PATVIRTINTA
Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos generalinio direktoriaus
2020 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. 1B-271
(Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos generalinio direktoriaus
2020 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 1B-321
redakcija)
MEDICININĖS PASKIRTIES PREKIŲ, BŪTINŲ KOVAI SU COVID-19 PANDEMIJA,
SĄRAŠAS
Kategorijos

I. „COVID-19“
testų rinkiniai /
prietaisai ir
aparatai,
naudojami
diagnostiniams
tyrimams

II. Apsauginiai
drabužiai ir pan.

Prekių pavadinimai
,,CODIV-19“ testų
rinkiniai

Trumpas apibūdinimas
Polimerazės grandininės
reakcijos (PRG)
diagnostiniai reagentai,
naudojami nukleorūgštims
nustatyti
,,CODIV-19“ testų
Imunologinės reakcijos
rinkiniai
diagnostiniai reagentai
COVID-19 diagnostinių Prietaisai, naudojami
testų prietaisai ir aparatai klinikinėse laboratorijose
in vitro diagnostikai
Mažos talpyklos su
mikroorganizmų terpe
viruso mėginiams laikyti ir
Rinkiniai iš pagaliuko ir
vatos pagaliukai su
viruso pernešimo terpės
galiukais iš medvilnės
tepinėliui paimti,
pateikiami kartu
Veido ir akių apsaugos priemonės

KN subpozicija*
ex 3822 00 00

Veido kaukės iš popieriaus ir celiuliozės

ex 4818 50 00

Veido kaukės iš tekstilės medžiagų, be keičiamų filtrų,
įskaitant chirurgines kaukes ir vienkartines veido
kaukes iš neaustinių tekstilės medžiagų ir
vadinamuosius N95 kietųjų dalelių respiratorius
Dujokaukės ir respiratoriai su keičiamais filtrais, skirti
apsaugai nuo biologinių agentų, įskaitant panašias
kaukes su akių apsauga ar veido skydeliais
Apsauginiai akiniai
Veido skydeliai (dengiantys ne vien akis) iš plastikų
Pirštinės
Pirštinės iš plastikų
Chirurginės pirštinės iš gumos
Kitos pirštinės iš gumos
Megztinės arba nertinės pirštinės, įmirkytos arba
padengtos plastikais arba guma
Pirštinės iš tekstilės medžiagų, išskyrus nertines arba
megztines

ex 6307 90 98

ex 3002 15 00
ex 9027 80 80

ex 3821 00 00

ех 9020 00 00
ех 9004 90
ex 3926 90 97
ex 3926 20 00
4015 11 00
4015 19 00
ex 6116 10
ex 6216 00
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Kiti

III. Dezinfekcijos

priemonės ir
sterilizacijos
produktai

Apsauginiai galvos apdangalai iš tekstilės medžiagų
Apsauginiai drabužiai, pagaminti iš lakštinių plastikų
arba plastikų, sutvirtintų tekstilės medžiagomis
Apsauginiai drabužiai, pagaminti iš lakštinės gumos
arba gumos, sutvirtintos tekstilės medžiagomis
Drabužiai ir drabužių priedai iš popieriaus, popieriaus
plaušienos, celiuliozės, celiuliozinės vatos ar
celiuliozinių pluoštų klodų, pavyzdžiui, vienkartiniai
ligoninės chalatai, antbačiai ir kt. iš popieriaus
Apsauginiai drabužiai naudojami chirurginiams arba
medicininiams tikslams, pagaminti iš veltinio arba iš
neaustinių medžiagų, įmirkytų arba neįmirkytų,
aptrauktų arba neaptrauktų, padengtų arba nepadengtų,
laminuotų arba nelaminuotų (medžiagų, priskiriamų
KN 5602 arba 5603 pozicijai), įskaitant drabužius iš
neaustinių medžiagų, pagamintų iš cheminių gijų
Apsauginiai drabužiai naudojami chirurginiams arba
medicininiams tikslams, pagaminti iš tekstilės audinių,
įmirkytų, aptrauktų, padengtų arba laminuotų
plastikais**
Apsauginiai drabužiai, pagaminti iš gumuotos tekstilės
audeklų
Alkoholinis tirpalas
Nedenatūruotas, kurio
etilo alkoholio
koncentracija ne mažesnė
kaip 80 % tūrio
Alkoholinis tirpalas
Denatūruotas
Alkoholinis tirpalas
Nedenatūruotas, kurio etilo
alkoholio koncentracija
75 % tūrio
Rankų dezinfekcijos
Skysčio arba gelio
priemonės
pavidalo, pagamintos
alkoholio pagrindu,
paprastai vartojamos ant
rankų patekusiems
infekcijos sukėlėjams
naikinti
Kitos dezinfekcijos
Suformuotos į formas
priemonės
arba supakuotos į
mažmeninei prekybai
skirtas pakuotes,
pavyzdžiui, kempinėlės
ir servetėlės, įmirkytos
alkoholiu arba kitomis
dezinfekcijos
medžiagomis
Medicininiai,
Veikiantys naudojant garus
chirurginiai arba
arba verdantį vandenį

ex 6505 00 90
ex 3926 20 00
ex 4015 90 00
ex 4818 50 00

ex 6210 10

ex 6210 50 00

ex 6210 50 00
2207 10 00

2207 20 00
ex 2208 90 91,
ex 2208 90 99
ex 3808 94 90

ex 3808 94

8419 20 00
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laboratoriniai
sterilizatoriai
Nesupakuotas vandenilio
peroksidas

Vandenilio peroksidas,
pateikiamas kaip
medikamentas

Vandenilio peroksidas,
pateikiamas kaip
dezinfekcijos priemonė,
skirta paviršiams valyti
Kitos cheminės
dezinfekcijos priemonės

IV. Deguonies
Medicininiai
terapijos įranga ir ventiliatoriai (dirbtinio
pulsoksimetrai
kvėpavimo aparatai)

Nesupakuotas vandenilio
peroksidas (H2O2),
sukietintas karbamidu arba
nesukietintas
Vandenilio peroksidas
(H2O2), pateikiamas kaip
medikamentas, skirtas
vidiniam arba išoriniam
vartojimui, taip pat skirtas
naudoti kaip antiseptikas
odai dezinfekuoti,
sudozuotas, suformuotas
arba supakuotas į
mažmeninei prekybai
skirtas pakuotes (įskaitant
tiesiogiai tiekiamą
ligoninėms)
Vandenilio peroksidas
(H2O2) paruoštas kaip
valymo tirpalas, skirtas
paviršiams ar aparatams
valyti
Suformuotos į formas arba
supakuotos į mažmeninei
prekybai skirtas pakuotes
kaip dezinfekcijos
priemonės arba kaip
dezinfekcijos preparatai,
kurių sudėtyje yra
alkoholio, benzalkonio
chlorido tirpalo arba
peroksirūgščių, arba kitų
dezinfekcijos priemonių.
Joms priskiriami natrio
dichlorizocianuratas
(NaDCC) ir kalcio
hipochloritas, kurio
sudėtyje esantis aktyvusis
chloras sudaro 65–70 %,
pateikiami su matavimo
šaukštu ir suformuoti į
formas, įprastas tiesiogiai
parduodant ligoninėms
arba panašioms įstaigoms
Atliekantys ventiliaciją,
stumiantys kvėpavimui
tinkamą orą į plaučius ir iš

2847 00 00

ex 3004 90 00

ex 3808 94 90

ex 3808 94

ex 9019 20 00
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Ekstrakorporinės
membraninės
oksigenacijos sistemos
(EKMO)

Nuolatinio teigiamo
slėgio (CPAP) aparatai

Dviejų lygių teigiamo
slėgio (BiPAP ar BPap)
aparatai

Deguonies
koncentratoriai

Deguonies drėkintuvai,
skirti deguonies terapijos
sistemoms

Deguonies tiekimo
prietaisai

jų. Jiems priskiriami ir
ventiliavimo aparatai, ir
suspaudžiami, savaiminio
užsipildymo ventiliavimo
maišeliai, paprastai
pateikiami su vožtuvu ir
kauke (vadinamieji AMBU
tipo ventiliatoriai)
Užtikrinančios ilgalaikį
širdies darbo ir kvėpavimo
palaikymą, pašalinant
kraują iš žmogaus kūno,
dirbtinai šalinant anglies
dioksidą ir prisotinant
deguonimi raudonuosius
kraujo kūnelius
Teigiamo slėgio
ventiliatoriai,
generuojantys silpną
nuolatinį oro srautą,
palaikantį kvėpavimo
takus nuolat atvirus, kai
žmonės gali patys
spontaniškai kvėpuoti, bet
jiems reikia pagalbos
išlaikyti kvėpavimo takus
atvirus
Panašūs į CPAP aparatus,
tačiau generuojantys
dviejų kaitaliojamų oro
slėgio lygių srautus –
aukštesnio įkvėpimo
teigiamo slėgio (IPAP) ir
žemesnio iškvėpimo
teigiamo slėgio (EPAP)
Įtaisai, skirti deguoniui
koncentruoti iš aplinkos
oro ir jam tiekti (paprastai
per nosies kaniulę)
pacientui taikant deguonies
terapiją
Medicinos prietaisai,
ex 9019 20 00
kuriuos galima integruoti į
deguonies tiekimo
sistemas, naudojami
tiekiamam deguoniui
sudrėkinti
Deguonies kaukės;
ex 9019 20 00
Venturi kaukės;
Deguonies palapinės;
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Srauto matuokliai/
reguliatoriai, Thorpe
vamzdeliai, skirti
deguoniui (iki 15 l/min.)
tiekti

Srauto skirstytuvai

Pulsoksimetrai
Kompiuterinės
tomografijos (KT)
skeneriai
V. Kiti medicinos
prietaisai ir
įranga
Ultragarsiniai tyrimo
aparatai

Deguonies gaubtai,
dengiantys galvą;
Panašūs deguonies tiekimo
prietaisai
Nosies kaniulės, sudarytos
iš plastikinių vamzdelių su
dviem trumpomis
atšakėlėmis, įkišamomis į
nosies šnerves, skirtos
deguoniui tiekti
Nosies kateteriai: ploni,
lankstūs vamzdeliai,
įkišami į nosies ertmę ir
skirti deguoniui tiekti
Thorpe vamzdeliai (srauto
matuokliai/reguliatoriai),
sudaryti iš įvesties ir
išvesties sąsajų,
reguliatoriaus, vožtuvo ir
skaidraus kūginio
matavimo vamzdelio. Juos
galima prijungti prie
įvairių medicininių dujų
šaltinių, pavyzdžiui,
centralizuotų sistemų,
cilindrų, koncentratorių ar
kompresorių
Prietaisai, skirti
medicininio deguonies
srautui iš vieno šaltinio
paskirstyti keliems
nepriklausomiems
vartotojams
Prietaisai, skirti arterinio
kraujo įsotinimui
deguonimi matuoti (SpO2)
Veikiantys naudojant
besisukantį rentgeno
aparatą ir gebantys
atvaizduoti plonus kūno
sluoksnius, ko reikia
plaučių uždegimui ir
panašioms ligoms
diagnozuoti.
Nešiojamieji ultragarsiniai
tyrimo aparatai, paprastai
importuojami su jiems
specialiai pritaikytais
vežimėliais ir reikmenimis

ex 9018 39

ex 9018 39

ex 9026 80

ex 9019 20 00

ex 9018 19
9022 12 00

9018 12 00
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Elektrokardiografai

Pacientų stebėsenos
prietaisai, vienu metu
galintys stebėti ne
mažiau kaip du
parametrus
Laringoskopai
Anglies dioksido (CO2)
detektoriai

Infraraudonųjų spindulių
termometrai
Stetoskopai
Intubavimo žnyplės
(McGill)

Intubavimo rinkiniai
Infuzinės pompos, su
reikmenimis ar be jų
Elektroniniai lašelių
skaitikliai
Medicininiai atsiurbimo
siurbliai
Medicininiai
kraujagyslių grąžtai
Inksto formos indai

VI. Kiti
medicininiai
vartojimo
reikmenys

Vata, marlė, bandažai,
vatos pagaliukai ir
panašūs dirbiniai

Nešiojamieji
9018 11 00
elektrokardiografai,
paprastai pateikiami su
įvairiais jiems skirtais
reikmenimis
Stebėjimo sistemos, skirtos 9018 19 10
nuolatiniam įvairių
gyvybinių paciento
parametrų stebėjimui
ex 9018 90
Vienkartiniai, pagal savo
dydį atitinkantys vaikams
ar suaugusiems skirtus
endotrachėjinius
vamzdelius

ex 9027 80

ex 9025 19

Išlenktos žnyplės,
naudojamos trachėjos
vamzdeliui ar
nazogastriniam vamzdeliui
nukreipti
Daugkartinio naudojimo
intubavimo rinkiniai

ex 9018 90 84
ex 9018 90

ex 9018 90
ex 9018 90

Naudojami lašeliams
skaičiuoti ir lašėjimo
dažniui realiu laiku
apskaičiuoti
Skirti kvėpavimo takams
atlaisvinti nuo išskyrų
Gali būti pateikiami kartu
su reikmenimis
Inksto formos indai iš
nerūdijančiojo plieno,
skirti kūno išskyroms
surinkti bei kitoms
sanitarinėms reikmėms
Įmirkyti arba padengti
farmacinėmis
medžiagomis arba
suformuoti arba supakuoti
į mažmeninei prekybai
skirtas pakuotes, kad būtų
naudojami medicinos
tikslams

ex 9028 20 00

ex 9018 90
ex 9018 90
ex 7324 90

3005 90
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Medicininis deguonis

Chirurginės juostos
Permatomi lipnūs
pleistrai
Muilas
Švirkštai, su adatomis
arba be adatų
Cilindrinės metalinės
adatos ir adatos,
naudojamos žaizdoms
siūti
Adatos, kateteriai,
kaniulės ir panašūs
įrankiai
Intubavimo rinkiniai
Vienkartiniai skubios
pagalbos krikotomijos
(konikotromijos)
rinkiniai
Pavojingoms atliekoms
pakuoti skirti
vienkartiniai plastikiniai
maišai

Šlapimo surinkimo
maišeliai
Popierinės paklodės ir
kiti dirbiniai, naudojami
chirurgijos arba
medicinos tikslams
Laidus gelis, skirtas
elektrokardiografijos
(EKG) arba ultragarso
procedūroms

Medicininis deguonis,
įskaitant cilindruose
pateikiamą suspaustą
deguonį ir suskystintą
deguonį, kurio grynumas
ne mažesnis kaip 82%, be
jokių priemaišų, gautas
naudojant betepalinį
kompresorių
Lipnios, hipoalerginės

ex 2804 40 00

Skystas arba miltelių
pavidalo
Gabalėlių pavidalo

ex 3401 20

ex 3005 10 00
ex 3005 10 00

ex 3401 11
9018 31
9018 32

9018 39 00
Vienkartiniai intubavimo
rinkiniai
Skirti kvėpavimo takams
atverti susidarius tam
tikroms grėsmę gyvybei
keliančioms situacijoms
Vienkartiniai biologiškai
pavojingų atliekų maišai
su užrašu ,,Biologiškai
pavojinga“ iš
autoklavuojamo
polipropileno, kurio storis
50 arba 70 mikronų
Plastikiniai šlapimo
surinkimo maišeliai, su
atgaliniu vožtuvu ir
išleidimo mechanizmu

ex 9018 90
ex 9018
(subpozicija
priklauso nuo
rinkinio sudėties)
ex 3923 29 90

ex 3926 90 97

ex 4818 90

Naudojamas kaip
kontaktinė medžiaga tarp
kūno ir EKG ar ultragarso
prietaisų

ex 3006 70 00
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Želė pavidalo sutepimo
preparatai
Neįgaliųjų vežimėliai

VII Transporto
priemonės

Transporto priemonės –
mobiliosios klinikos
Mobiliosios radiologinės
transporto priemonės

Medicininiai ar
chirurginiai baldai

VIII Kita

Slėgio svyravimo
adsorbcijos (PSA)
technologijos deguonies
sistemos, skirtos
centrinėms medicininio
deguonies teikimo
sistemoms

Tušti medicininių dujų
cilindrai, skirti
deguoniui, su įtaisytu
vožtuvu bei slėgio ir
srauto reguliatoriumi

Sutepimo preparatai,
naudojami atliekant
medicinines procedūras
Neįgaliųjų vežimėliai su
varikliais ar be jų, su
kitomis mechaninėmis
pavaromis arba be jų
Мobiliosios klinikos su
operacinėmis, anestezijos
įranga ir kitais
chirurginiais aparatais
Transporto priemonės,
kuriose įrengtas, pvz.,
apžiūros kambarys, tamsus
kambarys ir radiologinė
įranga
Operaciniai stalai, tyrimų
stalai, ligoninių lovos su
mechaniniais įtaisais,
specialūs instrumentų,
anestezijos ar chirurgijos
reikmenų staleliai ir jų
dalys
Pagrindinis medicininio
deguonies, tiekiamo
pacientams ar naudojamo
cilindrams užpildyti,
šaltinis. Sistemai
adsorbavus azotą ir
išfiltravus teršalus iš
aplinkos oro, gali būti
tiekiamas deguonis,
tinkamas naudoti
įvairiuose deguonies
terapijos aparatuose
Iš geležies ar plieno

ex 3006 70 00

Iš aliuminio

ex 7613 00 00

8713 10 00,
8713 90 00
ex 8705 90 80

ex 8705 90 80

ex 9402 90 00

ex 8421 39

ex 7311 00

* Prekių kodai pateikti pagal Kombinuotosios nomenklatūros (KN) versiją, patvirtintą 2019 m. spalio 9 d. Komisijos
įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2019/1776, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl
tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas.
** Faktinė drabužio klasifikacija priklauso nuo drabužio tipo ir ar jis skirtas vyrams, ar moterims. Pavyzdžiui, abiejų
lyčių asmenims skirti ištisiniai kostiumai, pagaminti iš audinio, įmirkyto plastikais, priskiriami KN 6210 50 00
subpozicijai ,,Kiti moteriški arba mergaičių drabužiai“.
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