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SIMBOLS 

 
SIMBOLA NOSAUKUMS 

 
SIMBOLA APRAKSTS 

STANDARTA 
ATSAUCE/klauzula 

 
 

 

 
 
Eiropas atbilstība 

Norāda, ka produkts atbilst 
attiecīgo Eiropas veselības, 
drošības un vides 
aizsardzības tiesību aktu 
prasībām 

MDD 93/42/EEK1 / 
PIELIKUMS XII 
MDR 2017/7452 / 
PIELIKUMS V 

 

 Ražotājs Norāda medicīnas ierīču 
ražotāju 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.1.1 

 

 

 
Ražotājs 

Norāda medicīnas ierīču 
ražotāju situācijās, kad fona 
drukas krāsa ir tumša 

 

10 

 

 
Pilnvarotais pārstāvis Eiropas 
Kopienā 

Norāda pilnvaroto pārstāvi 
Eiropas Kopienā 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.1.2 

 

 
Ražošanas datums Norāda medicīnas ierīces 

izgatavošanas datumu 
BS EN ISO 15223-13 / 
5.1.3 

 

 

 
Izmantot līdz 

Norāda datumu, pēc kura 
medicīniskā ierīce nav 
jāizmanto 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.1.4 

 

 

 
Partijas kods 

Norāda ražotāja partijas 
kodu, lai partiju varētu 
identificēt 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.1.5 

 

 

 
Kataloga numurs 

Norāda ražotāja kataloga 
numuru, lai medicīnas ierīci 
varētu identificēt 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.1.6 

 
 

Sterilizēts, izmantojot 
etilēnoksīdu 

Norāda medicīnas ierīci, kas 
ir sterilizēta, izmantojot 
etilēnoksīdu 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.2.3 

 
 

Sterilizēts, izmantojot 
apstarošanu 

Norāda medicīnas ierīci, kas 
ir sterilizēta, izmantojot 
apstarošanu 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.2.4 

 
Nesterilizēt atkārtoti Norāda, ka medicīnisko ierīci 

nedrīkst atkārtoti sterilizēt 
BS EN ISO 15223-13 / 
5.2.6 

 

 

 
Nesterila 

Norāda, ka medicīnas ierīce 
nav bijusi pakļauta 
sterilizācijas procesam 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.2.7 

 

 

 
Nelietot, ja iepakojums ir 
bojāts 

Norāda, ka medicīnas ierīci 
nevajadzētu lietot, ja 
iepakojums ir bojāts vai 
atvērts 

 
BS EN ISO 15223-13 / 
5.2.8 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Sargāt no saules 

 
 
 

Norāda, ka medicīnas ierīcei 
nepieciešama aizsardzība 
pret gaismas avotiem 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.3.2 
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SIMBOLS 

 
SIMBOLA NOSAUKUMS 

 
SIMBOLA APRAKSTS 

STANDARTA 
ATSAUCE/klauzula 

 
 
 

 

 
 

Sargāt pret karstuma un 
radioaktivitātes avotiem 

 

Norāda, ka medicīnas ierīcei 
nepieciešama aizsardzība 
pret karstuma un 
radioaktivitātes avotiem 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.3.3 

 

 

 
Glabāt sausumā 

Norāda, ka medicīnas ierīcei 
nepieciešama aizsardzība 
pret mitrumu 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.3.4 

 

 

Glabāt sausumā. Uzglabāt ne 
vairāk kā 85% mitruma 

Norāda mitruma robežas, 
kurām medicīnas ierīci var 
droši pakļaut 

 

10 

 

 

 
Temperatūras ierobežojums 

Norāda temperatūras 
robežas, kurām medicīnas 
ierīci var droši pakļaut 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.3.7 

 

 

 
Mitruma ierobežojums 

Norāda mitruma diapazonu, 
kādam medicīnisko ierīci var 
droši pakļaut 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.3.8 

 
 

 

 
 
Neizmantot atkārtoti 

Norāda medicīnas ierīci, kas 
paredzēta vienreizējai 
lietošanai vai lietošanai 
vienam pacientam vienas 
procedūras laikā 

 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.4.2 

 

 

 
Skatīt lietošanas pamācību 

Norāda, ka lietotājam ir 
jāiepazīstas ar lietošanas 
instrukciju 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.4.3 

 

 

Skatiet lietošanas instrukciju 
vietnē 
halyardhealth.com/information 

Norāda, ka lietotājam ir 
jāiepazīstas ar lietošanas 
instrukciju 

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

 
 
 
 

 

 
 
 
 
Uzmanību! 

Norāda, ka lietotājam ir 
jāiepazīstas ar lietošanas 
instrukciju, lai iegūtu svarīgu 
piesardzības informāciju, 
piemēram, brīdinājumus un 
piesardzības pasākumus, 
kurus dažādu iemeslu dēļ 
nevar parādīt pašā 
medicīnas ierīcē 

 
 
 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.4.4 

 

 
Satur ftalātus – 
dietilheksilftalātu (DEHP) 

Norāda, ka medicīnas ierīce 
satur ftalātus [DEHP 
dietilheksilftalātu] 

 
BS EN 159864 / 4.2 

 

 
Nesatur ftalātus – 
dietilheksilftalātu (DEHP) 

Norāda, ka medicīnas ierīce 
nesatur ftalātus DEHP [DEHP 
dietilheksilftalātu] 

 

10 

 

 
Nedroša pret magnētisko 
rezonansi (MR) 

Sargāt no magnētiskās 
rezonanses attēlveidošanas 
(MRI) iekārtām 

ASTM F2502-135 / 
7.3.3 
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SIMBOLS 

 
SIMBOLA NOSAUKUMS 

 
SIMBOLA APRAKSTS 

STANDARTA 
ATSAUCE/klauzula 

 

 

 

Ķīmiskās aizsardzības līmenis 

Norāda, ka medicīniskā 
ierīce nodrošina C tipa 
ķīmiskās caurlaidības 
aizsardzību 

 
EN ISO 374-16 / 6.3 

 

 

Mikroorganismu aizsardzība – 
aizsardzība pret baktērijām un 
sēnītēm 

Norāda, ka medicīniskā 
ierīce aizsargā lietotājus pret 
baktērijām un sēnītēm 

 
EN ISO 374-57 / 6.2 

 

 
Drošs saskarei ar pārtikas 
produktiem 

Norāda, ka medicīniskā 
ierīce ir droša saskarei ar 
pārtiku 

Regula (EK) Nr. 
1935/20048 / 
PIELIKUMS II 

 

 

 
Importētājs 

Norāda iestādi, kas importē 
medicīnas ierīci Eiropas 
Savienībā 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.1.8 

 

 

Viena sterilas barjeras sistēma 
ar aizsargājošu iesaiņojumu 
iekšpusē 

Norāda vienu barjeras 
sistēmu, kuras iekšpusē ir 
aizsargājošs iepakojums 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.2.13 

 

 Medicīniska iekārta Norāda, ka prece ir 
medicīnas ierīce 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.7.7 

 

 

 
Unikāls ierīces identifikators 

Norāda nesēju, kurā ir 
informācija par unikālo 
ierīces identifikatoru 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.7.10 

 

 
Nesatur dabiskā kaučuka 
lateksu 

Norāda, ka medicīniskā 
ierīce nesatur dabiskā 
kaučuka lateksu 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.4.5 

 

 
Paredzēts bērnu no 3 gadu 
vecuma un lielāku lietošanai. 

Norāda, ka medicīnisko ierīci 
drīkst nēsāt tikai bērni no 3 
gadu vecuma 

 

10 

 

 

 
Cimdu pāris 

Norāda, ka cimdu pāris (divi) 
ir nodrošināti kā lietošanas 
pamatvienība 

 

10 

 

 

Viens cimds 

Norāda, ka viens abām 
rokām piemērots cimds ir 
nodrošināts kā lietošanas 
pamatvienība 

 
 

10 

 

 

 
Utilizējiet pareizi 

Atbrīvojieties no produkta 
saskaņā ar vietējās iestādes 
regulām 

 

10 

vai 
vai 

 
Atvērt šeit 

Norāda sterilu barjeru 
iesaiņojumu atvēršanas 
vietas 

 

10 

 

 

 

Neatveriet ar asu nazi 

Norāda, ka iepakojumu 
nedrīkst atvērt ar asu nazi, 
lai nesabojātu produktu 
iepakojuma iekšpusē 

 
 

10 
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SIMBOLS 

 
SIMBOLA NOSAUKUMS 

 
SIMBOLA APRAKSTS 

STANDARTA 
ATSAUCE/klauzula 

 
 

 

 

AAMI līmenis 3 

Norāda, ka medicīniskā 
ierīce atbilst ANSI/AAMI 
PB70 3. līmeņa kvalitātes 
prasībām 

 
 

10 

 
 

 

 

AAMI līmenis 4 

Norāda, ka medicīniskā 
ierīce atbilst ANSI/AAMI 
PB70 4. līmeņa kvalitātes 
prasībām 

 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASTM 1670 un 1671 pārbaude 

Norāda, ka medicīniskajā 
ierīcē izmantotais materiāls 
ir pārbaudīts un atbilst 
standartam ASTM F1670 
(Standard Test Method for 
resistance of materials used 
in protective clothing to 
penetration by synthetic 
blood (Standarta pārbaudes 
metode materiālu 
aizsardzībai, ko izmanto 
aizsargtērpā, izturībai pret 
sintētisko asiņu 
iespiešanos)) un 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 (Standarta 
pārbaudes metode 
aizsargtērpā izmantoto 
materiālu izturībai pret ar 
asinīm pārnēsājamo 
patogēnu iespiešanos, 
izmantojot Phi-X174 
bakteriofāgu kā testa 
sistēmu)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 

 
EN 13795 Standarta kvalitāte 

Norāda, ka medicīniskā 
ierīce atbilst EN 13795 
līmeņa kvalitātes prasībām 

 

10 

 
 

 

 

EN 13795 Augsta kvalitāte 

Norāda, ka medicīniskā 
ierīce atbilst EN 13795 
augsta līmeņa kvalitātes 
prasībām 

 
 

10 

 

 

 
Valkāt ar drukāto pusi uz āru 

Norāda, ka lietotājam sejas 
maska jāuzliek ar apdrukāto 
pusi uz āru 

 

10 
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SIMBOLS 

 
SIMBOLA NOSAUKUMS 

 
SIMBOLA APRAKSTS 

STANDARTA 
ATSAUCE/klauzula 

 

 

 
Novietojiet ausu cilpas uz 
ausīm 

Norāda, ka lietotājam ir 
jānovieto ausu cilpas uz 
ausīm, lai sejas maska būtu 
piestiprināta pie sejas 

 
 

10 

 
 

 

 
 
Veidojiet deguna vadu sejai 

Norāda, ka lietotājam ir 
jāpiespiež kaļamā deguna 
stieple, lai veidotu sejas 
masku tā, lai tā būtu 
vispiemērotākā 

 
 
 

10 

 
 

 

 

Skatiet atbilstības deklarāciju 

Norāda, ka lietotājam ir 
jāiepazīstas ar atbilstības 
deklarāciju, kas atrodas 
norādītajā URL 

 
 

10 

 
 

 

UZMANĪBU! ASV federālais 
likums nosaka, ka šo ierīci 
drīkst pārdot tikai ārsts vai pēc 
ārsta rīkojuma 

Norāda, ka ierīci nav 
paredzēts lietot 
nespeciālistam 

 
 

11 

 

 

 
 
Intertek sertifikācija 

 
Norāda, ka ierīce ir 
sertificēta un atbilst 
norādītajam standartam 

 
 
 

12 

 

 

Elektrisko un elektronisko 
iekārtu atkritumu dalīta 
savākšana 

 
Norāda uz EEI dalītu 
savākšanu 

 
 
 

13 

 

 

 

Litija jonu akumulatoru 
pārstrāde 

 

Norāda, ka litija jonu 
akumulators ir jāpārstrādā 

 
 
 

14 

 

 

 

Sērijas numurs 

Norāda ražotāja sērijas 
numuru, lai konkrētu 
medicīnas ierīci varētu 
identificēt 

 
BS EN ISO 15223-13 / 
5.1.7 

 

 
Elektriskais apdraudējums Norāda, ka pastāv 

elektrošoka risks 

 

15 

 

 Drošinātājs Norāda, ka produktam ir 
neitrāls drošinātājs 

 
15 

 

F3.15AH250 

 
Ātras darbības drošinātāju 
vērtējums 

Šis produkts satur ātras 
darbības drošinātāju ar 
nominālo strāvu 3,15 A pie 
250 V 

 
 

15 
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SIMBOLS 

 
SIMBOLA NOSAUKUMS 

 
SIMBOLA APRAKSTS 

STANDARTA 
ATSAUCE/klauzula 

 

 

 
Atmosfēras spiediena 
ierobežojums 

Norāda atmosfēras 
spiediena diapazonu, kādam 
medicīnisko ierīci var droši 
pakļaut. 

 
BS EN ISO 15223-13 / 
5.3.9 

 
 
 

 

 
 
Pieņemama kvalitātes robeža, 
testējot caurumu neesamību — 
AQL 1.0 

Norāda, ka šis produkts 
pārsniedz AQL prasības 
Medicīniskie cimdi 
vienreizējai lietošanai — 1. 
daļa: Prasības un testēšana 
attiecībā uz caurumu 
neesamību 

 
 
 
 
 

10 

 
 
 

 

 
 
Pieņemama kvalitātes robeža, 
testējot caurumu neesamību — 
AQL 1.5 

Norāda, ka šis produkts 
atbilst AQL prasībām 
saskaņā ar BS EN 455—
1 
Vienreizējas lietošanas 
medicīniskie cimdi — 1. daļa: 
Prasības un testēšana, 
testējot caurumu neesamību 

 
 
 
 
 

10 

 
 
 

 

 
 
 

I klases medicīnas ierīce, IAL III 
kategorija, ko sertificējusi BSI 
(CE 2797) 

Norāda, ka šī ierīce ir I klases 
ierīce saskaņā ar Regulu 
2017/745 par medicīnas 
ierīcēm un ka pilnvarotā 
iestāde 2797 ir sertificējusi 
produktu saskaņā ar Regulu 
2016/425 par 
individuālajiem aizsardzības 
līdzekļiem 

 
 
 
 
 
 

10 

 

 

 
Vienam pacientam — 
vairākkārtējai lietošanai 

Norāda medicīnas ierīci, ko 
vienam pacientam var 
izmantot vairākas reizes 
(vairākas procedūras) 

 
 

10 

 

 
Nevalkāt ķirurģiskām vai 
invazīvām procedūrām 

Norāda, ka ierīci nedrīkst 
valkāt ķirurģiskām vai citām 
invazīvām procedūrām 

 

10 

 

Satur alumīniju. Neizmantot 
kopā ar enerģiju izstarojošām 
ierīcēm.  

Norāda, ka medicīnas 
ierīce satur alumīniju un to 
nedrīkst izmantot kopā ar 
enerģiju izstarojošām 
ierīcēm.  

10 

 
Neizmantot atklātas liesmas 
tuvumā. 

Norāda, ka medicīnas ierīci 
nedrīkst izmantot atklātas 
liesmas tuvumā.  

10 

 

BĪSTAMI! Neizmantot 
uzliesmojošu anestezējošu 
līdzekļu tuvumā. Sargāt no 
potenciāliem uzliesmošanas 
avotiem. Atļauts izmantot 
produktos, kam var veikt EO 

Norāda, ka medicīnas ierīci 
nedrīkst izmantot 
uzliesmojošu anestezējošu 
līdzekļu tuvumā un tā ir 
jāsargā no potenciāliem 
uzliesmošanas avotiem. 
Norāda, ka ierīci var 

10 
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sterilizāciju.  izmantot produktos, kam 
var veikt sterilizāciju ar 
etilēna oksīdu.  

 

BĪSTAMI! Neizmantot 
uzliesmojošu anestezējošu 
līdzekļu tuvumā. Nemazgāt. 

Norāda, ka medicīnas ierīci 
nedrīkst izmantot 
uzliesmojošu anestezējošu 
līdzekļu tuvumā un to 
nedrīkst mazgāt.  

10 

 

 

Mikroorganismu aizsardzība – 
aizsardzība pret sēnītēm un 
vīrusiem 

Norāda, ka medicīniskā 
ierīce aizsargā lietotājus pret 
baktērijām, sēnītēm un 
vīrusiem 

 
EN ISO 374-57 / 6.2 

 
 
 

                               

 

Apvienotās Karalistes 
atbilstības deklarācija 

Norāda, ka produkts atbilst 
attiecīgajām konkrētajam 
produktam piemērojamajām 
normatīvajām prasībām un 
ka izdevējs par produkta 
atbilstību uzņemas pilnu 
atbildību. 

Apvienotās Karalistes 
Medicīnisko ierīču 
noteikumi (ar 
grozījumiem), izstājoties 
no ES 

 
Numurs Standarta atsauce Standarta nosaukums 

1 MDD 93/42/EEK Padomes 1993. gada 14. jūnija Direktīva 93/42/EEK par medicīnas ierīcēm 
2 MDR 2017/745 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/745 (2017. gada 5. aprīlis) 
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 (Medicīniskās ierīces – 
simboli, kas lietojami kopā ar medicīnisko ierīču etiķetēm, etiķetēm un pievienojamo 
informāciju. 1. daļa: Vispārīgās prasības) 

4 BS EN 15986 Symbol for use in the labelling of medical devices – Requirements for labelling of 
medical devices containing phthalates (Medicīnisko ierīču marķēšanas simbols – 
Ftalātus saturošu medicīnas ierīču marķēšanas prasības) 

5 ASTM F2502-13 Standard Practice for Marking Medical Devices and Other Items for Safety in the 
Magnetic Resonance Environment (Standarta prakse medicīnisko ierīču un citu 
priekšmetu marķēšanai drošībai magnētiskās rezonanses vidē) 

6 EN ISO 374-1 Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms – Part 1: 
Terminology and performance requirements for chemical risks; Amendment 1 
(Aizsargcimdi pret bīstamām ķīmiskām vielām un mikroorganismiem – 1.daļa: 
Terminoloģija un kvalitātes prasības ķīmiskajiem riskiem; 1. grozījums) 

7 EN ISO 374-5 Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms – Part 5: 
Terminology and performance requirements for micro-organisms risks (Aizsargcimdi 
pret bīstamām ķīmiskām vielām un mikroorganismiem – 5. daļa: Terminoloģija un 
kvalitātes prasības mikroorganismu riskiem) 

8 Regula (EK) Nr. 
1935/2004 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 27. oktobra Regula (EK) Nr. 1935/2004 

9 Direktīva 
2009/48/EK 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/48/EK (2009. gada 18. jūnijs) par 
rotaļlietu drošumu 

10  Simboli, kuriem nav norāžu uz standartiem 
11 20 CFR 801.109 21 CFR § 801.109 - Recepšu ierīces 
12 Intertek 

sertifikācija 
Interterk tiešās drukas marķēšanas vadlīnijas 



LBL-00001 Rev. 4, Attachment LV 

 

 

13 Direktīva 
2012/19/ES IX 
pielikums 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/19/ES (2012. gada 4. jūlijs) par 
elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) 

14 IEC 62902:2019 Sekundārās šūnas un baterijas - marķēšanas simboli to ķīmiskās uzbūves 
identificēšanai 

15 IEC 60950-1 Informācijas tehnoloģiju iekārtas – Drošība – 1. daļa: Vispārīgās prasības 
 


