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SYMBOL 

 
NÁZOV SYMBOLU 

 
POPIS SYMBOLU 

NORMA / 
KLAUZULA 

 
 
 

 

 
 

Európska zhoda 

Označuje, že produkt vyhovuje 
požiadavkám európskej 
legislatívy v oblasti ochrany 
zdravia, bezpečnosti a 
životného prostredia 

SMERNICA 
93/42/EHS1 / 
DODATOK XII 
NARIADENIE EP a 
RADY EÚ 2017/7452 
/ DODATOK V 

 

 Výrobca Označuje výrobcu 
zdravotníckych pomôcok 

STN EN ISO 15223-13 
/ 5.1.1 

 

 

 

Výrobca 

Označuje výrobcu 
zdravotníckych pomôcok v 
prípadoch, keď je tlačová farba 
pozadia tmavá 

 
 

10 

 
 

Autorizovaný zástupca v 
Európskom spoločenstve 

Označuje autorizovaného 
zástupcu v Európskom 
spoločenstve 

STN EN ISO 15223-13 
/ 5.1.2 

 

 

 
Dátum výroby 

Označuje dátum, kedy bola 
zdravotnícka pomôcka 
vyrobená 

STN EN ISO 15223-13 
/ 5.1.3 

 

 

 
Spotrebujte do 

Označuje dátum, po ktorom sa 
zdravotnícka pomôcka nesmie 
používať 

STN EN ISO 15223-13 
/ 5.1.4 

 

 

 
Kód dávky 

Označuje výrobcov kód dávky, 
aby bolo možné dávku alebo 
šaržu identifikovať 

STN EN ISO 15223-13 
/ 5.1.5 

 
 

 

 

Katalógové číslo 

Označuje katalógové číslo 
výrobcu, aby bolo možné 
zdravotnícku pomôcku 
identifikovať 

 
STN EN ISO 15223-13 
/ 5.1.6 

 
 

 
Sterilizované etylénoxidom 

Označuje zdravotnícku 
pomôcku, ktorá bola 
sterilizovaná etylénoxidom 

STN EN ISO 15223-13 
/ 5.2.3 

 
 

 
Sterilizované ožiarením 

Označuje zdravotnícku 
pomôcku, ktorá bola 
sterilizovaná ožiarením 

STN EN ISO 15223-13 
/ 5.2.4 

 

 

 
Nesterilizujte opakovane 

Označuje zdravotnícku 
pomôcku, ktorá nemá byť 
sterilizovaná opakovane 

STN EN ISO 15223-13 
/ 5.2.6 

 

 

 
Nesterilné 

Označuje zdravotnícku 
pomôcku, ktorá nepodstúpila 
sterilizačný postup 

STN EN ISO 15223-13 
/ 5.2.7 

 
 

 

 

Nepoužívajte, ak je balenie 
poškodené 

Označuje zdravotnícku 
pomôcku, ktorá by sa v 
prípade poškodeného alebo 
otvoreného obalu nemala 
používať 

 
STN EN ISO 15223-13 
/ 5.2.8 

 

 
Chráňte pred slnečným 
žiarením 

Označuje zdravotnícku 
pomôcku, ktorá si vyžaduje 
ochranu pred zdrojmi svetla 

STN EN ISO 15223-13 
/ 5.3.2 
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SYMBOL 

 
NÁZOV SYMBOLU 

 
POPIS SYMBOLU 

NORMA / 
KLAUZULA 

 

 

 
Chráňte pred zdrojmi tepla a 
rádioaktívneho žiarenia 

Označuje zdravotnícku 
pomôcku, ktorá si vyžaduje 
ochranu pred zdrojmi svetla a 
rádioaktívneho žiarenia 

 
STN EN ISO 15223-13 
/ 5.3.3 

 

 

 
Udržujte v suchu 

Označuje zdravotnícku 
pomôcku, ktorá si vyžaduje 
ochranu pred vlhkom 

STN EN ISO 15223-13 
/ 5.3.4 

 

 

Udržujte v suchu. Skladujte pri 
vlhkosti nižšej ako 85 % 

Označuje úroveň vlhkosti, 
ktorej môže byť zdravotnícka 
pomôcka bezpečne vystavená 

 

10 

 

 

 
Teplotný limit 

Označuje teplotné limity, 
ktorým môže byť zdravotnícka 
pomôcka bezpečne vystavená 

STN EN ISO 15223-13 
/ 5.3.7 

 

 

 

Limity vlhkosti 

Označuje rozpätie vlhkosti, 
ktorému môže byť 
zdravotnícka pomôcka 
bezpečne vystavená 

 
STN EN ISO 15223-13 
/ 5.3.8 

 
 

 

 
 
Nepoužívajte opakovane 

Označuje zdravotnícku 
pomôcku, ktorá je určená na 
jedno použitie alebo na 
použitie u jedného pacienta 
počas jedného zákroku 

 
STN EN ISO 15223-13 
/ 5.4.2 

 

 

 
Pozrite si návod na používanie 

Označuje odporučenie pre 
používateľa, prečítať si návod 
na používanie 

STN EN ISO 15223-13 
/ 5.4.3 

 

 

Pozrite si návod na použitie 
na adrese 
halyardhealth.com/information 

Označuje, že je potrebné, aby 
si používateľ pozrel návod 
na použitie 

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

 
 
 
 

 

 
 
 

Upozornenie 

Označuje odporučenie pre 
používateľa, aby si prečítal 
návod na používanie kvôli 
dôležitým upozorneniam, ako 
výstrahy a preventívne 
opatrenia, ktoré z rôznych 
dôvodov nemôžu byť uvedené 
na zdravotníckej pomôcke 

 
 
 

STN EN ISO 15223-13 
/ 5.4.4 

 

 

 
Obsahuje ftaláty – DEHP 

Označuje, že zdravotnícka 
pomôcka obsahuje ftaláty 
[DEHP di-2-etylhexylftalát] 

 
STN EN 159864 / 4.2 

 

 

 

Neobsahuje ftaláty – DEHP 

Označuje, že zdravotnícka 
pomôcka neobsahuje ftaláty 
[DEHP di-2-etylhexylftalát] ako 
zmäkčovadlo 

 
 

10 

 

 
Nevystavujte magnetickej 
rezonancii (MR) 

Chráňte pred pôsobením 
zariadenia pre magnetickú 
rezonanciu (MR) 

ASTM F2502-135 / 
7.3.3 
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Stupeň chemickej ochrany 

Označuje zdravotnícku 
pomôcku, ktorá poskytuje 
nepriepustnú chemickú 
ochranu typu C 

 
STN EN ISO 374-16 / 
6.3 

 

 

Ochrana mikroorganizmov – 
ochrana pred baktériami a 
hubami 

Označuje, že zdravotnícka 
pomôcka chráni používateľov 
pred baktériami a hubami 

STN EN ISO 374-57 / 
6.2 

 

 
Bezpečné pre kontakt 
s potravinami 

Označuje zdravotnícku 
pomôcku, ktorá je bezpečná 
pre kontakt s potravinami 

Nariadenie EP a 
Rady EÚ 1935/20048 
/ DODATOK II 

 

 

 
Dovozca 

Označuje subjekt dovážajúci 
zdravotnícku pomôcku do 
Európskej únie 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.1.8 

 

 

Systém jednoduchej sterilnej 
bariéry s ochranným 
vnútorným obalom 

Označuje systém jednoduchej 
sterilnej bariéry s ochranným 
vnútorným obalom 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.2.13 

 

 Zdravotnícka pomôcka Označuje položku, ktorá je 
zdravotníckou pomôckou 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.7.7 

 

 
Jedinečný identifikátor 
pomôcky 

Označuje nosič jedinečného 
identifikátora pomôcky 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.7.10 

 

 
Neobsahuje prírodný gumový 
latex 

Označuje zdravotnícku 
pomôcku, ktorá neobsahuje 
prírodný gumový latex 

BS EN ISO 15223-13 
/ 5.4.5 

 

 

 
Na použitie u detí vo veku 
3 rokov a starších 

Označuje zdravotnícku 
pomôcku, určenú na nosenie 
deťmi vo veku 3 rokov 
a staršími 

 
 

10 

 

 

 
Pár rukavíc 

Označuje, že pár rukavíc (dve) 
sú určené ako základná 
jednotka pre použitie 

 

10 

 
 
Samostatná rukavica 

Označuje, že jedna obojručná 
rukavica je určená ako 
základná jednotka pre použitie 

 

10 

 
Zlikvidujte správnym spôsobom Likvidujte v súlade s predpismi 

miestnej samosprávy 
 

10 

alebo 
alebo 

 
Tu otvoriť 

Označuje umiestnenie 
otvárania pre balenia so 
sterilnou bariérou 

 

10 

 

 

 

Neotvárajte ostrým nožom 

Označuje, že balenie sa nemá 
otvárať ostrým nožom, aby sa 
predišlo poškodeniu výrobku 
vo vnútri balenia 

 
 

10 

 
 

 

 

Úroveň 3 podľa normy AAMI 

Označuje, že zdravotnícka 
pomôcka spĺňa špecifikačné 
požiadavky úrovne 3 podľa 
normy ANSI/AAMI PB70 

 
 

10 
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AAMI stupeň 4 

Označuje, že zdravotnícka 
pomôcka spĺňa prevádzkové 
požiadavky stupňa 4, normy 
ANSI/AAMI PB70 

 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASTM 1670 a 1671 testovanie 

Označuje, že materiál použitý v 
zdravotníckej pomôcke bol 
testovaný a vyhovuje ASTM 
F1670 (Standard Test Method 
for resistance of materials 
used in protective clothing to 
penetration by synthetic blood 
(Štandardné metódy 
testovania odolnosti 
materiálov ochranných odevov 
proti penetrácii syntetickej 
krvi)) a 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 (Štandardné 
metódy testovania odolnosti 
materiálov ochranných odevov 
proti penetrácii patogénov 
prenášaných krvou za použitia 
bakteriofágu Phi X174)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 

 

 

STN EN 13795 bežná prevádzka 

Označuje, že zdravotnícka 
pomôcka spĺňa požiadavky 
normy STN EN 13795 pre 
bežnú prevádzku 

 
 

10 

 
 

 

 
STN EN 13795 náročná 
prevádzka 

Označuje, že zdravotnícka 
pomôcka spĺňa požiadavky 
normy STN EN 13795 pre 
náročnú prevádzku 

 
 

10 

 

 

 
Noste potlačenou stranou von 

Označuje, že používateľ by si 
mal nasadiť masku potlačenou 
stranou von 

 

10 

 

 

 
Umiestnite cez uši 

Označuje, že používateľ by si 
mal zaistiť masku na tvári 
založením šnúrok za uši 

 

10 

 

 

 
Vytvarujte nosný drôt podľa 
tváre 

Označuje, že používateľ by mal 
zatlačiť na tvárny nosný drôt, 
aby maska priliehala k tvári čo 
najlepšie 

 
 

10 



LBL-00001 Rev. 4, Attachment SK 
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POPIS SYMBOLU 

NORMA / 
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Pozrite si vyhlásenie o zhode 

Označuje, že je potrebné, aby 
si používateľ pozrel vyhlásenie 
o zhode, ktoré sa nachádza 
na uvedenej URL adrese 

 
 

10 

 
 

 

UPOZORNENIE: Federálne 
zákony (USA) povoľujú predaj 
tejto pomôcky iba lekárom 
alebo na ich objednávku. 

Označuje, že pomôcka nie je 
určená na používanie laickými 
osobami 

 
 

11 

 

 

 
 
Certifikácia Intertek 

 
Označuje, že pomôcka je 
certifikovaná a spĺňa uvedenú 
normu 

 
 
 

12 

 

 

Triedený zber odpadu 
z elektrických a elektronických 
zariadení 

 
Označuje triedený zber 
odpadu z EEZ 

 
 
 

13 

 

 

 

Recyklácia lítium-iónových 
batérií 

 

Označuje, že lítium-iónová 
batéria sa má recyklovať 

 
 
 

14 

 

 

 

Sériové číslo 

Označuje sériové číslo od 
výrobcu, podľa ktorého možno 
identifikovať konkrétnu 
zdravotnícku pomôcku 

 
BS EN ISO 15223-13 / 
5.1.7 

 

Riziko úrazu elektrickým 
prúdom 

Označuje, že existuje riziko 
úrazu elektrickým prúdom 

 

15 

 

 

 
Poistka Označuje, že výrobok má 

neutrálnu poistku 

 
 

15 

 
F3.15AH250 Menovitá hodnota rýchlej 

poistky 

Tento výrobok obsahuje rýchlu 
poistku s menovitou hodnotou 
3,15 A pri 250 V 

 

15 

 

 

 
Obmedzenie atmosférického 
tlaku 

Označuje rozsah 
atmosférického tlaku, ktorému 
môže byť zdravotnícka 
pomôcka bezpečne vystavená. 

 
BS EN ISO 15223-13 / 
5.3.9 

 
 
 

 

 
 
Prijateľný limit kvality pre 
testovanie bez dier – AQL 1.0 

Označuje, že tento výrobok 
prekračuje požiadavky AQL 
Lekárske rukavice na 
jednorazové použitie – časť 1: 
Požiadavky a testovanie na 
neprítomnosť v otvoroch 

 
 
 
 

10 
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Prijateľný limit kvality pre 
testovanie bez dier – AQL 1.5 

Označuje, že tento výrobok 
spĺňa požiadavky AQL podľa BS 
EN 455 - 1 Lekárske rukavice 
na jednorazové použitie – Časť 
1: Požiadavky a testovanie na 
neprítomnosť otvorov 

 
 
 
 

10 

 
 

 

 
 
Zdravotnícka pomôcka triedy I, 
OOP kategórie III certifikovaná 
BSI (CE 2797) 

Označuje, že táto pomôcka je 
pomôckou triedy I podľa 
predpisu o zdravotníckych 
pomôckach 2017/745 a že 
notifikovaný orgán 2797 
certifikuje výrobok podľa 
predpisu o OOP 2016/425. 

 
 
 
 
 

10 

 

 

 
Jeden pacient – viacnásobné 
použitie 

Označuje zdravotnícku 
pomôcku, ktorá sa môže 
použiť viackrát (viac procedúr) 
na jedného pacienta 

 
 

10 

 

 
Nesmie sa nosiť na chirurgické 
alebo invazívne zákroky 

Označuje, že pomôcka sa 
nemá nosiť na chirurgické 
alebo iné invazívne zákroky 

 

10 

 

Obsahuje hliník. Nepoužívajte 
so zariadeniami vyžarujúcimi 
energiu.  

Označuje, že zdravotnícka 
pomôcka obsahuje hliník a 
nemala by sa používať so 
zariadeniami vyžarujúcimi 
energiu  

10 

 
Nepoužívajte v prítomnosti 
otvoreného ohňa. 

Označuje, že zdravotnícka 
pomôcka by sa nemala 
používať v prítomnosti 
otvoreného ohňa  

10 

 

UPOZORNENIE: nepoužívajte 
v prítomnosti horľavého 
anestetika. Zabráňte kontaktu s 
potenciálnymi zdrojmi 
vznietenia. Vyhovujúce na 
použitie vo výrobkoch, ktoré sa 
môžu sterilizovať EO.  

Označuje, že zdravotnícka 
pomôcka by sa nemala 
používať v prítomnosti 
horľavého anestetika a malo by 
sa zabrániť jej kontaktu s 
potenciálnymi zdrojmi 
vznietenia. Označuje, že 
zdravotnícka pomôcka sa môže 
použiť vo výrobkoch, ktoré 
môžu byť sterilizované 
etylénoxidom.  

10 

 

UPOZORNENIE: nepoužívajte 
v prítomnosti horľavého 
anestetika. Neprať. 

Označuje, že zdravotnícka 
pomôcka by sa nemala 
používať v prítomnosti 
horľavého anestetika a nesmie 
sa prať.  

10 

 

 

Ochrana mikroorganizmov – 
ochrana pred baktériami, 
hubami a vírusmi 

Označuje, že zdravotnícka 
pomôcka chráni používateľov 
pred baktériami, hubami a 
vírusmi 

 
EN ISO 374-57 / 6.2 
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Vyhlásenie o zhode pre 
Spojené kráľovstvo 

Uvádza, že výrobok je v 
súlade s príslušnými 
zákonnými požiadavkami, 
ktoré sa vzťahujú na 
konkrétny výrobok, a že 
vydavateľ preberá plnú 
zodpovednosť za súlad 
výrobku 

 
Nariadenia Spojeného 
kráľovstva o 
zdravotníckych 
pomôckach 
(pozmeňujúci a 
doplňujúci návrh atď.) 
(vystúpenie z EÚ) 

 
Číslo Norma Názov normy 

1 Smernica 
93/42/EHS 

SMERNICA 93/42/EHS Európskeho parlamentu a rady zo dňa 14. júna 1993 o 
zdravotníckych pomôckach 

2 Nariadenie EP a 
Rady EÚ 2017/745 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 z 5. apríla 2017 o 
zdravotníckych pomôckach 

3 STN EN ISO 15223- 
1 

Medical Devices – Symbols to be used with medical device labels, labelling and 
information to be supplied Part 1: General Requirements (Zdravotnícke pomôcky. 
Značky používané na štítkoch zdravotníckych pomôcok, označovanie a poskytovanie 
informácií. Časť 1: Všeobecné požiadavky) 

4 STN EN 15986 Symbol for use in the labelling of medical devices – Requirements for labelling of 
medical devices containing phthalates (Symboly na používanie označovania 
zdravotníckych pomôcok. Požiadavky na označovanie zdravotníckych pomôcok 
obsahujúcich ftaláty) 

5 ASTM F2502-13 Standard Practice for Marking Medical Devices and Other Items for Safety in the 
Magnetic Resonance Environment (Štandardné postupy pre označovanie 
zdravotníckych pomôcok a iných predmetov pre bezpečnosť v prostredí magnetickej 
rezonancie) 

6 STN EN ISO 374-1 Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms – Part 1: 
Terminology and performance requirements for chemical risks; Amendment 1 
(Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliám a mikroorganizmom. Časť 1: 
Terminológia a požiadavky na vyhotovenie pre chemické riziká, Dodatok 1) 

7 STN EN ISO 374-5 Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms – Part 5: 
Terminology and performance requirements for micro-organisms risks (Ochranné 
rukavice proti nebezpečným chemikáliám a mikroorganizmom. Časť 5: Terminológia a 
požiadavky na vyhotovenie pre mikrobiálne riziká) 

8 Nariadenie EP a 
Rady EÚ 
1935/2004 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 1935/2004 z 27. októbra 2004 

9 Smernica 
Európskeho 
parlamentu a Rady 
2009/48/ES 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES z 18. júna 2009 o bezpečnosti 
hračiek 

10  Symboly, pre ktoré neexistujú referenčné normy 
11 21 CFR 801.109 21 CFR § 801.109 – pomôcky na lekársky predpis 
12 Certifikácia 

Intertek 
Pokyny spoločnosti Interterk na priame označovanie potlačou 

13 Smernica 
2012/19/EÚ, 
príloha IX 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade 
z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) 

14 IEC 62902:2019 Akumulátorové články a batérie. Symboly označovania na identifikáciu ich chemizmu 
15 IEC 60950-1 Zariadenia informačných technológií. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky 
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