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תקן זה הוכן על ידי הוועדה הטכנית  - 6401מוצרי חבישה ,בהרכב זה:
אי גוד לשכות המסחר

-

טלי ויינשטיין ,רואי מוריץ

המועצה הישראלית לצרכנות

-

רון ארדיטי

התאחדות התעשיינים בישראל

-

שלמה הלב"ץ ,זינה שפדוב

מגן דוד אדום

-

חיים קראדי

מהנדסים/אדריכלים/טכנולוגים

-

מיכל אלגום )יו"ר( ,אילנה שומכר

מ כון התקנים הישראלי – אגף ה תעשייה -

עליזה שמעוני

משרד הבריאות

-

שרית סיון

צ בא ה הגנה לישראל  -חיל ה רפואה

-

דיאנה קונטורוביץ

רשות ההסתדרות לצרכנות

-

אפרת שחר

כמו כן תרמו להכנת התקן :לנה אגיב ,גיל בכור ,רבקה גרין  ,דפנה הר -אבן ,יוחאי מנדבי  ,לודמילה ניימן .
הדר קיסר ריכזה את עבודת הכנת התקן.
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הודעה על מידת התאמת התקן הישראלי לתקנים או למסמכים זרים

הודעה על רוויזיה

תקן ישראלי זה ,למעט השינויים והתוספות הלאומיים המצוינים בו,

תקן ישראלי זה בא במקום

זהה לתקן האוסטרלי

התקן הישראלי הישראלי ת"י  1313מאוקטובר 1988
AS 2869 – 2008

גיליון התיקון מס'  1מיולי 1991

או

תיקון מס'  2ממרס 1999

תקן ישראלי זה ,למעט השינויים והתוספות הלאומיים המצוינים בו,

גיליון התיקון מס'  3מאוגוסט 2002

זהה לתקנה האמריקנית שבקובץ התקנות הפדרליות
CFR – Code of Federal Regulations
21 CFR - TITLE 21, Volume 8 -2010, Part 801,

Subpart H, Sec. 801.430 - User labeling for menstrual
tampons

מילות מפתח:
טמפונים ,צמר גפן ,חומרים סופגים ,בדיקת ביצועים ,ספיגה.
Descriptors:
tampons, cotton, absorbent materials, performance testing, absorption.
עדכניות התקן
התקנים הישראליים עומדים לבדיקה מזמן לזמן ,ולפחות אחת לחמש שנים ,כדי להתאימם להתפתחות המדע והטכנולוגיה.
המשתמשים בתקנים יוודאו שבידיהם המהדורה המעודכנת של התקן על גיליונות התיקון שלו.
מסמך המתפרסם ברשומות כגיליון תיקון ,יכול להיות גיליון תיקון נפרד או תיקון המשולב בתקן.
תוקף התקן
תקן ישראלי על עדכוניו נכנס לתוקף החל ממועד פרסומו ברשומות.
יש לבדוק אם המסמך רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים .תקן רשמי או גיליון תיקון רשמי )במלואם או בחלקם( נכנסים לתוקף
 60יום מפרסום ההודעה ברשומות ,אלא אם בהודעה נקבע מועד מאוחר יותר לכניסה לתוקף.
סימון בתו תקן
כל המייצר מוצר ,המתאים לדרישות התקנים הישראליים החלים עליו,
רשאי ,לפי היתר ממכון התקנים הישראלי ,לסמנו בתו תקן:

זכויות יוצרים
 אין לצלם ,להעתיק או לפרסם ,בכל אמצעי שהוא ,תקן זה או קטעים ממנו ,ללא רשות מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.

This publication is an adoption of Standards Australia AS (AS 2869 – 2008 - Tampons Menstrual). Copyright
in Standards Australia AS (AS 2869 – 2008 - Tampons Menstrual) vests in Standards Australia Limited.
Licensed to The Standards Institute of Israel for distribution solely within Israel.
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הקדמה לתקן הישראלי
תקן ישראלי זה הוא התקן האוסטרלי  AS 2869משנת  , 2008שאושר כתקן ישראלי בשינויים ובתוספות
לאומיים.
או
תקן ישראלי זה הוא התקנה האמריקנית שבקובץ התקנות הפדרליות ):( CFR
21 CFR - TITLE 21, Volume 8-2010, Part 801, Subpart H, Sec. 801.430 - User labeling for
menstrual tampons

שאושר ה כתקן ישראלי בשינויים ובתוספות לאומיים.
הערה:
התקן הישראלי מאפשר בחירה בין שני מסלולי התאמה לתקן :מסלול ההתאמה לתקן האוסטרלי בשינויים ובתוספות
לאומיים או מסלול ההתאמה לתקנה האמריקנית של קובץ התקנות הפדרליות  CFRבשינויים ובתוספות לאומיים.
לא ניתן לשלב בין שני המסלולים ,ויש להיצמד למסלול הנבחר במלואו.

התקן כולל ,בסדר המפורט להלן ,רכיבים אלה:
פרק א – מסלול ההתאמה לתקן הא וסטרלי

-

תרגום סעי פי ה חלות והמטרה של התקן האוסטרלי )בעברית(

-

פירוט השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי התקן האוסטרלי )בעברית(
פרק ב – מסלול ההתאמה לתקנה האמריקנית

-

-

-

תרגום סעיף חלות התקנה האמריקני ת )בעברית(

-

פירוט השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי התקנה האמריקנית )בעברית(
תרגום חלקו העברי של התקן )באנגלית(

-

התקן האוסטרלי )באנגלית(

-

התקנה האמריקנית )באנגלית(

הערות לאומיות לתקן הישראלי מובאות כהערות שוליים ו מ מוספרות באותיות האלף -בית.
מהדורה זו של התקן הישראלי באה במקום מהדורת התקן הישראלי המקורי מאוקטובר  , 1998לרבות עדכוניו
עד אוגוסט . 2002
מהדורה זו של התקן היא אימוץ של התקן האוסטרלי  AS 2869משנת  , 2008ו של התקנה האמריקנית – CFR
חלק  801.430משנת  , 2010ולכ ן היא שונה באופן מהותי מהמהדורה הקודמת.
לשם השוואה מדוקדקת בין המהדורות ,יש לעיין בנוסח המלא שלהן.
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פרק א – מסלול ה התאמה לתקן האוסטרלי

חלות התקן )תרגום סעיף  1של התקן האוסטרלי(
תקן זה מפרט דרישות עבור טמפונים לווסת ,לרבות כושר הספיגה הסגולי ,תכולה מיקרוב יאלית,
חוזק המשיכה של חוט ההוצאה ודחיית המים שלו ,סימון ואריזה.
התקן מפרט את המידע שיש לכלול בעלון מצורף.
מטרת התקן )תרגום סעיף  2של התקן האוסטרלי (
מטרת תקן זה היא להבטיח שטמפונים ייוצרו לפי דרישות שיקטינו למינימום ס י כ ו נ ים ידוע ים לבריאות
הקשור ים בשימוש בטמפונים ,ושהטמפונים המסופקים לצרכניות יהיו באיכות נאותה ו בעלי ביצועים נאותים.

פירוט השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי התקן האוסטרלי
REFERENCED DOCUMENTS .3
 במקום אחד התקנים הבין -ל אומיים המאוזכרים בתקן והמצוינים בסעיף זה חל תקן ישראלי,כמפורט להלן:
התקן הבין -לאומי ה מאוזכר

התקן הישראלי החל במקומו

ISO 4074

ת"י  386חלק  – 1כובעונים
)קונדומים( :כובעונים
מלטקס גומי טבעי – דרישות
ושיטות בדיקה

הערות
)המידע המפורט בעמודת ההערות נכון ליום
הכנת תקן זה(

התקן הישראלי זהה  ,למעט שינויים
ותוספות הלאומיים  ,לתקן הבין -לא ומי
ISO 4074 – First edition: 2002-02
)(corrected version 2002-12
TECHNICAL CORRIGENDUM 1:
2003-11

.5
. 5.2

MATERIALS
Freedom from toxic and irritant effect
בסוף הסעיף יוסף:
לחלופין ,היצרן ימציא למעבדה הבודקת הצהרה על אי -ה וספת ספוג פוליאסטר מוקצף
וקרבוקסי -מתיל -צלולוז )  ( CMCלמוצר ,ועל כך שדיאוקסינים אינם מופקים בתהליך הייצור
של חומרי הטמפון.

MARKING . 10
הכתוב בסעיף  ,לרבות סעיפי המשנה ו Table 1 -אינו חל ,ובמקומו יחול:
האריזה תסומן בעברית בסימון ברור ובר קיימ ה  ,כמפורט להלן :
)א( שם המוצר;
)ב( שם היצרן ומ ענו ,ואם המוצר מיובא – שם היבואן ומענו;
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) ג(
)ד(
)ה (
)ו(

ארץ הייצור ;
מספר הטמפונים באריזה .אם האריזה מכילה טמפונים בכמה גדלים ,יסומן על ה אריזה מספר
הטמפונים מכל גודל;
תאריך הייצור – חודש ושנה ,או סימון אחר לזיהוי מנת הייצור;
החומרים שהטמפון עשוי מהם;

) ז ( תיאור כושר הספיגה כמפורט באחת מהאפשרויות שלהלן:
 . 1בטבל ה  – 1כ מ פורט בעמודת "סימון" ;
 . 2בטבלה  – 2כמפורט בעמודת "סימון" ;
 . 3בטבלה  – 3כמפורט בעמודות " סימון " ו " כינוי ראשוני" .
אם האריזה מכילה טמפונים בעלי תחומי כושר ספיגה שונים ,יסומנו כל הסימונים המתאימי ם
ל תחומי כושר הספיגה של הטמפונים באריזה .

טבלה 1
תחום כושר הספיגה

סימון

פחות מ 6-ג'

לא נקבע
ספיגה של  8גרם בקירוב ,מתאים לזרימה קלה

 6ג' עד  9ג' ועד בכלל

ספיגה של  11גרם בקירוב ,מתאים לזרימה בינונית

גדול מ 9-ג' עד  12ג' ועד בכלל

ספיגה של  14גרם בקירוב ,מתאים לזרימה חזקה

גדול מ 12-ג' עד  15ג' ועד בכלל

הערה לטבלה:
טבלה זו מבוססת על התקן האוסטרלי  AS 2869משנת 2008

טבלה 2
סימון

תחום כושר הספיגה

> 6ג'
 9-6ג'
 12-9ג'
 15-12ג'
 18-15ג'
 21-18ג'
הערה לטבלה:
טבלה זו מבוססת על המסמך:
EDANA- Tampons code of practice
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טבלה 3
תחום כושר הספיגה

כינוי ראשוני

סימון

> 6ג'

לייט

 9-6ג'

רגולר/מיני/נורמל

 12-9ג'

סופר

 15-12ג'

סופר פלוס

 18-15ג'

סופר פלוס אקסטרה

 21-18ג'

אולטרה

הערה לטבלה:
טבלה זו מבוססת על המסמך:
AHPMA - UK Code of Practice for Tampon Manufacturers and Distributors - Version No.7, March 17

) ח ( תסומן אחת מן האזהרות המפורטות להלן בשפות הערבית והעברית באותיות שגובהן  1מ"מ
לפחות:
) " ( 1יש לעיין בעלון המצורף לפני השימוש .יש לשים לב לאזהרה בדבר תסמונת ה לם רעלי
) ".( TSS
או
) " ( 2חשוב :נמצא קשר בין שימוש בטמפונים לבין תסמונת הלם רעלי ) .( TSS
תסמונת הלם רעלי היא מחלה נדירה אך חמורה העלולה לסכן חיים.
יש לקרוא ולשמור את המידע המצורף בעלון ההדרכה".
או
) " ( 3לתשומת ל י בך :הוראות השימוש המצורפות כוללות מידע חשוב בנוגע לתסמונת ההלם הרעלי
)  ( TSSהווסתי ,מחלה נדירה אך חמורה .יש לעיין ולשמור את המידע המצורף ".
)אפשר להוסיף את המילים" :למען בריאותך ולמען ההיגיינה שלך"(.
נוסף על פר י טי המידע המפורטים בסעיפים )א( ) -ח ( ש לעיל ,מומ לץ להוסיף את סימון המילים
"עם מוליך" או "ללא מוליך" לפי העניין .

. 11

INFORMATION LEAFLET
 לפני פריט ) (cיוסף:נוסף על פריטי המידע ) (aו , (b) -אפשר להוסיף גם את פריט המידע ) (cשלהלן:
 בסוף הסעיף יוסף:כל המידע המופיע בעלון ההדרכה ייכתב בשפ ות עברית ,ערבית ו אנגלית לפחות.

4

טיוטה לת" י ( 2019 ) 1313

פרק ב – מסלול ה התאמה לתקנה האמריקנית
חלות התקן ] תרגום סעיף )  ( aשל התקנה האמריקנית [
תקן זה חל על טמפונים לווסת ,מבושמים או מבושמים בתוספת חומרים מפיגי ריח,
כמוגדר ב § 884.5460 -בפרק זה ש ל קובץ התקנות הפדרליות האמריקניות  CFRועל טמפונים לווס ת
שאינם מבושמים ,כמוגדר ב § 884.5470 -בפרק זה של קובץ התקנות הפדרליות הא מריקניות .CFR
הערה לאומית:
לנוחות הקורא מובא ות ההגדרות מן הסעיפים ש לעיל בתרגומן לעברית בנספח א .

פירוט השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי התקנה האמריקני ת
-

לאחר סעיף ) (aיוסף הסעיף המ פורט להלן:

אזכורים נורמטיביים
 במקום התקן האמריקני  ASTM D 3492-97המאוזכר בתקנה האמריקנית חל תקן יש ראלי,כמפורט להלן:
התקן האמריקני
המאוזכר
ASTM D 3492-97

הערות

התקן הישראלי החל במקומו

)המידע המפורט בעמודת ההערות נכון
ליום הכנת תקן זה(

ת"י  386חלק  – 1כובעונים
)קונדומים( :כובעונים מלטקס גומי
טבעי – דרישות ושיטות בדיקה

התקן הישראלי זהה  ,למעט שינויים
ותוספות לאומיים  ,לתקן הבין -ל אומי
ISO 4074 – First edition: 2002-02
)(corrected version 2002-12
TECHNICAL CORRIGENDUM 1:

2003-11

)  ( bבסוף הסעיף יוסף:
כל המידע המופיע בעלון ההדרכה ייכתב בשפות עברית ,ערבית ואנגלית לפחות.
)  ( cהסעיף אינו חל  ,ובמקומו יחול:
אם המידע המפורט בסעיף ) (dשל התקנה האמריק ני ת נ כלל בעלון ההדרכה ,אז ת סומן על האריזה
אחת מן האזהרות המפורטות להלן בסימון ברור ובר -קיימה ,ב שפות הערבית והעברי ת באותיות
שגובהן  1מ"מ לפחות:
) " ( 1יש לעיין בעלון המצורף לפני השימוש .יש לשים לב לאזהרה בדבר תסמונת הלם רעלי
) ".( TSS
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או
) " ( 2חשוב :נמצא קשר בין שימוש בטמפונים לבין תסמונת הלם רעלי ) .( TSS
תסמונת הלם רעלי היא מחלה נדירה אך חמורה העלולה לסכן חיים.
יש לקרוא ולשמור את המידע המצורף בעלון ההדרכה".
או
) " ( 3לתשומת ל י בך :הוראות השימוש המצורפות כוללות מידע חשוב בנוגע לתסמונת ההלם הרעלי
)  ( TSSהווסתי ,מחלה נדירה אך חמורה .יש לעיין ולשמור את המידע המצורף ".
)אפשר להוסיף את המילים" :למען בריאותך ולמען ההיגיי נה שלך"(.

)  ( 1 )( i) ( dבשורה השנייה ,הערך "  " 102 ºאינו חל ,ובמקומו יחול:
 39ºצ'.
בסוף הסעיף יוסף:
דוגמ ה נוספת למידע על  TSSשיפורט בעלון ההדרכה ) רק עבור אריזות המכילות עלון הדרכה ( :
סימנים המעידים על תסמונת הלם רעלי )  ( TSSעלולים לכלול  ,בין השאר :עליית חום פתאומי ת
)בדרך כלל  39ºצ' או יותר( והקאות ,שלשול ,התעלפות או כמעט התעלפות כתוצאה מקימה ,סחרחורת ,פריחה
ה נראית כמו כו וי ית שמש.
אם זוהה אחד הסימפטומים המוזכרים לעיל ,או סימנים אחרים המצביעים על  , TSSהוציאי מיד את
הטמפון ופני ל קבלת ייעוץ רפואי.
א ם חו ו ית בשימוש קודם סימפטומים הקשורים ל , TSS -היוועצי ברופא ט רם החזרה לשימוש בטמפונים.
אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע ל , TSS -היוועצי ברופא.
הסיכון ל TSS -קיים בכל שימוש בטמפונים בזמן ה ווסת  ,אך עבור נשים מתחת לגיל  30ונערות הסיכו ן גבוה
במיוחד  .הסיכון ל TSS -מוערך בין  17-1לכל  100,000נשים ונערות .
התסמונת עלול ה לסכן חיים.
הקפידי להשתמש תמיד בטמפון בעל רמת הס פיגה המינימלית המתאימה לצרכייך.
אפשר למזער את הסיכון ל TSS -על ידי שימוש לסירוגין בטמפונים ובתחבושות ה י גייניות בזמן הווסת.
אפשר למנוע  TSSהנ גרם מטמפונים על ידי אי שימוש בטמפונים.
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)  ( eהכתוב המתחיל במילים " in conformance with section 502" :והמסתיים במילים" of this section )" :
אינו חל ,ובמקומו יחול:
הסימון על האריזה יכלול גם את הפרטים האלה בעברית :
)א( שם המוצר;
שם היצרן ומענו ,ואם המוצר מיובא – שם היבוא ן ומענו ;
)ב(
ארץ הייצור ;
)ג (
מספר הטמפונים באריזה  .אם האריזה מכילה טמפונים בכמה גדלים ,על ה אריזה יסומן מספר
)ד(
הטמפונים מכל גודל;
) ה ( תאריך הייצור – חודש ושנה ,או סימון אחר לזיהוי מנת הייצור;
החומרים שהטמפון עשוי מהם .
) ו(
נוסף על פרטי המידע המפורט ים בסעיפים )א() -ו( ש לעיל ,מומלץ להוסיף את סימון המיל ים "עם מוליך"
או "ללא מוליך"  ,לפי העניין .
)  - ( 1 ) ( eבסוף הפסקה המתחילה ב מילים "  "Menstrual tampon package labelsוהמסתיימת במילים
"; " of this sectionיוסף:
 −אם האריזה מכילה טמפונים בעלי תחו מי כושר ספיג ה שונ ים  ,יסומנו כל תחומי כושר הספיגה
של ה טמפונים באריזה ,כמפורט בטבלה א.
 -טבלת כינויי הספיגה אינה חלה ,ובמקומה ת חול טבלה א כ מפורט להלן :

טבלה א  -כינו י י דרגת הספיגה
כינוי דרגת הספיגה

תחום כושר הספיגה )בגרם(

" לייט "

 6או פחות

" רגולר "

 6עד 9

" סופר "

 9עד 12

" סופר פלוס "

 12עד 15

" אולטרה "

 15עד 18

כינוי בהתאם להחלטת היצרן

מעל 18
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)  ( hהסעיף אינו חל.

-

.9

לאחר סעיף ) ( gיוספו סעיף  , 9ונספחים א ו -ב ,כמפורט להלן:

דרישות ושיטות בדיקה

 . 9.1אורך חוט ההוצאה
מודדים את אורך חוט ההוצאה בעזרת סרגל משונת בעל ש נתות של  1מ"מ.
מודדים ממקום יציאת החוט מהטמפון עד לקצה החוט .אם החוט מורכב מכמה פתילים,
ייחשבו כל הפתילים כחוט אחד.
אורך חוט ההוצאה לא יהיה קטן מ 80 -מ"מ .
 . 9.2חוזק ההיצמדות של חוט ההוצאה לטמפון
בודקים את חוזק ההיצמדות במצב יבש ובמצב רטוב כמפורט בפרק א של תקן ישראלי זה ,ת"י , 1313
בסעיף  7.2המפרט את שיטת הבדיקה של חוזק ההיצמדות של חוט ההוצאה.
חוזק ההיצמדות של חוט ההוצאה לטמפון בדוגמה בודדת לא יהיה קטן מ 2 2.4 -ניוטון .
חוזק ההיצמדות של חוט ההוצאה לטמפון בבדיקת ממוצע טמפונים יהיה  28ניוטון לפחות .
. 9.3

ד רישות מיקרוביולוגיות
בודקים את המוצר כמפורט בפרק א של תקן ישראלי זה ,ת"י , 1313
בסעיף  8הדן בדרישות מיקרוביולוגיות.
הטמפון לא יכיל מיקרואורגניזמים אירוביים בכמות ה גדולה מ. 1.0 × 103 CFU -

 . 9.4היצרן ימציא למעבדה הבודקת הצהרה על אי -הוספת ספוג פוליאסטר מו קצף
וקרבוקסי -מתיל -צלולוז ) (CMCלמוצר  ,ו על כך שדיאוקסינים אינם מופקים בתהליך הייצור של חומרי
הטמפון.
 9.5מוליך
אם קיים מוליך במוצר הוא יהיה חלק ויתוכנן כך שימזער את הסיכון לטראומה .
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נספח א – הגדרות  -טמפונים לווסת ,מבושמים או מבושמים בתוספת חומרים מפיגי ריח ,
ו טמפונים לווסת שאינם מבושמים
)למידע בלבד(
ב  . 1 .טמפון לווסת ,מבושם או מבושם בתוספת חומרים מפיגי ריח כמוגדר ב  § 884.5460 -בפרק זה )  ( 21של
קובץ התקנות הפדרליות האמריקניות
טמפון לווסת ,מבושם או מבושם בתוספת חומרים מפיגי ריח
מוצר שהוא פקק העשוי חומר צלולוזי או סינתטי ,המוחדר לנרתיק ומשמש לספיגת הפרשות וסת או
הפרשות נרתיקיות אחרות .למוצר יש ריח )כלומר חומרי בישום( ,המוסף לו למטרות אסתטיות
)טמפון מבושם לווסת( או למטרת הפגת ריח )טמפון לווסת בתוספת חומרים מפיגי ריח(.
טיפוס גנרי זה של המוצר אינו כולל טמ פונים לווסת שהוספו להם חומרים אנטימיקרוביים או
תרופות אחרות.
ב  . 2 .טמפון לווסת שאינו מבושם כמוגדר ב  § 884.5470 -בפרק זה )  ( 21של קובץ התקנות הפדרליות
האמריקניות
טמפון לווסת שאינו מבושם
מוצר שהוא פקק העשוי חומר צלולוזי או סינתטי ,המוחדר לנרתיק ומשמש לספיג ת הפרשות וסת או
הפרשות נרתיקיות אחרות .טיפוס גנרי זה של המוצר אינו כולל טמפונים לווסת שהוסף להם ריח
)כלומר חומרי בישום( או טמפונים לווסת שהוספו להם חומרים אנטימיקרובי אלי ים או תרופות אחרות.
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 REFERENCEDאיזכור ת"י  386חלק - 1
 DOCUMENTSכובעונים)קונדומים(:כובעונים מלטקס
גומי טבעי-דרישות ושיטות בדיקה,
במקום התקן הבין לאומי ISO 4074
שמאוזכר בתקן האוסטרלי

5.2

כאלטרנטיבה לדרישה בתקן
FREEDOM
 FROM TOXICהמאומץ ,לאיסור המצאות חומרים
 AND IRRITANTבריכוז הגורם לגירוי ,הוספה
אפשרות שהיצרן ימציא למעבדה
EFFECT
הבודקת הצהרה על אי-הוספת ספוג
פוליאסטר מוקצף ,וקרבוקסי-מתיל-
צלולוז) (CMCלמוצר ,ועל כך
שדיאוקסינים אינם מופקים בתהליך
הייצור של חומרי הטמפון

10

MARKING

) 10א(

הוספה דרישה לסימון שם המוצר

) 10ב(

) 10ג(

קריטריון מס' 1
התאמה לשפה ובכלל
זה התאמה של הוראות

) 10ה(

נוסח הדרישה לסימון תאריך הייצור
)חודש ושנה( ,או סימון אחר למנת
הייצור ,הותאם לצו הגנת הצרכן.
)סעיף (10.1a

) 10ו(

תורגמה הדרישה לסימון החומרים
שמהם עשוי הטמפון ))סעיף (b 10.2

) 10ז(

)א( תורגמה הדרישה לסימון תחום
כושר הספיגה של הטמפון
)ב( הוספו אפשרויות לסימון כושר
הספיגה של הטמפונים גם לפי הקוד
של  edanaולפי הקוד של UK
)ג( הוספה הבהרה שאם האריזה
מכילה טמפונים בעלי דרגות ספיגה
שונות ,יסומנו כל תחומי כושר הספיגה

) 10ח(

) א( תורגמה האזהרה בדבר
תסמונת הלם רעלי )סעיף (c 10.1
)ב( הוסף נוסח אלטרנטיבי לאזהרה
מ TSS -וכן אופציה להפנות לתוכן
האזהרה בתוך העלון במקום פירוטה
על גבי האריזה
)ג( הוספה דרישה לסימון האזהרה
מ TSS -בשפה הערבית

10

הוספה המלצה לסימון המילים "עם
מוליך" או "בלי מוליך" לפי העניין

11

 Informationשינוי פריט מידע  ,Cהמציין את
 leafletהעובדה שטמפונים אינם סטריליים,
מסעיף נורמטיבי לסעיף וולונטרי

11

 Informationהוספה דרישה שכל המידע המופיע
 leafletבעלון ההדרכה ייכתב בשפות
עברית ,ערבית ואנגלית

+

+
צו הגנת
הצרכן)סימון
טובין( מתייחס
לסימון על אריזה
ועל אריזה
כוללת ,כדי למנוע
סתירה לצו ,לא
נקבע בתקן היכן
לסמן את פרטי
הסימון השונים
התאמה לצו סימון
טובין
התאמה לצו סימון
טובין

הוספה דרישה לסימון ארץ הייצור
)א( תורגמה הדרישה לסימון
מס' הטמפונים באריזה )סעיף
(a 10.2
)ב( הוספה הבהרה לסימון
אריזות הכוללות טמפונים
בעלי תחומי כושר ספיגה שונים

קריטריון מס' 2
דרישות הנגזרות

קריטריון מס' 3
התאמת הפניות

קריטריון מס' 4
הפנייה לתקנים
בינל'אחרים או לחלקים

הנימוק לבחירת מסלול זה

החמרה

המלצה /הבהרה

נימוקים

 +הדרישה המקורית הינה
מסורבלת ליישום ולאכיפה
במערכת הקיימת ,ולכן
הוספה אפשרות לפיה היצרן
ימציא למעבדה הבודקת
הצהרה כאמור.

בוטלה ההפרדה לסימון על אריזה
ראשונית ועל אריזת השיווק וניקבעו
דרישות סימון מבלי לקבוע היכן יסומנו.

הוספה דרישה לסימון שם היצרן
ומענו ואם המוצר מיובא ,שם היבואן
ומענו.

) 10ד(

נימוקים לשינויים לאומיים מתחייבים לפי חוק התקנים
הקלה על פי החוק )סעיף  8ה (4
לעומת התקן הישראלי הקיים
לעומת התקן המאומץ

סנכרון בין מסלולים
הקלה

אינו שינוי
יישום דרישת התקן
המאומץ

שינויים שאינם מתחייבים לפי חוק התקנים
האם סעיף "ואקום"?

התאמה לצו סימון
טובין
)א(

)ב(

+

+

)א(
)ב( הוספת אפשרויות סימון
נוספות

)ג( בארץ קיימות אריזות
המכילות טמפונים בעלי
תחומים שונים של כושר
ספיגה ובהתאם לכך הוספה
התייחסות לסימון מוצרים אלו.
)א(

לא

)ב( נוסח אלטנרטיבי תואם
לקוד של EDANA

)ג( הדרישה לסימון האזהרה
בשפה הערבית הוספה
משיקולים של בטיחות
המשתמשים דוברי הערבית
במוצר .דרישה זו הוספה
לבקשת משרד הבריאות.

+

+

התאמה לנוהל משרד
הבריאות )סימון אמ"ר(
ולהנחיות מנכ"ל משרד
הבריאות בדבר היערכות
לכניסה לחוק סימון ציוד
רפואי .למידע על TSS
המופיע בעלון לצרכן ישנה
חשיבות בריאותית גבוהה

לא

הערות אגף התקינה

ת"י - 1313טמפונים לווסת
טבלת השינויים לאימוץ התקנה האמריקאית  CFR 801.430משנת 2012
מהדורת התקן הישראלי ,אליו מתייחסת הטבלה :יולי 2019
תאריך הכנת הטבלה 04/07/2019
נימוקים לשינויים לאומיים מתחייבים לפי חוק התקנים

פירוט השינויים

מס' הסעיף
בתקן
הישראלי

שם הסעיף
בתקן
הישראלי

חלות

מהות השינוי בתקן
הישראלי

קריטריון מס' 1
התאמה לשפה
ובכלל זה
התאמה של
הוראות
הפעלה,הוראותס
ימון,אזהרות,או
הוראות אחרות
הקבועות בתקן

הוספה הערה לאומית,
ובה הפנייה לנספחים
למידע בלבד הכוללים את
תרגום ההגדרות
לטמפונים ,שהוספו לתקן

)(b

-

)(c

-

הופסה דרישה שסימון
המוצר על התוית יהיה
בשפה העברית

הנימוק לבחירת
מסלול זה

הקלה

אינו שינוי

החמרה

יישום
דרישת
התקן
המאומץ

המלצה/
הבהרה

נימוקים

האם סעיף
"ואקום"?

+

+

איזכור ת"י  386חלק - 1
אזכורים
נורמטיביים כובעונים
)קונדומים(:כובעונים
מלטקס גומי טבעי-דרישות
ושיטות בדיקה ,במקום
התקן הבין לאומי ASTM
 D 3492-97שמאוזכר
בתקנה האמריקנית
הוספה דרישה שכל המידע
המופיע בעלון ההדרכה
ייכתב בשפות עברית,
ערבית ואנגלית

קריטריון
מס' 2
דרישות
הנגזרות
מהוראות
חיקוק
בישראל
והפניות
להוראות

קריטריון
קריטריון
הקלה על פי החוק )סעיף  8ה
מס' 4
מס' 3
לעומת
לעומת התקן
לתקנים
הפנייה
התאמת
התקן
המאומץ
בינל'אחרים או
הפניות
הישראלי
לחלקים בהם,
לחקיקה של
הקיים
ובלבד
חוץ
מדינת
שההפנייה היא
לתקן הבינל'
או למסמך
עצמו או
מחייב של
שהתקן הבינל'
גורם בינל'

סנכרון בין מסלולים

שינויים שאינם מתחייבים לפי חוק
התקנים

התאמה לנוהל משרד
הבריאות )סימון אמ"ר(
ולהנחיות מנכ"ל משרד
הבריאות בדבר היערכות
לכניסה לחוק סימון ציוד
רפואי .למידע על TSS
המפורט בעלון לצרכן ,ישנה
חשיבות בריאותית גבוהה.
+

לא

הערות
אגף
התקינה

)(c

-

תורגמה לעברית הדרישה
לסימון האזהרה מפני
 TSSעל האריזה ,בסימון
ברור ובר קיימה

)(c

-

א .האזהרה מפני TSS
תורגמה לשפה העברית.

+

)א( +

)ב( +

ב .הוספו אפשרויות ניסוח
נוספות לאזהרה מTSS -

)ג(  +הדרישה לסימון
האזהרה בשפה הערבית
הוספה משיקולים של בטיחות
המשתמשים דוברי הערבית
במוצר .דרישה זו הוספה
לבקשת משרד הבריאות.

ג .הוספה דרישה לסימון
האזהרה מ TSS -גם
בשפה הערבית

)(1) (i) (d

ערך הטמפרטורה במעלות
קלווין הוחלף בערך
במעלות צלזיוס

)(d

הוסף נוסח אפשרי ,עבור
מידע על  TSSשיופיע
בעלון לצרכן

)(e

-

+

+

התקנה
האמריקאית
אינה תקפה
בישראל

ההפניה לתקנה
האמריקנית לסימון CFR
 (c) 502הושמטה

))(eא(

הוספה דרישה לסימון שם
המוצר
הוספה דרישה לסימון שם
היצרן ומענו ואם המוצר
מיובא ,שם היבואן ומענו.

התאמה לצו
סימון טובין
התאמה לצו
סימון טובין

))(eג(

הוספה דרישה לסימון ארץ
הייצור
הוספה הדרישה לסימון
מספר הטמפונים באריזה
והוספה דרישה שאם
האריזה מכילה טמפונים
בכמה גדלים ,אזי יש לסמן
את מספר הטמפונים בכל
גודל
הוספה דרישה לסימון
תאריך הייצור או סימון
אחר לזיהוי מנת הייצור.

התאמה לצו
סימון טובין
התאמה לצו
סימון טובין

))(eב(

))(eד(

))(eה(

התאמה לצו
סימון טובין

))(eו(

הוספה דרישה לסימון
החומרים שמהם עשוי
הטמפון

)(e

הוספה המלצה לסימון
המילים "עם מוליך" או
"בלי מוליך" לפי העניין
טבלת כינויי דרגת הספיגה
תורגמה לעברית
באריזות המכילות
טמפונים בדרגת ספיגה
שונה ,הוספה דרישה לסמן
את דרגת הספיגה עבור
כל גודל

)(1) (e
)(1) (e

הדרישה הוספה
מהיבטים בריאותיים
כגון אלרגיות
אפשריות לחומרים
מהם עשוי הטמפון

+

+

+
הוספה אפשרות
לשיווק מוצרים
הכוללים
טמפונים במספר
דרגות ספיגה
ובהתאם לכך
הוספה
התייחסות לסימון
מוצרים אלו.

הסעיף הדן במוצרים
שאינם מסומנים לפי התקן,
הושמט

)(h

9

דרישות
ושיטות
בדיקה

הוסף סעיף הכולל דרישות
ושיטות בדיקה למוצר

נספח א

הגדרות

הוסף נספח למידע בלבד
ובו תרגום ההגדרות
לטמפונים מבושמים
ושאינם מבושמים מתוך ה-
CFR

התקן
הישראלי אינו
עוסק
במוצרים
שהתקן לא
חל עליהם
בארה"ב הרגולטור
קובע את הדרישות
למוצרים .הוספו
דרישות בטיחות
למוצר בהתאם
למסלול ההתאמה
לתקן האוסטרלי,
לשמירה על
בטיחות
המשתמשים

+

+

