ORTOPEDINIŲ ĮTVARŲ KLASIFIKAVIMAS
Klasifikuojant visų rūšių įtvarus, visų pirma reikia atkreipti d÷mesį į 90 skirsnio 6 pastabą,
kurioje nurodoma, ką reiškia sąvoka „ortopedijos įtaisai“. Tai įtaisai, skirti:
- kūno iškrypimų prevencijai ar korekcijai; arba
- kūno dalių palaikymui arba įtvirtinimui po ligos, operacijos ar sužalojimo.

Suderintos sistemos paaiškinimuose (HSENs, 2012, XVIII-9021-2 psl.) nurodyta, kad prie
ortopedijos įtaisų priskiriami skolioz÷s ir stuburo iškrypimo tiesinimo prietaisai, taip pat visi
medicininiai ir chirurginiai korsetai ir diržai (įskaitant kai kuriuos palaikomuosius diržus),
apibūdinami tokiais požymiais:
(a) specialios pagalv÷l÷s, spyruokl÷s ir t. t., kurie reguliuojami paciento patogumui;
(b) medžiaga, iš kurios jie pagaminti (oda, metalas, plastikas ir t. t.); arba
(c) sustiprintų vietų, kietų medžiagos vietų arba įvairių pločių juostų buvimas.
Šių gaminių speciali konstrukcija, skirta konkretiems ortopediniams tikslams, skiria juos
nuo paprastų korsetų ir diržų, neatsižvelgiant į tai, ar pastarieji skirti palaikymui ar prilaikymui, ar
ne.

N÷ščiųjų, gimdyvių ir panašūs diržai šioje pozicijoje neklasifikuojami. Jie priskiriami KN
6212 pozicijai.

Platus diržas iš elastin÷s tekstil÷s medžiagos aprašytas ir SS Klasifikavimo patarimuose
(Compendium of Classification Opinions, 2003 m., XI/8E psl.).

Rankų bei kelio sąnario įtvarai iš elastin÷s tekstil÷s medžiagos priskiriami KN 6307
pozicijai.

Reik÷tų atkreipti d÷mesį ir į toliau nurodytus Komisijos reglamentus, kuriuose aprašomi
įvairūs įtvarai.
Komisijos reglamente (EEB) Nr. 1911/92 aprašytas kulkšnį ir dalį p÷dos apgaubiantis
gaminys iš megztos elastin÷s medžiagos su skyle kulnui. Skyl÷s dugne ir iš kraštų prisiūtos
prispaudžiamosios gumin÷s juostel÷s (kulkšnies atrama), taip pat kelį ir dalį kojos apgaubiantis
gaminys iš akytos gumos, iš abiejų pusių padengtos megzta medžiaga, su skyle kelio girnelei,
tampri juosta pridengia užpakalyje esančią siūlę (kelio atrama). Vadovaujantis KN 1 ir 6
bendrosiomis aiškinimo taisykl÷mis bei 90 skyriaus 1 pastabos b punktu, abi prek÷s priskirtos
6307 90 10 subpozicijai.
Reglamente Nr. 834/95 aprašytas kelį ir dalį kojos dengiantis gaminys (antkelis) iš gumos,
aptrauktos megzta medžiaga, su skyle kelio girnelei ir mažesne skylute vidinei kelio daliai.
Abiejuose šonuose esančios oda aptrauktos metalin÷s plokštel÷s naudojamos kaip įtvaras. Antkelį
galima reguliuoti dviem juostel÷mis su lipukais. Vadovaujantis KN 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo
taisykl÷mis, prek÷ priskirta 6307 90 10 subpozicijai.
Reglamente Nr. 1195/2011 aprašytas gaminys, kurį sudaro plastikinis įtvaras, kurio forma
pritaikyta kaklui ir kuris turi amortizuojantį putų sluoksnį ir lipnius užsegimus (vadinamasis kaklo
įtvaras). Jis skirtas suteikti atramą žmogaus stuburo smegenų kaklo sričiai ir galvai, pvz., gelb÷jant
ir gabenant pacientus su įtariamais ar patvirtintais stuburo sužeidimais, taip pat sutvirtinti
susižeidusio asmens, pvz., patyrusio kaklo sužalojimą, kaklą. Vadovaujantis KN 1 ir 6
bendrosiomis aiškinimo taisykl÷mis bei 90 skirsnio 6 pastaba, prek÷ priskirta 9021 10 10
subpozicijai.
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