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SIMBOLIS 

 
 

SIMBOLIO PAVADINIMAS 

 
 

SIMBOLIO APRAŠYMAS 

NUORODA Į 
STANDARTĄ / 
SKIRSNĮ 

 
 

 

 

Europos atitiktis 

Nurodo, kad produktas 
atitinka susijusių Europos 
sveikatos, saugos ir aplinkos 
apsaugos teisės aktus 

MDD 93/42/EEB1 / 
XII PRIEDAS 
MDR 2017/7452 / V 
PRIEDAS 

 

 Gamintojas Nurodo medicinos priemonės 
gamintoją 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.1.1 

 

 

 

Gamintojas 

Nurodo medicinos priemonės 
gamintoją tais atvejais, kaip 
spaudinio foninė spalva yra 
tamsi 

 
 

10 

 

 
Įgaliotasis atstovas Europos 
Bendrijoje 

Nurodo įgaliotąjį atstovą 
Europos Bendrijoje 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.1.2 

 

 
Pagaminimo data Nurodo medicinos priemonės 

pagaminimo datą 
BS EN ISO 15223-13 / 
5.1.3 

 

 

 
Tinka naudoti iki 

Nurodo datą, po kurios 
medicinos priemonės 
negalima naudoti 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.1.4 

 

 

 
Partijos kodas 

Nurodo gamintojo partijos 
kodą, kad būtų galima 
identifikuoti siuntą arba partiją 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.1.5 

 
 

 

 

Katalogo numeris 

Nurodo gamintojo katalogo 
numerį, kad būtų galima 
identifikuoti medicinos 
priemonę 

 
BS EN ISO 15223-13 / 
5.1.6 

 
 

 
Sterilizuota etileno oksidu 

Nurodo, kad medicinos 
priemonė buvo sterilizuota 
etileno oksidu 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.2.3 

 
 

 
Sterilizuota švitinant 

Nurodo, kad medicinos 
priemonė buvo sterilizuota 
švitinant 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.2.4 

 

 

 
Nesterilizuoti 

Nurodo, kad medicinos 
priemonės negalima 
sterilizuoti 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.2.6 

 

 
Nesterilus Nurodo, kad medicinos 

priemonė nebuvo sterilzuota 
BS EN ISO 15223-13 / 
5.2.7 

 

 

 
Nenaudoti, jei pažeista 
pakuotė 

Nurodo, kad medicinos 
priemonės nereikėtų naudoti, 
jei pažeista arba atidaryta 
pakuotė 

 
BS EN ISO 15223-13 / 
5.2.8 

 

 
Laikyti atokiau nuo saulės 
spindulių 

Nurodo, kad medicinos 
priemonė turi būti apsaugota 
nuo šviesos šaltinių 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.3.2 

 

 

 
Apsaugoti nuo karščio ir 
radioaktyvių šaltinių 

Nurodo, kad medicinos 
priemonė turi būti apsaugota 
nuo karščio ir radioaktyvių 
šaltinių 

 
BS EN ISO 15223-13 / 
5.3.3 
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Laikyti sausai 

Nurodo, kad medicinos 
priemonė turi būti apsaugota 
nuo drėgmės 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.3.4 

 

 

Laikyti sausai. Laikyti esant ne 
daugiau nei 85 % drėgmės 

Nurodo drėgmės ribas, 
kurioms esant nekenkiama 
medicinos priemonei 

 

10 

 

 

 
Temperatūros riba 

Nurodo temperatūros ribas, 
kurioms esant nekenkiama 
medicinos priemonei 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.3.7 

 

 

 
Drėgmės apribojimai 

Nurodo drėgmės diapazoną, 
kuriam esant nekenkiama 
medicinos priemonei 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.3.8 

 
 

 

 
 
Nenaudoti pakartotinai 

Nurodo, kad medicinos 
priemonė yra vienkartinio 
naudojimo arba ją galima 
naudoti vienam pacientui 
vienos procedūros metu 

 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.4.2 

 

 Žr. naudojimo instrukcijas Nurodo, kad naudotojas turi 
žiūrėti naudojimo instrukcijas 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.4.3 

 

 

Peržiūrėkite naudojimo 
instrukciją svetainėje 
halyardhealth.com/information 

Nurodo, kad naudotojas turi 
susipažinti su naudojimo 
instrukcija 

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

 
 
 
 

 

 
 
 
 
Atsargiai 

Nurodo, kad naudotojas turi 
žiūrėti naudojimo instrukcijose 
pateiktą svarbią įspėjamąją 
informaciją, pavyzdžiui, 
įspėjimus ir atsargumo 
priemones, kurios dėl įvairių 
priežasčių negalima pateikti 
ant pačios medicinos 
priemonės 

 
 
 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.4.4 

 

 

 
Sudėtyje yra ftalatų – DEHP 

Nurodo, kad medicinos 
priemonės sudėtyje yra ftalatų 
[DEHP Di(2-etilheksilo)] 

 
BS EN 159864 / 4.2 

 

 

 

Sudėtyje nėra ftalatų – DEHP 

Nurodo, kad medicinos 
priemonės sudėtyje nėra 
ftalatų [DEHP Di(2-etilheksilo)] 
kaip plastifikatoriaus 

 
 

10 

 

 
Magnetinis rezonansas (MR) 
nesaugus 

Laikyti atokiau nuo magnetinio 
rezonanso tomografijos (MRT) 
įrangos 

ASTM F2502-135 / 
7.3.3 

 

 

 

Chemikalų apsaugos lygis 

Nurodo, kad medicinos 
priemonė suteikia C tipo lygio 
chemikalų prasiskverbimo 
apsaugą 

 
EN ISO 374-16 / 6.3 
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Apsauga nuo mikroorganizmų 
– apsauga nuo bakterijų ir 
grybų 

Nurodo, kad medicinos 
priemonė naudotojus apsaugo 
nuo bakterijų ir grybų 

 
EN ISO 374-57 / 6.2 

 

 
Saugu liesti su maisto 
produktais 

Nurodo, kad medicinos 
priemonę saugu liesti su 
maisto produktais 

Reglamentas (EB) 
Nr. 1935/20048 / II 
PRIEDAS 

 

 

 
Importuotojas 

Nurodo subjektą, kuris į 
Europos Sąjungą importuoja 
medicinos priemonę 

BS EN ISO 15223-13 
/ 5.1.8 

 

 
Vieno sterilaus barjero sistema 
su apsaugine pakuote viduje 

Nurodo vieno sterilaus barjero 
sistemą su apsaugine pakuote 
viduje 

BS EN ISO 15223-13 
/ 5.2.13 

 

 Medicinos priemonė Nurodo, kad elementas yra 
medicinos priemonė 

BS EN ISO 15223-13 
/ 5.7.7 

 

 
Unikalusis priemonės 
identifikatorius 

Nurodo vežėją, kuris turi 
unikaliojo priemonės 
identifikatoriaus informaciją 

BS EN ISO 15223-13 
/ 5.7.10 

 

 
Sudėtyje nėra natūralaus 
kaučiuko latekso 

Nurodo, kad medicinos 
priemonės sudėtyje nėra 
natūralaus kaučiuko latekso 

BS EN ISO 15223-13 
/ 5.4.5 

 

 
Galima naudoti vaikams nuo 3 
metų 

Nurodo, kad medicinos 
priemonę gali naudoti tik 
vaikai nuo 3 metų 

 

10 

 

 

 
Pirštinių pora 

Nurodo, kad pirštinių porą (dvi 
pirštinės) numatyta naudoti 
kaip pagrindinę priemonę 

 

10 

 
 
Viena pirštinė 

Nurodo, kad vieną dvipusę 
pirštinę numatyta naudoti kaip 
pagrindinę priemonę 

 

10 

 
Tinkamas šalinimas Šalinkite pagal vietos 

reikalavimus 
 

10 

arb 
arba 

a 
Atidaryti čia Nurodo sterilaus barjero 

pakuočių atidarymo vietas 

 
10 

 
 

 

 
 
Neatidarykite su aštriu peiliu 

Nurodo, kad pakuotės 
negalima atidaryti aštriu 
peilius siekiant išvengti 
pakuotės viduje esančio 
produkto pažeidimo 

 
 
 

10 

 
 

 

 

AAMI 3 lygis 

Nurodo, kad medicinos 
prietaisas atitinka ANSI/AAMI 
PB70 3 lygio veikimo 
reikalavimus 

 
 

10 

 
 

 

 

AAMI 4 lygis 

Nurodo, kad medicinos 
priemonė atitinka 4 lygio 
ANSI/AAMI PB70 
veiksmingumo reikalavimus 

 
 

10 
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ASTM 1670 ir 1671 bandymas 

Nurodo, kad medicinos 
priemonės medžiaga buvo 
išbandyta ir atitinka ASTM 
F1670 (Standard Test Method 
for resistance of materials 
used in protective clothing to 
penetration by synthetic blood 
(Standartinis apsauginiuose 
drabužiuose naudojamų 
medžiagų atsparumo 
sintetiniam kraujui bandymo 
metodas)) ir 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 
(Standartinis apsauginiuose 
drabužiuose naudojamų 
medžiagų atsparumo kraujo 
pernešamiems patogenams 
bandymo metodas, kaip 
bandymo sistemą naudojant 
Phi-X174 bakteriofagą)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 

 

 
EN 13795 standartinis 
veiksmingumas 

Nurodo, kad medicinos 
priemonė atitinka standartinio 
lygio EN 13795 veiksmingumo 
reikalavimus 

 
 

10 

 
 

 

 
EN 13795 didelis 
veiksmingumas 

Nurodo, kad medicinos 
priemonė atitinka aukšto lygio 
EN 13795 veiksmingumo 
reikalavimus 

 
 

10 

 

 

Dėvėti atspausdintą pusę 
išorėje 

Nurodo, kad dėvėtojas veido 
kaukę turi dėvėti su 
atspausdinta puse išorėje 

 

10 

 

 

 

Ausų virveles uždėti už ausų 

Nurodo, kad dėvėtojas turi 
uždėti ausų virveles už ausų, 
kad pritvirtintų veido kaukę 
prie veido 

 
 

10 

 

 

 
Formuoti nosies vielą pagal 
veidą 

Nurodo, kad dėvėtojas turi 
paspausti lanksčią nosies vielą, 
kad veido kaukę geriausiai 
pritaikytų prie veido 

 
 

10 
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Žr. pirštinių AAP atitikties 
deklaraciją 

Nurodo, kad naudotojas turi 
susipažinti su atitikties 
deklaracija, kuri pateikta 
spustelėjus nurodytą nuorodą 

 
 

10 

 
 

 

DĖMESIO: pagal federalinius 
(JAV) įstatymus šią priemonę 
galima parduoti tik gydytojui 
arba jo užsakymu. 

Nurodo, kad prietaisas nėra 
skirtas naudoti 
neprofesionalams 

 
 

11 

 

 

 

„Intertek“ sertifikatas 

Nurodo, kad įrenginys yra 
sertifikuotas ir atitinka 
nurodyto standarto 
reikalavimus 

 
 

12 

 

 

 
Atskiras elektros ir elektroninės 
įrangos atliekų surinkimas 

 
 
Nurodo atskirą EEĮ surinkimą 

 
 
 

13 

 

 

 
 
Ličio jonų baterijų perdirbimas 

 

Nurodo, kad ličio jonų baterija 
turi būti perdirbta 

 
 
 

14 

 

 

 

Serijos numeris 

Nurodo gamintojo serijos 
numerį, kad būtų galima 
identifikuoti konkretų 
medicinos prietaisą 

 
BS EN ISO 15223-13 / 
5.1.7 

 

 
Elektros pavojus 

 
Nurodo elektros smūgio riziką 

 

15 

 

 Saugiklis Nurodo, kad gaminyje yra 
neutralus saugiklis 

 
15 

 

F3.15AH250 

 
Greitai veikiančio saugiklio 
kategorija 

Šiame gaminyje yra greitai 
veikiantis saugiklis, kurio 
nominalus galingumas yra 
3,15 A, esant 250 V 

 
 

15 

 

 

 
Atmosferos slėgio ribojimas 

Nurodo medicinos priemonei 
saugaus atmosferos slėgio 
diapazoną. 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.3.9 

 
 

 

 
Priimtinasis kokybės lygis 
atliekant tikrinimą dėl skylių – 
AQL 1.0 

Nurodo, kad šis gaminys viršija 
AQL reikalavimus Vienkartinės 
medicininės pirštinės. 1 dalis. 
Reikalavimai ir tikrinimas dėl 
skylių 

 
 
 

10 
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Priimtinasis kokybės lygis 
atliekant tikrinimą dėl skylių – 
AQL 1.5 

Nurodo, kad šis gaminys 
atitinka AQL reikalavimus 
pagal BS EN 455-1 
Vienkartinės medicininės 
pirštinės. 1 dalis. Reikalavimai 
ir tikrinimas dėl skylių 

 
 
 
 

10 

 
 
 

 

 
 

I klasės medicinos priemonė, 
III kategorijos AAP, sertifikuota 
pagal BSI (CE 2797) 

Nurodo, kad ši priemonė yra 
I klasės priemonė pagal 
Medicinos priemonių 
reglamentą 2017/745 ir kad 
gaminį pagal 
Reglamentą 2016/425 
sertifikavo notifikuotoji įstaiga 
Nr. 2797 

 
 
 
 
 
 

10 

 

 

 
Vienam pacientui – 
daugkartinis naudojimas 

Nurodo, kad medicinos 
priemonę vienam pacientui 
galima naudoti kelis kartus 
(kelioms procedūroms) 

 
 

10 

 

 

Negalima dėvėti atliekant 
chirurgines ar invazines 
procedūras 

Nurodo, kad priemonės 
negalima dėvėti atliekant 
chirurgines ar kitas invazines 
procedūras 

 
 

10 

 

Sudėtyje yra aliuminio. 
Nenaudokite su energiją 
išskiriančiais prietaisais.  

Nurodo, kad medicinos 
prietaiso sudėtyje yra 
aliuminio, todėl jo negalima 
naudoti kartu su energiją 
išskiriančiais prietaisais  

10 

 
Nenaudoti esant atvirai liepsnai. 

Nurodo, kad medicinos 
prietaiso negalima naudoti 
esant atvirai liepsnai  

10 

 

ATSARGIAI: nenaudoti, jei 
aplinkoje yra degių anestetikų. 
Vengti sąlyčio su potencialiais 
liepsnos šaltiniais. Galima 
naudoti su etileno oksidu 
sterilizuotais produktais.  

Nurodo, kad medicinos 
prietaiso negalima naudoti 
esant degių anestetikų ir 
siekiant išvengti sąlyčio su 
galimais liepsnos šaltiniais. 
Nurodo, kad medicinos 
prietaisą galima naudoti 
gaminiuose, kurie galėjo būti 
sterilizuoti etileno oksidu.  

10 

 

ATSARGIAI: nenaudoti, jei 
aplinkoje yra degių anestetikų. 
Neskalbti. 

Nurodo, kad medicinos 
prietaiso negalima naudoti 
esant degių anestetikų ir 
negalima skalbti.  

10 

 

 

Apsauga nuo mikroorganizmų 
– apsauga nuo bakterijų, grybų 
ir virusų 

Nurodo, kad medicinos 
priemonė naudotojus apsaugo 
nuo bakterijų, grybų ir virusų 

 
EN ISO 374-57 / 6.2 
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UK atitikties deklaracija 

Nurodo, kad gaminys atitinka 
atitinkamus teisės aktų 
reikalavimus, taikomus 
konkrečiam GAMINIUI, ir kad 
išdavėjas prisiima visą 
atsakomybę už gaminio atitiktį 

JK medicinos prietaisų 
(pakeitimas ir kt.) 
(pasitraukimo iš ES) 
reglamentai 

 
Numeris Nuoroda į 

standartą 
Standarto pavadinimas 

1 MDD 93/42/EEB 1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 93/42/EEB dėl medicinos priemonių 
2 MDR 2017/745 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/745 
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 (Medicinos priemonės. 
Medicinos priemonių etiketėse ir žymenose vartotini simboliai, ženklinimas ir teiktina 
informacija. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai) 

4 BS EN 15986 Symbol for use in the labelling of medical devices – Requirements for labelling of 
medical devices containing phthalates (Medicinos priemonių ženklinimo simboliai. 
Medicinos priemonių, kurių sudėtyje yra ftalatų, ženklinimo reikalavimai) 

5 ASTM F2502-13 Standard Practice for Marking Medical Devices and Other Items for Safety in the 
Magnetic Resonance Environment (Standartinė medicinos priemonių ir kitų 
priemonių žymėjimo tvarka, skirta saugai magnetinio rezonanso aplinkoje) 

6 EN ISO 374-1 Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms – Part 1: 
Terminology and performance requirements for chemical risks; Amendment 1 
(Apsauginės pirštinės nuo pavojingų chemikalų ir mikroorganizmų. 1 dalis. Terminija ir 
apsaugos nuo cheminės rizikos charakteristikų reikalavimai. 1 dalinis pakeitimas) 

7 EN ISO 374-5 Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms – Part 5: 
Terminology and performance requirements for micro-organisms risks (Apsauginės 

  pirštinės nuo pavojingų chemikalų ir mikroorganizmų. 5 dalis. Terminija ir apsaugos 
nuo mikroorganizmų rizikos charakteristikų reikalavimai) 

8 Reglamentas (EB) 
Nr. 1935/2004 

2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 1935/2004 

9 Direktyva 
2009/48/EB 

2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/48/EB dėl žaislų 
saugos 

10  Simboliai, kurie neturi nuorodos į norminius standartus 
11 21 CFR 801.109 21 CFR § 801.109 – Receptiniai prietaisai 
12 „Intertek“ 

sertifikatas 
„Intertek“ tiesioginio įspaudo ženklinimo gairės 

13 Direktyvos 
2012/19/ES IX 
priedas 

2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/19/ES dėl elektros 
ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮ atliekų direktyva) 

14 IEC 62902:2019 Antriniai elementai ir baterijos. Ženklinimo simboliai jų cheminiam tipui žymėti 
15 IEC 60950-1 Informacinių technologijų įranga. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai 

 


