2018 metų nesaugių medicinos priemonių (prietaisų) (MP) sąrašas
Profesionaliam naudojimui skirti MP
I. Odontologiniai (dantų gydymo) MP
II. Oftalmologiniai, optikos MP
III. Vienkartinio naudojimo MP (pvz. žaizdų priežiūros, instrumentai, siūlai, pirštinės, švirkštai, infuziniai
vamzdeliai, kt.)
IV. Implantuojamieji MP
V. Jonizuojančią spinduliuotę skleidžiantys MP
VI. In vitro diagnostiniai (laboratoriniai: pvz. diagnostiniai reagentai, šlapimo/kraujo analizatoriai, kt.)
VII. Kiti MP
Neprofesionaliam (asmeniniam) naudojimui skirti MP
I. Oftalmologiniai, optikos MP
II. Vienkartinio naudojimo MP (pvz. žaizdų priežiūros, prezervatyvai, tvarsliava, kt.)
III. Neįgaliųjų, ortopediniai MP (pvz. kompresinės kojinės, įtvarai, neįgaliųjų vežimėliai, vaikštynės, ramentai,
klausos aparatai kt.)
IV. Diagnostikai skirti MP (pvz. nėštumo nustatymo testai, kraujo spaudimo matavimo prietaisai,
termometrai, cukraus kiekio kraujyje nustatymo MP, kt.)
V. Kiti MP
Žemiau nurodyti dokumente naudojamų teisės aktų pavadinimai ir jų sutrumpinimai:




Medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-18 „Dėl Medicinos priemonių
(prietaisų) saugos techninio reglamento ir Aktyviųjų implantuojamųjų medicinos priemonių
(prietaisų) saugos techninio reglamento patvirtinimo“ (toliau – Reglamentas).
In vitro diagnostikos medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninis reglamentas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 679 „Dėl in
vitro diagnostikos medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninio reglamento patvirtinimo“,
(toliau – IVD reglamentas) reikalavimus

Profesionaliam naudojimui skirti MP
Eil.
Nr.

MP pavadinimas

MP gamintojas

Importuotojas/
platintojas

Pažeidimai

Sprendimas

Sprendimo
data

I. Odontologiniai (dantų gydymo) MP
1.

Kaulo
užpildai
– Bionnovation
Bonefill Porous (0,6 – Biomedicos
1,5 mm) (medium) – 5 Brazilija
g.

Produtos UAB Densmedika
LTDA.,

Medicinos
priemonių Neleisti teikti į 2018-01-08
pakuotės
(etiketės) Lietuvos rinką
nepaženklintos
atitikties
ženklu CE ir paskelbtosios
įstaigos numeriu (neatitinka
Reglamento 38 ir 40 punktų
reikalavimų).

2.

Dantų
implantų Nenurodytas
tvirtinimo įtaisai –
Abutment + screw

UAB MEDENT

Medicinos
priemonės Neleisti teikti į
nepaženklintos
atitikties Lietuvos rinką
ženklu
„CE“
ir
paskelbtosios
įstaigos
numeriu
(neatitinka
Reglamento 38, 39 ir 40
punktų
reikalavimų);
Medicinos
priemonės
etiketėje nėra duomenų
apie
gamintoją
ir
gamintojo įgaliotą atstovą
Europos
ekonominėje
erdvėje
(neatitinka
Reglamento
1
priedo
14.3.1
papunkčių
reikalavimų); Medicinos
priemonių
etiketėse
nenurodyta
informacija,
kuri būtina, kad būtų
galima
identifikuoti
medicinos priemonę ir
pakuotės turinį (neatitinka
Reglamento
1
priedo
14.3.2
papunkčio
reikalavimų); Nenurodytas
medicinos
priemonės
partijos / serijos numeris
(neatitinka Reglamento 1
priedo 14.3.4 papunkčio
reikalavimo); Nenurodytas
medicinos
priemonės
ypatingos
medicinos
priemonės laikymo ir
priežiūros
sąlygos,
ypatingos
naudojimo
sąlygos ir įspėjimai ir
atsargumo
priemonės
(neatitinka Reglamento 1
priedo 14.3.9, 14.3.10,

2018-02-18

3.

Odontologiniai
implantai ir
protezavimo
instrumentai:
AnyRidge Octa 1 Kit,

Internal fixture Any
Ridge Octa 1 Fixture
[ARO 3310],

Temporary Abutment
[ARO],
EZ
Post
[ARO]

Megagen Implant Co., Ltd., UAB
Pietų Korėja
Implamedica

14.3.11
papunkčių
reikalavimų).
Medicinos priemonių
Neleisti teikti į
Lietuvos rinką
pakuotės (etiketės)
nepaženklintos atitikties
ženklu CE ir paskelbtosios
įstaigos numeriu (neatitinka
Reglamento 38 ir 40 punktų
reikalavimų).

2018-02-20

4.

Dantų implantų
tarpinės (polimeriniai
diskai, skirti dantų
karūnėlėms, tiltams,
protezams gaminti)

Nenurodytas

Fizinis asmuo

Siuntoje
esančios Neleisti teikti į
medicinos
priemonės Lietuvos rinką
supakuotos
atskirai
kiekviena
į
popierinę
dėžutę po vieną vienetą,
viso 5 dėžutės. Visos
dėžutės sudėtos į popierinį
transportavimo voką; Ant
visų dėžučių ir diskų
nenurodytas
gamintojo
pavadinimas, jo adresas ir
gamintojo
įgaliotasis
atstovas
Europos
ekonominėje
erdvėje
(neatitinka Reglamento 1
priedo 14.3.1 papunkčio
reikalavimo); Visos dėžutės
ir diskai nepaženklinti
atitikties ženklu CE ir
paskelbtosios
įstaigos
numeriu
(neatitinka
Reglamento 38, 39 ir 40
punktų reikalavimų); Ant
trijų pakuočių, nenurodyta

2018-04-25

5.

Odontologiniai
vandens-oro padavimo
antgaliai:
Autoclavable
Continental 3-way
syringe W

Asepsis 3-way syringe
pin type W

Chapman-Huffman,
JAV

Inc., UAB Mardentas

informacija,
identifikuojanti
pakuotės
turinį
(neatitinka
Reglamento
14.3.2
papunkčio reikalavimų);
Ant
dviejų
pakuočių,
pažymėtų užrašais PEEK
Dental disc nenurodytas
partijos / serijos numeris
(neatitinka Reglamento 1
priedo 14.3.4 papunkčio
reikalavimų).
Medicinos
priemonės Neleisti teikti į
nepaženklintos
atitikties Lietuvos rinką
ženklu „CE“, tai neatitinka
Reglamento 38 ir 39 punktų
reikalavimų; Ant medicinos
priemonių nėra duomenų
apie gamintoją ir gamintojo
įgaliotą atstovą Europos
ekonominėje erdvėje, tai
neatitinka Reglamento 1
priedo 14.3.1 papunkčio
reikalavimų; Nenurodytas
partijos/serijos numeris, tai
neatitinka Reglamento 1
priedo 14.3.4 papunkčio
reikalavimų.

2018-06-28

6.

Stomatologinių
implantų tvirtinimo
įtaisai

Nenurodytas

7.

Odontologijoje
naudojamos kolageno
membranos - Colo
Gide GTR

Cologenesis
Healthcare Fizinis asmuo
Pvt. Ltd., Indija

UAB MEDENT

Medicinos
priemonės Neleisti teikti į
nepaženklintos
atitikties Lietuvos rinką
ženklu „CE“, tai neatitinka
Reglamento 38 ir 39 punktų
reikalavimų. Prie medicinos
priemonių
nepridėtos
naudojimo instrukcijos, tai
neatitinka Reglamento 1
priedo 14.1 papunkčio
reikalavimų.
Medicinos
priemonių
etiketėse
nenurodytas
gamintojo
pavadinimas, jo adresas ir
gamintojo
įgaliotasis
atstovas
Europos
ekonominėje erdvėje, tai
neatitinka Reglamento 1
priedo 14.3.1 papunkčio
reikalavimų. Nenurodytos
ypatingos
medicinos
priemonių
laikymo
ir
priežiūros
sąlygos,
ypatingos
naudojimo
sąlygos,
įspėjimai
ir
atsargumo priemonės, tai
neatitinka Reglamento 1
priedo 14.3.9, 14.3.10,
14.3.11
papunkčių
reikalavimų.

2018-08-22

Medicinos priemonės ir jų Neleisti teikti į
pakuotės
nepaženklintos Lietuvos rinką
atitikties ženklu „CE“ ir
paskelbtosios
įstaigos
numeriu, tai neatitinka
Reglamento 38, 39 ir 40
punktų reikalavimų. Prie
medicinos
priemonių
nepridėtos
naudojimo

2018-10-19

instrukcijos, tai neatitinka
Reglamento 1 priedo 14.1
papunkčio reikalavimų. Ant
medicinos priemonių nėra
duomenų apie gamintojo
įgaliotąjį atstovą Europos
ekonominėje erdvėje, tai
neatitinka Reglamento 1
priedo 14.3.1 papunkčio
reikalavimų.
8.

Sodapūtė CYSM-289

Nenurodytas

9.

Odontologiniai
implantai

Megagen Implant Co., Ltd., UAB
Pietų Korėja
Odontologijos
reikmenys

UAB Processus

Medicinos priemonė ir jos Neleisti teikti į
pakuotė
nepaženklintos Lietuvos rinką
atitikties ženklu „CE“ ir
paskelbtosios
įstaigos
identifikacijos numeriu, tai
neatitinka Reglamento 38,
39
ir
40
punktų
reikalavimų; Ant medicinos
priemonės nėra etiketės, tai
neatitinka Reglamento 1
priedo 14.1. papunkčio
reikalavimų; Nenurodytas
gamintojo pavadinimas, jo
adresas
ir
gamintojo
įgaliotasis atstovas Europos
ekonominėje erdvėje, tai
neatitinka Reglamento 1
priedo 14.3.1 papunkčio
reikalavimų; Nenurodytas
partijos/serijos numeris, tai
neatitinka Reglamento 1
priedo 14.3.4 papunkčio

2018-11-30

reikalavimų.
Ant medicinos priemonių Neleisti teikti į
nenurodytas partijos/serijos Lietuvos rinką
numeris, tai neatitinka
Reglamento
1
priedo
14.3.4.
papunkčio

2018-12-14

10.

Dantų implantų
tvirtinimo įtaisai

Nenurodytas

UAB MEDENT

reikalavimų. Ant medicinos
priemonių nenurodyta data,
iki
kurios
medicinos
priemonės gali būti saugiai
naudojamos, tai neatitinka
Reglamento
1
priedo
14.3.5.
papunkčio
reikalavimų.
Dalis
medicinos priemonių ir jų
pakuočių
nepaženklintos
atitikties ženklu „CE“ ir
paskelbtosios
įstaigos
identifikacijos numeriu, tai
neatitinka Reglamento 38,
39
ir
40
punktų
reikalavimų.
Prekės nėra ženklintos jokia Neleisti teikti į
informacija
(implantai Lietuvos rinką
supakuoti
į
skaidrius
plastikinius maišelius be
etikečių),
todėl
jų
ženklinimas
neatitinka
Reglamento 1 priedo 14
punkto reikalavimų.

2018-12-31

II. Oftalmologiniai, optikos MP
Eil.
Nr.
1.

MP pavadinimas

MP gamintojas

Importuotojas/
platintojas

Pažeidimai

Oftalmologiniai

Cilita Ltd., Rusija

UAB Neurovita

Medicinos
pakuotės

Sprendimas
priemonių Neleisti teikti į
(etiketės) Lietuvos rinką

Sprendimo
data
2018-03-07

pažymėtos
simboliu
„žiūrėti
naudojimo
instrukcijas“,
tačiau
naudojimo
instrukcijos
nepridėtos
(neatitinka
Reglamento 1 priedo 14.1.
papunkčio
reikalavimų);
Medicinos
priemonių
etiketėse
nenurodytos
ypatingos
medicinos
priemonių
priežiūros,
naudojimo sąlygos bei
įspėjimai
ir
(arba)
atsargumo
priemonės
(neatitinka Reglamento 1
priedo 14.3.9. - 14.3.11.
papunkčių reikalavimų).

chirurginiai
instrumentai

2.

Daugkartinio
naudojimo
oftalmologiniai
matavimo instrumentai
- Incision Gauge
3.5/4.0

Stephens Instruments, JAV

UAB Fox Vision

Medicinos priemonės ir jų Neleisti teikti į
pakuotės
nepaženklintos Lietuvos rinką
atitikties ženklu „CE“, tai
neatitinka Reglamento 38 ir
39 punktų reikalavimų; Nei
ant medicinos priemonių,
nei ant jų pakuočių nėra
duomenų apie gamintojo
įgaliotą atstovą Europos
ekonominėje erdvėje, tai
neatitinka Reglamento 1
priedo 14.3.1 papunkčio
reikalavimų; Nenurodytas
partijos/serijos numeris, tai
neatitinka Reglamento 1
priedo 14.3.4 papunkčio
reikalavimų;
Nei
ant
medicinos priemonių, nei
ant
jų
pakuočių
nenurodytos
ypatingos
medicinos
priemonių

2018-06-27

priežiūros,
naudojimo
sąlygos bei įspėjimai ir
(arba)
atsargumo
priemonės, tai neatitinka
Reglamento
1
priedo
14.3.9. - 14.3.11. papunkčių
reikalavimų.

III. Vienkartinio naudojimo MP (pvz. žaizdų priežiūros, instrumentai, siūlai, pirštinės,
švirkštai, infuziniai vamzdeliai, kt.)
Eil.
Nr.

MP pavadinimas

MP gamintojas

1.

Lipnioji tvarsliava - Pharmaplast
Silkoplast
Egiptas

2.

Vienkartiniai
spirometrų kandikliai

Importuotojas/
platintojas
S.A.E., UAB Skirgesa

ndd Medizintechnik AG., UAB Biomedika
Šveicarija

Pažeidimai

Sprendimas

Sprendimo
data

Medicinos
priemonės Neleisti teikti į 2018-02-27
nepaženklintos
atitikties Lietuvos rinką
ženklu
„CE“
ir
paskelbtosios
įstaigos
numeriu
(neatitinka
Reglamento 38, 39 ir 40
punktų
reikalavimų);
Nenurodytas
gamintojo
pavadinimas ir jo adresas
(neatitinka Reglamento 1
priedo 14.3.1. papunkčio
reikalavimų); Nenurodytas
partijos / serijos numeris
(neatitinka Reglamento 1
priedo 14.3.4 papunkčio
reikalavimų); Nenurodyta
data iki kurios medicinos
priemonė gali būti saugiai
naudojama
(neatitinka
Reglamento
14.3.5
papunkčio reikalavimų).
Pagal pateiktas nuotraukas, Neleisti teikti į 2018-03-16
500
vnt.
spirometrų Lietuvos rinką
kandiklių yra supakuoti į

vieną plastikinį maišą be
jokių
užrašų
ir
į
transportavimui skirtą dėžę.
Atskiri spirometrų antgaliai
nėra supakuoti į atskiras
pakuotes su privalomais
informacija,
todėl
neatitinka Reglamento 38
punkto ir I priedo 9.6, 14.1
ir 14.3 papunkčių.

3.

Vienkartinės nitrilinės VRG Khai Hoan JSC., UAB Skirgesa
ir lateksinės apžiūrų Vietnamas
pirštinės be pudros
ELA

Medicinos
priemonės Neleisti teikti į 2018-02-23
nepaženklintos
atitikties Lietuvos rinką
ženklu „CE“ (neatitinka
Reglamento 38 ir 39 punktų
reikalavimų);
Ant
medicinos
priemonės
pakuotės
nurodytas
įgaliotasis
atstovas
Emergo
Europe
BV
(Nyderlandai), o gamintojo
atitikties
deklaracijoje,
pateiktoje su Muitinės
dokumentais,
įgaliotasis
atstovas
nurodytas
–
Unimedica Ltd (Bulgarija).
Gamintojas,
teikiantis
rinkai medicinos priemones
savo vardu ir neturintis
buveinės
Europos
ekonominėje erdvėje turi

paskirti vieną įgaliotąjį
atstovą
Europos
ekonominėje
erdvėje
(neatitinka Reglamento 45
punkto reikalavimų).

4.

Medicininių aparatų RADIAN Corporation Ltd., UAB Paramedica
(automatinių išorinių Pietų Korėja
Lietuva
defibriliatorių
HR501)
defibriliacijos
elektrodai

Medicinos
priemonės Neleisti teikti į 2018-05-29
nepaženklintos
atitikties Lietuvos rinką
ženklu
„CE“
ir
paskelbtosios
įstaigos
numeriu
(neatitinka
Reglamento 38, 39 ir 40
punktų reikalavimų).

5.

Sterilios servetėlės su Deluxe Beauty Group Inc., UAB DL GROUP
NaCl 0,9% tirpalu - JAV
Sterile Saline Wipes
isotonic water, NaCl
0,9%

Medicinos
priemonės Neleisti teikti į 2018-07-17
ženklintos atitikties ženklu Lietuvos rinką
„CE“, tačiau greta jo
nenurodytas paskelbtosios
įstaigos
identifikacijos
numeris, tai neatitinka
Reglamento 40 punkto ir 7
priedo
5
punkto
reikalavimų. Ant medicinos
priemonių
nenurodytas
gamintojo adresas bei nėra

duomenų apie gamintojo
įgaliotą atstovą Europos
ekonominėje erdvėje, tai
neatitinka Reglamento 1
priedo 14.3.1 papunkčio
reikalavimų.

6.

Tracheostominiai
Nenurodytas
vamzdeliai (4,5 mm;
5,0 mm; 5,5 mm; 6,0
mm; 6,5 mm; 7,0 mm;
7,5 mm; 8,0 mm; 8,5
mm; 9,0 mm; 9,5 mm;
10,0 mm)

UAB Dekomus

Medicinos priemonės ir jų Neleisti teikti į 2018-12-11
pakuotės
nepaženklintos Lietuvos rinką
paskelbtosios
įstaigos
identifikacijos numeriu, tai
neatitinka Reglamento 40
punkto
reikalavimų;
Nenurodytas
gamintojo
pavadinimas, jo adresas ir
gamintojo
įgaliotasis
atstovas
Europos
ekonominėje erdvėje, tai
neatitinka Reglamento 1
priedo 14.3.1 papunkčio
reikalavimų;

Importuotojas/
platintojas

Pažeidimai

IV. Implantuojamieji MP
Eil.
Nr.

MP pavadinimas

MP gamintojas

Sprendimas

Sprendimo
data

1.

Ortopediniai
įtaisai Vigor Ortho, Indija
kaulų lūžių gydymui

UAB GAMEDA

Siuntoje
esantys Neleisti teikti į 2018-04-06
ortopediniai sraigtai yra Lietuvos rinką
supakuoti į plastikinius
maišelius
ant
kurių
užklijuota etiketė. Prie
pakuotės
nepridėta
papildomos
informacijos
apie šiuos sraigtus ar jų
naudojimą.
Etiketėje
nurodytas
medicinos
priemonės
gamintojas:
Vigor Ortho (Indija), tačiau
nenurodytas
gamintojo
įgaliotasis atstovas Europos
Bendrijoje
(neatitinka
Reglamento 1 priedo 14.3.1
papunkčio
reikalavimo);
Etiketėje nurodyta, kad
medicinos
priemonė
pateikiama rinkai nesterili,
tačiau
nepateikiama
informacija apie tai kaip
turi būti sterilizuota ši
medicinos priemonė prieš
ją
panaudojant
pagal
paskirtį
(implantuojant)
(neatitinka Reglamento 1
priedo 14.3.10 papunkčio
reikalavimo);
Europos
medicinos
priemonių
duomenų
banke
EUDAMED nėra jokios
informacijos apie gamintoją
Vigor Ortho (Indija), be to,
nėra informacijos, kad šiam
gamintojui būtų išduoti
atitikties sertifikatai pagal
Europos
Tarybos
direktyvos dėl medicinos

prietaisų
93/42/EEB
reikalavimus.
Prekės
paženklintos
atitikties
ženklu CE su paskelbtosios
įstaigos numeriu 2107.
Europos
Komisijos
paskelbtųjų
įstaigų
duomenų bazėje NANDO
skelbiamų
veikiančių
medicinos
priemonių
paskelbtųjų
įstaigų
sąrašuose
nėra
paskelbtosios
įstaigos,
kurios numeris yra 2107
(neatitinka Reglamento 40
punkto reikalavimų).

V. Jonizuojančią spinduliuotę skleidžiantys MP
Eil.
Nr.

MP pavadinimas

MP gamintojas

Importuotojas/
platintojas

Pažeidimai

Sprendimas

Sprendimo
data

VI. In vitro diagnostiniai (laboratoriniai: pvz. diagnostiniai reagentai, šlapimo/kraujo
analizatoriai, kt.)
Eil.
Nr.
1.

MP pavadinimas

MP gamintojas

Importuotojas/
platintojas

Pažeidimai

Plokštelės IVD
tyrimams - Prime Test
Panel G

Nenurodytas

UAB Žvėryno
natūralios
medicinos centras

Nenurodytas
medicinos Neleisti teikti į
priemonės
gamintojo Lietuvos rinką
pavadinimas ir adresas,
nenurodytas
gamintojo
įgaliotojo atstovo Europos
ekonominėje
erdvėje
pavadinimas ir adresas
(neatitinka IVD reglamento

Sprendimas

Sprendimo
data
2018-05-18

1 priedo 13.4.1 papunkčio
reikalavimų);
Ant
medicinos
priemonės
pakuotės
pateiktoje
etiketėje nurodyta, kad
objektinis
stiklelis
padengtas
maisto
ar
cheminių medžiagų kiekiu,
taip pat nurodyta „Žr.
naudojimo
instrukciją“,
tačiau nenurodyta kokios
tai medžiagos, naudojimo
instrukcija
nepridėta
(neatitinka IVD reglamento
1 priedo 13.4.2 ir 13.1
papunkčių reikalavimų).
2.

IVD diagnostikos
testų rinkiniai
(Allergen (egg white)
rapid test device, Milk
Allergy test device,
Peanut Allergy test
device, Shrim (F24)
Allergy Rapid test
device, Dust Mite test
device, Allergen (Cat
dander) Rapid test
device, Dog Dander
Allergy test device,
Oak white Allergy test
device, Mugwort
Allergy test device,
Allergen (Ragweed)
Rapid test device,
Syphilis Rapid test
device)

Assuro Tech. (Hangzhou)
Ltd., Kinija

UAB East
Scandinavia
Company

Prie visų IVD testų pridėtos Neleisti teikti į
naudojimo
instrukcijos Lietuvos rinką
nepaženklintos
atitikties
ženklu CE – neatitinka IVD
reglamento 61 punkto
reikalavimų; Prie IVD testų
Peanut Allergy test device,
Dust Mite test device, Oak
white Allergy test device
pridėtose
naudojimo
instrukcijose, ant išorinės
pakuotės ir individualios
testo pakuotės nenurodytas
medicinos
priemonės
gamintojo
įgaliotojo
atstovo
Europos
ekonominėje
erdvėje
pavadinimas ir adresas –
neatitinka IVD reglamento
1 priedo 13.4.1 papunkčio
reikalavimų;
IVD
diagnostikos
testų

2018-06-12

rinkiniuose
esantys
lancetai,
skirti
piršto
pradūrimui
ir
kraujo
mėginio paėmimui IVD
tyrimui,
nepaženklinti
atitikties
ženklu
CE,
nenurodytas gamintojas ir
jo adresas, nenurodytas
gamintojo
įgaliotasis
atstovas
Europos
ekonominėje
erdvėje,
nenurodytas
partijos
/
serijos numeris, medicinos
priemonė
teikiama
ne
sterilioje
pakuotėje
(nesupakuotas į atskirą
pakuotę, kuri užtikrintų
sterilumą, pagal lanceto
konstrukciją
neįmanoma
atskirti ar lancetas jau buvo
panaudotas),
nepridėta
jokia informacija, kad prieš
panaudojant lancetą jis turi
būti sterilizuojamas ir kokiu
būdu, nenurodyta, kad
priemonė
skirta
vienkartiniam naudojimui,
nenurodyta data, iki kurios
priemonė gali būti saugiai
naudojama – neatitinka MP
reglamento 39 punkto ir 1
priedo 9 punkto, 14.3.1,
14.3.3, 14.3.4, 14.3.5,
14.3.614.3.10
papunkčių
reikalavimų.
3.

Diagnostiniai reagentai
skirti narkotinių
medžiagų aptikimui -

Nenurodytas

UAB FRANKAS

IVD medicinos priemonės, Neleisti teikti į
jų pakuotė ir naudojimo Lietuvos rinką
instrukcija nepaženklintos

2018-12-05

atitikties ženklu „CE, tai
neatitinka IVD reglamento
61 punkto reikalavimų;
Nenurodytas
IVD
medicinos
priemonės
gamintojo
įgaliotojo
atstovo
Europos
ekonominėje
erdvėje
pavadinimas ir adresas, tai
neatitinka IVD reglamento
1 priedo 13.4.1 papunkčio
reikalavimų.

Dip Card Panel

4.

Mėgintuvėliai su
reagentais - Mini
Lithium Heparin Tube

Lite-On Technology Corp.
H.S.P.B., Taivanas

UAB Bioeksma

Mėgintuvėliai (nei prekinė Neleisti teikti į
pakuotė, nei individuali Lietuvos rinką
etiketė) nėra paženklinti
atitikties ženklu CE ir
notifikuotosios
įstaigos
numeriu, tai neatitinka IVD
reglamento 60 ir 61 punktų
reikalavimų; Nenurodytas
įgaliotojo atstovo Europos
ekonominėje
erdvėje
pavadinimas ir adresas, tai
neatitinka IVD reglamento
1 priedo 13.4.1 papunkčio
reikalavimo.

2018-12-19

MP pavadinimas

MP gamintojas

Importuotojas/
platintojas

Pažeidimai

Sprendimo
data

Medicininės kūno
masažui skirtos

Torg Lines LLC., Rusija

UAB Krosantas

Medicinos
priemonės Neleisti teikti į
nepaženklintos
atitikties Lietuvos rinką
ženklu „CE“ (neatitinka

VII. Kiti MP
Eil.
Nr.
1.

Sprendimas

2018-05-24

„Stebuklingos taurės“

2.

Polimeriniai
konteineriai, skirti
medicinos instrumentų
dezinfekavimui ir
paruošimui
sterilizavimui: EDPO3-01, EDPO-5-01 ir
EDPO-10-01

JSC Yelatma Instrumental
Making Enterprise (Elamed
company), Rusija

UAB Skirgesa

Reglamento 38 ir 39
punktų reikalavimų); Ant
medicinos
priemonės
etiketės
nenurodytas
medicinos
priemonės
gamintojo
įgaliotasis
atstovas
Europos
ekonominėje
erdvėje
(neatitinka Reglamento 1
priedo 14.3.1. papunkčio
reikalavimų);
Ant
medicinos
priemonės
etiketės
nenurodytas
medicinos
priemonės
partijos kodas arba serijos
numeris
(neatitinka
Reglamento
1
priedo
14.3.4.
papunkčio
reikalavimų).
Ant
konteinerių Neleisti teikti į
dezinfekavimui
Lietuvos rinką
nenurodytas
gamintojo
pavadinimas ir jo adresas,
gamintojo
įgaliotojo
atstovo
Europos
ekonominėje
erdvėje
pavadinimas ir adresas,
įgaliotojo
atstovo
duomenys nenurodyti nei
naudojimo instrukcijoje, nei
ant
transportavimo
pakuotės
neatitinka
reglamento 1 priedo 14.3.1
papunkčio reikalavimų; Ant
konteinerių dezinfekavimui
nenurodytas partijos/serijos
numeris
neatitinka
Reglamento 1 priedo 14.3.4
papunkčio reikalavimų; Į

2018-07-04

konteinerį dezinfekavimui
įdėta gamintojo naudojimo
instrukcija anglų kalba
pažymėta atitikties ženklu
CE, šalia kurio nurodytas
paskelbtosios
įstaigos
numeris 0044. Konteineris
dezinfekavimui priskirtinas
I
klasės
medicinos
priemonėms, nėra sterilus,
neturi matavimo funkcijų.
Vadovaujantis Reglamento
reikalavimais,
tokios
medicinos priemonės turi
būti
paženklintos
tik
atitikties ženklu CE be
paskelbtosios
įstaigos
numerio. Atsižvelgiant į tai,
konteinerių
dezinfekcijai
naudojimo
instrukcija
pažymėta
pažeidžiant
Reglamento 40 punkto
reikalavimus.
3.

Ultravioletinės
spinduliuotės aparatas
- 1 Ser X UVA1-4

Daavlin Distributing
Company, JAV

UAB AMI
sprendimai

Medicinos
priemonė Neleisti teikti į
nepaženklinta atitikties Lietuvos rinką
ženklu
„CE“
ir
paskelbtosios
įstaigos
numeriu, tai neatitinka
Reglamento 38, 39 ir 40
punktų reikalavimų.

2018-11-12

4.

Pneumatinis masažo
aparatas

Nenurodytas

Fizinis asmuo

Pneumatinis
masažo Neleisti teikti į
aparatas ir jo pakuotės Lietuvos rinką
nepaženklintos
atitikties
ženklu
„CE“
ir
paskelbtosios
įstaigos
identifikacijos numeriu, tai
neatitinka Reglamento 38,

2018-11-23

39
ir
40
punktų
reikalavimų;
Visa
informacija
ant
pneumatinio
masažo
aparato, jo pakuočių ir
naudojimo
instrukcijoje
pateikiama ne Europos
Bendrijos
kalba,
tai
neatitinka
Tarybos
direktyvos 93/42/EEB 4
straipsnio
4
punkto
nuostatų; Ant medicinos
priemonės
nurodytas
gamintojo
prekybinis
pavadinimas,
tačiau
nenurodytas jo adresas ir
gamintojo
įgaliotasis
atstovas
Europos
ekonominėje erdvėje, tai
neatitinka Reglamento 1
priedo 14.3.1 papunkčio
reikalavimų.

Neprofesionaliam (asmeniniam) naudojimui skirti MP
Eil.
Nr.

MP pavadinimas

MP gamintojas

Importuotojas/
platintojas

Pažeidimai

Sprendimas

Sprendimo
data

I. Oftalmologiniai, optikos MP
1.

Skaitymo akiniai

Ejet Soliutions
Kinija

Limited, UAB „Junesa“

Medicinos
priemonės Neleisti teikti į 2018-01-30
nepaženklintos
atitikties Lietuvos rinką
ženklu „CE“ (neatitinka
Reglamento 38 punkto
reikalavimo);
Medicinos
priemonės etiketėje nėra

duomenų apie gamintoją ir
gamintojo įgaliotą atstovą
Europos
ekonominėje
erdvėje (neatitinka Reglamento 1 priedo 14.3.1
papunkčių
reikalavimų);
Nenurodytas
medicinos
priemonės partijos / serijos
numeris (neatitinka Reglamento 1 priedo 14.3.4
papunkčio reikalavimo).
2.

Korekciniai akiniai

Nenurodytas

3.

Skaitymo akiniai

Nenurodytas

UAB S. Jurkus ir Medicinos
priemonės
nepaženklintos
atitikties
partneriai
ženklu „CE“ (neatitinka
Reglamento 38 ir 39 punktų
reikalavimų);
Medicinos
priemonės etiketėje nėra
duomenų apie gamintoją ir
gamintojo įgaliotą atstovą
Europos
ekonominėje
erdvėje
(neatitinka
Reglamento 1 priedo 14.3.1
papunkčio
reikalavimų);
Nenurodytas
medicinos
priemonės partijos / serijos
numeris
(neatitinka
Reglamento 1 priedo 14.3.4
papunkčio reikalavimo).
UAB
ARGO Medicinos priemonės ir jų
pakuotės
nepaženklintos
AKIS
atitikties ženklu CE –
neatitinka Reglamento 38 ir
39 punkto reikalavimų;
Etiketėje
nenurodytas
medicinos
priemonės
gamintojas ir jo adresas bei
gamintojo
įgaliotasis
atstovas
Europos

Neleisti teikti į 2018-03-28
Lietuvos rinką

Neleisti teikti į 2018-05-08
Lietuvos rinką

4.

Korekciniai akiniai su Nenurodytas
plastikiniais lęšiais

Fizinis asmuo

ekonominėje erdvėje ir jo
adresas
–
neatitinka
Reglamento 1 priedo 14.3.1
papunkčio
reikalavimų;
Nenurodytas partijos arba
serijos numeris - neatitinka
Reglamento 1 priedo 14.3.4
papunkčio reikalavimų.
Medicinos
priemonė Neleisti teikti į 2018-07-09
nepaženklinta
atitikties Lietuvos rinką
ženklu „CE“, tai neatitinka
Reglamento 38 ir 39 punktų
reikalavimų.

II. Vienkartinio naudojimo MP (pvz. žaizdų priežiūros, prezervatyvai, tvarsliava, kt.)
Eil.
Nr.
1.

MP pavadinimas

MP gamintojas

Importuotojas/
platintojas

Hidrogeliniai
krūtų ToLife Technologies Pty MB SPERA
diskai (įklotai) – Rite Ltd., Australija
Aid Hydrogel Breast
Discs

Pažeidimai

Sprendimas

Sprendimo
data

Medicinos
priemonės Neleisti teikti į 2018-02-18
nepaženklintos
atitikties Lietuvos rinką
ženklu
„CE“
ir
paskelbtosios
įstaigos
numeriu
(neatitinka
Reglamento 38, 39 ir 40
punktų
reikalavimų);
Medicinos
priemonės
etiketėje nėra duomenų apie

gamintojo įgaliotą atstovą
Europos
ekonominėje
erdvėje
(neatitinka
Reglamento 1 priedo 14.3.1
papunkčių reikalavimų).

2.

Lipnioji tvarsliava - Pharmaplast
Silkoplast
Egiptas

S.A.E., UAB Skirgesa

Medicinos
priemonės Neleisti teikti į 2018-02-27
nepaženklintos
atitikties Lietuvos rinką
ženklu
„CE“
ir
paskelbtosios
įstaigos
numeriu
(neatitinka
Reglamento 38, 39 ir 40
punktų
reikalavimų);
Nenurodytas
gamintojo
pavadinimas ir jo adresas
(neatitinka Reglamento 1
priedo 14.3.1. papunkčio
reikalavimų); Nenurodytas
partijos / serijos numeris
(neatitinka Reglamento 1
priedo 14.3.4 papunkčio
reikalavimų); Nenurodyta
data iki kurios medicinos
priemonė gali būti saugiai
naudojama
(neatitinka
Reglamento
14.3.5

papunkčio reikalavimų).

3.

Vienkartinės nitrilinės VRG Khai Hoan JSC., UAB Skirgesa
ir lateksinės apžiūrų Vietnamas
pirštinės be pudros
ELA

Medicinos
priemonės Neleisti teikti į 2018-02-23
nepaženklintos
atitikties Lietuvos rinką
ženklu „CE“ (neatitinka
Reglamento 38 ir 39 punktų
reikalavimų);
Ant
medicinos
priemonės
pakuotės
nurodytas
įgaliotasis
atstovas
Emergo
Europe
BV
(Nyderlandai), o gamintojo
atitikties
deklaracijoje,
pateiktoje su Muitinės
dokumentais,
įgaliotasis
atstovas
nurodytas
–
Unimedica Ltd (Bulgarija).
Gamintojas,
teikiantis
rinkai medicinos priemones
savo vardu ir neturintis
buveinės
Europos
ekonominėje erdvėje turi
paskirti vieną įgaliotąjį
atstovą
Europos
ekonominėje
erdvėje
(neatitinka Reglamento 45
punkto reikalavimų).

III. Neįgaliųjų, ortopediniai MP (pvz. kompresinės kojinės, įtvarai, neįgaliųjų vežimėliai,
vaikštynės, ramentai, klausos aparatai kt.)
MP pavadinimas

MP gamintojas

Importuotojas/
platintojas

Pažeidimai

Sprendimas

1.

Ramentai

Nenurodytas

UAB TEIDA

Neleisti teikti į 2018-05-07
Lietuvos rinką

2.

Vaikštinės

INTCO, Kinija

UAB TEIDA

Medicinos
priemonės
nepaženklintos
atitikties
ženklu „CE“, tai neatitinka
Reglamento 38 ir 39 punktų
reikalavimų.
Nei
ant
medicinos priemonių, nei
ant jų pakuočių nėra
duomenų apie gamintoją,
gamintojo įgaliotą atstovą
Europos
ekonominėje
erdvėje bei nenurodytas
medicinos
priemonės
partijos/serijos numeris, tai
neatitinka Reglamento 1
priedo 14.3.1 ir 14.3.4
papunkčių reikalavimų.
Medicinos
priemonių
etiketėse nėra duomenų
apie
įgaliotą
atstovą
Europos
ekonominėje
erdvėje,
tai
neatitinka
Reglamento 1 priedo 14.3.1
papunkčio reikalavimo.

Eil.
Nr.

Sprendimo
data

Neleisti teikti į 2018-05-07
Lietuvos rinką

3.

Ortopediniai įtvarai

Nenurodytas

Fizinis asmuo

Medicinos
priemonės Neleisti teikti į 2018-05-17
nepaženklintos
atitikties Lietuvos rinką
ženklu „CE“, tai neatitinka
Reglamento 38 ir 39 punktų
reikalavimų.
Nei
ant
medicinos priemonių, nei
ant jų pakuočių nėra
duomenų apie gamintoją,
gamintojo įgaliotą atstovą
Europos
ekonominėje
erdvėje bei nenurodytas
partijos/serijos numeris, tai
neatitinka Reglamento 1
priedo 14.3.1 ir 14.3.4
papunkčių reikalavimų;

IV. Diagnostikai skirti MP (pvz. nėštumo nustatymo testai, kraujo spaudimo matavimo
prietaisai, termometrai, cukraus kiekio kraujyje nustatymo MP, kt.)
Eil.
Nr.
1.

MP pavadinimas

MP gamintojas

Importuotojas/
platintojas

Termometrai - Rite Aid ToLife Technologies Pty MB SPERA
Mini Digital Temple Ltd., Australija
Touch Thermometer

Pažeidimai

Sprendimas

Sprendimo
data

Medicinos
priemonės Neleisti teikti į 2018-02-18
nepaženklintos
atitikties Lietuvos rinką
ženklu
„CE“
ir
paskelbtosios
įstaigos
numeriu
(neatitinka
Reglamento 38, 39 ir 40
punktų
reikalavimų);

Medicinos
priemonės
etiketėje nėra duomenų
gamintojo įgaliotą atstovą
Europos
ekonominėje
erdvėje
(neatitinka
Reglamento 1 priedo 14.3.1
papunkčių reikalavimų).

V. Kiti MP
Eil.
Nr.

MP pavadinimas

MP gamintojas

Importuotojas/
platintojas

Pažeidimai

Sprendimas

Sprendimo
data

1.

Lazerinės terapijos
įrenginys Motus
(modelis EA-Cure)

Nenurodytas

UAB EASTCON
AG LT

Medicinos priemonė nepaženklinta
paskelbtosios
įstaigos numeriu (neatitinka
Reglamento 39 ir 40
punktų); nei medicinos
priemonės etiketėje, nei
naudojimo
instrukcijoje
nėra
duomenų
apie
gamintoją ir jo adresą
(neatitinka Reglamento 1

Atšaukti ir
pašalinti iš
Lietuvos
Respublikos
rinkos

2018-02-15

priedo 14.3.1 papunkčio
reikalavimų);
medicinos
priemonės
pakuotėje
įsiūtoje etiketėje nurodytas
modelio pavadinimas (HDCure Max) nesutampa su
medicinos
priemonės
etiketėje nurodytu modelio
pavadinimu
(neatitinka
Reglamento 1 priedo 14.3.2
papunkčio reikalavimo).
2.

Dirbiniai iš plastiko
skirti knarkimo
prevencijai

Nenurodytas

Fizinis asmuo

Medicinos
priemonių Neleisti teikti į
pakuotės
nepaženklintos Lietuvos rinką
atitikties ženklu „CE“, tai
neatitinka Reglamento 38 ir
39 punktų reikalavimų.
Visa
informacija
ant
medicinos
priemonių
individualių
pakuočių
pateikiama ne Europos
Bendrijos
kalba,
tai
neatitinka
Tarybos
direktyvos 93/42/EEB 4
straipsnio
4
punkto
nuostatų. Nėra duomenų
apie gamintoją, gamintojo
įgaliotą atstovą Europos
ekonominėje erdvėje bei
nenurodytas partijos/serijos
numeris, tai neatitinka
Reglamento 1 priedo 14.3.1
ir
14.3.4
papunkčių
reikalavimų;

2018-05-17

3.

Medicininės kūno
masažui skirtos
„Stebuklingos taurės“

Torg Lines LLC., Rusija

UAB Krosantas

4.

Ultravioletinės
spinduliuotės aparatas
- 1 Ser X 311-4

Daavlin Distributing
Company, JAV

UAB AMI
sprendimai

5.

Pneumatinis masažo
aparatas

Nenurodytas

Fizinis asmuo

Medicinos
priemonės
nepaženklintos
atitikties
ženklu „CE“ (neatitinka
Reglamento 38 ir 39
punktų reikalavimų); Ant
medicinos
priemonės
etiketės
nenurodytas
medicinos
priemonės
gamintojo
įgaliotasis
atstovas
Europos
ekonominėje
erdvėje
(neatitinka Reglamento 1
priedo 14.3.1. papunkčio
reikalavimų);
Ant
medicinos
priemonės
etiketės
nenurodytas
medicinos
priemonės
partijos kodas arba serijos
numeris
(neatitinka
Reglamento
1
priedo
14.3.4.
papunkčio
reikalavimų).
Medicinos
priemonė
nepaženklinta
atitikties
ženklu
„CE“
ir
paskelbtosios
įstaigos
numeriu, tai neatitinka
Reglamento 38, 39 ir 40
punktų
reikalavimų.
Nenurodytas
gamintojo
įgaliotojo atstovo Europos
ekonominėje
erdvėje
pavadinimas ir adresas, tai
neatitinka Reglamento 1
priedo 14.3.1. papunkčio
reikalavimų.
Pneumatinis
masažo
aparatas ir jo pakuotės
nepaženklintos
atitikties

Neleisti teikti į
Lietuvos rinką

2018-05-24

Neleisti teikti į
Lietuvos rinką

2018-11-12

Neleisti teikti į
Lietuvos rinką

2018-11-23

6.

Mankštinimosi
kamuoliukai

ABC TIP SAĞLIK SPOR
MALZ. TEKS. TUR. İNŞ.
SAN. VE TİC. LTD. STİ.,
Turkija

UAB Ekoroma

ženklu
„CE“
ir
paskelbtosios
įstaigos
identifikacijos numeriu, tai
neatitinka Reglamento 38,
39
ir
40
punktų
reikalavimų;
Visa
informacija
ant
pneumatinio
masažo
aparato, jo pakuočių ir
naudojimo
instrukcijoje
pateikiama ne Europos
Bendrijos
kalba,
tai
neatitinka
Tarybos
direktyvos 93/42/EEB 4
straipsnio
4
punkto
nuostatų; Ant medicinos
priemonės
nurodytas
gamintojo
prekybinis
pavadinimas,
tačiau
nenurodytas jo adresas ir
gamintojo
įgaliotasis
atstovas
Europos
ekonominėje erdvėje, tai
neatitinka Reglamento 1
priedo 14.3.1 papunkčio
reikalavimų.
Medicinos
priemonių Neleisti teikti į
etiketėje
nenurodytas Lietuvos rinką
partijos/serijos numeris, tai
neatitinka Reglamento 1
priedo 14.3.4 papunkčio
reikalavimų.

2018-11-29

