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SYMBOL 

 
SYMBOLENS NAMN 

 
BESKRIVNING AV SYMBOLEN 

STANDARDREFERENS/ 
KLAUSUL 

 
 
 

 

 
 
EU-försäkran om 
överensstämmelse 

 
Indikerar att produkten uppfyller 
kraven på relevant europeisk 
lagstiftning på vissa områden inom 
hälsa och säkerhet 

Direktivet om 
medicintekniska 
produkter 
93/42/EEG1/BILAGA XII 
MDR 2017/7452 /BILAGA 
V 

 

 Tillverkare Avser tillverkare av den 
medicintekniska enheten 

BS EN ISO 15223- 
13/5.1.1 

 

 

 

Tillverkare 

Avser tillverkare av den 
medicintekniska enheten i 
situationer där tryckets 
bakgrundsfärg är mörk 

 
 

10 

 
 

 

Auktoriserad 
representant i 
Europeiska 
gemenskapen 

 
Anger auktoriserad representant i 
Europeiska gemenskapen 

 
BS EN ISO 15223- 
13/5.1.2 

 

 

 
Tillverkningsdatum 

Anger det datum då den 
medicintekniska utrustningen 
tillverkades 

BS EN ISO 15223- 
13/5.1.3 

 

 

 
Används senast 

Sista förbrukningsdatum, efter 
vilket den medicinstekniska 
enheten inte ska användas 

BS EN ISO 15223- 
13/5.1.4 

 

 Partikod Anger tillverkarens partikod så att 
partiet eller loten kan identifieras 

BS EN ISO 15223- 
13/5.1.5 

 

 

 
Beställningsnummer 

Anger tillverkarens katalognummer 
så att den medicintekniska 
utrustningen kan identifiera 

BS EN ISO 15223- 
13/5.1.6 

 
 

Steriliserad med 
etylenoxid 

Indikerar det är en medicinteknisk 
enhet som har steriliserats med 
etylenoxid 

BS EN ISO 15223- 
13/5.2.3 

 
 

Steriliserad med 
strålning 

Indikerar det är en medicinteknisk 
enhet som har steriliserats med 
strålning 

BS EN ISO 15223- 
13/5.2.4 

 
Får ej omsteriliseras Indikerar att en medicinteknisk 

enhet inte får omsteriliseras 
BS EN ISO 15223- 
13/5.2.6 

 

 
Icke-steril Indikerar det är en medicinteknisk 

enhet som inte har steriliserats 
BS EN ISO 15223- 
13/5.2.7 

 

 

 
Får inte användas om 
förpackningen är skadad 

Indikerar den medicintekniska 
enheten inte ska användas om 
förpackningar är skadad eller 
öppen 

 
BS EN ISO 15223- 
13/5.2.8 

 
 
 

 

 
 
 
Skydda mot solljus 

 
 
Indikerar det är en medicinteknisk 
enhet som ska skyddas från 
ljuskällor 

BS EN ISO 15223- 
13/5.3.2 
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STANDARDREFERENS/ 
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Skydda mot värme och 
radioaktiva källor 

Indikerar det är en medicinteknisk 
enhet som ska skyddas från värme 
och radioaktiva källor 

BS EN ISO 15223- 
13/5.3.3 

 
Skydda från vätsk Indikerar det är en medicinteknisk 

enhet som ska skyddas från fukt 
BS EN ISO 15223- 
13/5.3.4 

 

 

Skydda från vätsk. 
Förvaras i en omgivning 
med mindre än 85 % 
luftfuktighet 

Indikerar fuktighetsintervall som 
den medicintekniska enheten 
klarar med säkerhet 

 
 

10 

 

 

 
Temperaturgräns 

Indikerar temperaturintervall som 
den medicintekniska enheten 
klarar med säkerhet 

BS EN ISO 15223- 
13/5.3.7 

 

 

 
Luftfuktighetsgränser 

Indikerar fuktighetsområde som 
den medicintekniska enheten 
klarar med säkerhet 

BS EN ISO 15223- 
13/5.3.8 

 

 

 

Återanvänd inte 

Anger att en medicinteknisk 
utrustning endast är avsedd för 
engångsbruk med en enda patient 
under en enda procedur 

 
BS EN ISO 15223- 
13/5.4.2 

 

 Se bruksanvisningen Indikerar att det är nödvändigt att 
konsultera bruksanvisningen 

BS EN ISO 15223- 
13/5.4.3 

 

 

Läs bruksanvisningen på 
halyardhealth.com/infor 
mation 

Anger att användaren måste läsa 
bruksanvisningen 

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

 
 
 

 

 
 

Iaktta försiktighet 

Indikerar att försiktighet ska iakttas 
i enlighet med bruksanvisningen, 
för att ta del av varningar och 
försiktighetsanvisningar som av 
praktiska skäl inte kan anges på 
själva enheten 

 
 

BS EN ISO 15223- 
13/5.4.4 

 

 
Innehåller ftalater – 
DEHP 

Indikerar att den medicintekniska 
utrustningen innehåller ftalater 
[DEHP Di(2-ethylexyl)] 

 
BS EN 159864/4.2 

 

 
Innehåller inte ftalater – 
DEHP 

Indikerar att den medicintekniska 
utrustningen inte innehåller 
ftalater [DEHP Di(2-ethylexyl)] 

 

10 

 

 
MR-osäker Håll på avstånd för utrustning för 

MR-undersökningar ASTM F2502-135/7.3.3 
 

 

 
Kemisk skyddsnivå 

Indikerar att den medicintekniska 
enheten har en kemisk skyddsnivå 
av typ C 

 
EN ISO 374-16/6.3 

 

 

Micro-organism skydd – 
Skydd mot Bakterier och 
svampar 

Anger att medicinsk utrustning 
skyddar användarna mot bakterier 
och svampar 

 
EN ISO 374-57/6.2 
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SYMBOLENS NAMN 

 
BESKRIVNING AV SYMBOLEN 
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Säker för kontakt med 
livsmedel 

Indikerar att den medicintekniska 
enheten är säker för kontakt med 
livsmedel 

Riktlinje (EU) Nr 
1935/20048/Bilaga II 

 

 

 
Importör 

Indikerar enhet som importerat 
den medicintekniska enheten till 
Europeiska Unionen 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.1.8 

 

 

System med en steril 
barriär med 
skyddsförpackning inuti 

Inndikerar att det är ett system 
med en steril barriär med 
skyddsförpackning inuti 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.2.13 

 

 Medicinteknisk enhet Indikerar att det är en 
medicinteknisk enhet 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.7.7 

 

 Unik enhetsidentifierare Indikerar att det finns en unik 
enhetsidentifierare 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.7.10 

 

 
Innehåller inte med 
naturgummilatex 

Indikerar att den medicintekniska 
enheten inte innehåller 
naturgummilatex 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.4.5 

 

 
Avsedd för användning 
för barn 3 år och äldre 

Indikerar att den medicintekniska 
enheten endast ska användas av 
barn som är tre år eller äldre 

 

10 

 

 
Ett par handskar Indikerar att ett par handskar (två) 

medföljer som en basenhet 
 

10 

 
 
Enskild handske 

Indikerar att en handske, som 
passar båda händerna, medföljer 
som en basenhet 

 

10 

 
Kassera på lämpligt sätt Avyttra enligt lokala 

myndighetsriktlinjer 
 

10 

eller 
eller 

Öppna här Indikerar var sterila barriärer kan 
öppnas 

 
10 

 

 

 
Öppna inte med en vass 
kniv 

Indikerar att paketet inte ska 
öppnas med en vass kniv för att 
undvika att skada produkten inuti 
paketet 

 
 

10 

 
 

 
AAMI Nivå 3 

Anger att den medicinska enheten 
uppfyller nivå 3-krav för ANSI/AAMI 
PB70 

 

10 

 
 

 
AAMI Nivå 4 

Indikerar att den medicinska 
enheten uppfyller Nivå 4-krav för 
ANSI/AAMI PB70 

 

10 
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Testad enligt ASTM 
1670 och 1671 

Indikerar att materialet som 
används för den medicintekniska 
enheten har testats och uppfyller 
kraven för ASTM F1670 (Standard 
Test Method for resistance of 
materials used in protective 
clothing to penetration by synthetic 
blood (Standardtestmetod för att 
testa hur väl skyddskläder klarar att 
stå emot penetrering med 
syntetiskt blod)) och 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 (Standardtestmetod för att 
testa hur väl skyddskläder klarar att 
stå emot penetrering blodburna 
patogener med testsystemet Phi- 
X174-bakteriofager)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 

 

 
EN 13795 
Standardprestanda 

Indikerar att den medicintekniska 
enheten uppfyller 
standardprestandakraven för EN 
13795 

 
 

10 

 
 

EN 13795 Hög 
prestanda 

Indikerar att den medicintekniska 
enheten uppfyller kraven för hög 
prestanda enligt EN 13795 

 

10 

 

 

 
Bär med tryckt sida utåt 

Indikerar att bäraren ska placera 
ansiktsmasken med den trycka 
sidan utåt 

 

10 

 

 

 
Placera öronöglor över 
öronen 

Indikerar att bäraren ska placera 
öronöglorna över öronen för att se 
till att ansiktsmasken sitter på plats 
över ansiktet 

 
 

10 

 
 

 

 

Forma näsdelen efter 
ansiktet 

Indikerar att bäraren ska trycka den 
formbara näsdelen mot ansiktet för 
att forma ansiktsmasken över 
ansiktet för att passa så bra som 
möjligt 

 
 
 

10 

 
 

 

 
Läs försäkran om 
överensstämmelse 

Anger att användaren måste läsa 
deklarationen om 
överensstämmelse som finns på 
den refererade webbadressen 

 
 

10 
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VARNING: Enligt 
amerikansk federal lag 
får denna produkt 
endast säljas av eller på 
ordination av läkare 

 

Visar att enheten inte är avsedd att 
användas av en lekman 

 
 
 

11 

 

 

 
 
Intertek-certifiering 

 

Anger att enheten är certifierad 
och uppfyller refererad standard 

 
 
 

12 

 

 

Separat insamling för 
avfall från elektrisk och 
elektronisk utrustning 

 
 

Anger separat samling för EEE 

 
 
 

13 

 

 

 

Återvinning av 
litiumjonbatteri 

 

Anger att litiumjonbatteriet ska 
återvinnas 

 
 
 

14 

 

 

 
Serienummer 

Anger tillverkarens serienummer så 
att en medicinteknisk enhet kan 
identifieras 

BS EN ISO 15223-13 / 
5.1.7 

 

 
Elektrisk fara Anger att det finns risk för 

elektriska stötar 

 

15 

 

 

 
Säkring Anger att produkten har en neutral 

säkring 

 
 

15 

 
F3.15AH250 Effekt på 

snabbverkande säkring 

Denna produkt innehåller en 
snabbverkande säkring med effekt 
3.15A vid 250V 

 

15 

 

 

 

Gräns för lufttryck 

Anger intervallet för det 
atmosfäriska tryck som den 
medicinska enheten säkert kan 
utsättas för. 

 
BS EN ISO 15223-13 / 
5.3.9 

 

 

Acceptabel 
kvalitetsgräns för 
testning för avsaknad av 
hål – AQL 1.0 

Indikerar att den här produkten 
överskrider AQL-krav Medicinska 
engångshandskar – Del 1: Krav och 
testning för avsaknad av hål 

 
 

10 

 
 

 

Acceptabel 
kvalitetsgräns för 
testning för avsaknad av 
hål – AQL 1.5 

Indikerar att den här produkten 
uppfyller AQL-krav enligt BS EN 
455-1 Medicinska 
engångshandskar – Del 1: Krav och 
testning för avsaknad av hål 

 
 
 

10 
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Medicinsk utrustning 
klass I, PPE kategori III 
certifierad genom BSI 
(CE 2797) 

Anger att denna produkt är en klass 
I-produkt enligt förordningen om 
medicintekniska produkter 
2017/745 och att produkten är 
certifierad enligt PPE-förordningen 
2016/425 av anmält organ 2797 

 
 
 
 

10 

 

 
En patient – 
fleranvändning 

Indikerar en medicinsk utrustning 
som kan användas flera gånger 
(flera procedurer) på en patient 

 

10 

 

 

Får inte bli sliten för 
kirurgiska eller invasiva 
procedurer 

Indikerar att enheten får inte bli 
sliten för kirurgiska eller invasiva 
procedurer 

 

10 

 

Innehåller aluminium. 
Använd inte med 
energiavgivande 
enheter.  

Anger att medicinteknisk utrustning 
innehåller aluminium och inte ska 
användas med energiavgivande 
enheter  

10 

 

Får inte användas i 
närheten av en öppen 
låga. 

Anger att den medicintekniska 
utrustningen inte får inte användas i 
närheten av en öppen låga  

10 

 

VARNING – får inte 
användas i närheten av 
brandfarliga 
bedövningsmedel. 
Undvik kontakt med 
antändningskällor. 
Acceptabel för 
användning i produkter 
som kan EO-steriliseras.  

Anger att den medicintekniska 
utrustningen inte får inte användas i 
närheten av brandfarliga 
bedövningsmedel och att kontakt 
med antändningskällor ska undvikas. 
Anger att den medicintekniska 
enheten kan användas i produkter 
som kan steriliseras med etylenoxid.  

10 

 

VARNING – får inte 
användas i närheten av 
brandfarliga 
bedövningsmedel. Får 
inte tvättas. 

Anger att den medicintekniska 
utrustningen inte får inte användas i 
närheten av brandfarliga 
bedövningsmedel och inte får 
tvättas.  

10 

 

 

Micro-organism skydd – 
Skydd mot Bakterier, 
svampar och virus 

Anger medicinsk utrustning som 
skyddar användarna mot bakterier, 
svampar och virus 

 
EN ISO 374-57 / 6.2 

 
 
 

                                          

 
 
Konformitetsförklaring för 
Storbritannien 

Indikerar att produkten 
överensstämmer med de relevanta 
lagstadgade krav som gäller för den 
specifika produkten och att 
utfärdaren tar fullt ansvar för 
produktens överensstämmelse 

 
Brittiska medicintekniska 
produkter (ändring osv.) 
(EU-utträde) Reglemente 

 
Nummer Standardreferens Standardtitel 

1 MDD 93/42/EEG Rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter 
2 MDR 2017/745 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017 
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3 SS-EN ISO 15223-1 Medical Devices – Symbols to be used with medical device labels, labelling and 
information to be supplied Part 1: General Requirements (Medicintekniska produkter 
– Symboler att användas vid märkning av produkt och information till användare – 
Del 1: Allmänna krav) 

4 SS-EN 15986 Symbol for use in the labelling of medical devices – Requirements for labelling of 
medical devices containing phthalates (Symboler för märkning av medicintekniska 
produkter – Krav på märkning av medicintekniska produkter som innehåller ftalater) 

5 ASTM F2502-13 Standard Practice for Marking Medical Devices and Other Items for Safety in the 
Magnetic Resonance Environment (Standardpraxis för märkning av medicinteknisk 
utrustning och andra produkter för säkerhet i miljö med magnetresonans) 

6 SS-EN ISO 374-1 Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms – Part 1: 
Terminology and performance requirements for chemical risks; Amendment 1 
(Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer – Del 1: Terminologi och 
fordringar på prestanda i relationer till kemiska risker; Revidering 1) 

7 SS-EN ISO 374-5 Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms – Part 5: 
Terminology and performance requirements for micro-organisms risks 
(Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer – Del 5: Terminologi och 
fordringar vid risker för mikroorganismer) 

8 Riktlinje (EU) nr. 
1935/2004 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr. 1935/2004 av den 27 oktober 
2004 

9 Riktlinje 
2009/48/EG 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG av den 18 juni 2009 om 
leksakers säkerhet 

10  Symboler för vilka det inte finns några normativa standardreferenser 
11 21 CFR 801.109 21 CFR § 801.109 – Receptbelagda enheter 
12 Intertek- 

certifiering 
Riktlinjer för direktmärkning från Interterk 

13 Direktiv 
2012/19/EU-bilaga 
IX 

Europeiska parlamentet och rådets direktiv 2012/19/EU från 4 juli 2012 om 
avfallshantering av elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE) 

14 IEC 62902:2019 Sekundära celler och batterier – Märkningssymboler för identifiering av deras kemi 
15 IEC 60950-1 Informationsteknikutrustning – Säkerhet – Del 1: Allmänna krav 

 


