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SIMBOL 

 
 

NASLOV SIMBOLA 

 
 

OPIS SIMBOLA 

STANDARDNA 
REFERENCA / 
KLAVZULA 

 
 

 

 
 
Evropska skladnost 

Označuje, da je izdelek 
ustreza zahtevam ustrezne 
evropske zakonodaje o 
zdravju, varnosti in varstvu 
okolja 

MDD 93/42/EEC1 / 
PRILOGA XII 
MDR 2017/7452 / 
PRILOGA V 

 

 Proizvajalec Označuje proizvajalca 
medicinskih pripomočkov 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.1.1 

 

 

 

Proizvajalec 

Označuje proizvajalca 
medicinskih pripomočkov v 
primerih, ko je barva ozadja 
za tisk temna 

 
 

10 

 
 

Pooblaščeni zastopnik v 
Evropski skupnosti 

Označuje pooblaščenega 
zastopnika v Evropski 
skupnosti 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.1.2 

 

 
Datum proizvodnje Označuje datum izdelave 

medicinskega pripomočka 
BS EN ISO 15223-13 / 
5.1.3 

 

 

 

Uporabno do 

Označuje datum, po izteku 
katerem medicinskega 
pripomočka ne smete 
uporabljati 

 
BS EN ISO 15223-13 / 
5.1.4 

 
 

 

 

Serijska koda 

Označuje proizvajalčevo 
serijsko kodo, tako da je 
mogoče identificirati sklop ali 
serijo 

 
BS EN ISO 15223-13 / 
5.1.5 

 
 

 

 

Številka kataloga 

Označuje proizvajalčevo 
številko kataloga, tako da je 
mogoče identificirati 
medicinski pripomoček 

 
BS EN ISO 15223-13 / 
5.1.6 

 
 

 

 
Sterilizirano z uporabo etilen 
oksida 

Označuje medicinski 
pripomoček, ki je bil 
steriliziran z uporabo etilen 
oksida 

 
BS EN ISO 15223-13 / 
5.2.3 

 
 

 
Sterilizirano z obsevanjem 

Označuje medicinski 
pripomoček, ki je bil 
steriliziran z obsevanjem 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.2.4 

 

 

 
Ne sterilizirajte 

Označuje medicinski 
pripomoček, ki ni bil 
steriliziran 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.2.6 

 

 

 
Nesterilno 

Označuje medicinski 
pripomoček, ki ni bil podvržen 
postopku sterilizacije 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.2.7 

 
 

 

 
 
Ne uporabite, če je embalaža 
poškodovana 

Označuje, da medicinskega 
pripomočka ne smete 
uporabljati, če je bila 
embalaža poškodovana ali 
odprta 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.2.8 
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SIMBOL 

 
 

NASLOV SIMBOLA 

 
 

OPIS SIMBOLA 

STANDARDNA 
REFERENCA / 
KLAVZULA 

 

 

 
Varujte pred sončno svetlobo 

Označuje medicinski 
pripomoček, ki potrebuje 
zaščito pred viri svetlobe 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.3.2 

 

 

 
Zaščitite pred viri toplote in 
radioaktivnega sevanja 

Označuje medicinski 
pripomoček, ki potrebuje 
zaščito pred vročino in 
radioaktivnimi viri 

 
BS EN ISO 15223-13 / 
5.3.3 

 

 

 
Preprečite stik s tekočinami 

Označuje medicinski 
pripomoček, ki potrebuje 
zaščito pred vlago 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.3.4 

 

 

Preprečite stik s tekočinami. 
Shranjujte pri vlagi manj kot 85 
% 

Označuje meje vlažnosti, 
katerim je medicinski 
pripomoček lahko varno 
izpostavljen 
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Omejitev temperature 

Označuje omejitev 
temperature, katerim je 
medicinski pripomoček lahko 
varno izpostavljen 

 
BS EN ISO 15223-13 / 
5.3.7 

 

 

 

Omejitve vlažnosti 

Označuje obseg vlažnosti, 
kateri je medicinski 
pripomoček lahko varno 
izpostavljen 

 
BS EN ISO 15223-13 / 
5.3.8 

 
 

 

 
 
Ne uporabljajte ponovno 

Označuje medicinski 
pripomoček, ki je namenjen 
enkratni uporabi ali enemu 
pacientu med enim 
postopkom 

 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.4.2 

 

 

 
Preberite navodila za uporabo 

Označuje nujnost, da se 
uporabnik seznani z navodili 
za uporabo 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.4.3 

 

 

Preberite navodila za uporabo 
na strani 
halyardhealth.com/information. 

Označuje, da mora uporabnik 
prebrati navodila za uporabo. 

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

 
 
 
 

 

 
 
 
 
Pozor 

Označuje nujnost, da se 
uporabnik seznani z navodili 
za uporabo glede pomembnih 
previdnostnih informacij, kot 
so opozorilo in previdnostni 
ukrepi, ki jih iz različnih 
razlogov ni mogoče 
predstaviti na samem 
medicinskem pripomočku 

 
 
 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.4.4 

 

 

 
Vsebuje ftalate – DEHP 

Označuje, da medicinski 
pripomoček vsebuje ftalate 
[DEHP Di (2-etileksil)] 

 
BS EN 159864 / 4.2 
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SIMBOL 

 
 

NASLOV SIMBOLA 

 
 

OPIS SIMBOLA 

STANDARDNA 
REFERENCA / 
KLAVZULA 

 

 

 

Ne vsebuje ftalate – DEHP 

Označuje, da medicinski 
pripomoček ne vsebuje 
ftalate DEHP [DEHP Di(2- 
etileksil)] kot mehčalec 

 
 

10 

 

 
Magnetna resonanca (MR) ni 
varna 

Hranite ločeno od opreme za 
magnetno resonanco (MRI) 

ASTM F2502-135 / 
7.3.3 

 

 

 

Raven kemijske zaščite 

Označuje, da medicinski 
pripomoček zagotavlja 
stopnjo zaščite tipa C pred 
kemično prepustnostjo 

 
EN ISO 374-16 / 6.3 

 

 

Zaščita pred mikroorganizmi – 
zaščita pred bakterijami in 
glivami 

Označuje, da medicinski 
pripomoček ščiti uporabnike 
pred bakterijami in glivami 

 
EN ISO 374-57 / 6.2 

 

 

 
Varen za stik z živili 

Označuje, da je medicinski 
pripomoček varen za stik s 
hrano 

Uredba (ES) št. 
1935/20048 / 
PRILOGA II 

 

 

 
Uvoznik 

Označuje pravno osebo, ki 
uvaža medicinski pripomoček 
v Evropsko unijo 

BS EN ISO 15223-
13/5.1.8 

 

 

Enoten sterilni pregradni sistem 
z zaščitno embalažo v 
notranjosti 

Označuje enoten pregradni 
sistem z zaščitno embalažo v 
notranjosti 

BS EN ISO 15223-
13/5.2.13 

 

 Medicinski pripomoček Označuje, da je izdelek 
medicinski pripomoček 

BS EN ISO 15223-
13/5.7.7 

 

 

 
Edinstven identifikator naprave 

Označuje nosilec, ki vsebuje 
edinstvene podatke o 
identifikatorju naprave 

BS EN ISO 15223-
13/5.7.10 

 

 
Izdelek ne vsebuje naravnega 
gumijastega lateksa. 

Označuje, da medicinski 
pripomoček ne vsebuje 
naravnega lateksa 

BS EN ISO 15223-
13/5.4.5 

 

 
Namenjeno za uporabo pri 
otrocih, starih 3 leta ali več 

Označuje, da je medicinski 
pripomoček namenjen 
otrokom, starim 3 leta ali več 

 

10 

 

 

 
Par rokavic 

Označuje, da je par rokavic 
(dve rokavici) na voljo kot 
osnovna enota uporabe 

 

10 

 
 
Enojna rokavica 

Označuje, da je ena osnovna 
rokavica zagotovljena kot 
osnovna enota uporabe 

 

10 

 
Ustrezno zavrzite Zavrzite v skladu z lokalnimi 

predpisi 
 

10 

ali 
ali 

Odprite tukaj Označuje mesta odpiranja 
paketov sterilnih pregrad 

 
10 
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SIMBOL 

 
 

NASLOV SIMBOLA 

 
 

OPIS SIMBOLA 

STANDARDNA 
REFERENCA / 
KLAVZULA 

 

 

 

Ne odpirajte z ostrim nožem 

Označuje, da se embalaže ne 
sme odpreti z ostrim nožem, 
da ne bi poškodovali izdelka 
znotraj embalaže 

 
 

10 

 
 

 

 
 
Stopnja 3 po standardu AAMI 

Označuje, da medicinski 
pripomoček izpolnjuje 
zahteve glede delovanja 
stopnje 3 po 
standardu ANSI/AAMI PB70. 

 
 
 

10 

 
 

 

 

AAMI Stopnja 4 

Označuje, da medicinski 
pripomoček ustreza zahtevam 
4. stopnje zmogljivosti glede 
učinkovitosti ANSI/AAMI PB70 

 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testiranje ASTM 1670 in 1671 

Nakazuje, ta je bil material, 
uporabljen v medicinskem 
pripomočku, testiran in se 
sklada s standardom ASTM 
F1670 (Standard Test Method 
for resistance of materials 
used in protective clothing to 
penetration by synthetic 
blood (Standardna testna 
metoda za odpornost 
materialov, ki se uporabljajo v 
zaščitnih oblačilih, na preboj 
sintetične krvi)) in 
standardom 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 (Standardna testna 
metoda za odpornost 
materialov, ki se uporabljajo v 
zaščitnih oblačilih, na preboj 
patogenov v krvi z uporabo 
bakteriofaga Phi-X174 kot 
testnega sistema)) 
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EN 13795 Standardna 
zmogljivost 

Označuje, da medicinski 
pripomoček izpolnjuje 
standardne zahteve glede 
učinkovitosti EN 13795 

 
 

10 
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SIMBOL 

 
 

NASLOV SIMBOLA 

 
 

OPIS SIMBOLA 

STANDARDNA 
REFERENCA / 
KLAVZULA 

 
 

 

 

EN 13795 Visoka zmogljivosti 

Označuje, da medicinski 
pripomoček ustreza zahtevam 
visoke stopnje zmogljivosti 
glede učinkovitosti EN 13795 

 
 

10 

 

 

 
Potiskano stran nosite navzven. 

Označuje, da mora uporabnik 
obleči masko za obraz z 
natisnjeno stranjo navzven 

 

10 

 

 

 
Ušesne zanke namestite čez 
ušesa 

Označuje, da mora uporabnik 
namestiti ušesne zanke čez 
ušesa, da si pritrdi masko na 
obraz 

 
 

10 

 
 

 

 

Oblikujte nosno odprtino v 
obraz 

Označuje, da mora uporabnik 
pritisniti na previdno žico za 
nos, da oblikuje masko za 
obraz, da se kar najbolje 
prilega obrazu 

 
 
 

10 

 
 

 

 

Preberite izjavo o skladnosti. 

Označuje, da mora uporabnik 
prebrati izjavo o skladnosti, ki 
je na voljo na 
navedenem URL-ju. 

 
 

10 

 
 

 

POZOR: zvezna zakonodaja v 
ZDA predpisuje, da lahko ta 
pripomoček proda le zdravnik 
oziroma ga je dovoljeno prodati 
le po naročilu zdravnika. 

 
Označuje, da pripomočka ne 
smejo uporabljati 
neusposobljene osebe. 

 
 
 

11 

 

 

 
 
Certifikat organizacije Intertek 

 
Označuje, da je pripomoček 
certificiran in izpolnjuje 
navedeni standard. 

 
 
 

12 

 

 

Ločeno zbiranje odpadne 
električne in elektronske 
opreme 

Označuje, da je treba 
električno in elektronsko 
opremo zbirati ločeno. 

 
 
 

13 

 

 

 
 
Recikliranje litij-ionskih baterij 

 

Označuje, da je treba litij- 
ionsko baterijo reciklirati. 

 
 
 

14 

 

 

 

Serijska številka 

Označuje proizvajalčevo 
serijsko številko, kar omogoča 
identifikacijo medicinskega 
pripomočka. 

 
BS EN ISO 15223-13 / 
5.1.7 

 

 
Nevarnost električnega udara Označuje, da obstaja 

nevarnost električnega udara. 

 

15 
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SIMBOL 

 
 

NASLOV SIMBOLA 

 
 

OPIS SIMBOLA 

STANDARDNA 
REFERENCA / 
KLAVZULA 

 

 

 
Varovalka 

Označuje, da ima izdelek 
varovalko na nevtralnem 
vodniku. 

 
 

15 

 
F3.15AH250 Nazivna vrednost hitre 

varovalke 

Ta izdelek vsebuje hitro 
varovalko z nazivno 
vrednostjo 3,15 A pri 250 V. 

 

15 

 

 

 

Omejitev zračnega tlaka 

Označuje razpon zračnega 
tlaka, ki mu je lahko 
medicinski pripomoček varno 
izpostavljen. 

 
BS EN ISO 15223-13 / 
5.3.9 

 
 
 

 

 

Sprejemljiva raven kakovosti pri 
preskusih za ugotavljanje 
odsotnosti lukenj – AQL 1.0 

Označuje, da ta izdelek 
presega zahteve AQL 
Medicinske rokavice za 
enkratno uporabo – 1. del: 
Zahteve in preskusi za 
ugotavljanje odsotnosti lukenj 

 
 
 
 

10 

 
 
 

 

 
 
Sprejemljiva raven kakovosti pri 
preskusih za ugotavljanje 
odsotnosti lukenj – AQL 1.5 

Označuje, da ta izdelek 
izpolnjuje zahteve AQL na 
podlagi standarda BS EN 455- 
1 Medicinske rokavice za 
enkratno uporabo – 1. del: 
Zahteve in preskusi za 
ugotavljanje odsotnosti lukenj 

 
 
 
 
 

10 

 
 
 

 

 
 
Medicinski pripomoček 
razreda I, kategorija III osebne 
varovalne opreme, s 
certifikatom BSI (CE 2797) 

Označuje, da je ta pripomoček 
pripomoček razreda I v skladu 
z Uredbo o medicinskih 
pripomočkih 2017/745 in da 
je izdelek na podlagi Uredbe o 
osebni varovalni 
opremi 2016/425 certificiral 
priglašeni organ št. 2797 

 
 
 
 
 
 

10 

 

 

 

En bolnik – večkratna uporaba 

Označuje medicinski 
pripomoček, ki se lahko 
uporabi večkrat (več 
postopkov) na enem bolniku 

 
 

10 

 

 
Ne sme se nositi za kirurške ali 
invazivne posege 

Označuje, da se pripomoček 
ne sme nositi za kirurške ali 
druge invazivne posege 

 

10 

 

Vsebuje aluminij. Ne 
uporabljajte z napravami, ki 
oddajajo energijo.  

Označuje, da medicinski 
pripomoček vsebuje aluminij 
in se ne sme uporabljati z 
napravami, ki oddajajo 
energijo.  

10 
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Ne uporabljajte v prisotnosti 
odprtega ognja. 

Označuje, da se medicinski 
pripomoček ne sme 
uporabljati v prisotnosti 
odprtega ognja.  

10 

 

POZOR: Ne uporabljajte v 
prisotnosti vnetljivih 
anestetikov. Izogibajte se stiku 
z morebitnimi viri vžiga. 
Sprejemljivo za uporabo pri 
izdelkih, ki se lahko sterilizirajo 
z etilen oksidom.  

Označuje, da se medicinski 
pripomoček ne sme 
uporabljati v prisotnosti 
vnetljivih anestetikov in da 
se morate izogibati stiku z 
morebitnimi viri vžiga. 
Označuje, da se medicinski 
pripomoček lahko uporablja 
pri izdelkih, ki se lahko 
sterilizirajo z etilen oksidom.  

10 

 

POZOR: Ne uporabljajte v 
prisotnosti vnetljivih 
anestetikov. Ne perite. 

Označuje, da se medicinski 
pripomoček ne sme 
uporabljati v prisotnosti 
vnetljivih anestetikov in da 
ga ne smete prati.  

10 

 

 

Zaščita pred mikroorganizmi – 
zaščita pred bakterijami, glivami 
in virusi 

Označuje, da medicinski 
pripomoček ščiti uporabnike 
pred bakterijami, glivami in 
virusi 

 
EN ISO 374-57 / 6.2 

 
 

                              
 

 

Izjava o skladnosti za ZK 

Označuje, da je izdelek 
skladen z ustreznimi 
zakonskimi zahtevami, ki 
veljajo za določen izdelek, ter 
da izdajatelj prevzema popolno 
odgovornost za skladnost 
izdelka. 

 
Predpisi ZK o 
medicinskih 
pripomočkih 
(sprememba itd.) 
(izstop iz EU) 

 
Številka Standardna 

referenca 
Standardni naziv 

1 MDD 93/42/EGS Direktiva Sveta 93/42/EGS z dne 14. junija 1993 o medicinskih pripomočkih 
2 MDR 2017/745 Uredba (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 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 (Medicinski pripomočki– 
simboli, ki se uporabljajo z nalepkami za medicinske pripomočke, označevanjem in 
informacijami, navedenimi v Delu 1: Splošne zahteve) 

4 BS EN 15986 Symbol for use in the labelling of medical devices – Requirements for labelling of 
medical devices containing phthalates (Simbol, ki se uporablja pri označevanju 
medicinskih pripomočkov – zahteve glede označevanja medicinskih pripomočkov, 
ki vsebujejo ftalate) 

5 ASTM F2502-13 Standard Practice for Marking Medical Devices and Other Items for Safety in the 
Magnetic Resonance Environment (Standardna praksa za označevanje medicinskih 
pripomočkov in drugih elementov za varnost v okolju magnetne resonance) 
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6 EN ISO 374-1 Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms – Part 1: 
Terminology and performance requirements for chemical risks; Amendment 1 
(Zaščitne rokavice pred nevarnimi kemikalijami in mikro-organizmi – Del 1: 
terminologija in zahteve glede zmogljivosti za kemična tveganja; Dodatek 1) 

7 EN ISO 374-5 Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms – Part 5: 
Terminology and performance requirements for micro-organisms risks (Zaščitne 
rokavice pred nevarnimi kemikalijami in mikro-organizmi – Del 5: terminologija in 
zahteve glede zmogljivosti za tveganja glede mikro-organizmov) 

8 Uredba (ES) št. 
1935/2004 

Uredba (ES) št. 1935/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. oktobra 2004 

9 Direktiva 2009/48/ES Direktiva 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o 
varnosti igrač 

10  Simboli, za katere ni nobenih sklicevanj na normativne standarde 
11 21 CFR 801.109 21 CFR § 801.109 – Prescription devices (Pripomoči na naročilnico) 
12 Certifikat 

organizacije Intertek 
Direct Imprint Labeling Guidelines (Smernice organizacije Intertek za neposredno 
označevanje) 

13 Priloga IX 
Direktive 2012/19/EU 

Direktiva 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o 
odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) 

14 IEC 62902:2019 Sekundarne celice in baterije: Simboli za označevanje za identifikacijo kemične 
sestave 

15 IEC 60950-1 Oprema za informacijsko tehnologijo – Varnost – 1. del: Splošne zahteve 
 


