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SZIMBÓLUM 

 
SZIMBÓLUM NEVE 

 
SZIMBÓLUM LEÍRÁSA 

SZABVÁNYHIVATKOZÁ 
S / SZAKASZ 

 
 
 

 

 
 

Európai megfelelőség 

Azt jelzi, hogy a termék 
megfelel a vonatkozó európai 
egészség-, biztonság- és 
környezetvédelmi 
jogszabályok 
követelményeinek 

 
MDD 93/42/EGK1 / XII. 
MELLÉKLET 
MDR 2017/7452 / V. 
MELLÉKLET 

 

 Gyártó Az orvostechnikai eszköz 
gyártóját jelzi 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.1.1 

 

 

 

Gyártó 

Az orvostechnikai eszköz 
gyártóját jelzi olyan 
esetekben, amikor a háttér 
nyomtatási színe sötét 

 
 

10 

 

 
Hivatalos képviselő az Európai 
Közösségben 

A hivatalos képviselőt jelzi az 
Európai Közösségben 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.1.2 

 

 

 
Gyártás dátuma 

Azt a dátumot jelzi, amikor az 
orvostechnikai eszközt 
gyártották 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.1.3 

 

 

 

Felhasználhatóság dátuma 

Azt a dátumot jelzi, amely 
után az orvostechnikai 
eszközt nem szabad 
felhasználni 

 
BS EN ISO 15223-13 / 
5.1.4 

 
 

 

 

Gyártási tétel kódja 

A gyártó gyártási tételének 
kódját jelzi, hogy azonosítható 
legyen a gyártási tétel, illetve 
az adott tétel 

 
BS EN ISO 15223-13 / 
5.1.5 

 

 

 
Katalógusszám 

A gyártó katalógusszámát 
jelzi, hogy az orvostechnikai 
eszköz azonosítható legyen 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.1.6 

 
 

 
Etilén-oxiddal sterilizálva 

Olyan orvostechnikai eszközt 
jelez, amelyet etilén-oxiddal 
sterilizáltak 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.2.3 

 
 

 
Besugárzással sterilizálva 

Olyan orvostechnikai eszközt 
jelez, amelyet besugárzással 
sterilizáltak 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.2.4 

 

 

 
Ne sterilizálja újra 

Olyan orvostechnikai eszközt 
jelez, amelyet nem szabad 
újrasterilizálni 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.2.6 

 

 

 
Nem steril 

Olyan orvostechnikai eszközt 
jelez, amelyet nem vetettek 
alá sterilizálási eljárásnak 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.2.7 

 

 

 
Ne használja, ha a csomagolás 
sérült 

Olyan orvostechnikai eszközt 
jelez, amelyet nem szabad 
felhasználni, ha a csomagolás 
sérült vagy fel van bontva 

 
BS EN ISO 15223-13 / 
5.2.8 

 

 

 
Napfénytől védve tárolandó 

Olyan orvostechnikai eszközt 
jelez, amely védelmet igényel 
a fényforrásokkal szemben 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.3.2 
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SZIMBÓLUM 

 
SZIMBÓLUM NEVE 

 
SZIMBÓLUM LEÍRÁSA 

SZABVÁNYHIVATKOZÁ 
S / SZAKASZ 

 

 

 
Hőtől és sugárforrásoktól 
védve tárolandó 

Olyan orvostechnikai eszközt 
jelez, amely védelmet igényel 
a hővel és a sugárforrásokkal 
szemben 

 
BS EN ISO 15223-13 / 
5.3.3 

 

 

 
Tartsa szárazon 

Olyan orvostechnikai eszközt 
jelez, amely védelmet igényel 
a nedvességgel szemben 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.3.4 

 
 

 

 
Tartsa szárazon. Kevesebb 
mint 85% páratartalmú helyen 
tárolja 

Olyan páratartalom- 
határértékeket jelez, 
amelyeknek még 
biztonságosan kitehető az 
orvostechnikai eszköz 
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Hőmérsékleti korlát 

Azokat a hőmérséklet- 
határértékeket jelzi, 
amelyeknek még 
biztonságosan kitehető az 
orvostechnikai eszköz 

 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.3.7 

 

 

 

Páratartalom-korlátozások 

Azt a páratartalom- 
tartományt jelzi, amelynek 
még biztonságosan kitehető 
az orvostechnikai eszköz 

 
BS EN ISO 15223-13 / 
5.3.8 

 
 
 

 

 
 

Ne használja újra 

Olyan orvostechnikai eszközt 
jelez, amely egyszeri 
használatra, illetve egyetlen 
páciens esetében, egyetlen 
eljárás során való használatra 
való 

 
 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.4.2 

 

 
Olvassa el a használati 
utasítást 

Azt jelzi, hogy a 
felhasználónak el kell olvasnia 
a használati utasítást 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.4.3 

 
 

 

Olvassa el a 
halyardhealth.com/informatio 
n weboldalon található 
használati utasítást 

Azt jelzi, hogy a 
felhasználónak meg kell 
tekintenie a használati 
utasítást 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Óvintézkedés 

 

Azt jelzi, hogy a 
felhasználónak el kell olvasnia 
a használati utasítást a fontos 
óvintézkedéseket illető 
információk, például 
figyelmeztetések és 
elővigyázatossági 
intézkedések kapcsán, 
amelyek különféle okokból 
nem tüntethetők fel magán az 
orvostechnikai eszközön 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.4.4 
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SZIMBÓLUM 

 
SZIMBÓLUM NEVE 

 
SZIMBÓLUM LEÍRÁSA 

SZABVÁNYHIVATKOZÁ 
S / SZAKASZ 

 
 

 

 

Ftalátokat - DEHP-t tartalmaz 

Olyan orvostechnikai eszközt 
jelez, amely ftalátokat 
tartalmaz [DEHP: dietil-hexil- 
ftalát] 

 
BS EN 159864 / 4.2 

 
 

 

 

Ftalátokat - DEHP-t nem 
tartalmaz 

Olyan orvostechnikai eszközt 
jelez, amely nem tartalmaz 
ftalátokat - DEHP-t [DEHP: 
dietil-hexil-ftalát] 
lágyítószerként 
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Mágneses rezonanciát 
használó (MR-) környezetben 
nem biztonságos 

Tartsa távol a mágneses 
rezonanciát használó 
képalkotó (MRI-) 
berendezéstől 

 
ASTM F2502-135 / 
7.3.3 

 

 

 
Vegyi anyagok elleni védelem 
szintje 

Azt jelzi, hogy az 
orvostechnikai eszköz C típusú 
védelmi szintet biztosít vegyi 
anyagok átbocsátása ellen 

 
EN ISO 374-16 / 6.3 

 

 

Mikroorganizmusok elleni 
védelem – baktériumok és 
gombák ellen védelem 

Azt jelzi, hogy az 
orvostechnikai eszköz védi a 
felhasználókat a baktériumok 
és gombák ellen 

 
EN ISO 374-57 / 6.2 

 
 

 

 
Élelmiszerrel biztonságosan 
érintkezhet 

Azt jelzi, hogy az 
orvostechnikai eszköz 
élelmiszerrel biztonságosan 
érintkezhet 

1935/2004/EK 
rendelet8 / II. 
MELLÉKLET 

 

 

 
Importőr 

Az orvostechnikai eszközt az 
Európai Unióba importáló 
szervezetet jelzi 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.1.8 

 

 
Egydarabos steril zárórendszer 
belül védőcsomagolással 

Egydarabos steril 
zárórendszert jelez, belül 
védőcsomagolással 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.2.13 

 

 Orvostechnikai eszköz Azt jelzi, hogy a cikk 
orvostechnikai eszköz 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.7.7 

 

 

 
Egyedi eszközazonosító 

Egyedi eszközazonosítóra 
vonatkozó információt 
tartalmazó hordozót jelez 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.7.10 

 
 

 
Természetes latexgumit nem 
tartalmaz 

Azt jelzi, hogy az 
orvostechnikai eszköz nem 
tartalmaz természetes 
latexgumit 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.4.5 

 

 

3 éves vagy annál idősebb 
gyermekeknél való 
használatra 

Azt jelzi, hogy az 
orvostechnikai eszközt 
kizárólag 3 éves vagy annál 
idősebb gyermekek viselhetik 

 
 

10 

 

 

 
Egy pár kesztyű 

Azt jelzi, hogy használati 
alapegységként egy pár (két 
darab) kesztyűt adnak 

 

10 
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SZIMBÓLUM 

 
SZIMBÓLUM NEVE 

 
SZIMBÓLUM LEÍRÁSA 

SZABVÁNYHIVATKOZÁ 
S / SZAKASZ 

 
 
Egyetlen kesztyű 

Azt jelzi, hogy használati 
alapegységként egyetlen 
kétkezes kesztyűt adnak 

 

10 

 

 
Megfelelően helyezze 
hulladékba 

A helyi hatósági előírásoknak 
megfelelően helyezze 
hulladékba 

 

10 

 vagy 
vagy  

 
Itt bontsa fel 

A steril zárócsomagolások 
felbontására szolgáló helyeket 
jelzi 

 

10 

 
 

 

 
 
Ne bontsa fel éles késsel 

Azt jelzi, hogy a csomagot 
nem szabad éles késsel 
felbontani, nehogy sérüljön a 
csomagolás belsejében lévő 
termék 

 
 
 

10 

 
 
 

 

 
 

AAMI 3. szint 

Azt jelzi, hogy az 
orvostechnikai eszköz 
megfelel az ANSI/AAMI PB70 
3 szabványban meghatározott 
3. teljesítményszint 
követelményeinek. 

 
 
 
 

10 

 
 
 

 

 
 

AAMI 4. szint 

Azt jelzi, hogy az 
orvostechnikai eszköz 
megfelel az ANSI/AAMI PB70 
4. szintjére vonatkozó 
teljesítménykövetelményekne 
k 

 
 
 
 

10 
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SZIMBÓLUM 

 
SZIMBÓLUM NEVE 

 
SZIMBÓLUM LEÍRÁSA 

SZABVÁNYHIVATKOZÁ 
S / SZAKASZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASTM 1670 és 1671 tesztelés 

Azt jelzi, hogy az 
orvostechnikai eszközben 
használat anyagot tesztelték 
és megfelel az ASTM F1670 
(Standard Test Method for 
resistance of materials used in 
protective clothing to 
penetration by synthetic 
blood (Szintetikus vérrel 
szennyezett védőruhaanyagok 
szabványos vizsgálati 
módszere)) és az 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 (Vér útján terjedő 
kórokozók behatolása ellen 
védő ruhaanyagok szabványos 
vizsgálati módszere, mely 
vizsgálati rendszerként Phi X 
174 bakteriofágot használ)) 
szabványoknak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 

 

 
 
EN 13795 szerinti standard 
teljesítmény 

Azt jelzi, hogy az 
orvostechnikai eszköz 
megfelel az EN 13795 szerinti 
standard szintű 
teljesítménykövetelményekne 
k 

 
 
 
 

10 

 
 
 

 

 
 

EN 13795 szerinti magas 
szintű teljesítmény 

Azt jelzi, hogy az 
orvostechnikai eszköz 
megfelel az EN 13795 szerinti 
magas szintű 
teljesítménykövetelményekne 
k 

 
 
 
 

10 

 

 

A nyomtatott oldalával kifelé 
viselje 

Azt jelzi, hogy az arcmaszkot a 
viselőjének a nyomtatott 
oldalával kifelé kell felvennie 

 

10 

 

 

 

Helyezze a fülhurkot a fülére 

Azt jelzi, hogy az arcmaszk 
arcra rögzítéséhez a 
viselőjének a fülére kell 
helyeznie a fülhurkot 

 
 

10 
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SZIMBÓLUM 

 
SZIMBÓLUM NEVE 

 
SZIMBÓLUM LEÍRÁSA 

SZABVÁNYHIVATKOZÁ 
S / SZAKASZ 

 
 

 

 
 
A fixáló drótot igazítsa az 
arcformához 

Azt jelzi, hogy az arcmaszk 
viselőjének meg kell nyomnia 
az alakítható fixáló drótot, 
hogy az arcmaszk a lehető 
legjobban illeszkedjen az 
arcformájához 

 
 
 
 

10 

 
 

 

 

Tekintse meg a megfelelőségi 
nyilatkozatot 

Azt jelzi, hogy a 
felhasználónak meg kell 
tekintenie a hivatkozott URL- 
címen található megfelelőségi 
nyilatkozatot 

 
 
 

10 

 
 
 

 

FIGYELEM: Az Egyesült 
Államok szövetségi 
törvényeinek értelmében ez 
az eszköz kizárólag orvos által 
vagy orvosi utasításra 
értékesíthető 

 
Azt jelzi, hogy a készüléket 
nem használhatja megfelelő 
képzésben nem részesült 
személy 

 
 
 
 

11 

 

 

 

Intertek tanúsítvány 

Azt jelzi, hogy az eszköz 
hitelesítve van, illetve 
megfelel a hivatkozott 
szabványnak 

 
 

12 

 

 

Elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékainak 
elkülönített gyűjtése 

Az elektromos és elektronikus 
berendezések elkülönített 
gyűjtését jelzi 

 
 
 

13 

 

 

 

Lítium-ion akkumulátor 
újrahasznosítása 

 
Azt jelzi, hogy a lítium-ion 
akkumulátort újra kell 
hasznosítani 

 
 
 

14 

 

 

 
Sorozatszám 

Az adott orvostechnikai 
eszköz azonosítására szolgáló 
gyártói sorozatszámot jelzi 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.1.7 

 

 
Elektromos veszély Azt jelzi, hogy áramütés 

veszélye áll fenn 

 

15 

 

 

 
Biztosíték Azt jelzi, hogy a termék 

biztosítékkal rendelkezik 

 
 

15 

 

F3.15AH250 

 
Gyors megszakítású biztosíték 
névleges kapacitása 

A termék 3,15 A (250 V) 
kapacitású gyors 
megszakítású biztosítékot 
tartalmaz 

 
 

15 

 

 

 

Légköri nyomás korlátozása 

Azt a légkörinyomás- 
tartományt jelzi, amelynek az 
orvostechnikai eszköz 
biztonságosan kitehető 

 
BS EN ISO 15223-13 / 
5.3.9 
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SZIMBÓLUM LEÍRÁSA 
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Elfogadható minőségi 
határérték a lyukmentességi 
vizsgálatokban – AQL 1.0 

Azt jelzi, hogy ez a termék 
meghaladja az Egyszer 
használatos orvosi kesztyűk. 
1. rész: Lyukmentességi 
követelmények és vizsgálatok 
szabvány elfogadható 
minőségi határértékre 
vonatkozó követelményeit 
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Elfogadható minőségi 
határérték a lyukmentességi 
vizsgálatokban – AQL 1.5 

Azt jelzi, hogy ez a termék 
megfelel a BS EN 455-1 
Egyszer használatos orvosi 
kesztyűk. 1. rész: 
Lyukmentességi 
követelmények és vizsgálatok 
szabvány elfogadható 
minőségi határértékre 
vonatkozó követelményeinek. 

 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 

 

 
 
 
I. osztályú orvostechnikai 
eszköz, III. kategóriájú egyéni 
védőeszköz a BSI (CE 2797) 
tanúsítása szerint 

Azt jelzi, hogy ez az eszköz az 
orvostechnikai eszközökről 
szóló 2017/745 rendelet 
értelmében I. osztályú eszköz, 
és a CE 2797 számú 
bejelentett szervezet 
tanúsítása szerint a termék 
megfelel az egyéni 
védőeszközökről szóló 
2016/425/ rendeletnek 

 
 
 
 
 
 
 

10 

 

 

 
Egyetlen betegen többször 
használatos 

Olyan orvostechnikai eszközt 
jelez, amely egy betegen 
többször (több eljárásban) 
használható 

 
 

10 

 

 

 
Nem viselhető sebészeti vagy 
invazív beavatkozások során 

Azt jelzi, hogy az eszközt nem 
szabad sebészeti vagy egyéb 
invazív beavatkozások során 
viselni 

 
 

10 

 

Alumíniumot tartalmaz. Ne 
használja energiakibocsátó 
készülékekkel.  

Azt jelzi, hogy az 
orvostechnikai eszköz 
alumíniumot tartalmaz, és 
nem szabad 
energiakibocsátó 
eszközökkel használni  

10 

 

Ne használja nyílt láng 
jelenlétében. 

Azt jelzi, hogy az 
orvostechnikai eszközt nem 
szabad nyílt láng jelenlétében 
használni.  

10 

 

FIGYELEM: Ne használja 
gyúlékony anesztetikumok 
jelenlétében. Kerülje az 
érintkezést a potenciális 

Azt jelzi, hogy az 
orvostechnikai eszközt nem 
szabad gyúlékony 
anesztetikumok jelenlétében 

10 
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gyújtóforrásokkal. Használható 
olyan termékekben, amelyek 
etilén-oxiddal sterilizálhatók.  

használni, és kerülni kell a 
lehetséges gyújtóforrásokkal 
való érintkezést. Azt jelzi, 
hogy az orvostechnikai 
eszköz használható olyan 
termékekben, amelyek etilén-
oxiddal sterilizálhatók.  

 

FIGYELEM: Ne használja 
gyúlékony anesztetikumok 
jelenlétében. Ne mossa ki. 

Azt jelzi, hogy az 
orvostechnikai eszközt nem 
szabad gyúlékony 
anesztetikumok jelenlétében 
használni, és nem szabad 
kimosni.  

10 

 

 

Mikroorganizmusok elleni 
védelem – baktériumok, 
gombák és vírusok ellen 
védelem 

Azt jelzi, hogy az 
orvostechnikai eszköz védi a 
felhasználókat a baktériumok, 
gombák és vírusok ellen 

 
EN ISO 374-57 / 6.2 

 
 

                       

 
 
Egyesült királyságbeli 
megfelelőségi nyilatkozat 

Jelzi, hogy a termék megfelel 
az adott termékre vonatkozó 
jogszabályi 
követelményeknek, és hogy a 
kibocsátó teljes felelősséget 
vállal a termék 
megfelelőségéért. 

Az Egyesült Királyság 
orvostechnikai 
eszközökre (módosítás 
stb.) (kilépés az EU-ból) 
vonatkozó szabályozásai 

 
Szám Szabvány 

hivatkozása 
Szabvány címe 

1 MDD 93/42/EGK A Tanács 93/42/EGK irányelve (1993. június 14.) az orvostechnikai eszközökről 
2 MDR 2017/745 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 rendelete (2017. április 5.) 
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 (Orvostechnikai eszközök. 
Orvostechnikai eszközök címkéin, címkézésén és tájékoztatóiban használandó 
szimbólumok. 1. rész: Általános követelmények) 

4 BS EN 15986 Symbol for use in the labelling of medical devices – Requirements for labelling of 
medical devices containing phthalates (Az orvostechnikai eszközök címkéin 
használandó jelképek. A ftalátokat tartalmazó orvostechnikai eszközök címkézési 
követelményei.) 

5 ASTM F2502-13 Standard Practice for Marking Medical Devices and Other Items for Safety in the 
Magnetic Resonance Environment (Az orvostechnikai eszközök és más elemek 
szabványos jelölési gyakorlata az MR-környezetben való biztonságosságot illetően) 

6 EN ISO 374-1 Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms – Part 1: 
Terminology and performance requirements for chemical risks; Amendment 1 
(Védőkesztyűk vegyszerek és mikroorganizmusok ellen. 1. rész: 
Fogalommeghatározások és teljesítménykövetelmények; 1. módosítás) 

7 EN ISO 374-5 Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms – Part 5: 
Terminology and performance requirements for micro-organisms risks (Védőkesztyűk 
veszélyes vegyszerek és mikroorganizmusok ellen. 5. rész: Mikroorganizmusok okozta 
kockázatokra vonatkozó terminológia és teljesítménykövetelmények) 

8 1935/2004/EK 
rendelet 

Az Európai Parlament és a Tanács 1935/04/EK rendelete (2004. október 27.) 

9 2009/48/EK 
irányelv 

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/48/EK irányelve ( 2009. június 18.) a játékok 
biztonságáról 
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10  Olyan szimbólumok, amelyekhez nincs normatív szabványhivatkozás 
11 21 CFR 801.109 21 CFR § 801.109 – Vényköteles eszközök 
12 Intertek 

tanúsítvány 
A közvetlen címkére vonatkozó, az Interterk által meghatározott irányelvek 

 
 
  

13 2012/19/EU 
irányelv IX. 
melléklet 

Az elektromos és elektronikus berendezések (WEEE) hulladékairól szóló, az Európai 
Parlament 2012/19/EU számú és az Európai Tanács 2012. július 4-i irányelve 

14 IEC 62902:2019 Másodlagos cellák és akkumulátorok – Jelölési szimbólumok a kémiai azonosításukhoz 
15 IEC 60950-1 Informatikai berendezések. Biztonság. 1. rész: Általános követelmények 

 


