
 
Meditsiiniseadmete märgistusel kasutatavad graafilised sümbolid 
 
 

    

Kõik meditsiiniseadmed Eesti turul peavad omama CE märki 
(va. Tellimusmeditsiiniseadmed ja kliinilise uuringu seadmed)  
Märk pannakse seadmele või seadme kasutusjuhendisse. 

    

“Tootja” 
Sümbolile lisatakse ettevõtte 
nimi ja aadress 

    
„Volitatud esindaja 
Euroopa Liidus” 

Sümbolile lisatakse ettevõtte 
nimi ja aadress, kes esindab 
kolmandates riikides asuvat 
tootjat Euroopa Liidus 

    

„Tootmise kuupäev” 

Sümbolile lisatakse seadme 
tootmise aeg. Tootmise aeg võib 
olla esitatud aasta ja kuu või 
aasta, kuu ja päeva täpsusega 

    

 „Seerianumber” 

Seadme seerianumbrit 
kasutatakse kindla toote 
identifitseerimiseks. Number 
lisataks sümboli järele või alla.  

    

„Partii“  

Seadme partiinumbrit 
kasutatakse meditsiiniseadme 
partiide identifitseerimiseks. 
Number lisataks sümboli järele 
või alla. 

    

„Katalooginumber” 
Tootja toodete kataloogis seadme 
number lisatakse sümboli järele või 
alla. 

    
„Kasutada kuni” 

Meditsiiniseadet võib 
sihtotstarbeliselt kasutada kuni 
… (sümbolile lisatud lõppaeg). 
Ohutu kasutamise lõppaeg võib 
olla esitatud aasta, aasta ja kuu 
või aasta, kuu ja päeva 
täpsusega 

    

„Ühekordselt kasutatav 
seade” 

Meditsiiniseadet võib kasutada 
üks kord vaid ühe patsiendi 
peal. 



    

„Steriilne” 
Sümbol tähistab steriilselt turul 
olevaid meditsiiniseadmeid 

    

„Steriilne, steriliseeritud 
kuumõhuga” 

Sümbol tähistab steriilselt turul 
olevaid meditsiiniseadmeid. 
Steriliseeritud autoklaaviga 

    

„Steriilne, steriliseeritud 
etüleenoksiidiga” 

Sümbol tähistab steriilselt turul 
olevaid meditsiiniseadmeid. 
Steriliseeritud etüleenoksiidiga 

    

„Steriilne, steriliseeritud 
kiirgusega” 

Sümbol tähistab steriilselt turul 
olevaid meditsiiniseadmeid. 
Steriliseeritud kiirgusega 

    

„Steriilne,  
kasutati aseptilist 
tootmisprotsessi” 

Sümbol tähistab steriilselt turul 
olevaid meditsiiniseadmeid 

    

„Mittesteriilne 
meditsiiniseade”  

Sümbolit kasutatakse mittesteriilsete 
meditsiiniseadmete eristamiseks 
temaga sarnastest või lähedastest 
steriilsetest meditsiiniseadmetest 

    „Steriilne vedeliku 
voolutee” 

Vedeliku voolutee on 
meditsiiniseadmel steriliseeritud. 
Seadme muud osad sh välimised 
osad võivad olla 
mittesteriliseeritud 

    

„Mitte resteriliseerida” 
Meditsiiniseade on mõeldud 
ühekordseks kasutamiseks.  Seadet 
mitte resteriliseerida 

 

„Seade sisaldab naturaalset 
lateksit”   

Meditsiiniseade või pakend on 
naturaalsest lateksist 
valmistatud või sisaldab 
naturaalset lateksit 



 

„Ettevaatust!“ 

Enne kasutamist peaks tutvuma 
seadmega kaasas oleva 
dokumentatsiooniga. Tähelepanu 
peab pöörama  hoiatustele ja 
kasutamise erijuhistele 

 

„Uuri kasutusjuhendit!” 
Enne meditsiiniseadme 
kasutamist tuleb lugeda seadme  
kasutusjuhendit 

 

„In vitro 
diagnostikameditsiiniseade” 

Viitab seadmele, mida 
kasutatakse in vitro diagnostilise 
meditsiiniseadmena 

 

„Võimalike testide arv” 

Pakendi sisu jätkub <n> testi 
jaoks. Sümbolist paremale või 
alla lisatakse number, mitu testi 
saab selle reagendi kogusega 
läbi viia. 

 
„Temperatuuri piirang“ 
(ülaltpoolt ja/või altpoolt) 

Meditsiiniseadet ei tohi 
kasutada/ladustada ülevalpool 
ülemist temperatuuri piirangut 
ja/või allpool alumist 
temperatuuri piirangut. Märk 
võib esineda ka kujul, kus on 
toodud ainult üks piirangutest.  

 

„Bioloogiline hädaoht” 
Viitab meditsiiniseadmest 
tuleneva potentsiaalsele 
bioloogilisele riskile.  

 

„Mitte kasutada, kui 
pakend on kahjustutud” 

Meditsiiniseadet ei tohi 
kasutada, kui pakend on avatud 
või kahjustunud. 

 

„Purunemisoht, käsitleda 
ettevaatlikult” 

Meditsiiniseade võib puruneda 
või kahjustuda, kui seadet ei 
hoita ettevaatlikult. 

 

„Hoida otsese valguse eest” 
Meditsiiniseadet tuleb hoida 
otsese ja intensiivse valguse eest 



 

„Hoia kuivas” 
Tähistab meditsiiniseadmeid, 
mida tuleb hoida niiskuse eest. 

 
 
Küsimuste tekkimisel palun võtke ühendust meditsiiniseadmete osakonnaga. 


