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SIMBOL 

 
DENUMIREA SIMBOLULUI 

 
DESCRIEREA SIMBOLULUI 

REFERINȚĂ 
STANDARD/CLAUZĂ 

 
 

 

 
 
Conformitate europeană 

Indică faptul că produsul 
respectă cerințele legislației 
europene relevante privind 
sănătatea, siguranța și 
protecția mediului 

MDD 
93/42/CEE1/ANEXA XII 
MDR 2017/7452/ANEXA 
V 

 

 Producător Indică producătorul de 
dispozitive medicale 

BS EN ISO 15223- 
13/5.1.1 

 
 

 

 
 
Producător 

Indică producătorul de 
dispozitive medicale în 
situațiile în care culoarea de 
imprimare a fundalului este 
întunecată 

 
 
 

10 

 
 

Reprezentant autorizat în 
Comunitatea Europeană 

Indică reprezentantul 
autorizat în Comunitatea 
Europeană 

BS EN ISO 15223- 
13/5.1.2 

 

 
Data fabricației Indică data la care a fost 

fabricat dispozitivul medical 
BS EN ISO 15223- 
13/5.1.3 

 

 

 
A se utiliza până la 

Indică data după care nu 
trebuie utilizat dispozitivul 
medical 

BS EN ISO 15223- 
13/5.1.4 

 
 

 

 

Cod lot 

Indică codul lotului 
producătorului, astfel încât 
lotul sau grupul să poată fi 
identificat 

 
BS EN ISO 15223- 
13/5.1.5 

 
 

 

 

Număr de catalog 

Indică numărul de catalog al 
producătorului, astfel încât 
dispozitivul medical să 
poată fi identificat 

 
BS EN ISO 15223- 
13/5.1.6 

 
 

 
Sterilizat cu oxid de etilenă 

Indică un dispozitiv medical 
care a fost sterilizat cu oxid 
de etilenă 

BS EN ISO 15223- 
13/5.2.3 

 
 

 
Sterilizat prin iradiere 

Indică un dispozitiv medical 
care a fost sterilizat prin 
iradiere 

BS EN ISO 15223- 
13/5.2.4 

 
A nu se resteriliza Indică un dispozitiv medical 

care nu trebuie resterilizat 
BS EN ISO 15223- 
13/5.2.6 

 

 

 
Nesteril 

Indică un dispozitiv medical 
care nu a fost supus 
procesului de sterilizare 

BS EN ISO 15223- 
13/5.2.7 

 

 

 
A nu se utiliza dacă ambalajul 
este deteriorat 

Indică un dispozitiv medical 
care nu trebuie utilizat dacă 
ambalajul a fost deteriorat 
sau deschis 

 
BS EN ISO 15223- 
13/5.2.8 

 
 

 

 
 
A se proteja de lumina solară 

 
Indică un dispozitiv medical 
care trebuie protejat de 
surse de lumină 

BS EN ISO 15223- 
13/5.3.2 
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SIMBOL 

 
DENUMIREA SIMBOLULUI 

 
DESCRIEREA SIMBOLULUI 

REFERINȚĂ 
STANDARD/CLAUZĂ 

 

 

 
A se proteja împotriva surselor 
de căldură și radioactive 

Indică un dispozitiv medical 
care trebuie protejat de 
surse de căldură și 
radioactive 

 
BS EN ISO 15223- 
13/5.3.3 

 

 

 
A se păstra uscat 

Indică un dispozitiv medical 
care trebuie protejat 
împotriva umidității 

BS EN ISO 15223- 
13/5.3.4 

 

 

A se păstra uscat. A se păstra în 
umiditate mai mică de 85 % 

Indică limitele de umiditate 
la care dispozitivul medical 
poate fi expus în siguranță 

 

10 

 

 

 

Limită de temperatură 

Indică limitele de 
temperatură la care 
dispozitivul medical poate fi 
expus în siguranță 

 
BS EN ISO 15223- 
13/5.3.7 

 

 

 

Limitări de umiditate 

Indică intervalul de 
umiditate la care 
dispozitivul medical poate fi 
expus în siguranță 

 
BS EN ISO 15223- 
13/5.3.8 

 
 

 

 
 
A nu se reutiliza 

Indică un dispozitiv medical 
care este destinat unei 
singure utilizări sau pentru 
un singur pacient în timpul 
unei singure proceduri 

 
BS EN ISO 15223- 
13/5.4.2 

 

 
Consultați instrucțiunile de 
utilizare 

Indică necesitatea 
utilizatorului de a consulta 
instrucțiunile de utilizare 

BS EN ISO 15223- 
13/5.4.3 

 

 

Consultați instrucțiunile de 
utilizare la 
halyardhealth.com/information 

Indică necesitatea ca 
utilizatorul să consulte 
instrucțiunile de utilizare 

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

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Atenție 

Indică necesitatea 
utilizatorului de a consulta 
instrucțiunile de utilizare 
pentru informații 
importante cu privire la 
măsurile de precauție, cum 
ar fi avertismentele și 
măsurile de precauție care 
nu pot fi, din diferite 
motive, prezentate pe 
dispozitivul medical 

 
 
 
 

BS EN ISO 15223- 
13/5.4.4 

 

 

 
Conține ftalați – DEHP 

Indică faptul că dispozitivul 
medical conține ftalați 
[DEHP Di(2-etilhexil)] 

 
BS EN 159864 /4.2 

 

 

 

Nu conține ftalați – DEHP 

Indică faptul că dispozitivul 
medical nu conține ftalați 
DEHP [DEHP Di(2-etilhexil)] 
ca plastifiant 

 
 

10 
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SIMBOL 

 
DENUMIREA SIMBOLULUI 

 
DESCRIEREA SIMBOLULUI 

REFERINȚĂ 
STANDARD/CLAUZĂ 

 

 
Rezonanță magnetică (MR) 
nesigură 

Stați departe de 
echipamentele de 
rezonanță magnetică (MRI) 

 
ASTM F2502-135/7.3.3 

 
 

 

 
 
Nivel de protecție chimică 

Indică faptul că dispozitivul 
medical furnizează un nivel 
de tip C de protecție 
împotriva permeabilității 
chimice 

 
 

EN ISO 374-16/6.3 

 

 

Protecție împotriva 
microorganismelor – Protecție 
împotriva bacteriilor și 
ciupercilor 

Indică faptul că dispozitivul 
medical protejează 
utilizatorii împotriva 
bacteriilor și ciupercilor 

 
EN ISO 374-57/6.2 

 

 
Sigur pentru contactul cu 
alimente 

Indică faptul că dispozitivul 
medical este sigur pentru 
contactul cu alimente 

Regulamentul (CE) nr 
1935/20048/ANEXA II 

 
 

 

 

Importator 

Indică entitatea care 
importă dispozitivul 
medical în Uniunea 
Europeană 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.1.8 

 

 

Sistem unic de bariere sterile 
cu ambalaj de protecție în 
interior 

Indică un sistem unic de 
bariere cu ambalaj de 
protecție în interior 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.2.13 

 

 Dispozitiv medical Indică faptul că articolul 
este un dispozitiv medical 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.7.7 

 
 

 

 

Identificator de dispozitiv unic 

Indică un operator de 
transport care conține 
informații de identificare a 
dispozitivului unic 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.7.10 

 

 
Nu conține latex din cauciuc 
natural 

Indică faptul că dispozitivul 
medical nu conține latex 
din cauciuc natural 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.4.5 

 

 

 
Destinat pentru a fi utilizat de 
copii cu vârsta peste 3 ani 

Indică faptul că dispozitivul 
medical trebuie să fie 
utilizat doar de copiii cu 
vârsta peste 3 ani 

 
 

10 

 

 

 

Pereche de mănuși 

Indică faptul că o pereche 
de mănuși (două) sunt 
furnizate ca unitate de 
utilizare 

 
 

10 

 
 
Mănușă unică 

Indică faptul că o mănușă 
ambidextră este furnizată 
ca unitate de utilizare 

 

10 

 

 

 

A se elimina corespunzător 

A se elimina în 
conformitate cu 
Reglementările autorităților 
locale 

 
 

10 
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SIMBOL 

 
DENUMIREA SIMBOLULUI 

 
DESCRIEREA SIMBOLULUI 

REFERINȚĂ 
STANDARD/CLAUZĂ 

sa 
sau 

u  
A se deschide aici 

Indică locațiile de 
deschidere pentru ambalaje 
cu bariere sterile 

 

10 

 
 

 

 

A nu se deschide cu un cuțit 
ascuțit 

Indică faptul că ambalajul 
nu trebuie deschis cu un 
cuțit ascuțit pentru a evita 
deteriorarea produsului în 
interiorul ambalajului 

 
 
 

10 

 
 

 

 
 
Nivel 3 AAMI 

Indică faptul că dispozitivul 
medical îndeplinește 
cerințele de performanță 
aferente Nivelului 3 din 
ANSI/AAMI PB70 

 
 
 

10 

 
 

 

 
 
Nivel 4 AAMI 

Indică faptul că dispozitivul 
medical îndeplinește 
cerințele de performanță 
ale Nivelului 4 al 
ANSI/AAMI PB70 

 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testarea ASTM 1670 și 1671 

Indică faptul că materialul 
utilizat în dispozitivul 
medical a fost testat și 
respectă ASTM F1670 
(Standard Test Method for 
resistance of materials used 
in protective clothing to 
penetration by synthetic 
blood (Metoda de testare 
standard pentru rezistența 
materialelor utilizate în 
îmbrăcămintea de protecție 
la pătrundere de sânge 
sintetic)) și 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 (Metoda de testare 
standard pentru rezistența 
materialelor utilizate în 
îmbrăcăminte de protecție 
la pătrunderea de agenți 
patogeni transmiși prin 
sânge utilizând 
bacteriofagul Phi-X174 ca 
sistem de testare)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 



LBL-00001 Rev. 4, Attachment RO 

 

 

 
SIMBOL 

 
DENUMIREA SIMBOLULUI 

 
DESCRIEREA SIMBOLULUI 

REFERINȚĂ 
STANDARD/CLAUZĂ 

 
 

 

 

Performanță standard EN 
13795 

Indică faptul că dispozitivul 
medical îndeplinește 
cerințele de performanță 
ale nivelului standardului 
EN 13795 

 
 
 

10 

 
 

 

 
 
Performanță înaltă EN 13795 

Indică faptul că dispozitivul 
medical îndeplinește 
cerințele de performanță 
înaltă ale nivelului 
standardului EN 13795 

 
 
 

10 

 

 

 
A se purta cu partea imprimată 
în exterior 

Indică faptul că purtătorul 
trebuie să pună masca de 
față cu partea imprimată în 
exterior 

 
 

10 

 

 

 

Puneți agățătorile peste urechi 

Indică faptul că purtătorul 
trebuie să plaseze 
agățătorile peste urechi 
pentru a fixa masca pe față 

 
 

10 

 
 

 

 
 

Modelați firul nasului pe față 

Indică faptul că purtătorul 
trebuie să apese pe firul 
maleabil pentru nas pentru 
a modela masca de față 
pentru o potrivire 
corespunzătoare 

 
 
 
 

10 

 
 
 

 

 
 
Consultați declarația de 
conformitate 

Indică necesitatea ca 
utilizatorul să consulte 
declarația de conformitate 
ce poate fi accesată prin 
URL-ul la care se face 
referire 

 
 
 
 

10 

 
 

 

ATENȚIE: Conform legii 
federale (SUA), acest dispozitiv 
poate fi vândut doar de către 
sau în baza dispoziției unui 
medic 

Indică faptul că dispozitivul 
nu este destinat utilizării de 
către o persoană 
neinstruită în mod specific 

 
 
 

11 

 

 

 
 
Certificare Intertek 

Indică faptul că dispozitivul 
este certificat și 
îndeplinește standardul la 
care se face referire 

 
 
 

12 

 

 

Colectare separată a deșeurilor 
de echipamente electrice și 
electronice 

 
Indică colectarea separată 
pentru EEE 

 
 
 

13 
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SIMBOL 

 
DENUMIREA SIMBOLULUI 

 
DESCRIEREA SIMBOLULUI 

REFERINȚĂ 
STANDARD/CLAUZĂ 

 

 

 
 
Reciclare baterii litiu-ion 

 

Indică faptul că bateriile 
litiu-ion trebuie reciclate 

 
 
 

14 

 
 

 

 
 
Serie 

Indică numărul de serie al 
producătorului, astfel încât 
un anumit dispozitiv 
medical să poată fi 
identificat 

 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.1.7 

 

 
Pericol electric Indică faptul că există un 

risc de electrocutare 

 

15 

 

 

 
Siguranță fuzibilă 

Indică faptul că produsul 
este echipat cu o siguranță 
fuzibilă neutră 

 
 

15 

 
F3.15AH250 Clasificare siguranță fuzibilă 

rapidă 

Acest produs conține o 
siguranță fuzibilă rapidă din 
clasa 3,15 A la 250 V 

 

15 

 

 

 
 
Limitare presiune atmosferică 

Indică intervalul de 
presiune atmosferică la 
care poate fi expus în 
siguranță dispozitivul 
medical. 

 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.3.9 

 
 
 

 

 

Limită de calitate acceptabilă 
pentru testarea lipsei orificiilor 
– AQL 1.0 

Indică faptul că acest 
produs depășește cerințele 
AQL Mănuși medicale de 
unică folosință – Partea 1: 
cerințe și testarea lipsei 
orificiilor 

 
 
 
 

10 

 
 
 

 

 
 
Limită de calitate acceptabilă 
pentru testarea lipsei orificiilor 
– AQL 1.5 

Indică faptul că acest 
produs îndeplinește 
cerințele AQL conform BS 
EN 455–1 Mănuși medicale 
de unică folosință – Partea 
1: cerințe și testarea lipsei 
orificiilor 

 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 

 

 
 
 

Dispozitiv medical de Clasa I, 
EIP de Categoria III, certificat 
de BSI (CE 2797) 

Indică faptul că acest 
dispozitiv este un dispozitiv 
de Clasa I conform 
Regulamentului privind 
dispozitivele medicale 
2017/745 și faptul că 
produsul este certificat 
conform Regulamentului 
EIP 2016/425 de către 
organismul notificat 2797 

 
 
 
 
 
 
 

10 
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SIMBOL 

 
DENUMIREA SIMBOLULUI 

 
DESCRIEREA SIMBOLULUI 

REFERINȚĂ 
STANDARD/CLAUZĂ 

 
 

 

 

Un singur pacient – Utilizare 
multiplă 

Indică un dispozitiv medical 
care poate fi utilizat de mai 
multe ori (proceduri 
multiple) asupra unui singur 
pacient 

 
 
 

10 

 
 

 

 

A nu se purta pentru proceduri 
chirurgicale sau invazive 

Indică faptul că dispozitivul 
nu trebuie purtat în cadrul 
procedurilor chirurgicale 
sau al altor proceduri 
invazive 

 
 
 

10 

 

Conține aluminiu. A nu se utiliza 
cu dispozitive ce emit energie.  

Indică faptul că dispozitivul 
medical conține aluminiu și 
nu trebuie utilizat cu 
dispozitive ce emit energie  

10 

 

A nu se utiliza în prezența unei 
flăcări deschise. 

Indică faptul că dispozitivul 
medical nu trebuie utilizat 
în prezența unei flăcări 
deschise  

10 

 

ATENȚIE: a nu se utiliza în 
prezența anestezicelor 
inflamabile. Evitați contactul cu 
potențiale surse de aprindere. 
Acceptabil pentru utilizarea cu 
produse ce pot fi sterilizate cu 
oxid de etilenă.  

Indică faptul că dispozitivul 
medical nu trebuie utilizat 
în prezența anestezicelor 
inflamabile și că trebuie 
evitat contactul cu 
potențiale surse de 
aprindere. Indică faptul că 
dispozitivul medical poate 
fi utilizat cu produse ce pot 
fi sterilizate cu oxid de 
etilenă.  

10 

 

ATENȚIE: a nu se utiliza în 
prezența anestezicelor 
inflamabile. A nu se spăla. 

Indică faptul că dispozitivul 
medical nu trebuie utilizat 
în prezența anestezicelor 
inflamabile și că nu trebuie 
spălat.  

10 

 

 

Protecție împotriva 
microorganismelor – Protecție 
împotriva bacteriilor, 
ciupercilor și virusurilor 

Indică faptul că dispozitivul 
medical protejează 
utilizatorii împotriva 
bacteriilor, ciupercilor și 
virusurilor 

 
 

EN ISO 374-57 / 6.2 

 

             

 

Declarație de conformitate UK 

Indică faptul că produsul 
este în conformitate cu 
cerințele legale relevante 
aplicabile produsului 
specific și că emitentul își 
asumă întreaga 
responsabilitate pentru 
conformitatea produsului 

 
Regulamentele privind 
dispozitivele medicale din 
Regatul Unit (modificare 
etc.) (ieșirea din UE) 
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Număr Referință 

standard 
Denumirea standardului 

1 MDD 93/42/CEE Directiva 93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 cu privire la dispozitivele medicale 
2 MDR 2017/745 Regulamentul (UE) 2017/745 al Parlamentului și al Consiliului European din 5 aprilie 

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 (Dispozitive medicale – 
Simboluri care trebuie utilizate cu etichetele dispozitivelor medicale, etichetarea și 
informațiile care trebuie furnizate Partea 1: Cerințe generale) 

4 BS EN 15986 Symbol for use in the labelling of medical devices – Requirements for labelling of 
medical devices containing phthalates (Simbol pentru utilizare în etichetarea 
dispozitivelor medicale – Cerințe pentru etichetarea dispozitivelor medicale care 
conțin ftalați) 

5 ASTM F2502-13 Standard Practice for Marking Medical Devices and Other Items for Safety in the 
Magnetic Resonance Environment (Practică standard pentru marcarea dispozitivelor 
medicale și a altor articole de siguranță în mediul de rezonanță magnetică) 

6 EN ISO 374-1 Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms – Part 1: 
Terminology and performance requirements for chemical risks; Amendment 1 
(Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice și microorganismelor 
periculoase. Partea 1: Terminologie și cerințe de performanță pentru riscurile 
chimice; Amendamentul 1) 

7 EN ISO 374-5 Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms – Part 5: 
Terminology and performance requirements for micro-organisms risks (Mănuși de 
protecție împotriva substanțelor chimice și microorganismelor periculoase – Part 5: 
Terminologie și cerințe de performanță pentru riscurile cu privire la microorganisme) 

8 Regulamentul (CE) 
nr 1935/2004 

Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului și al Consiliului European din 27 
octombrie 2004 

9 Directiva 
2009/48/CE 

Directiva 2009/48/CE a Parlamentului și a Consiliului European din 18 iunie 2009 
privind siguranța jucăriilor 

10  Simboluri pentru care nu există nicio referință pentru standarde normative 
11 21 CFR 801.109 21 CFR § 801.109 – Dispozitive cu prescripție medicală 
12 Certificare Intertek Instrucțiuni Intertek privind etichetarea prin imprimare directă 
13 Directiva 

2012/19/UE, 
Anexa IX 

Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului Europei din 4 iulie 
2012 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) 

14 IEC 62902:2019 Celule secundare și baterii – Simboluri de marcare pentru identificarea compoziției 
chimice 

15 IEC 60950-1 Echipamente de tehnologia informației – Siguranță – Partea 1: Cerințe generale 
 


