2019 metais Lietuvos muitinės postuose sustabdytų 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.

Akriliniai
dantys

dirbtiniai Cai Yu Dental Materials UAB Liandvars
Co. Ltd., Kinija

Medicinos priemonės ir jų Neleisti teikti į
pakuotės
nepaženklintos Lietuvos rinką
atitikties ženklu „CE“, tai
neatitinka Reglamento 38, 39
punktų reikalavimų; Ne visa
informacija ant medicinos
priemonių
pakuočių
pateikiama
Europos
Bendrijos
kalba,
todėl
pateiktos
informacijos
neįmanoma identifikuoti, tai
neatitinka
1993-06-14
Tarybos
direktyvos
dėl
medicinos
prietaisų
93/42/EEB 4 straipsnio 4
punkto
nuostatų;
Ant
medicinos
priemonių
pakuočių galimai nurodytas
gamintojo pavadinimas Cai
Yu Dental Materials Co. Ltd.
(Kinija).
Patikrinus
informaciją
Europos
medicinos
priemonių
duomenų banke EUDAMED,
nustatyta, kad šioje siuntoje
esančios
medicinos
priemonės nėra registruotos,
taip pat EUDAMED nerasta
duomenų
apie
Kinijos
gamintoją Cai Yu Dental
Materials Co. Ltd. ir jo

2019-03-28

įgaliotąjį atstovą
Bendrijoje.
2.

Endodontiniai
instrumentai:
PROTAPER,
PROTAPER
Universal,
K-File Nitiflex
Colorinox,
K-File Nitiflex,
Ready Steel KFlexoFile,
LARGO

Dentsply
Maillefer, UAB Visi
Šveicarija;
Atsakymai
Maillefer Instruments
Holding Sarl., Šveicarija

Europos

Medicinos
priemonių Neleisti teikti į
ženklinimas
neatitinka Lietuvos rinką
Reglamento reikalavimų (Dėl
detalesnės
informacijos
prašome
susisiekti
su
Medicinos
priemonių
priežiūros
skyriaus
specialistais telefonu (85)
247 7669 arba elektroniniu
paštu vaspvt@vaspvt.gov.lt)

2019-06-11

3.

1. Sodapūtės
Scalerart Air Prophy
Unit, NSK type 4 hole

Nenurodytas

UAB Inidentas

1. Medicinos priemonės Neleisti teikti į
nepaženklintos
atitikties Lietuvos rinką
ženklu „CE“ (neatitinka
Reglamento 38, 39 punktų).
Nei ant medicinos priemonių
pakuočių, nei ant pačių
medicinos priemonių, nei
naudojimo
instrukcijoje
anglų kalba nėra duomenų
apie gamintoją ir gamintojo
įgaliotą atstovą Europos
ekonominėje
erdvėje
(neatitinka Reglamento 1
priedo 14.3.1 ir 14.6.1
papunkčių reikalavimų). Nei
ant medicinos priemonių
pakuočių nei ant pačių
medicinos
priemonių
nenurodytas
medicinos
priemonės
partijos/serijos
numeris
(neatitinka
Reglamento 1 priedo 14.3.4
papunkčio
reikalavimo).
Medicinos
priemonės
pakuotės
nepaženklintos
atitikties ženklu „CE“, nėra

2019-08-12

informacijos, kuri yra būtina,
kad būtų galima, ypač
sveikatos
priežiūros
specialistams ir vartotojams,
identifikuoti
medicinos
priemonę, tai neatitinka
Reglamento 39 punktų 1
priedo 14.3.2 papunkčio
reikalavimų.
Medicinos
priemonės
naudojimo
instrukcija
anglų
kalba
nepaženklinta
atitikties
ženklu „CE“, tai neatitinka
Reglamento
39
punkto
reikalavimų.
2. Pakeičiami
šepetėliai
Composite Brush Tips

Shanghai
Industries
Kinija

3. Mikro aspiratoriaus
antgaliai
EZ-FLOW PRE-BENT
MICRO-ASPIRATOR
TIPS blue

Nenurodytas

Dochem
Co.,
Ltd.,

2. Ant medicinos priemonių
pakuočių nėra nurodytas
partijos
Nr.
190137,
galiojimo data 040822 bei
pagaminimo data 040819, tai
neatitinka Reglamento 1
priedo 14.1 ir 14.3.4, 14.3.5
papunkčių reikalavimų. Ši
informacija pateikiama tik
ant medicinos priemonių
transportavimo dėžės.
3. Medicinos priemonių
pakuotė bei pačios medicinos
priemonės
nepaženklintos
atitikties ženklu „CE“, tai
neatitinka Reglamento 38, 39
punktų.
Ant
medicinos
priemonių pakuotės nėra
informacijos, kuri yra būtina,
kad būtų galima, ypač
sveikatos
priežiūros
specialistams ir vartotojams,

4.

Odontologiniai
instrumentai, kaulų
varžteliai ir plokštelės

CONMET LLC, Rusija

UAB MED
GRUPĖ

identifikuoti
medicinos
priemonę, tai neatitinka
Reglamento 1 priedo 14.3.2
papunkčio reikalavimų. Ant
medicinos
priemonių
pakuotės nėra duomenų apie
gamintoją bei gamintojo
įgaliotąjį atstovą Europos
ekonominėje erdvėje, tai
neatitinka Reglamento 1
priedo 14.3.1 papunkčio
reikalavimų.
Odontologinių
kaulų Neleisti teikti į
varžtelių
ir
plokštelių Lietuvos rinką
pakuotės
nepaženklintos
atitikties ženklu „CE“ ir
paskelbtosios
įstaigos
identifikacijos
numeriu
(neatitinka Reglamento 38,
39 ir 40 punktų reikalavimų).
Nėra
duomenų
apie
gamintojo įgaliotąjį atstovą
Europos
ekonominėje
erdvėje
(neatitinka
Reglamento 1 priedo 14.3.1
papunkčio
reikalavimų).
Odontologinių instrumentų
pakuotės
nepaženklintos
atitikties
ženklu
„CE“
(neatitinka Reglamento 38,
39 punktų reikalavimų). Nėra
duomenų apie gamintojo
įgaliotąjį atstovą Europos
ekonominėje
erdvėje
(neatitinka Reglamento 1
priedo 14.3.1 papunkčio
reikalavimų).

2019-10-02

5.

Odontologiniai
vandens-oro padavimo
antgaliai RT-WAS
(toliau –
Odontologiniai
antgaliai)

Nenurodytas

Egidijaus Navicko
įmonė Medica

Nei Odontologiniai antgaliai, Neleisti teikti į
nei
jų
įpakavimai Lietuvos rinką
nepaženklinti
atitikties
ženklu „CE“, tai neatitinka
Reglamento 38, 39 punktų
reikalavimų.
Nei
ant
Odontologinių antgalių, nei
ant jų įpakavimų nenurodytas
gamintojo pavadinimas ir
adresas bei įgaliotojo atstovo
Europos
ekonominėje
erdvėje
pavadinimas
ir
adresas
(neatitinka
Reglamento 1 priedo 14.3.1
papunkčio reikalavimų). Nei
ant Odontologinių antgalių,
nei ant jų įpakavimų
nenurodytas partijos/serijos
numeris
(neatitinka
Reglamento 1 priedo 14.3.4
papunkčio reikalavimų).

2019-10-30

Sprendimo
data

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

MP pavadinimas

MP gamintojas

Importuotojas/
platintojas

Pažeidimai

Sterilios priekinės
kameros kanulės
„RAYCROFT”

Surgi Edge, Indija

UAB Stelsa

Medicinos
priemonių Neleisti teikti į
prekinės
pakuotės Lietuvos rinką
paženklintos atitikties ženklu
„CE“
be
paskelbtosios
įstaigos
identifikacijos
numerio,
tačiau
šalia
užklijuotas
lipdukas
su
atitikties ženklu „CE“ ir
paskelbtosios
įstaigos
identifikacijos numeriu 2265,
tai neatitinka Reglamento 39
ir 40 punktų reikalavimų;

Sprendimas

2019-02-25

Prie medicinos priemonių
nepridėtos
naudojimo
instrukcijos, tai neatitinka
Reglamento 1 priedo 14.1
papunkčio reikalavimų; Tik
ant kai kurių medicinos
priemonių prekinių pakuočių
priklijuotose etiketėse yra
nurodytas
gamintojo
įgaliotasis atstovas Europos
ekonominėje erdvėje, tai
neatitinka Reglamento 1
priedo 14.3.1 papunkčio
reikalavimų;
Patikrinus
atitikites sertifikate Nr. 2011MDD-032
(sertifikate
nurodyta paskelbtoji įstaiga
3EC
International
a.s.,
Slovakija (2265), galioja iki
2021-11-30)
pateiktą
informaciją nustatyta, kad
sertifikatas Nr. 2011-MDD032 yra suklastotas.

III. Vienkartinio naudojimo MP (pvz. žaizdų priežiūros, instrumentai, siūlai, pirštinės,
švirkštai, infuziniai vamzdeliai, kt.)
Eil.
Nr.
1.

MP pavadinimas

MP gamintojas

Pleistrai
naudojami Nenurodytas
medicinos
tikslais
Pla. Polyestercotton
130g 75x6 cm

Importuotojas/
platintojas
RFX+CARE
International
Danija

Pažeidimai

Sprendimas

Sprendimo
data

Pleistrai supakuoti į skaidrius Neleisti teikti į 2019-01-23
A/S, plastikinius maišelius be Lietuvos rinką
etikečių ir nepaženklinti
atitikties ženklu „CE“, tai
neatitinka Reglamento 38 ir
39 punktų reikalavimų; Ant
medicinos
priemonių
nenurodyta jokia informacija,
todėl
jų
ženklinimas

neatitinka Reglamento 1
priedo
14
punkto
reikalavimų.

2.

Mėgintuveliai
Nenurodytas
plazmoterapijai
ir
fibrino gavimui: PRP
tube
for
PRP
(profesional); tube for
plasmotherapy; PRF
tube for obtaining
fibrin.

UAB Medimpeks

Medicinos
priemonių Neleisti teikti į 2019-03-08
sterilios
pakuotės Lietuvos rinką
nepaženklintos
atitikties
ženklu „CE“ bei nėra
nurodytas
paskelbtosios
įstaigos
identifikacijos
numeris,
tai
neatitinka
Reglamento 39 ir 40 punktų
reikalavimų; Mėgintuvėlių,
skirtų plazmoterapijai (tube
for plasmotherapy, 8,5 ml) ir
PRF mėgintuvėlių, skirtų
fibrino gavimui (PRF tube
for obtaining fibrin, 10 ml)
prekinės
pakuotės
paženklintos atitikties ženklu
„CE“
be
paskelbtosios
įstaigos
identifikacijos
numerio,
tai
neatitinka
Reglamento
40
punkto
reikalavimų; Ant medicinos
priemonių prekinių pakuočių
nėra nurodytas gamintojas
bei jo adresas, tai neatitinka
Reglamento I priedo 14.3.1
papunkčio reikalavimų; Ant
sterilių medicinos priemonių
pakuočių nėra nurodytas
gamintojo
adresas,
tai
neatitinka Reglamento I
priedo 14.3.1 papunkčio
reikalavimų;
Nei
ant

3.

Siūlai mezoterapijos Nenurodytas
procedūroms
Polydioxanone Suture
(PDO)/PLLA/PCL)

Fizinis asmuo

medicinos
priemonių
prekinių pakuočių nei ant
sterilių
įpakavimų
nėra
duomenų apie gamintojo
įgaliotąjį atstovą Europos
ekonominėje erdvėje, tai
neatitinka Reglamento I
priedo 14.3.1 papunkčio
reikalavimų; Ant sterilių
medicinos
priemonių
įpakavimų, išskyrus PRF
mėgintuvėlių, skirtų fibrino
gavimui (PRF tube for
obtaining fibrin, 10 ml),
nenurodyta galiojimo data
bei partijos numeris, tai
neatitinka Reglamento I
priedo 14.3.4 ir 14.3.5
papunkčių reikalavimų; Prie
medicinos
priemonių
nepridėtos
naudojimo
instrukcijos, tai neatitinka
Reglamento 1 priedo 14.1
papunkčio reikalavimų.
Medicinos priemonė pagal Neleisti teikti į 2019-05-10
paskirtį ir naudojimo būdą Lietuvos rinką
klasifikuojama kaip III klasės
medicinos priemonė, todėl
atitikties
vertinimo
procedūroje turi dalyvauti
paskelbtoji įstaiga, kurios
identifikacinis numeris turi
būti nurodomas prie CE
ženklo
(neatitinka
Reglamento
40
punkto
reikalavimų); Nenurodytas
medicinos
priemonės
gamintojas ir jo adresas bei
įgaliotojo
atstovo

4.

Tracheostominiai
vamzdeliai

Nenurodytas

UAB Dekomus

pavadinimas
ir
adresas
(neatitinka Reglamento 1
priedo 14.3.1 papunkčio
reikalavimų);
Medicinos
priemonė yra implantuojama,
todėl turi būti teikiama sterili
arba nurodyta sterilizavimo
prieš naudojimą metodas,
tačiau šios informacijos nėra
(neatitinka Reglamento 1
priedo
9
punkto
reikalavimų); Nenurodytas
partijos / serijos numeris
(neatitinka Reglamento 1
priedo 14.3.4 papunkčio
reikalavimų);
Nenurodyta
data iki kurios medicinos
priemonė gali būti saugiai
naudojama; Su medicinos
priemone
nepateikiama
naudojimo instrukcija apie
saugų
šios
medicinos
priemonės
naudojimą
(neatitinka Reglamento 1
priedo
14.1
papunkčio
reikalavimų).
Ant
išorinių
medicinos Neleisti teikti į 2019-07-05
priemonių pakuočių nėra Lietuvos rinką
duomenų apie gamintoją, tai
neatitinka Reglamento 1
priedo 14.3.1 papunkčio
reikalavimų.
Išorinių
medicinos
priemonių
pakuotės
paženklintos
atitikties ženklu „CE“ su
paskelbtosios
įstaigos
identifikacijos numeriu 0123,
o individualios medicinos
priemonių
pakuotės

5.

Endoskopinės
Nenurodytas
punkcinės adatos ir
endoskopiniai gaubtai

UAB MedGo

paženklintos atitikties ženklu
„CE“
su
paskelbtosios
įstaigos
identifikacijos
numeriu 0197, tai neatitinka
Įstatymo 595 straipsnio 4
dalies 2 punkto reikalavimų.
Nei ant išorinių medicinos
priemonių pakuočių nei ant
individualių
medicinos
priemonių pakuočių nėra
duomenų apie gamintojo
įgaliotąjį atstovą Europos
ekonominėje erdvėje, tai
neatitinka Reglamento 1
priedo 14.3.1 papunkčio
reikalavimų.
Informacija ant medicinos Neleisti teikti į 2019-07-05
priemonių
pakuočių Lietuvos rinką
pateikiama
ne
Europos
Bendrijos
kalba,
todėl
pateiktos
informacijos
neįmanoma identifikuoti, tai
neatitinka
1993-06-14
Tarybos
direktyvos
dėl
medicinos
prietaisų
93/42/EEB 4 straipsnio 4
punkto nuostatų. Išorinės
medicinos
priemonių
pakuotės
nepaženklintos
atitikties ženklu „CE“ bei
paskelbtosios
įstaigos
identifikacijos numeriu, tai
neatitinka Reglamento 38, 39
ir 40 punktų reikalavimų.
Nėra
duomenų
apie
medicinos
priemonių
gamintoją
bei
įgaliotąjį
atstovą Europos ekonominėje
erdvėje,
tai
neatitinka

6.

Gūžduobės frezos

gūžduobės
rankena

Sayan Tibbi Aletler Paz. UAB DRE Design
San. Ve Tic. Ltd. Sti., & Consulting
Turkija

frezos

reglamento 1 priedo 14.3.1.
papunkčio reikalavimų.
Nei medicinos priemonės, Neleisti teikti į 2019-12-16
nei individualios nei prekinės Lietuvos rinką
pakuotės
nepaženklintos
atitikties ženklu „CE“ bei
paskelbtosios
įstaigos
identifikacijos
numeriu
(neatitinka Reglamento 38,
39 ir 40 punktų). Ant
individualių
medicinos
priemonių pakuočių nėra
duomenų apie gamintoją
(neatitinka Reglamento 1
priedo 14.3.1. papunkčio
reikalavimų). Prie medicinos
priemonių nėra pridėtos
naudojimo
instrukcijos
(neatitinka Reglamento 1
priedo
14.1
papunkčio
reikalavimų).

IV. Implantuojamieji MP
Eil.
Nr.

MP pavadinimas

MP gamintojas

Importuotojas/
platintojas

Pažeidimai

Sprendimas

Sprendimo
data

Pažeidimai

Sprendimas

Sprendimo
data

1.

V. Jonizuojančią spinduliuotę skleidžiantys MP
Eil.
Nr.
1.

MP pavadinimas

MP gamintojas

Importuotojas/
platintojas

VI. In vitro diagnostiniai (laboratoriniai: pvz. diagnostiniai reagentai, šlapimo/kraujo
analizatoriai, kt.)
MP pavadinimas

MP gamintojas

Importuotojas/
platintojas

Pažeidimai

Sprendimas

Sprendimo
data

1.

Laboratoriniai
mikrotomai CR-601ST

Jinhua Craftek Instrument
Co., Ltd., Kinija

UAB Labostera

Neleisti teikti į
Lietuvos rinką

2019-08-13

2.

ŽIV nustatymo testų
rinkiniai (rinkinius
sudaro ŽIV testų
kasetės, lancetai,
alkoholio servetėlės
bei nenustatytos
kilmės skystis)

Nenurodytas

SIA Centurion
Medical Solutions,
Latvija

IVD medicinos priemonės, jų
pakuotės
ir
naudojimo
instrukcijos nepaženklintos
atitikties ženklu „CE“, tai
neatitinka IVD Reglamento
60 ir 61 punkto reikalavimų;
Etiketėje ar ant išorinės
pakuotės bei naudojimo
instrukcijoje
nenurodytas
gamintojo įgaliotojo atstovo
Europos
ekonominėje
erdvėje
pavadinimas
ir
adresas, tai neatitinka IVD
Reglamento 1 priedo 13.4.1
papunkčio
reikalavimų;
Patikrinus
informaciją
Europos
medicinos
priemonių duomenų banke
EUDAMED,
nerasta
informacijos, kad šios IVD
medicinos priemonės būtų
registruotos
Europos
ekonominėje erdvėje.
Ant ŽIV testų kasečių
pakuočių nėra duomenų apie
gamintoją bei gamintojo
įgaliotąjį atstovą Europos
ekonominėje
erdvėje
(neatitinka IVD Reglamento
1 priedo 13.4.1. papunkčio
reikalavimų). Šalia atitikties
ženklo
„CE“
nėra

Neleisti teikti į
Lietuvos rinką

2019-10-02

Eil.
Nr.

paskelbtosios
įstaigos
identifikavimo
numerio
(neatitinka IVD Reglamento
61 p. reikalavimų). Ant
lancetų
pakuočių
nėra
duomenų apie gamintoją bei
gamintojo įgaliotąjį atstovą
Europos
ekonominėje
erdvėje
(neatitinka
MP
Reglamento 1 priedo 14.3.1.
papunkčio
reikalavimų).
Šalia atitikties ženklo „CE“
nėra paskelbtosios įstaigos
identifikavimo
numerio
(neatitinka MP Reglamento
40 p. reikalavimų). Ant
alkoholio
servetėlių
pakuočių nėra duomenų apie
gamintoją bei gamintojo
įgaliotąjį atstovą Europos
ekonominėje
erdvėje
(neatitinka MP Reglamento 1
priedo 14.3.1. papunkčio
reikalavimų). Ant ŽIV testų
rinkinių išorinių kartoninių
pakuočių nėra duomenų apie
gamintoją bei gamintojo
įgaliotąjį atstovą Europos
ekonominėje
erdvėje
(neatitinka IVD Reglamento
1 priedo 13.4.1. papunkčio
reikalavimų).
Pakuotės
nepaženklintos
atitikties
ženklu
„CE“,
nėra
paskelbtosios
įstaigos
identifikavimo
numerio
(neatitinka IVD Reglamento
61 p. reikalavimų). ŽIV testų
rinkinių
naudojimo

instrukcijos nepaženklintos
atitikties ženklu „CE“, nėra
paskelbtosios
įstaigos
identifikavimo
numerio
(neatitinka IVD Reglamento
61 p. reikalavimų). Nėra
duomenų apie gamintoją bei
gamintojo įgaliotąjį atstovą
Europos
ekonominėje
erdvėje (neatitinka IVD
Reglamento 1 priedo 13.7.1.
papunkčio reikalavimų).

VII. Kiti MP
Eil.
Nr.

MP pavadinimas

MP gamintojas

Importuotojas/
platintojas

Pažeidimai

Sprendimas

Sprendimo
data

1.

Trikampiai tvarsčiai - Anji
Tuopusi UAB Jugrita
International Trade Co.
triangular bandage
Ltd., Kinija

Apžiūrėjus
trikampius Neleisti teikti į 2019-04-01
tvarsčius ir jų ženklinimą, Lietuvos rinką
nustatyta, kad jie supakuoti į
vakuumines pakuotes po
vieną vienetą ir sudėti į
transportavimo
dėžę;
Individuali pakuotė nėra
paženklinta
jokia
informacija, ant jos nėra
jokių etikečių su privaloma
informacija
pagal
Reglamento 38, 39 punktus ir
1
priedo
14
punkto
reikalavimus.

2.

Funkcinės
lovos Jiangsu Saikang Medical UAB Skirgesa
ligoninėms: Manual Equipment Co., Ltd.,
Bed D3d, Manual Bed Kinija
D3w

Funkcinės
lovos Neleisti teikti į 2019-05-15
nepaženklintos
atitikties Lietuvos rinką
ženklu
CE,
kaip
to
reikalaujama
pagal
Reglamento 38 ir 39 punktų
reikalavimus
ir
kita

privaloma
informacija,
numatyta Reglamento 1
priedo
14
punkte;
Gamintojas nėra registruotas
Europos
medicinos
priemonių duomenų banke
EUDAMED,
nėra
informacijos apie jo įgaliotąjį
atstovą Europos ekonominėje
erdvėje.
3.

1. Hialurono rūgšties Nenurodytas
dozavimo/įvedimo
prietaisai
Hyaluron
Pen

Fizinis asmuo

1. Hialurono
rūgšties Neleisti teikti į 2019-05-24
dozavimo/įvedimo prietaisai Lietuvos rinką
Hyaluron Pen nepaženklinti
atitikties ženklu „CE“, jis
nurodytas tik ant medicinos
priemonių prekinių pakuočių,
bet greta atitikties ženklo
„CE“
nenurodytas
paskelbtosios
įstaigos
identifikacijos
numeris
(neatitinka Reglamento 39 ir
40 punktų reikalavimų); Nei
ant medicinos priemonių, nei
ant jų prekinių pakuočių
nenurodytas
gamintojo
pavadinimas ir adresas bei
įgaliotojo atstovo Europos
ekonominėje
erdvėje
pavadinimas
ir
adresas
(neatitinka Reglamento 1
priedo
14.3.1
papunkčio
reikalavimų);
Nenurodytas
partijos/serijos numeris ir data
iki kurios medicinos priemonė
gali būti saugiai naudojama
(neatitinka Reglamento 1
priedo 14.3.4 ir 14.3.5.

papunkčių reikalavimų).
2. Sterilios
vienkartinės ampulės
hialurono rūgšties
dozavimo/įvedimo
prietaisui

3. Sterilios
vienkartinės adatos

2. Medicinos
priemonių
pakuotės
paženklintos
atitikties ženklu „CE“, bet
greta
jo
nenurodytas
paskelbtosios
įstaigos
identifikacijos
numeris
(neatitinka Reglamento 40
punkto
reikalavimų);
Medicinos priemonių etiketėse
nenurodytas gamintojas ir jo
adresas bei įgaliotojo atstovo
Europos ekonominėje erdvėje
pavadinimas
ir
adresas
(neatitinka Reglamento 1
priedo
14.3.1
papunkčio
reikalavimų);
Nenurodytas
partijos/serijos numeris ir data
iki kurios medicinos priemonė
gali būti saugiai naudojama
(neatitinka Reglamento 1
priedo 14.3.4 ir 14.3.5.
papunkčių reikalavimų).
3. Medicinos priemonių
pakuotės
nepaženklintos
atitikties ženklu „CE“ ir
paskelbtosios
įstaigos
identifikacijos
numeriu
(neatitinka Reglamento 38, 39
ir 40 punktų reikalavimų); Ne
visa informacija ant medicinos
priemonių
pakuočių
pateikiama Europos Bendrijos
kalba,
todėl
pateiktos
informacijos
neįmanoma
identifikuoti, tai neatitinka
1993-06-14
Tarybos

direktyvos dėl medicinos
prietaisų
93/42/EEB
4
straipsnio 4 punkto nuostatų;
Ant
išorinių
pakuočių
nurodytas įspėjimo ženklas
„žiūrėti naudojimo instrukciją
dėl įspėjimų ir atsargumo
priemonių“, tačiau naudojimo
instrukcija
nepridėta
(neatitinka Reglamento 1
priedo
14.1.
papunkčio
reikalavimų).
4.

1. Sterilios
vienkartinės ampulės
hialurono rūgšties
dozavimo/įvedimo
prietaisui (toliau –
ampules)

Nenurodytas

MB Gopestetika

1. Dalis ampulių (160 vnt.) Neleisti teikti į 2019-06-25
buvo
supakuota
į Lietuvos rinką
vienkartines pakuotes po
vieną vienetą ir sudėta į
plastikinius
permatomus
maišelius.
Apžiūrėjus
ampulių pakuotes ir jų
ženklinimą, nustatyta, kad
medicinos
priemones
nepaženklintos
jokia
informacija, ant jų nėra jokių
etikečių
su
privaloma
informacija
pagal
Reglamento 38, 39, 40
punktų ir 1 priedo 14 punkto
reikalavimus; Kitos ampulės
(150 vnt.) buvo supakuotos į
vienkartines pakuotes po
vieną vienetą ir sudėtos į
prekines
pakuotes.
Medicinos
priemonių
pakuotės
nepaženklintos
atitikties ženklu „CE“ ir
paskelbtosios
įstaigos
identifikacijos
numeriu
(neatitinka Reglamento 38,

2. Sterilūs ampulių
adapteriai Comfort-in

39 ir 40 punktų reikalavimų).
Ne visa informacija ant
medicinos
priemonių
pakuočių pateikiama Europos
Bendrijos
kalba,
todėl
pateiktos
informacijos
neįmanoma identifikuoti, tai
neatitinka
1993-06-14
Tarybos
direktyvos
dėl
medicinos
prietaisų
93/42/EEB 4 straipsnio 4
punkto
nuostatų.
Ant
vienkartinių
pakuočių
nurodytas įspėjimo ženklas
„žiūrėti
naudojimo
instrukciją dėl įspėjimų ir
atsargumo priemonių“, tačiau
naudojimo
instrukcija
nepridėta
(neatitinka
Reglamento 1 priedo 14.1.
papunkčio reikalavimų).
2.
Medicinos priemonių
vienkartinės
pakuotės
nepaženklintos
atitikties
ženklu „CE“ ir paskelbtosios
įstaigos
identifikacijos
numeriu
(neatitinka
Reglamento 38, 39 ir 40
punktų reikalavimų); Ne visa
informacija ant medicinos
priemonių
pakuočių
pateikiama
Europos
Bendrijos
kalba,
todėl
pateiktos
informacijos
neįmanoma identifikuoti, tai
neatitinka
1993-06-14
Tarybos
direktyvos
dėl

5.

Darsonvalizacijos
aparatai su priedais
KOPOHA–C

Novator SE, Ukraina

UAB Limeta

medicinos
prietaisų
93/42/EEB 4 straipsnio 4
punkto
nuostatų;
Nenurodytas
gamintojo
įgaliotojo atstovo Europos
ekonominėje
erdvėje
pavadinimas
ir
adresas
(neatitinka Reglamento 1
priedo 14.3.1 papunkčio
reikalavimų);
Ant
vienkartinių
pakuočių
nurodytas įspėjimo ženklas
„žiūrėti
naudojimo
instrukciją“,
tačiau
naudojimo
instrukcija
nepridėta
(neatitinka
Reglamento 1 priedo 14.1.
papunkčio reikalavimų).
Medicinos priemonės ir jų Neleisti teikti į 2019-08-27
pakuotės
nepaženklintos Lietuvos rinką
atitikties ženklu „CE“ ir
paskelbtosios
įstaigos
identifikacijos
numeriu
(neatitinka Reglamento 38,
39 ir 40 punktų reikalavimų);
Informacija
medicinos
priemonių etiketėse, ant jų
išorinių
pakuočių
ir
naudojimo
instrukcijose
pateikiama
ne
Europos
Bendrijos
kalba,
todėl
pateiktos
informacijos
neįmanoma identifikuoti, tai
neatitinka
1993-06-14
Tarybos
direktyvos
dėl
medicinos
prietaisų
93/42/EEB
4 straipsnio 4
punkto nuostatų; Medicinos
priemonių
etiketėse

6.

Elektrokardiografai
Sun-7031 su priedais

Shanghai
Industrial
Kinija

Sunbright UAB Technolabo
Co.,
Ltd.,

nenurodytas
gamintojo
adresas, taip pat nei etiketėse,
nei ant prekinių pakuočių
arba naudojimo instrukcijose
nenurodytas
gamintojo
įgaliotojo
atstovo
pavadinimas
ir
adresas
(neatitinka Reglamento 1
priedo 14.3.1 papunkčio
reikalavimų).
Elektrokardiografai
su Neleisti teikti į 2019-10-14
priedais (modelis Sun-7031) Lietuvos rinką
paženklinti
neteisingu
atitikties ženklu „CE“, tai
neatitinka Reglamento 38
punkto
ir
12
priedo
reikalavimų. Nėra duomenų
apie gamintojo įgaliotąjį
atstovą Europos ekonominėje
erdvėje,
tai
neatitinka
Reglamento 1 priedo 14.3.1
papunkčio reikalavimų. Nėra
naudojimo
instrukcijų,
pridėtos tik elektroninės
instrukcijos
(pateiktos
nešiojamoje
elektroninėje
laikmenoje - diske), tai
neatitinka reglamento 1
priedo
14.1
punkto
reikalavimų. Vadovaujantis
Komisijos 2012 m. kovo 9 d.
Reglamento Nr. 207/2012 dėl
medicinos
prietaisų
elektroninių
naudojimo
instrukcijų 3 straipsnio 1
dalimi, elektrokardiografai
nepatenka
į
medicinos
priemonių (prietaisų) sąrašą,
kuriems galima pateikti

7.

Elektrokardiografų
bipoliniai kabeliai su
elektrodais: FMT-CBA
Bipolar Adult with
cable; FMT-CBP
Bipolar Ped. With
Cable

Nenurodytas

UAB Mundia

elektronines
naudojimo
instrukcijas.
Nei medicinos priemonių Neleisti teikti į 2019-11-15
pakuotės,
nei
pačios Lietuvos rinką
medicinos
priemonės
nepaženklintos
atitikties
ženklu „CE“, tai neatitinka
Reglamento 38, 39 punktų
reikalavimų. Nei ant pačių
medicinos priemonių, nei ant
jų įpakavimų nenurodytas
gamintojo pavadinimas ir
adresas bei įgaliotojo atstovo
Europos
ekonominėje
erdvėje
pavadinimas
ir
adresas
(neatitinka
Reglamento 1 priedo 14.3.1
papunkčio reikalavimų).

Neprofesionaliam (asmeniniam) naudojimui skirti MP
Eil.
Nr.

MP pavadinimas

MP gamintojas

I. Oftalmologiniai, optikos MP
1.

Importuotojas/
platintojas

Pažeidimai

Sprendimas

Sprendimo
data

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

MP pavadinimas

1.

Pleistrai
naudojami Nenurodytas
medicinos
tikslais
Pla.
Polyestercotton
130g 75x6 cm

2.

Pirmos
rinkiniai

pagalbos

MP gamintojas

-

Importuotojas/
platintojas

Pažeidimai

RFX+CARE
Pleistrai
supakuoti
į
International A/S, skaidrius
plastikinius
maišelius be etikečių ir
Danija
nepaženklinti
atitikties
ženklu „CE“, tai neatitinka
Reglamento 38 ir 39 punktų
reikalavimų; Ant medicinos
priemonių nenurodyta jokia
informacija,
todėl
jų
ženklinimas
neatitinka
Reglamento 1 priedo 14
punkto reikalavimų.
Siuntoje esantys pirmos
UAB Logowin
pagalbos
rinkiniai
yra
sudaryti
iš
įvairių
gamintojų
medicinos
priemonių, todėl šiems
pirmos pagalbos rinkiniams
taikomi Reglamento VIII
skyriaus
reikalavimai.
Pagal pateiktas nuotraukas
nustatyta,
kad
pirmos
pagalbos rinkiniuose yra
medicinos
priemonių,
kurios nėra paženklintos
CE ženklu, tai neatitinka
Reglamento 33 ir 34 punktų
reikalavimų.

Sprendimas

Sprendimo
data

Neleisti teikti į 2019-01-23
Lietuvos rinką

Neleisti teikti į 2019-09-17
Lietuvos rinką

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

MP pavadinimas

MP gamintojas

Importuotojas/
platintojas

1.

Trikampiai tvarsčiai - Anji Tuopusi International UAB Jugrita
triangular bandage
Trade Co. Ltd., Kinija

2.

Ortopediniai kelio,
riešo ir čiurnos įtvarai:
Normal Knee support
uni. Neo;

Normal wrist support
uni. Neo;

Nenurodytas

RFX+CARE
International A/S,
Danija

Pažeidimai

Sprendimas

Sprendimo
data

Apžiūrėjus
trikampius Neleisti teikti į 2019-04-01
tvarsčius ir jų ženklinimą, Lietuvos rinką
nustatyta, kad jie supakuoti
į vakuumines pakuotes po
vieną vienetą ir sudėti į
transportavimo
dėžę;
individuali pakuotė nėra
paženklinta
jokia
informacija, ant jos nėra
jokių etikečių su privaloma
informacija
pagal
Reglamento 38, 39 punktus
ir 1 priedo 14 punkto
reikalavimus.
Nei
įtvarų
prekinės Neleisti teikti į 2019-04-04
pakuotės, nei etiketės, nei Lietuvos rinką
instrukcijos nepaženklintos
atitikties ženklu „CE“, tai
neatitinka Reglamento 38 ir
39 punktų reikalavimų.
Nei ant įtvarų etikečių, nei
ant jų prekinių pakuočių,
nei naudojimo instrukcijose
nėra
duomenų
apie
gamintoją bei gamintojo
įgaliotąjį atstovą Europos
ekonominėje erdvėje, tai
neatitinka Reglamento 1
priedo
14.3.1.
punkto
reikalavimų.

Normal Ankle Band
uni. Neo

3.

Ortopediniai įtvarai:
kaklo įtvarai - NeckCy
Cervical Orthesis
(Sponge); NeckCy
Cervical Orthesis
(Philadelphia Type);
kelio įtvarai - WoolCy
Knee Support; pečių
įtvaras -SoftCy
Shoulder Immobilizer;
juosmens-kryžkaulio
įtvarai - LumboCy
Corset Lumbo-Sacral
With belt; krūtinės
ląstos įtvarai LumboCy Corset
Thoraco-Lomber

Morsa Medical Ortopedi UAB OrtoPro
Ve Mak. San. Tic. Ltd. Sti.,
Turkija

Išorinės pakuotės ir patys Neleisti teikti į 2019-05-09
įtvarai
nepaženklinti Lietuvos rinką
Reglamento 12 priede
nurodytu atitikties ženklu
CE (neatitinka Reglamento
38
ir
39
punktų
reikalavimų);
Išorinių
pakuočių
etiketėse
nurodytas
prekybinis
pavadinimas
Morsa
Cyberg, tačiau nenurodytas
gamintojo adresas, ant
pačių įtvarų prisiūtose
etiketėse nenurodytas nei
gamintojo pavadinimas, nei
jo
adresas
(neatitinka
Reglamento 1 priedo 14.3.1
papunkčio reikalavimų)

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

Pažeidimai

MP pavadinimas

MP gamintojas

Importuotojas/
platintojas

Sprendimas

Sprendimo
data

ŽIV nustatymo testų
rinkiniai (rinkinius
sudaro ŽIV testų
kasetės, lancetai,
alkoholio servetėlės
bei nenustatytos kilmės
skystis)

Nenurodytas

SIA
Centurion Ant ŽIV testų kasečių Neleisti teikti į 2019-10-02
Medical Solutions pakuočių nėra duomenų Lietuvos rinką
apie
gamintoją
bei
(Latvija)
gamintojo įgaliotąjį atstovą
Europos
ekonominėje
erdvėje (neatitinka IVD
Reglamento
1
priedo
13.4.1.
papunkčio
reikalavimų).
Šalia
atitikties ženklo „CE“ nėra
paskelbtosios
įstaigos
identifikavimo
numerio
(neatitinka
IVD
Reglamento
61
p.
reikalavimų). Ant lancetų
pakuočių nėra duomenų
apie
gamintoją
bei
gamintojo įgaliotąjį atstovą
Europos
ekonominėje
erdvėje (neatitinka MP
Reglamento
1
priedo
14.3.1.
papunkčio
reikalavimų).
Šalia
atitikties ženklo „CE“ nėra
paskelbtosios
įstaigos

identifikavimo
numerio
(neatitinka MP Reglamento
40 p. reikalavimų). Ant
alkoholio
servetėlių
pakuočių nėra duomenų
apie
gamintoją
bei
gamintojo įgaliotąjį atstovą
Europos
ekonominėje
erdvėje (neatitinka MP
Reglamento
1
priedo
14.3.1.
papunkčio
reikalavimų). Ant ŽIV testų
rinkinių
išorinių
kartoninių pakuočių nėra
duomenų apie gamintoją
bei gamintojo įgaliotąjį
atstovą
Europos
ekonominėje
erdvėje
(neatitinka
IVD
Reglamento
1
priedo
13.4.1.
papunkčio
reikalavimų).
Pakuotės
nepaženklintos
atitikties
ženklu
„CE“,
nėra
paskelbtosios
įstaigos
identifikavimo
numerio
(neatitinka
IVD
Reglamento
61
p.
reikalavimų). ŽIV testų
rinkinių
naudojimo
instrukcijos nepaženklintos
atitikties ženklu „CE“, nėra
paskelbtosios
įstaigos
identifikavimo
numerio
(neatitinka
IVD
Reglamento
61
p.
reikalavimų).
Nėra
duomenų apie gamintoją
bei gamintojo įgaliotąjį

atstovą
ekonominėje
(neatitinka
Reglamento
13.7.1.
reikalavimų).

Europos
erdvėje
IVD
1
priedo
papunkčio

V. Kiti MP
Eil.
Nr.

MP pavadinimas

MP gamintojas

Importuotojas/
platintojas

Pažeidimai

1.

Mini nešiojami
elektriniai vibracinio
masažo aparatai
„Relax Fisio 3 in 1“

Nenurodytas

SIA RD BALTIC

Ant išorinės medicinos Neleisti teikti į
prietaisų pakuotės nėra Lietuvos rinką
duomenų apie gamintoją,
partijos
arba
serijos
numerio, tai neatitinka
Reglamento 1 priedo 14.3.1
ir
14.3.4
papunkčių
reikalavimų.
Medicinos
priemonės
etiketė
nepaženklinta
atitikties
ženklu „CE“, nėra, nėra
informacijos,
kuri
yra
būtina, kad būtų galima,
ypač sveikatos priežiūros
specialistams
ir
vartotojams, identifikuoti
medicinos priemonę, tai
neatitinka Reglamento 1
priedo 14.3.2 papunkčio
reikalavimų.
Taip
pat
medicinos
priemonės
etiketėje nėra duomenų apie
gamintoją, partijos arba
serijos
numerio,
tai
neatitinka Reglamento 38,
39 punktų bei 1 priedo
14.3.4
papunkčio

Sprendimas

Sprendimo
data
2019-07-10

reikalavimų.
Medicinos
priemonės
naudojimo
instrukcija lietuvių kalba
nepaženklinta
atitikties
ženklu
„CE“,
nėra
informacijos apie gamintoją
tai neatitinka Reglamento
39 punkto reikalavimų. Ir 1
priedo 14.6 1 papunkčio
reikalavimų. Nei medicinos
priemonės etiketėje, nei
naudojimo instrukcijoje, nei
ant išorinės pakuotės nėra
duomenų apie gamintojo
įgaliotąjį atstovą Europos
ekonominėje erdvėje, tai
neatitinka Reglamento 1
priedo 14.3.1 papunkčio
reikalavimų.

