
Product Label Symbols – Symboly a varování na štítku produktu 

„Piktogramy na obalech“ 

 

Catalog Number / “Reference” | Produktový kód 
This symbol immediately precedes the part number of the product. | 
Tento symbol je uveden před kódem produktu. 

 

Batch Code / “Lot” | Číslo šarže / „Lot“ 
This symbol immediately precedes the lot number of the product. 
G&H uses this for part traceability. | Tento symbol je uveden před 
číslem šarže produktu. Slouží k vysledování prodaného produktu. 

 

Authorized Representative in the European Community / “EU Rep” 
| Autorizovaný zástupce pro EU / „EU Rep“ 
This symbol immediately precedes the name of our representative 
within the member states. | Tento symbol je uveden před názvem 
firmy zastupující výrobce a usazené v EU. 

 

Do Not Reuse / “Single Use Only” | Není určen k opakovanému 
použití / „jednorázový prostředek“ 
Devices with this symbol are intended for single use. | Prostředky 
s tímto symbolem jsou k jednorázovému použití. 

 

Use By / “Hourglass” | Doba spotřeby / „přesypací hodiny“ 
This symbol identifies that the part has a "Use by" date. The part 
should be used prior to the date located next to this symbol. Date 
format YYYY-MM-DD, i.e. 2018-03-08. 
Tento symbol ukazuje datum spotřeby výrobku. Výrobek se musí 
použít před datem uvedeným vedle symbolu. Formát datumu 
RRRR-MM-DD, tj. 2018-03-08.  

 

Manufacturer / “Filled Factory” | Výrobce / „vyplněný obrázek 
továrny“ 
Symbol for Manufacturer. May also include the date of manufacture 
in date format YYYY-MM-DD. | Symbol pro výrobce. Může také 
zobrazovat datum výroby ve formátu RRRR-MM-DD. 



 

Manufactured Date / “Open Factory” | Datum výroby / „prázdný 
obrázek továrny“ 
Date of manufacture listed under or beside this symbol in YYYY-
MM-DD format. Note: Used only when the “filled factory” symbol is 
not present. | Datum výroby je zobrazeno buť pod symbolem, nebo 
vedle symbolu a je ve formátu RRRR-MM-DD. Pozor: používá se 
pouze v případech, kdy „vyplněný obrázek továrny“ není na 
výrobku uveden. 

 

Consult Instructions for Use / “IFU Book” | Přečíst návod k použití / 
„i v otevřené knize“ 
For products with additional instructions inside the package. | U 
výrobků s přidaným návodem na použití uvnitř balení výrobku. 

 Consult electronic Instructions for Use 
For products with additional instructions electronically. | Přečíst   
návod k použití. U výrobků s návodem na použití v elektronické 
verzi. 

 Caution/Warning | Pozor/nebezpečí 
Consult Instructions for use for important cautionary information 
such as warnings and precautions not otherwise presented on the 
label. | Přečíst návod k použití pro důležité varovné informace, jako 
jsou varování a bezpečnostní opatření, která nejsou jinak uvedena 
na štítku. 

 

Non–Sterile / “Non-Sterile Triangle” | Nesterilní / „nesterilní 
trojúhelník“ 
Not Used: G&H products are only sold non-sterile, therefore do not 
need to distinguish from sterile. | Není používáno: G&H výrobky 
jsou prodávány pouze nesterilní, proto není nutné je odlišit od 
sterilních. 

 

Keep away from Sunlight / “Sunlight Warning” | Chraňte před 
slunečním zářením / „varování před slunečním zářením“ 
Used on elastics. Product may demonstrate reduced performance / 
longevity when exposed to sunlight. | Použito u elastického 
materiálu. Produkt může vykazovat snížený výkon/životnost, je-li 
vystaven slunečnímu záření. 



 

Contains latex or Presence of Natural Rubber Latex / “Latex 
Warning” | Obsahuje latex nebo přítomnost přírodního kaučuku / 
„varování před latexem“ 
Used on latex elastics. Použito u latexových elastických produktů. 

 

Temperature Upper Limit | Horní mezní teploty 
Controlled storage is required. Number indicated to the right is the 
max (highest) temperature at which device should be stored in, or 
exposed to. | Je vyžadován řízený sklad. Číslo uvedené vpravo je 
maximální (nejvyšší) teplota, při které by mělo být zboží 
skladováno nebo které by mělo být vystaveno. 

 

Temperature Lower Limit | Dolní mezní teploty 
Controlled storage is required. Number indicated to the left is the 
min (lowest) temperature at which device should be stored in, or 
exposed to. | Je vyžadován řízený sklad. Číslo uvedené vlevo je 
minimální (nejnižší) teplota, při které by mělo být zboží skladováno 
nebo které by mělo být vystaveno. 

 

Temperature Limit | Mezní teploty 
Controlled storage is required. Number indicated to lower left is the 
min (lowest) temperature, and number indicated to upper right is 
the max (highest) temperature at which the device should be stored 
in, or exposed to. 
Je vyžadován řízený sklad. Číslo uvedené vlevo je minimální 
(nejnižší) teplota a číslo uvedené vpravo je maximální (nejvyšší) 
teplota, při které by mělo být zboží skladováno nebo které by mělo 
být vystaveno. 

 

Medical Device | Zdravotnický prostředek 
This symbol indicates the product is a medical device. 
Tento symbol indikuje, že výrobek je zdravotnický prostředek. 

 

CE Mark | CE značka 
European Conformance to Medical Device Directive 93/42/EEC or 
European Conformance to Medical Device Regulation 2017/745 | 
Evropská shoda se směrnicí zdravotnických prostředků MDD 
93/42/EEC nebo MDR 2017/745. 
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Notified Body Identification Number | Číselný identifikátor 
oznámeného subjektu 
BSI Group The Netherlands B.V. 
Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, 
Netherlands 

 

Nickel and Chromium warning | Varování před niklem a chromem 
Caution: Product contains Nickel and Chromium. To alert of the 
potential for allergic reactions to these known allergens. | 
Upozornění: produkt obsahuje nikl a chrom. Upozorňuje na 
možnost alergických reakcí na tyto známé alergeny. 

 

The Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 / 
“Proposition 65” 
This product contains chemicals known to the State of California to 
cause cancer and other birth defects.  
Zákon o bezpečnosti pitné vody a toxických látkách z roku 1986 / 
„Proposition 65“ 
Tento produkt obsahuje chemické látky, o kterých je ve státě 
Kalifornice známo, že způsobují rakovinu a jiné vrozené vady. 

 

For use or distribution by orthodontic professionals only. 
Pouze pro použití a distribuci profesionály v ortodoncii. 

 

Data Matrix / “Barcode” | Čárový kód datové matice 
Manufacturer code use to contain traceability data of the particular 
part. | Kód výrobce slouží k uložení údajů o sledovatelnosti 
konkrétní součásti.  

 

UDI Data Matrix / “UDI Barcode” | UDI čárový kód datové matice 
Manufacturer Unique Device Identifier “UDI” code used to contain 
traceability data of the particular part to meet requirement of FDA 
CFR 820.120 | Unikátní UDI identifikátor slouží k uložení údajů o 
sledovatelnosti konkrétní součásti ve shodě s nařízením FDA CFR 
820.120. 



 

Hook | Háček 
Symbol used to identify brackets that have a hook. 
Symbol používaný k identifikaci zámků s háčkem. 

 

MR Safe 
Symbol used to identify product is safe to wear during MRI. 
MR Bezpečné. 
Symbol používaný k identifikaci produktu, který je bezpečné nosit 
během MRI (magnetické rezonance). 

 

MR Conditional 
Symbol used to identify product is safe to wear during MRI but may 
affect imaging if performed above the neck. 
MR Podmíněné. 
Symbol používaný k identifikaci produktu, který je bezpečné nosit 
během MRI (magnetické rezonance), ale může ovlivnit zobrazení, 
pokud se provádí nad krkem. 
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