Kend dine mærker
Fabrikanten erklærer, at produktet
overholder EU’s normer. Mærket
bruges kun til nogle typer af produkter.
F.eks. medicinsk udstyr, maskiner,
værnemidler.
Der skal stå hvilken norm, der er brugt.
Det kan f.eks. se sådan ud:
EN 99999:2015

Udstyr – bl.a. medicinsk
Advarsel: Læs vedlagt
dokumentation
Engangsudstyr
Indeholder aktivt biologisk eller
humant materiale
Indeholder latex

Latexfri
Indeholder phthalater af stoffet
DEHP. Efter 21. feb 2015 må DEHP,
BBP, DBP og DIBP kun findes i
primær medicinsk emballage og i
klinisk udstyr.
Indeholder ikke phthalater

Udløbsdato

Kemikalier
Advarsel: Sundhedsfare.
Irritation af hud eller øjne
Ætsning: Alvorlig øjenskade.
Kan ætse huden
Giftigt – både akut og kronisk
virkning
Giftigt – kun akut virkning
Kroniske virkninger som allergi,
kræft, ændrede arveanlæg eller
skade på forplantningsevnen.
Brandfarlig
Brandnærende: Kan gøre stabile
materialer brandbare eller
forstærke en brand
Miljøfare

Trykflaske: Gas under tryk

Eksplosiv

Faremærker med rød ramme er de eneste
gyldige faremærker.

Usterilt

Faremærker på orange bund er udgået.
Steriliseret
…. med varme
….med antiseptiske midler
…. med radioaktive stråler
…. med ethylenoxid
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Eksisterende restlager må bruges indtil
juni 2019 . Senest da skal lageret
mærkes om til de gyldige faremærker.
Du kan læse mere om faremærkerne på
Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk
Søg efter faresymboler.

Skilte
Hjertestarter
Førstehjælp
Øjenskyller
Ildslukker

Sluk ikke med vand

Advarsel: Radioaktivitet
Advarsel: Biologiske stoffer
Advarsel: Laserlys

Andre mærker
Produktet overholder krav til lav
afgivelse af stoffer i indeklimaet
Produktet beskytter mod statisk
elektricitet
Nordisk og europæisk
miljømærke, der viser, at
produktet er lavet af miljøvenlige
stoffer.
Beregnet til fødevarer

Genbrugsmærke
Genbrugsmærke for plastik, flamingo
mm. Nummer angiver plast-typen.
Undgå
(PVC) pga
miljøbelastning

Værnemidler
Værnemidler skal være mærket med
EN420: Sikkerhedshandsker
EN388: Test for skæreskade, punktering
og andre mekaniske skader
EN374: Test for kemikalier og
mikroorganismer
EN136: Helmaske
EN140: Halvmaske
EN143: Masker mod partikler
EN141: Gasfiltre og kombifiltre
EN149: Filter mod partikler og
.
væsketåge
EN371: Filter mod lavtkogende
.
organiske væsker
.
(kogepunkt under 65 C)
EN405: Masker med ventiler mod
.
gasser eller partikler
EN193: Trykluftforsynede masker
EN 166 Sikkerhedsbriller. Der angives
tit flere EN-standarder på
sikkerhedsbriller.

Kend forskellen
Mærke for EU’s normer
Bemærk afstanden
!!
Eksporteret fra Kina

Du kan finde denne planche på vores
hjemmeside www.fa.rm.dk
Se under ”Udgivelser”.
Planchen udskrives bedst i A3.
Må kopieres – men skriv hellere en ny planche
ud. Mærkerne er udvalgt efter deres relevans på
hospitaler og i institutioner.
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