
2016/425 järgi informeeritud 
asutuse 2797 poolt 

 
 
 
 

10 

 

 

 
Üks patsient – mitmekordne 
kasutamine 

Näitab, et meditsiiniseadet võib 
kasutada mitu korda (mitmel 
protseduuril) ühe ja sama 
patsiendiga 

 
 

10 

 

 

Mitte kasutada kirurgiliste või 
invasiivsete protseduuride 
puhul 

Näitab, et seadet ei tohiks 
kasutada kirurgiliste või muude 
invasiivsete protseduuride puhul 

 

10 

 

Sisaldab alumiiniumi. Ärge 
kasutage koos energiat 
eraldavate seadmetega.  

Näitab, et meditsiiniseade sisaldab 
alumiiniumi ja seda ei tohiks 
kasutada 
energiakiirgusseadmetega  

10 

 

Mitte kasutada lahtise tule 
läheduses. 

Näitab, et meditsiiniseadet ei tohi 
kasutada lahtise tule läheduses  

10 

 

ETTEVAATUST: mitte kasutada 
tuleohtliku anesteesia korral. 
Vältige kokkupuudet 
potentsiaalsete 
süttimisallikatega. Sobib 
kasutamiseks EO-steriliseeritud 
toodete korral.  

Näitab, et meditsiiniseadet ei tohi 
kasutada tuleohtliku anesteesia 
korral ja vältida tuleb kokkupuudet 
võimalike süüteallikatega. Näitab, 
et meditsiiniseadet võib kasutada 
toodetes, mida võib steriliseerida 
etüleenoksiidiga.  

10 

 

ETTEVAATUST: mitte 
kasutada tuleohtliku 
anesteesia korral. Mitte pesta. 

Näitab, et meditsiiniseadet ei tohi 
kasutada tuleohtliku anesteesia 
korral ja seda ei tohi pesta.  

10 

 

 

Kaitse mikroorganismide - 
bakterite, seente ja viiruste 
vastu 

Näitab, et meditsiiniseade 
kaitseb kasutajaid bakterite, 
seente ja viiruste vastu 

EN ISO 374-57 / 
6.2 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     

 
 
 
Ühendkuningriigi 
Vastavusdeklaratsioon 

Näitab, et toode vastab 
konkreetse toote suhtes 
kohaldatavatele asjakohastele 
kohustuslikele nõuetele ja et 
väljastaja võtab toote 
vastavuse eest täieliku 
vastutuse 

Ühendkuningriigi 
Medical Devices 
(Muudatusettepan
ek jne) (EL-ist 
lahkumise) 
Regulations 

 
 

Number Standardi viide Standardi pealkiri 
1 MDD 93/42/EEC Nõukogu direktiiv 93/42/EMÜ, 14. juuni 1993, meditsiiniseadmete kohta 
2 MDR 2017/745 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/745, 5. aprill 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 (Meditsiiniseadmed. 
Sümbolid, mida kasutatakse meditsiinseadme ja/või pakendi märgistuses ning muus 
kaasuvas teabes. Osa 1: üldnõuded) 
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4 BS EN 15986 Symbol for use in the labelling of medical devices – Requirements for labelling of 
medical devices containing phthalates (Meditsiiniseadmete märgistamiseks kasutatav 
sümbol. Ftalaate sisaldavate meditsiiniseadmete märgistusnõuded) 

5 ASTM F2502-13 Standard Practice for Marking Medical Devices and Other Items for Safety in the 
Magnetic Resonance Environment (Meditsiiniseadmete ja muude toodete 
markeerimise standardreeglid nende ohutuse suhtes magnetresonantsi keskkonnas) 

6 EN ISO 374-1 Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms – Part 1: 
Terminology and performance requirements for chemical risks; Amendment 1 
(Kaitsekindad ohtlike kemikaalide ja mikroorganismide eest. Osa 1: keemiliste ohtude 
terminoloogia ja toimivusnõuded. Muudatus 1) 

7 EN ISO 374-5 Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms – Part 5: 
Terminology and performance requirements for micro-organisms risks (Kaitsekindad 
ohtlike kemikaalide ja mikroorganismide eest. Osa 5: mikroorganismide ohtude 
terminoloogia ja toimivusnõuded) 

8 Määrus (EL) nr 
1935/2004 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1935/2004, 27. oktoober 2004 

9 Direktiiv 
2009/48/EÜ 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/48/EÜ, 18. juuni 2009, mänguasjade 
ohutuse kohta 

10  Sümbolid, millel puudub normatiivne standardviide 
11 21 CFR 801.109 21 CFR § 801.109 - retseptiseadmed 
12 Interteki 

sertifikaat 
Interterki juhised väljastamisandmete märkimise kohta 

13 Direktiiv 
2012/19/EL, lisa IX 

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) 
direktiiv 2012/19/EL, 4. juuli 2012 

14 IEC 62902:2019 Sekundaarsed akud ja elemendid - nende keemilise koostise tuvastamise märgid 
15 IEC 60950:1 Infotehnoloogia seadmed — Ohutus — 1. osa: Üldnõuded 

 


