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Teisę į valstybės paramą ortopedijos techninėms priemonės įsigyti turi tik 
Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, 
Nr. 123-5512) nustatyta tvarka privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti asmenys.

Asmuo, užsakantis ortopedijos techninę priemonę, pateikia:
-  medicinos dokumento išrašą (forma 027/a), kuriame turi būti pažymėta 

paskirta ortopedijos techninė priemonė; 
- asmens dokumentą (gimimo liudijimą, LR piliečio pasą, asmens tapatybės 

kortelę, Europos sveikatos draudimo kortelę);
- neįgalieji ir pensininkai pateikia neįgalumą liudijantį ar pensininko 

pažymėjimą;
- bedarbiai, darbo biržos pažymą apie tai, jog jie yra registruoti darbo biržoje;
- šeimų, gaunančių socialinę pašalpą, nariai – savivaldybės socialinės paramos 

skyriaus pažymą apie tai, kad jie yra socialinės paramos gavėjai;
- asmenys, dirbantys teisėsaugos ar karinėse struktūrose, pateikia tai 

patvirtinančius darbuotojų pažymėjimus.

Remiantis LR sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-698 
„Dėl ortopedijos techninių priemonių, kompensuojamų iš valstybės biudžeto, ir jų 
bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2012-07-17, Nr. 84-4405 ) patvirtintas 
Pirmasis ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos 100 proc. 
kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių 
kainų sąrašu, Antrasis ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos 100 
arba 80 proc. kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir 
jų bazinių kainų sąrašu ir Trečiasis ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo 
išlaidos 100, 95, 80 arba 50 proc. kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašu, apdraustiems asmenims įmonėje 
įsigijusiems ortopedijos technines priemones, jos kompensuojamos bazinėmis 
kainomis patvirtintomis minėtuose sąrašuose.

Ortopedijos techninės priemonės reikalingumą apdraustajam nustato šių 
profesinių kvalifikacijų gydytojai, neviršydami savo kompetencijos:

! gydytojas ortopedas traumatologas,
! gydytojas neurologas (MN 115:2005),
! gydytojas chirurgas (MN 74:2000, MN 79:2000 – neurochirurgas),
! gydytojas reumatologas (MN 72:2007),
! fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (MN 123:2004),
! plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas.

Medicinos dokumentų išrašas (forma 027/a) ar gydytojo išrašas asmens sveikatos 
istorijoje (forma 025/a) galioja ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo išrašymo 
dienos.

I sąrašo ortopedinių techninių  priemonių kompensavimas
(patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2012-07-05, įsakymo Nr. V-698)

100% bazinės kainos kompensuojama:

100% bazinės kainos kompensuojama:
· asmenims, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka
   nustatytas 0–25% darbingumo lygis;
·�asmenims, kuriems sukakęs senatvės pensijos amžius ir teisės aktų nustatyta
   tvarka pripažintas specialiųjų poreikių lygis (I grupės invalidumas);
·�asmenims iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumas (invalidumas);
·�valstybės remiamiems asmenims, gaunantiems socialinę pašalpą.

80% bazinės kainos kompensuojama:
· asmenims iki 18 metų;
·�iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka
   nustatytas 30–55% darbingumo lygis (II grupės invalidams);
·�asmenims, kuriems sukakęs senatvės pensijos amžius;
·�kitiems apdraustiesiems, kurių gydymui, medicininei reabilitacijai ir ligos
   prevencijai būtinos ortopedijos techninės priemonės.

II sąrašo ortopedinių techninių  priemonių kompensavimas
(patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2012-07-05, įsakymo Nr. V-698)

100% bazinės kainos kompensuojama:
· asmenims, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka
   nustatytas 0-25% darbingumo lygis;
·�asmenims, kuriems sukakęs senatvės pensijos amžius ir teisės aktų nustatyta 
   tvarka pripažintas specialiųjų poreikių lygis (I grupės invalidumas);
·�asmenims iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumas (invalidumas);
·�valstybės remiamiems asmenims, gaunantiems socialinę pašalpą

95% bazinės kainos kompensuojama:
· asmenims iki 18 metų.

III sąrašo ortopedinių techninių  priemonių kompensavimas
(patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2012-07-05, įsakymo Nr. V-698)

80% bazinės kainos kompensuojama:
· iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka
   nustatytas 30–55% darbingumo lygis (II grupės invalidams);
·�asmenims, kuriems sukakęs senatvės pensijos amžius;

50% bazinės kainos kompensuojama:
· kitiems apdraustiesiems, kurių gydymui, medicininei reabilitacijai ir ligos
   prevencijai būtinos ortopedijos techninės priemonės.

· apdraustiesiems, kuriems nustatyta šiame sąraše nurodyta diagnozė. 
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STUBURO ĮTVARINĖS SISTEMOS

KAKLO ĮTVARAS

Tipų grupė: KR 0-3

Tipas: KR 0-3

Reg. Nr.: LT/CA01/MDD/2-00207/11

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM:

Gydytojas ortopedas - traumatologas
S12 Kaklo lūžis
S13 Kaklo sąnarių iššnirimas ir raiščių patempimas
M43.4 Kitas pasikartojantis atlanto ašies panirimas
M43.52 Kitas pasikartojantis slankstelio panirimas, kaklo sritis
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės

1  (būtina nurodyti lokalizaciją)

Gydytojas neurologas
S12 Kaklo lūžis
S13 Kaklo sąnarių iššnirimas ir raiščių patempimas
M43.4 Kitas pasikartojantis atlanto ašies panirimas
M43.52 Kitas pasikartojantis slankstelio panirimas, kaklo sritis
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės

1 (būtina nurodyti lokalizaciją)

Techninis aprašymas ir paskirtis

! Gaminamas iš termoplastinių medžiagų.
! Fiksuoja reikiamoje padėtyje stuburo kaklinę dalį.

6

Gydytojas chirurgas (neurochirurgas)
S12 Kaklo lūžis
S13 Kaklo sąnarių iššnirimas ir raiščių patempimas
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės

1 (būtina nurodyti lokalizaciją)

Gydytojas reumatologas
M43.4 Kitas pasikartojantis atlanto ašies panirimas
M43.52 Kitas pasikartojantis slankstelio panirimas, kaklo sritis

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
S12 Kaklo lūžis
S13 Kaklo sąnarių iššnirimas ir raiščių patempimas
M43.4 Kitas pasikartojantis atlanto ašies panirimas
M43.52 Kitas pasikartojantis slankstelio panirimas, kaklo sritis

1Gaminį galima užsakyti tik tuomet, jei medicinos dokumentų išraše kartu su diagnoze 
pagal TLK-10-AM nurodoma informacija, atitinkanti ortopedijos techninės 
priemonės skyrimo sąlygą (ortopedijos techninių priemonių sąraše žymima 
skaičiumi).
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STUBURO ĮTVARINĖS SISTEMOS

KRŪTINĖS–JUOSMENS ĮTVARAS

Tipų grupė: KR 0-5-4

Tipas: KR 0-5-4

(su reklinuojančiais diržais)

Reg. Nr.: LT/CA01/MDD/2-00650/05

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM:

Gydytojas ortopedas - traumatologas
S22.0  Krūtinės slankstelių lūžis
S32.0 Juosmens  slankstelių lūžis 
T02.1 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį 

bei dubenį
T02.7 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį 

bei dubenį ir galūnę (-es)
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės –

1 skiriama tik po stuburo operacijos

Techninis aprašymas ir paskirtis

! Gaminama iš tekstilinių medžiagų, taikant papildomus konstrukcinius elementus: 
fiksuojamuosius diržus ir (ar) metalinį karkasinį sutvirtinimą juosmeninėje dalyje ir 
(ar) pelote.

!  Fiksuoja, palengvina krūvį stuburo krūtininei ir juosmeninei dalims.

Gydytojas chirurgas (neurochirurgas)
S22.0 Krūtinės slankstelių lūžis
S32.0 Juosmens  slankstelių lūžis 
T02.1 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį 

bei dubenį
T02.7 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį 

bei dubenį ir galūnę (-es)
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės –

1 skiriama tik po stuburo operacijos

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
S22.0 Krūtinės slankstelių lūžis
S32.0 Juosmens  slankstelių lūžis 
T02.1 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį 

bei dubenį
T02.7 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį 

bei dubenį ir galūnę (-es)
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės –

1 skiriama tik po stuburo operacijos

1Gaminį galima užsakyti tik tuomet, jei medicinos dokumentų išraše kartu su diagnoze 
pagal TLK-10-AM nurodoma informacija, atitinkanti ortopedijos techninės 
priemonės skyrimo sąlygą (ortopedijos techninių priemonių sąraše žymima 
skaičiumi).
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STUBURO ĮTVARINĖS SISTEMOS

KRŪTINĖS–JUOSMENS ĮTVARAS

Tipų grupė: KR 0-9-3

Tipas: KR 0-9-3
Reg. Nr.: LT-CA01/MDD/2-00640/05

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM:

Gydytojas ortopedas - traumatologas
S22.0 Krūtinės slankstelių lūžis
S22.1 Dauginiai krūtininės stuburo dalies lūžiai
S32.0 Juosmens  slankstelių lūžis
S32.7 Juosmeninės stuburo dalies dauginiai lūžiai
S32.8 Juosmeninės kryžmens stuburo dalies lūžis, dalis 

nepatikslinta
T02.10 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį 

bei dubenį, uždaras
T02.70 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį 

bei dubenį ir galūnę (-es), uždaras
Z98.8 Kitos  patikslintos poprocedūrinės būklės

1 (būtina nurodyti lokalizaciją)

Techninis aprašymas ir paskirtis

! Gaminama iš termoplastinių medžiagų.
! Imobilizuoja, palengvina krūvį apatinei krūtininei ir juosmeninei stuburo dalims.

Gydytojas neurologas
S22.0 Krūtinės slankstelių lūžis
S22.1 Dauginiai krūtininės stuburo dalies lūžiai
S32.0 Juosmens  slankstelių lūžis
S32.7  Juosmeninės stuburo dalies dauginiai lūžiai
S32.8 Juosmeninės kryžmens stuburo dalies lūžis, dalis 

nepatikslinta
T02.10 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį 

bei dubenį, uždaras
T02.70 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį 

bei dubenį ir galūnę (-es), uždaras
Z98.8 Kitos  patikslintos poprocedūrinės būklės

1 (būtina nurodyti lokalizaciją)

Gydytojas chirurgas (neurochirurgas)
S22.0 Krūtinės slankstelių lūžis
S22.1 Dauginiai krūtininės stuburo dalies lūžiai
S32.0 Juosmens  slankstelių lūžis
S32.7 Juosmeninės stuburo dalies dauginiai lūžiai
S32.8 Juosmeninės kryžmens stuburo dalies lūžis, dalis 

nepatikslinta
T02.10 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį 

bei dubenį, uždaras
T02.70 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį 

bei dubenį ir galūnę (-es), uždaras
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės (būtina nurodyti 

1lokalizaciją)

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
S22.0 Krūtinės slankstelių lūžis
S22.1 Dauginiai krūtininės stuburo dalies lūžiai
S32.0 Juosmens  slankstelių lūžis
S32.7 Juosmeninės stuburo dalies dauginiai lūžiai
S32.8 Juosmeninės kryžmens stuburo dalies lūžis, dalis 

nepatikslinta
T02.10 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį 

bei dubenį, uždaras
T02.70 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį 

bei dubenį ir galūnę (-es), uždaras

1Gaminį galima užsakyti tik tuomet, jei medicinos dokumentų išraše kartu su diagnoze 
pagal TLK-10-AM nurodoma informacija, atitinkanti ortopedijos techninės 
priemonės skyrimo sąlygą (ortopedijos techninių priemonių sąraše žymima 
skaičiumi).
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STUBURO ĮTVARINĖS SISTEMOS

KRŪTINĖS–JUOSMENS ĮTVARAS

Tipų grupė: KR 0-14

Tipas: KR 0-14
Reg. Nr.: LT/CA01/MDD/2-00147/12

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM:

Gydytojas ortopedas -  traumatologas
M40.05 Laikysenos kifozė, krūtinės ir juosmens sritis – skiriama 

tik vaikams (mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 
metų), kai kifozė siekia nuo 40 iki 70 laipsnių pagal 

' 1Cobbą
M42.05 Jaunatvinė (juvelininė) stuburo osteochondrozė, krūtinės 

ir juosmens sritis

Gydytojas chirurgas (neurochirurgas)
M40.05 Laikysenos kifozė, krūtinės ir juosmens sritis – skiriama 

tik vaikams (mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 
metų), kai kifozė siekia nuo 40 iki 70 laipsnių pagal 

' 1Cobbą
M42.05 Jaunatvinė (juvelininė) stuburo osteochondrozė, krūtinės 

ir juosmens sritis

Techninis aprašymas ir paskirtis

! Gaminamas iš termoplastinių medžiagų ir metalo.
! Fiksuoja, prilaiko stuburo krūtininę ir juosmeninę dalis.

Gydytojas reumatologas
M40.05 Laikysenos kifozė, krūtinės ir juosmens sritis – skiriama 

tik vaikams (mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 
metų), kai kifozė siekia nuo 40 iki 70 laipsnių pagal 

' 1Cobbą
M42.05 Jaunatvinė (juvelininė) stuburo osteochondrozė, krūtinės 

ir juosmens sritis

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
M40.05 Laikysenos kifozė, krūtinės ir juosmens sritis – skiriama 

tik vaikams (mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 
metų), kai kifozė siekia nuo 40 iki 70 laipsnių pagal 

' 1Cobbą
M42.05 Jaunatvinė (juvelininė) stuburo osteochondrozė, krūtinės 

ir juosmens sritis

1Gaminį galima užsakyti tik tuomet, jei medicinos dokumentų išraše kartu su diagnoze 
pagal TLK-10-AM nurodoma informacija, atitinkanti ortopedijos techninės 
priemonės skyrimo sąlygą (ortopedijos techninių priemonių sąraše žymima 
skaičiumi).
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STUBURO ĮTVARINĖS SISTEMOS

KRŪTINĖS–JUOSMENS ĮTVARAS

Tipų grupė: KR 1-16

Tipas: KR 1-16
Reg. Nr.: LT-M/04/003009

14

Techninis aprašymas ir paskirtis

!  Gaminama pagal individualų modelį iš termoplastinių medžiagų, panaudojant 
individualiai pritaikomas atramines detales ir papildomus elementus pečių juostai 
sutvirtinti ir stuburui koreguoti.

! Koreguoja stuburo deformacijas trijų atramos taškų principu ir fiksuoja reikiamoje 
padėtyje.

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM:

Gydytojas ortopedas - traumatologas
M41.00 Vaikų idiopatinė skoliozė, įvairios stuburo sritys – skiriama mergaitėms iki 

14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal 
' 1Cobbą

M41.05 Vaikų idiopatinė skoliozė, krūtinės ir juosmens sritis – skiriama mergaitėms 
iki 14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių 

' 1pagal Cobbą
M41.06 Vaikų idiopatinė skoliozė, juosmens sritis – skiriama mergaitėms iki 14 

metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal 
' 1Cobbą

M41.07 Vaikų idiopatinė skoliozė, juosmens ir kryžmens sritis – skiriama 
mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 

' 1laipsnių pagal Cobbą

M41.10 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, įvairios stuburo sritys –  
skiriama mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė 

' 1didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą
M41.15 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, krūtinės ir juosmens sritis –  

skiriama mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė 
' 1didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą

M41.16 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, juosmens sritis – skiriama 
mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 

' 1laipsnių pagal Cobbą
M41.17 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, juosmens ir kryžmens sritis – 

skiriama mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė 
' 1didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą

M41.19 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, nepatikslinta sritis – skiriama 
mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 

' 1laipsnių pagal Cobbą
1Z98.8 Kitos  patikslintos poprocedūrinės būklės (būtina nurodyti lokalizaciją)

Gydytojas chirurgas (neurochirurgas)
M41.00 Vaikų idiopatinė skoliozė, įvairios stuburo sritys – skiriama mergaitėms iki 

14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal 
' 1Cobbą

M41.05 Vaikų idiopatinė skoliozė, krūtinės ir juosmens sritis – skiriama mergaitėms 
iki 14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių 

' 1pagal Cobbą
M41.06 Vaikų idiopatinė skoliozė, juosmens sritis – skiriama mergaitėms iki 14 

metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal 
' 1Cobbą

M41.07 Vaikų idiopatinė skoliozė, juosmens ir kryžmens sritis – skiriama 
mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 

' 1laipsnių pagal Cobbą
M41.10 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, įvairios stuburo sritys – 

skiriama mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė 
' 1didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą

M41.15 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, krūtinės ir juosmens sritis – 
skiriama mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė 

' 1didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą
M41.16 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, juosmens sritis – skiriama 

mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 
' 1laipsnių pagal Cobbą

M41.17 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, juosmens ir kryžmens sritis – 
skiriama mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė 

' 1didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą
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M41.19 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, nepatikslinta sritis – skiriama 
mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 

' 1laipsnių pagal Cobbą
1Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės  (būtina nurodyti lokalizaciją)

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
M41.00 Vaikų idiopatinė skoliozė, įvairios stuburo sritys – skiriama mergaitėms iki 

14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal 
' 1Cobbą

M41.05 Vaikų idiopatinė skoliozė, krūtinės ir juosmens sritis – skiriama mergaitėms 
iki 14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių 

' 1pagal Cobbą
M41.06 Vaikų idiopatinė skoliozė, juosmens sritis – skiriama mergaitėms iki 14 

metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal 
' 1Cobbą

M41.07 Vaikų idiopatinė skoliozė, juosmens ir kryžmens sritis – skiriama 
mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 

' 1laipsnių pagal Cobbą
M41.10 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, įvairios stuburo sritys – 

skiriama mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė 
' 1didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą

M41.15 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, krūtinės ir juosmens sritis – 
skiriama mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė 

' 1didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą
M41.16 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, juosmens sritis – skiriama 

mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 
' 1laipsnių pagal Cobbą

M41.17 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, juosmens ir kryžmens sritis – 
skiriama mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė 

' 1didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą
M41.19 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, nepatikslinta sritis – skiriama 

mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 
' 1laipsnių pagal Cobbą

1Gaminį galima užsakyti tik tuomet, jei medicinos dokumentų išraše kartu su diagnoze pagal TLK-10-AM 
nurodoma informacija, atitinkanti ortopedijos techninės priemonės skyrimo sąlygą (ortopedijos techninių 
priemonių sąraše žymima skaičiumi).

VIRŠUTINIŲ GALŪNIŲ ĮTVARINĖS SISTEMOS
(NEŠIOJAMOS)
PETIES ĮTVARAS

Techninis aprašymas ir paskirtis

! Gaminamas iš metalo ir (ar) termoplastinių medžiagų. Paminkštinti atraminiai 
paviršiai.

! Imobilizuoja ranką ir nustato reikiamą galūnės padėtį, kuri gali būti koreguojama.

Tipų grupė: RA 2-2

Tipas: RA 2-2
Reg. Nr.: LT/CA01/MDD/2-00208/11

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM:

Gydytojas ortopedas - traumatologas
S42.1 Mentės lūžis
S42.49 Žastikaulio apatinės dalies kiti ir nepatikslinti lūžiai
S42.7 Dauginiai raktikaulio, mentės ir žastikaulio lūžiai

Gydytojas chirurgas (neurochirurgas)
S42.1 Mentės lūžis
S42.49 Žastikaulio apatinės dalies kiti ir nepatikslinti lūžiai
S42.7 Dauginiai raktikaulio, mentės ir žastikaulio lūžiai

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
S42.1 Mentės lūžis
S42.49 Žastikaulio apatinės dalies kiti ir nepatikslinti lūžiai
S42.7 Dauginiai raktikaulio, mentės ir žastikaulio lūžiai

17
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VIRŠUTINIŲ GALŪNIŲ ĮTVARINĖS SISTEMOS
(NEŠIOJAMOS)

RIEŠO – PLAŠTAKOS – PIRŠTŲ ĮTVARAS

Tipų grupė: RT 1-9

18

Techninis aprašymas ir paskirtis

! Gaminama iš termoplastinių medžiagų.
! Fiksuoja riešo sąnarį ir plaštaką reikiamoje padėtyje.

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM:

Gydytojas ortopedas - traumatologas
G80.0 Spazminis  cerebrinis paralyžius
G81.1 Spazminė hemiplegija
G82.1 Spazminė paraplegija
G82.4 Spazminė tetraplegija
G83.0 Rankų diplegija
G83.2 Rankos monoplegija
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės

1 (būtina nurodyti lokalizaciją)

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas
G80.0 Spazminis  cerebrinis paralyžius
G81.1 Spazminė hemiplegija
G82.1 Spazminė paraplegija
G82.4 Spazminė tetraplegija

Tipas: RT 1-6-3
Reg. Nr.: LT/CA01/MDD/2-00661/05

Tipas: RT 1-9
Reg. Nr.: LT/CA01/MDD/2-00012/06

Tipas: UFS-01
Reg. Nr.: LT/CA01/MDD/2-00005/06

Tipas: RT 1-6-1
Reg. Nr.: LT/CA01/MDD/2-00662/05

G83.0 Rankų diplegija
G83.2 Rankos monoplegija

Gydytojas neurologas
G80.0 Spazminis  cerebrinis paralyžius
G81.1 Spazminė hemiplegija
G82.1 Spazminė paraplegija
G82.4 Spazminė tetraplegija
G83.0 Rankų diplegija
G83.2 Rankos monoplegija

Gydytojas chirurgas (neurochirurgas)
G80.0 Spazminis  cerebrinis paralyžius
G81.1 Spazminė hemiplegija
G82.1 Spazminė paraplegija
G82.4 Spazminė tetraplegija
G83.0 Rankų diplegija
G83.2 Rankos monoplegija
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės

1 (būtina nurodyti lokalizaciją)

Gydytojas reumatologas
M21.84 Kitos įgytos galūnių deformacijos, patikslintos, 

plaštaka – skiriama, jei deformacijos atsiranda dėl  
1reumatinių ligų  

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
G80.0 Spazminis  cerebrinis paralyžius
G81.1 Spazminė hemiplegija
G82.1 Spazminė paraplegija
G82.4 Spazminė tetraplegija
G83.0 Rankų diplegija
G83.2 Rankos monoplegija

1Gaminį galima užsakyti tik tuomet, jei medicinos dokumentų išraše kartu su diagnoze 
pagal TLK-10-AM nurodoma informacija, atitinkanti ortopedijos techninės 
priemonės skyrimo sąlygą (ortopedijos techninių priemonių sąraše žymima 
skaičiumi).
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VIRŠUTINIŲ GALŪNIŲ ĮTVARINĖS SISTEMOS
(NEŠIOJAMOS)

ALKŪNĖS ĮTVARAS 

Tipų grupė: RT 3-1-2

Tipas: RT 3-1-2
Reg. Nr.: LT/CA01/MDD/2-00009/06

Techninis aprašymas ir paskirtis

! Gaminama pagal individualų modelį iš termoplastinių medžiagų.
! Imobilizuoja žasto ir dilbio kaulus ir sudaro galimybę keisti alkūnės sąnario 

lenkimo kampą reguliuojamojo kampo lankstais (1-2 vnt.).

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM:

Gydytojas ortopedas -  traumatologas
G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius
G81.1 Spazminė hemiplegija
G83.2 Rankos monoplegija
S42.4 Žastikaulio apatinės dalies lūžis
S52.0 Alkūnkaulio viršutinės dalies lūžis
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės

1 (būtina nurodyti lokalizaciją)

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas
G81.1 Spazminė hemiplegija
G83.2 Rankos monoplegija
S42.4 Žastikaulio apatinės dalies lūžis
S52.0 Alkūnkaulio viršutinės dalies lūžis
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Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės
1 (būtina nurodyti lokalizaciją)

Gydytojas neurologas
G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius
G81.1 Spazminė hemiplegija
G83.2 Rankos monoplegija

Gydytojas chirurgas (neurochirurgas)
G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius
G81.1 Spazminė hemiplegija
G83.2 Rankos monoplegija
S42.4 Žastikaulio apatinės dalies lūžis
S52.0 Alkūnkaulio viršutinės dalies lūžis
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės

1 (būtina nurodyti lokalizaciją)

Gydytojas reumatologas
M24.53 Sąnario kontraktūra, dilbis – skiriama, jei kontraktūra 

1atsiranda dėl reumatinių ligų

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius
G81.1 Spazminė hemiplegija
G83.2 Rankos monoplegija
S42.4 Žastikaulio apatinės dalies lūžis
S52.0 Alkūnkaulio viršutinės dalies lūžis

1Gaminį galima užsakyti tik tuomet, jei medicinos dokumentų išraše kartu su diagnoze 
pagal TLK-10-AM nurodoma informacija, atitinkanti ortopedijos techninės priemonės 
skyrimo sąlygą (ortopedijos techninių priemonių sąraše žymima skaičiumi).
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VIRŠUTINIŲ GALŪNIŲ ĮTVARINĖS SISTEMOS
(NEŠIOJAMOS)

ALKŪNĖS – RIEŠO ĮTVARAS

Tipų grupė: RT 4
Bazinė kaina: 550,00 Lt

Tipas: UFS-04
Reg. Nr.: LT/CA01/MDD/2-00010/06

Techninis aprašymas ir paskirtis

! Gaminama iš termoplastinių medžiagų.
! Imobilizuoja alkūnės ir (ar) riešo sąnarį reikiamoje padėtyje.

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM:

Gydytojas ortopedas - traumatologas
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės

1 (būtina nurodyti lokalizaciją)

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės

1 (būtina nurodyti lokalizaciją)

Gydytojas chirurgas (neurochirurgas)
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės

1 (būtina nurodyti lokalizaciją)

1Gaminį galima užsakyti tik tuomet, jei medicinos dokumentų išraše kartu su diagnoze 
pagal TLK-10-AM nurodoma informacija, atitinkanti ortopedijos techninės 
priemonės skyrimo sąlygą (ortopedijos techninių priemonių sąraše žymima 
skaičiumi).

Tipas: RT 4-1-2
Reg. Nr.: LT/CA01/MDD/2-00008/06
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APATINIŲ GALŪNIŲ ĮTVARINĖS SISTEMOS

KULKŠNIES – PĖDOS ĮTVARAS

Tipų grupė: KA 1-6

Techninis aprašymas ir paskirtis

! Gaminama iš termoplastinių medžiagų, iš vidaus paminkštinta.
! Termoplastinės dalys tarpusavyje sujungiamos su čiurnos sąnario lenkimo kampą 

reguliuojančiais lankstais (po 2 vnt.).
! Fiksuoja pėdos padėtį blauzdos atžvilgiu arba riboja judesio amplitudę.

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM:

Gydytojas ortopedas - traumatologas
1S82.3 Blauzdikaulio apatinės dalies lūžis – skiriama tik  suaugusiems

S86.0 Achilo sausgyslės sužalojimas
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama tik po pėdos ir čiurnos 

1operacijų
Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas

S86.0 Achilo sausgyslės sužalojimas
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama tik po pėdos ir 

1čiurnos operacijų

Gydytojas chirurgas (neurochirurgas)
1S82.3 Blauzdikaulio apatinės dalies lūžis – skiriama tik  suaugusiems

S86.0 Achilo sausgyslės sužalojimas
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama tik po pėdos ir 

1čiurnos operacijų
1Gaminį galima užsakyti tik tuomet, jei medicinos dokumentų išraše kartu su diagnoze pagal TLK-10-AM 
nurodoma informacija, atitinkanti ortopedijos techninės priemonės skyrimo sąlygą (ortopedijos techninių 
priemonių sąraše žymima skaičiumi).

Tipas: KA 1-6

Reg. Nr.: LT/CA01/MDD/2-00039/08

Tipas: KA 1-6-1
Reg. Nr.: LT/CA01/MDD/2-00040/08
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APATINIŲ GALŪNIŲ ĮTVARINĖS SISTEMOS

KULKŠNIES – PĖDOS ĮTVARAS

Tipų grupė: KT 1-1

Tipas: KT 1-1-3
Reg. Nr.: LT-M/04/002984

Techninis aprašymas ir paskirtis

! Gaminama pagal individualų modelį iš termoplastinių medžiagų.
! Gali būti gaminama taikant papildomus šoninius sutvirtinimus arba įtvaro pėdos ir 

blauzdos dalis sujungiant lankstais.
! Fiksuoja čiurnos sąnarį, nevaržydamas lenkimo ir tiesimo funkcijų, arba 

imobilizuoja čiurnos sąnarį.

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM:

Gydytojas ortopedas - traumatologas
M21.30 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), dauginės vietos
M21.37 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), čiurna ir pėda
G57.3 Lateralinio pakinklio nervo pažeidimas
G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius
G81.1 Spazminė hemiplegija
G82.0 Vangioji paraplegija
G82.1 Spazminė paraplegija
G82.3 Vangioji tetraplegija
G82.4 Spazminė tetraplegija
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Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas
M21.30 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), dauginės vietos
M21.37 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), čiurna ir pėda
G57.3 Lateralinio pakinklio nervo pažeidimas
G81.1 Spazminė hemiplegija
G82.0 Vangioji paraplegija
G82.1 Spazminė paraplegija
G82.3 Vangioji tetraplegija
G82.4 Spazminė tetraplegija

Gydytojas neurologas
G57.3 Lateralinio pakinklio nervo pažeidimas
G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius
G81.1 Spazminė hemiplegija
G82.0 Vangioji paraplegija
G82.1 Spazminė paraplegija
G82.3 Vangioji tetraplegija
G82.4 Spazminė tetraplegija

Gydytojas chirurgas (neurochirurgas)
M21.30 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), dauginės vietos
M21.37 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), čiurna ir pėda
G57.3 Lateralinio pakinklio nervo pažeidimas
G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius
G81.1 Spazminė hemiplegija
G82.0 Vangioji paraplegija
G82.1 Spazminė paraplegija
G82.3 Vangioji tetraplegija
G82.4 Spazminė tetraplegija

Gydytojas reumatologas
M21.30 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), dauginės vietos
M21.37 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), čiurna ir pėda

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
M21.30 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), dauginės vietos
M21.37 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), čiurna ir pėda
G57.3 Lateralinio pakinklio nervo pažeidimas
G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius
G81.1 Spazminė hemiplegija
G82.0 Vangioji paraplegija
G82.1 Spazminė paraplegija
G82.3 Vangioji tetraplegija
G82.4 Spazminė tetraplegija



27

APATINIŲ GALŪNIŲ ĮTVARINĖS SISTEMOS

KULKŠNIES – PĖDOS ĮTVARAS

Techninis aprašymas ir paskirtis

! Gaminama iš termoplastinių medžiagų. Įtvaras apima atitinkamas blauzdos ir 
pėdos dalis.

! Koreguoja įgimtą pėdos ir čiurnos deformaciją, fiksuoja čiurnos sąnarį.
! Tik vaikams.

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM:

Gydytojas ortopedas - traumatologas
Q66.0 Į  vidų iškrypusi „arklio pėda“ (Talipes equinovarus)
Q66.1 Į  vidų iškrypusi kulninė pėda  (Talipes calcaneovarus)
Q66.2 Į vidų iškrypęs  padas (Metatarsus varus)
Q66.2 Į vidų iškrypęs padas (Metatarsus varus) – skiriama Denis 

Browne Bar įtvaras
Q66.3 Kitas įgimtas pėdos iškrypimas  į vidų. Įgimtas į vidų 

iškrypęs kojos nykštys (hallux varus)
Q66.4 Į išorę iškrypusi kulninė pėda (Talipes calcaneovalgus)
Q66.6 Kitas įgimtas pėdos iškrypimas  į išorę
Q66.7 Įgaubta pėda (Pes cavus)
Q66.8 Kitos įgimtos pėdos deformacijos
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės ( būtina nurodyti 

1lokalizaciją)
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Tipų grupė: KT 1-2

Tipas: KT 1-2

(tik vaikams iki 1 metų amžiaus)
Reg. Nr.: LT/CA01/MDD/2-00654/05

Gydytojas chirurgas (neurochirurgas)
Q66.0 Į  vidų iškrypusi „arklio pėda“ (Talipes equinovarus)
Q66.8 Kitos įgimtos pėdos deformacijos
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės ( būtina nurodyti 

1lokalizaciją)

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
Q66.0 Į  vidų iškrypusi „arklio pėda“ (Talipes equinovarus)
Q66.1 Į  vidų iškrypusi kulninė pėda  (Talipes calcaneovarus)
Q66.2 Į vidų iškrypęs  padas (Metatarsus varus)
Q66.3 Kitas įgimtas pėdos iškrypimas  į vidų. Įgimtas į vidų 

iškrypęs kojos nykštys (hallux varus)
Q66.4 Į išorę iškrypusi kulninė pėda (Talipes calcaneovalgus)
Q66.6 Kitas įgimtas pėdos iškrypimas  į išorę
Q66.7 Įgaubta pėda (Pes cavus)
Q66.8 Kitos įgimtos pėdos deformacijos

1Gaminį galima užsakyti tik tuomet, jei medicinos dokumentų išraše kartu su diagnoze 
pagal TLK-10-AM nurodoma informacija, atitinkanti ortopedijos techninės 
priemonės skyrimo sąlygą (ortopedijos techninių priemonių sąraše žymima 
skaičiumi).



APATINIŲ GALŪNIŲ ĮTVARINĖS SISTEMOS

KELIO – KULKŠNIES – PĖDOS ĮTVARAS

Tipų grupė: KT 1-5

Tipas: KT 1-5
Reg. Nr.: LT-M/04/002983

Techninis aprašymas ir paskirtis

! Gaminama iš termoplastinių medžiagų, galimi šoniniai sutvirtinimai.
! Imobilizuoja šlaunį, kelį, blauzdą, čiurną.

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM:

Gydytojas ortopedas -  traumatologas
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama esant lūžių 

1(diagnozių kodai S72.4, S82, T02.3, T02.5)

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama esant lūžių 

1(diagnozių kodai S72.4, S82, T02.3, T02.5)

Gydytojas neurologas
I69.8 Kitų ir nepatikslintų cerebrovaskulinių (smegenų kraujagyslių)  

1ligų pasekmės – skiriama tik esant parezei po insulto

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
I69.8 Kitų ir nepatikslintų cerebrovaskulinių (smegenų kraujagyslių) 

1ligų pasekmės – skiriama tik esant parezei po insulto

1Gaminį galima užsakyti tik tuomet, jei medicinos dokumentų išraše kartu su diagnoze pagal 
TLK-10-AM nurodoma informacija, atitinkanti ortopedijos techninės priemonės skyrimo 
sąlygą (ortopedijos techninių priemonių sąraše žymima skaičiumi).28

APATINIŲ GALŪNIŲ ĮTVARINĖS SISTEMOS

KELIO – KULKŠNIES – PĖDOS ĮTVARAS

Tipų grupė: KA 3-6

Tipas: KA 3-6
Reg. Nr.: LT/CA01/MDD/2-00209/11
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Techninis aprašymas ir paskirtis

! Gaminama pagal individualų modelį iš termoplastinių medžiagų, iš vidaus 
paminkštinta.

! Apima šlaunį, blauzdą ir pėdą. Termoplastinės dalys tarpusavyje sujungiamos 
lankstais per kelio sąnarį (su kelio sąnario lenkimo reguliuojamąja detale arba be 
jos – 2 vnt.) ir čiurnos sąnarį (2 vnt.).

! Užtikrina sąnarių stabilumą, koreguoja deformacijos ir (ar) kompensuoja kojos 
sutrumpėjimą.

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM:

Gydytojas ortopedas -  traumatologas
G81 Hemiplegija
G82 Paraplegija ir tetraplegija
G83.1 Kojos monoplegija
T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, įmplantų ir transplantantų 

nepatikslinta komplikacija; po kelio sąnario ortopedinių 
1protezų implantų išėmimo

Q72.2 Įgimtos blauzdos ir pėdos nebuvimas
Q72.5 Išilginis redukcinis blauzdikaulio defektas

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas
G83.1 Kojos monoplegija
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Gydytojas neurologas
G81 Hemiplegija
G82 Paraplegija ir tetraplegija
G83.1 Kojos monoplegija

Gydytojas chirurgas (neurochirurgas)
T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, įmplantų ir transplantantų 

nepatikslinta komplikacija; po kelio sąnario ortopedinių 
1protezų implantų išėmimo

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
G81 Hemiplegija
G82 Paraplegija ir tetraplegija
G83.1 Kojos monoplegija
T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, įmplantų ir transplantantų 

nepatikslinta komplikacija; po kelio sąnario ortopedinių 
1protezų implantų išėmimo

Q72.2 Įgimtos blauzdos ir pėdos nebuvimas
Q72.5 Išilginis redukcinis blauzdikaulio defektas

1Gaminį galima užsakyti tik tuomet, jei medicinos dokumentų išraše kartu su diagnoze 
pagal TLK-10-AM nurodoma informacija, atitinkanti ortopedijos techninės 
priemonės skyrimo sąlygą (ortopedijos techninių priemonių sąraše žymima 
skaičiumi).

APATINIŲ GALŪNIŲ ĮTVARINĖS SISTEMOS

KLUBO ĮTVARAS (įskaitant abdukcinius įtvarus)

Tipų grupė: KT 4-2-2

Tipas: KT 4-2-1
Reg. Nr.: LT/CA01/MDD/2-00663/05

Techninis aprašymas ir paskirtis

! Gaminama pagal individualų modelį iš termoplastinių medžiagų.
! Įtvaro kietosios dalys apima šlaunies, klubo sąnario, juosmens dalis.
! Įtvaras skirtas krūviui palengvinti, fiziologiniam judesiui apriboti.

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM:

Gydytojas ortopedas -  traumatologas
1Q65.0 Vienpusė įgimta klubo sąnario dislokacija – skiriama vaikams iki 7 metų

1Q65.1 Abipusė įgimta klubo sąnario dislokacija – skiriama vaikams iki 7 metų
Q74.3 Įgimta dauginė artrogripozė

Gydytojas chirurgas (neurochirurgas)
1Q65.0 Vienpusė įgimta klubo sąnario dislokacija – skiriama vaikams iki 7 metų

1Q65.1 Abipusė įgimta klubo sąnario dislokacija – skiriama vaikams iki 7 metų

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
1Q65.0 Vienpusė įgimta klubo sąnario dislokacija – skiriama vaikams iki 7 metų

1Q65.1 Abipusė įgimta klubo sąnario dislokacija – skiriama vaikams iki 7 metų
Q74.3 Įgimta dauginė artrogripozė

1Gaminį galima užsakyti tik tuomet, jei medicinos dokumentų išraše kartu su diagnoze pagal TLK-10-AM 
nurodoma informacija, atitinkanti ortopedijos techninės priemonės skyrimo sąlygą (ortopedijos techninių 
priemonių sąraše žymima skaičiumi).
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APATINIŲ GALŪNIŲ ĮTVARINĖS SISTEMOS

KLUBO – KELIO – KULKŠNIES – PĖDOS ĮTVARAS 

Tipų grupė: KT 5-2-1

Tipas: KT 5-2-1
Reg. Nr.: LT/CA01/MDD/2-00664/05
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Techninis aprašymas ir paskirtis

! Gaminamas iš termoplastinių medžiagų.
! Įtvaro dalys apima dubenį, šlaunį, blauzdą, čiurną ir pėdą.
! Imobilizuoja klubo, kelio, čiurnos sąnarius.

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM:

Gydytojas ortopedas -  traumatologas
S72.7 Dauginiai šlaunikaulio lūžiai
S74.0 Sėdimojo nervo sužalojimas klubo ir šlaunies lygyje
S74.1 Šlauninio nervo sužalojimas klubo ir šlaunies lygyje
S74.7 Kelių nervų sužalojimas klubo ir šlaunies lygyje
S76 Raumenų ir sausgyslių sužalojimas klubo ir šlaunies lygyje
T02.3 Lūžiai, apimantys vienos kojos kelias  sritis – skiriama, jei 

1yra lūžusi šlaunis ir blauzda kartu (po operacinio gydymo)
T02.5 Lūžiai, apimantys abiejų  kojų kelias  sritis – skiriama, jei  

1yra lūžusi šlaunis ir blauzda kartu (po operacinio gydymo)
T02.7 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį bei 

dubenį ir galūnę (-es)
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama, jei yra 

1lūžusi šlaunis ir blauzda kartu (po operacinio gydymo)

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas
S74.0 Sėdimojo nervo sužalojimas klubo ir šlaunies lygyje
S74.1 Šlauninio nervo sužalojimas klubo ir šlaunies lygyje
S74.7 Kelių nervų sužalojimas klubo ir šlaunies lygyje
S76 Raumenų ir sausgyslių sužalojimas klubo ir šlaunies 

lygyje

Gydytojas chirurgas (neurochirurgas)
S72.7 Dauginiai šlaunikaulio lūžiai
S74.0 Sėdimojo nervo sužalojimas klubo ir šlaunies lygyje
S74.1 Šlauninio nervo sužalojimas klubo ir šlaunies lygyje
S74.7 Kelių nervų sužalojimas klubo ir šlaunies lygyje
S76 Raumenų ir sausgyslių sužalojimas klubo ir šlaunies 

lygyje
T02.3 Lūžiai, apimantys vienos kojos kelias  sritis – skiriama, 

jei yra lūžusi šlaunis ir blauzda kartu (po operacinio 
1gydymo)

T02.5 Lūžiai, apimantys abiejų  kojų kelias  sritis – skiriama, jei  
yra lūžusi šlaunis ir blauzda kartu (po operacinio 

1gydymo)
T02.7 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį 

bei dubenį ir galūnę (-es)
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama, jei 

yra lūžusi šlaunis ir blauzda kartu (po operacinio 
1gydymo)

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
S72.7 Dauginiai šlaunikaulio lūžiai
S74.0 Sėdimojo nervo sužalojimas klubo ir šlaunies lygyje
S74.1 Šlauninio nervo sužalojimas klubo ir šlaunies lygyje
S74.7 Kelių nervų sužalojimas klubo ir šlaunies lygyje
S76 Raumenų ir sausgyslių sužalojimas klubo ir šlaunies 

lygyje
T02.3 Lūžiai, apimantys vienos kojos kelias  sritis – skiriama, 

jei yra lūžusi šlaunis ir blauzda kartu (po operacinio 
1gydymo)

T02.5 Lūžiai, apimantys abiejų  kojų kelias  sritis – skiriama, jei  
yra lūžusi šlaunis ir blauzda kartu (po operacinio 

1gydymo)
T02.7 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį 

bei dubenį ir galūnę (-es)

1Gaminį galima užsakyti tik tuomet, jei medicinos dokumentų išraše kartu su 
diagnoze pagal TLK-10-AM nurodoma informacija, atitinkanti ortopedijos 
techninės priemonės skyrimo sąlygą (ortopedijos techninių priemonių sąraše 
žymima skaičiumi).
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APATINIŲ GALŪNIŲ ĮTVARINĖS SISTEMOS

KELIO ĮTVARAS 

Tipų grupė: KA 2-2

Tipas: KA 2-2
Reg. Nr.: LT/CA01/MDD/2-00642/05
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Techninis aprašymas ir paskirtis

! Gaminama pagal individualų modelį iš termoplastinių medžiagų, iš vidaus 
paminkštinta.
! Šlaunies ir blauzdos dalys tarpusavyje sujungiamos lankstais – fiksuojančiaisiais 
kelio sąnarį arba lanksčiaisiais (1-2 vnt.) –pritvirtintais vidinėje ir (ar) išorinėje kelio 
sąnario pusėse.
! Fiksuoja ir (ar) koreguoja deformaciją pagal trijų atramos taškų principą.

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM:

Gydytojas ortopedas -  traumatologas
G81 Hemiplegija
T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, įmplantų ir transplantantų 

nepatikslinta komplikacija – skiriama, kai išimami ne 
ortopedinių protezų implantai (tik kelio sąnario)1

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas
G81 Hemiplegija

Gydytojas neurologas
G81 Hemiplegija

Gydytojas chirurgas (neurochirurgas)
T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, įmplantų ir transplantantų 

nepatikslinta komplikacija – skiriama, kai išimami ne 
1ortopedinių protezų implantai (tik kelio sąnario)

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
G81 Hemiplegija
T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, įmplantų ir transplantantų 

nepatikslinta komplikacija – skiriama, kai išimami ne 
1ortopedinių protezų implantai (tik kelio sąnario)

1Gaminį galima užsakyti tik tuomet, jei medicinos dokumentų išraše kartu su diagnoze 
pagal TLK-10-AM nurodoma informacija, atitinkanti ortopedijos techninės 
priemonės skyrimo sąlygą (ortopedijos techninių priemonių sąraše žymima 
skaičiumi).
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APATINIŲ GALŪNIŲ ĮTVARINĖS SISTEMOS

KELIO ĮTVARAS 

Tipų grupė: KA 3-3

Tipas: KA 3-3
Reg. Nr.: LT-M/04/003004

Techninis aprašymas ir paskirtis

! Gaminamas iš tekstilinių medžiagų, taikant papildomus elementus: šoninius 
lankstus (2 vnt.) ir žiedą girnelei centruoti.

! Apima apatinę šlaunies ir viršutinę blauzdos dalis.
! Fiksuoja ir (ar) koreguoja kelio sąnarį, gali centruoti girnelę.

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM:

Gydytojas ortopedas – traumatologas
G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius
M23.51 Lėtinis kelio sąnario nestabilumas, priekinis kryžminis 

raištis ar priekinis vidinio menisko ragas
M23.52 Lėtinis kelio sąnario nestabilumas, užpakalinis kryžminis 

raištis ar užpakalinis vidinio menisko ragas

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas
M23.51 Lėtinis kelio sąnario nestabilumas, priekinis kryžminis 

raištis ar priekinis vidinio menisko ragas
M23.52 Lėtinis kelio sąnario nestabilumas, užpakalinis kryžminis 

raištis ar užpakalinis vidinio menisko ragas
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Gydytojas neurologas
G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius
I69.8 Kitų ir nepatikslintų cerebrovaskulinių (smegenų 

kraujagyslių) ligų pasekmės – skiriama tik esant parezei 
po insulto¹

Gydytojas chirurgas (neurochirurgas)
G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius
M23.51 Lėtinis kelio sąnario nestabilumas, priekinis kryžminis 

raištis ar priekinis vidinio menisko ragas
M23.52 Lėtinis kelio sąnario nestabilumas, užpakalinis kryžminis 

raištis ar užpakalinis vidinio menisko ragas

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius
I69.8 Kitų ir nepatikslintų cerebrovaskulinių (smegenų 

kraujagyslių) ligų pasekmės – skiriama tik esant parezei 
po insulto¹

1Gaminį galima užsakyti tik tuomet, jei medicinos dokumentų išraše kartu su diagnoze 
pagal TLK-10-AM nurodoma informacija, atitinkanti ortopedijos techninės 
priemonės skyrimo sąlygą (ortopedijos techninių priemonių sąraše žymima 
skaičiumi).
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APATINIŲ GALŪNIŲ ĮTVARINĖS SISTEMOS

KELIO ĮTVARAS 

Tipų grupė: KA 3-4

Tipas: KA 3-4

Reg. Nr.: LT/CA01/MDD/2-00041/08

Tipas: KA 3-4-1

Reg. Nr.: LT/CA01/MDD/2-00042/08

Techninis aprašymas ir paskirtis

! Gaminama pagal individualų modelį iš tekstilinių ar termoplastinių medžiagų, 
apima šlaunį ir blauzdą. Tekstilinės ir (ar) termoplastinės dalys (iš vidaus 
paminkštintos) tarpusavyje sujungiamos lankstais (2 vnt.), tvirtinamais medialinėje 
ir lateralinėje kelio sąnario pusėse.

! Įtvaro lankstai gali būti nustatomi reikiamu kampu.
! Fiksuoja ir imobilizuoja kelio sąnarį reikiamu kampu arba riboja judesio 

amplitudę.

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM:

Gydytojas ortopedas – traumatologas
S83.43 Lateralinio šalutinio raiščio plyšimas
S83.44 Medialinio šalutinio raiščio plyšimas
S83.53 Priekinio kryžminio raiščio plyšimas
S83.54 Užpakalinio kryžminio raiščio plyšimas
Z98.8 Kitos patikslintos procedūros (diagnozių kodai S83.7, 

1S82.1, S72.4, S83.53, S83.54)

Plastinės ir rekonstrukcijos chirurgijos gydytojas
S83.43 Lateralinio šalutinio raiščio plyšimas
S83.44 Medialinio šalutinio raiščio plyšimas
S83.53 Priekinio kryžminio raiščio plyšimas
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S83.54 Užpakalinio kryžminio raiščio plyšimas
Z98.8 Kitos patikslintos procedūros (diagnozių kodai S83.7, 

1S82.1, S72.4, S83.53, S83.54)

Gydytojas chirurgas (neurochirurgas)
S83.43 Lateralinio šalutinio raiščio plyšimas
S83.44 Medialinio šalutinio raiščio plyšimas
S83.53 Priekinio kryžminio raiščio plyšimas
S83.54 Užpakalinio kryžminio raiščio plyšimas
Z98.8 Kitos patikslintos procedūros (diagnozių kodai S83.7, 

1S82.1, S72.4, S83.53, S83.54)

1Gaminį galima užsakyti tik tuomet, jei medicinos dokumentų išraše kartu su diagnoze 
pagal TLK-10-AM nurodoma informacija, atitinkanti ortopedijos techninės 
priemonės skyrimo sąlygą (ortopedijos techninių priemonių sąraše žymima 
skaičiumi).
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Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM:

Gydytojas ortopedas - traumatologas
Z44.1 Kojos (viso) (dalinio) protezo parinkimas ir pritaikymas – 

1skiriama tik protezuotai kojai
Z46.7 Ortopedinių prietaisų parinkimas ir pritaikymas – 

1skiriama, jei nuolat dėvimas kojos įtvaras

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
Z44.1 Kojos (viso) (dalinio) protezo parinkimas ir pritaikymas – 

1skiriama tik protezuotai kojai
Z46.7 Ortopedinių prietaisų parinkimas ir pritaikymas – 

1skiriama, jei nuolat dėvimas kojos įtvaras

1Gaminį galima užsakyti tik tuomet, jei medicinos dokumentų išraše kartu su diagnoze 
pagal TLK-10-AM nurodoma informacija, atitinkanti ortopedijos techninės 
priemonės skyrimo sąlygą (ortopedijos techninių priemonių sąraše žymima 
skaičiumi).

2Basutė – vasarinė avalynė. Gali būti su atvira arba uždara nosele, su užkulniu arba 
be jo.
3Pusbatis – avalynė, kurios šoneliai dengia visą viršutinę pėdos dalį žemiau kulkšnies 
sąnario. Gali būti be užsegimo ir su užsegimu (suvarstomi, su sagtelėmis, lipniu 
užsegimu, dirželiais ir pan.).
4Batukas – avalynė, kurios šoneliai dengia visą viršutinę pėdos dalį ir apima kulkšnies 
sąnarį. Gali būti be užsegimo ir su užsegimu (suvarstomi, su sagtelėmis, lipniu 
užsegimu, užtrauktuku, dirželiais ir pan.).
5Aulinukas – avalynė, kurios šoneliai dengia visą viršutinė pėdos dalį, apima 
kulkšnies sąnarį, su aulais iki kelio sąnario. Gali būti be užsegimo  ir su užsegimu 
(suvarstomi, su sagtelėmis, lipniu užsegimu, užtrauktuku, dirželiais ir pan.). 
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ORTOPEDINĖ AVALYNĖ

GATAVA ORTOPEDINĖ AVALYNĖ, ĮSKAITANT ILGAAULĘ
GATAVĄ AVALYNĘ MINKŠTU VIDUMI

Tipų grupė: AD 2-1 (tik suaugusiems)

Tipas: AD 2-1
Reg. Nr.: LT/CA01/MDD/2-00644/05

JONAS ARAS

NOJUS

Techninis aprašymas ir paskirtis

! Suaugusiųjų avalynė, skirta vienos kojos apratui arba protezui, kai kitai kojai 
pritaikoma sudėtinga ortopedinė avalynė.

NIDA



ORTOPEDINĖ AVALYNĖ

GATAVA ORTOPEDINĖ AVALYNĖ, ĮSKAITANT ILGAAULĘ
GATAVĄ AVALYNĘ MINKŠTU VIDUMI

Tipų grupė: AD 2-2

(tik vaikams)
Tipas: AD 2-2

Reg. Nr.: LT/CA01/MDD/2-00199/11

BENAS

KOVAS

Techninis aprašymas ir paskirtis

! Vaikiška avalynė, skirta vienos kojos 
apratui arba protezui, kai kitai kojai 
pritaikoma sudėtinga ortopedinė 
avalynė.

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM:

Gydytojas ortopedas - traumatologas
Z44.1 Kojos (viso) (dalinio) protezo parinkimas ir pritaikymas – skiriama tik 

1protezuotai kojai
Z46.7 Ortopedinių prietaisų parinkimas ir pritaikymas – skiriama, jei nuolat 

1dėvimas kojos įtvaras

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
Z44.1 Kojos (viso) (dalinio) protezo parinkimas ir pritaikymas – skiriama tik 

1protezuotai kojai
Z46.7 Ortopedinių prietaisų parinkimas ir pritaikymas – skiriama, jei nuolat 

1dėvimas kojos įtvaras

1Gaminį galima užsakyti tik tuomet, jei medicinos dokumentų išraše kartu su diagnoze pagal TLK-10-AM 
nurodoma informacija, atitinkanti ortopedijos techninės priemonės skyrimo sąlygą (ortopedijos techninių 
priemonių sąraše žymima skaičiumi).

4Batukas – avalynė, kurios šoneliai dengia visą viršutinę pėdos dalį ir apima kulkšnies sąnarį. Gali būti be 
užsegimo  ir su užsegimu (suvarstomi, su sagtelėmis, lipniu užsegimu, užtrauktuku, dirželiais ir pan.).
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Tipų grupė: AD 4-1 (tik suaugusiems)

Tipas: AD 4-1
Reg. Nr.: LT/CA01/MDD/2-00645/05

ORTOPEDINĖ AVALYNĖ
PAGAL UŽSAKYMĄ PAGAMINTA ORTOPEDINĖ AVALYNĖ,

ĮSKAITANT PAGAL UŽSAKYMĄ PAGAMINTĄ
ORTOPEDINĘ AVALYNĘ MINKŠTU VIDUMI

KARLAS ARAS

BARTAS FAUSTA

VĖJAS KARINA

RASA INGA
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Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM:

Gydytojas ortopedas - traumatologas
M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei 

1galūnių ilgio skirtumas siekia 3-6 cm
M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja šlaunis – skiriama, jei galūnių ilgio 

1skirtumas siekia 3-6 cm
M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurnos ir pėda – skiriama, jei galūnių 

1ilgio skirtumas siekia 3-6 cm
Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

Gydytojas chirurgas (neurochirurgas)
M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei 

1galūnių ilgio skirtumas siekia 3-6 cm
M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja šlaunis – skiriama, jei galūnių ilgio 

1skirtumas siekia 3-6 cm
M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurnos ir pėda – skiriama, jei galūnių 

1ilgio skirtumas siekia 3-6 cm

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei 

1galūnių ilgio skirtumas siekia 3-6 cm
M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja šlaunis – skiriama, jei galūnių ilgio 

1skirtumas siekia 3-6 cm
M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurnos ir pėda – skiriama, jei galūnių 

1ilgio skirtumas siekia 3-6 cm
Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

1Gaminį galima užsakyti tik tuomet, jei medicinos dokumentų išraše kartu su diagnoze pagal TLK-10-AM 
nurodoma informacija, atitinkanti ortopedijos techninės priemonės skyrimo sąlygą (ortopedijos techninių 
priemonių sąraše žymima skaičiumi).

2Basutė – vasarinė avalynė. Gali būti su atvira arba uždara nosele, su užkulniu arba be jo.
3Pusbatis – avalynė, kurios šoneliai dengia visą viršutinę pėdos dalį žemiau kulkšnies sąnario. Gali būti be 
užsegimo  ir su užsegimu (suvarstomi, su sagtelėmis, lipniu užsegimu, dirželiais ir pan.).
4Batukas – avalynė, kurios šoneliai dengia visą viršutinę pėdos dalį ir apima kulkšnies sąnarį. Gali būti be 
užsegimo  ir su užsegimu (suvarstomi, su sagtelėmis, lipniu užsegimu, užtrauktuku, dirželiais ir pan.).
5Aulinukas – avalynė, kurios šoneliai dengia visą viršutinė pėdos dalį, apima kulkšnies sąnarį, su aulais iki 
kelio sąnario. Gali būti be užsegimo ir su užsegimu (suvarstomi, su sagtelėmis, lipniu užsegimu, 
užtrauktuku, dirželiais ir pan.).

! Suaugusiųjų avalynė, skirta sutrumpėjusiai nuo 3 iki 6 cm kojai.
! Galimos avalynės konstrukcijos ypatybės:

1. kojos ilginamoji funkcija, 
2. standūs šoneliai,
3. dalinis čiurnos sąnario fiksavimas, 
4. supinatorius iki 2,8 cm; pronatorius iki 1,5 cm, 
5. pado supinacija ar pronacija, 
6. pakulnio supinacija ar pronacija su išvadu į išorę ar vidų,
7. įtaisytas pado volelis žingsniui palengvinti.

Techninis aprašymas ir paskirtis
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Tipų grupė: AD 4-2 (tik vaikams)

Tipas: AD 4-2-1
Reg. Nr.: LT/CA01/MDD/2-00657/05

ORTOPEDINĖ AVALYNĖ
PAGAL UŽSAKYMĄ PAGAMINTA ORTOPEDINĖ AVALYNĖ,

ĮSKAITANT PAGAL UŽSAKYMĄ PAGAMINTĄ
ORTOPEDINĘ AVALYNĘ MINKŠTU VIDUMI

KLARA

MIGLĖ

ROLANDAS

RIMAS

GODA

KOVAS



Techninis aprašymas ir paskirtis

! Vaikiška avalynė, skirta sutrumpėjusiai nuo 3 iki 6 cm kojai.
! Galimos avalynės konstrukcijos ypatybės:

1. kojos ilginamoji funkcija, 
2. standūs šoneliai,
3. dalinis čiurnos sąnario fiksavimas, 
4. supinatorius iki 2,8 cm; pronatorius iki 1,5 cm, 
5. pado supinacija ar pronacija, 
6. pakulnio supinacija ar pronacija su išvadu į išorę ar vidų,
7. įtaisytas pado volelis žingsniui palengvinti.

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM:

Gydytojas ortopedas - traumatologas
M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei 

1galūnių ilgio skirtumas siekia 3-6 cm
M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja – skiriama, jei galūnių ilgio 

1skirtumas siekia 3-6 cm
M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurnos ir pėda – skiriama, jei galūnių 

1ilgio skirtumas siekia 3-6 cm
Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

Gydytojas chirurgas (neurochirurgas)
M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei 

1galūnių ilgio skirtumas siekia 3-6 cm
M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja – skiriama, jei galūnių ilgio 

1skirtumas siekia 3-6 cm
M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurnos ir pėda – skiriama, jei galūnių 

1ilgio skirtumas siekia 3-6 cm

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei 

1galūnių ilgio skirtumas siekia 3-6 cm
M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja – skiriama, jei galūnių ilgio 

1skirtumas siekia 3-6 cm
M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurnos ir pėda – skiriama, jei galūnių 

1ilgio skirtumas siekia 3-6 cm
Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

1Gaminį galima užsakyti tik tuomet, jei medicinos dokumentų išraše kartu su diagnoze pagal TLK-10-AM 
nurodoma informacija, atitinkanti ortopedijos techninės priemonės skyrimo sąlygą (ortopedijos techninių 
priemonių sąraše žymima skaičiumi).

4Batukas – avalynė, kurios šoneliai dengia visą viršutinę pėdos dalį ir apima kulkšnies sąnarį. Gali būti be 
užsegimo  ir su užsegimu (suvarstomi, su sagtelėmis, lipniu užsegimu, užtrauktuku, dirželiais ir pan.).
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Tipų grupė: AD 5-1

(tik suaugusiems)
Tipas: AD 5-1-2

Reg. Nr.: LT/CA01/MDD/2-00023/06

ORTOPEDINĖ AVALYNĖ
PAGAL UŽSAKYMĄ PAGAMINTA ORTOPEDINĖ AVALYNĖ,

ĮSKAITANT PAGAL UŽSAKYMĄ PAGAMINTĄ
ORTOPEDINĘ AVALYNĘ MINKŠTU VIDUMI

MANTAS

ARAS

NIDA DORA

VĖJAS MIKAS

JONAS
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KARLAS



M21.87 Kitos įgytos galūnių deformacijos (patikslintos), čiurna ir pėda – skiriama, 
1jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)

Gydytojas neurologas
G81.0 Vangioji hemiplegija
G81.1 Spazminė hemiplegija
G82.0 Vangioji paraplegija
G82.1 Spazminė paraplegija
G82.3 Vangioji tetraplegija
G82.4 Spazminė tetraplegija

Gydytojas chirurgas (neurochirurgas)
M20.1 Į išorinę pusę iškrypęs kojos nykštys [hallux valgus] (įgytas) – skiriama, jei 

yra 3 ir 4 laipsnio deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių 
1operacijų)

M21.87 Kitos įgytos galūnių deformacijos, patikslintos, čiurna ir pėda – skiriama, 
1jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)

Gydytojas reumatologas
M06.07  Seronegatyvus reumatoidinis artritas, čiurna ir pėda – skiriama, jei pėdos 

1deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų
M06.87 Kitas patikslintas reumatoidinis artritas, čiurna ir pėda – skiriama, jei 

1pėdos deformacija atsiranda  dėl reumatinių ligų
M20.1 Į išorinę pusę iškrypęs kojos nykštys [hallux valgus] (įgytas) – skiriama, jei 

yra 3 ir 4 laipsnio deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių 
1operacijų)

M21.87 Kitos įgytos galūnių deformacijos, patikslintos, čiurna ir pėda – skiriama, 
1jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
G81.0 Vangioji hemiplegija
G81.1 Spazminė hemiplegija
G82.0 Vangioji paraplegija
G82.1 Spazminė paraplegija
G82.3 Vangioji tetraplegija
G82.4 Spazminė tetraplegija
M06.07  Seronegatyvus reumatoidinis artritas, čiurna ir pėda – skiriama, jei pėdos 

1deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų
M06.87 Kitas patikslintas reumatoidinis artritas, čiurna ir pėda – skiriama, jei 

1pėdos deformacija atsiranda  dėl reumatinių ligų
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LUKNĖ

Techninis aprašymas ir paskirtis

! Suaugusiųjų avalynė, skirta sudėtingai pėdos deformacijai koreguoti.
! Avalynės gamybai naudojami individualūs kurpaliai, padaryti pagal paciento 
pėdos kopiją, ir primatuojamasis apavas.
! Galimos avalynės konstrukcijos ypatybės: 

1. aulas su specialiais išgaubimais čiurnos sąnariui sutvirtinti,
  2. ilga kieta noselė ir kietas liežuvis,
  3. pagal pėdos modelį pagamintas paminkštintas įdėklas su įdubomis 

skausmingų vietų krūviui palengvinti, 
  4. plokštelė pado lankstumui apriboti, 
  5. pado supinacija ar pronacija su išvadu į vidų ar išorę, 
  6. pakulnio supinacija ar pronacija su išvadu į vidų ar išorę, 
  7. pakulnis su pailgintu vidiniu ar išoriniu sparnu,
  8. tvirtinamas prie pado ir (ar) įdėklo, ir (ar) pakulnio volelis žingsniui 

palengvinti.

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM:

Gydytojas ortopedas - traumatologas
G81.0 Vangioji hemiplegija
G81.1 Spazminė hemiplegija
G82.0 Vangioji paraplegija
G82.1 Spazminė paraplegija
G82.3 Vangioji tetraplegija
G82.4 Spazminė tetraplegija
M06.07  Seronegatyvus reumatoidinis artritas, čiurna ir pėda – skiriama, jei pėdos 

1deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų
M06.87 Kitas patikslintas reumatoidinis artritas, čiurna ir pėda – skiriama, jei 

1pėdos deformacija atsiranda  dėl reumatinių ligų
M20.1 Į išorinę pusę iškrypęs kojos nykštys [hallux valgus] (įgytas) – skiriama, jei 

yra 3 ir 4 laipsnio deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių 
1operacijų)



M20.1 Į išorinę pusę iškrypęs kojos nykštys [hallux valgus] (įgytas) – skiriama, 
jei yra 3 ir 4 laipsnio deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių 

1operacijų)
M21.87 Kitos įgytos galūnių deformacijos, patikslintos, čiurna ir pėda – skiriama, 

1jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)

1Gaminį galima užsakyti tik tuomet, jei medicinos dokumentų išraše kartu su diagnoze pagal TLK-10-AM 
nurodoma informacija, atitinkanti ortopedijos techninės priemonės skyrimo sąlygą (ortopedijos techninių 
priemonių sąraše žymima skaičiumi).

2Basutė – vasarinė avalynė. Gali būti su atvira arba uždara nosele, su užkulniu arba be jo.
3Pusbatis – avalynė, kurios šoneliai dengia visą viršutinę pėdos dalį žemiau kulkšnies sąnario. Gali būti be 
užsegimo  ir su užsegimu (suvarstomi, su sagtelėmis, lipniu užsegimu, dirželiais ir pan.).
4Batukas – avalynė, kurios šoneliai dengia visą viršutinę pėdos dalį ir apima kulkšnies sąnarį. Gali būti be 
užsegimo  ir su užsegimu (suvarstomi, su sagtelėmis, lipniu užsegimu, užtrauktuku, dirželiais ir pan.).
5Aulinukas – avalynė, kurios šoneliai dengia visą viršutinė pėdos dalį, apima kulkšnies sąnarį, su aulais iki 
kelio sąnario. Gali būti be užsegimo ir su užsegimu (suvarstomi, su sagtelėmis, lipniu užsegimu, 
užtrauktuku, dirželiais ir pan.)
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Tipų grupė: AD 5-2 (tik vaikams)

Tipas: AD 5-2-1

ORTOPEDINĖ AVALYNĖ
PAGAL UŽSAKYMĄ PAGAMINTA ORTOPEDINĖ AVALYNĖ,

ĮSKAITANT PAGAL UŽSAKYMĄ PAGAMINTĄ
ORTOPEDINĘ AVALYNĘ MINKŠTU VIDUMI

MARKAS TITAS

MEDA TOMAS

LENA SONIA

GODA BENAS

Reg. Nr.: LT/CA01/MDD/2-00026/06
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1 deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų
M06.47 Uždegiminė poliartropatija, čiurna ir pėda – skiriama, jei pėdos 

1deformacija atsiranda  dėl reumatinių  ligų
M06.87 Kitas patikslintas reumatoidinis artritas, čiurna ir pėda – skiriama, jei 

1pėdos deformacija atsiranda  dėl reumatinių   ligų
M19.87 Kita patikslinta artrozė, čiurna ir pėda – skiriama, jei pėdos deformacija 

1atsiranda  dėl reumatinių  ligų
M24.67 Sąnario ankilozė, čiurna ir pėda
M21.87 Kitos įgytos galūnių deformacijos, patikslintos, čiurna ir pėda – esant 

1deformacijoms (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)
Q66.01 Struktūrinė į vidų iškrypusi „arklio pėda“ – skiriama, jei yra deformacijų 

1(taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)
Q66.02 Pozicinė (posturalinė) į vidų iškrypusi „arklio pėda“ – skiriama, jei yra 

deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų))
Q66.5 Įgimta plokščia pėda (Pes planus) – skiriama tik vaikams, vyresniems nei 4 

1metų, jei pėda yra  rigidiška, skausminga  
Q66.8 Kitos įgimtos pėdos deformacijos – skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir 

1po pėdos rekonstrukcinių operacijų)
Q74.3 Įgimta dauginė artrogripozė – skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po 

1pėdos rekonstrukcinių operacijų)

Gydytojas neurologas
G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius
G80.3 Diskinezinis cerebrinis paralyžius
G80.4 Ataksinis cerebrinis paralyžius
G80.8 Kitoks cerebrinis paralyžius
G81.0 Vangioji hemiplegija
G81.1 Spazminė hemiplegija
G82.0 Vangioji paraplegija
G82.1 Spazminė paraplegija
G82.2 Paraplegija, nepatikslinta
G82.3 Vangioji tetraplegija
G82.4 Spazminė tetraplegija
G82.5 Tetraplegija, nepatikslinta

Gydytojas chirurgas (neurochirurgas)
G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius
G80.3 Diskinezinis cerebrinis paralyžius
G80.4 Ataksinis cerebrinis paralyžius
G80.8 Kitoks cerebrinis paralyžius
G81.0 Vangioji hemiplegija
M24.67 Sąnario ankilozė, čiurna ir pėda
M21.87 Kitos įgytos galūnių deformacijos, patikslintos, čiurna ir pėda – esant 

1deformacijoms (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)
Q66.5 Įgimta plokščia pėda (Pes planus) – skiriama tik vaikams, vyresniems nei 4 

1metų, jei pėda yra  rigidiška, skausminga  
Q66.8 Kitos įgimtos pėdos deformacijos – skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir 

1po pėdos rekonstrukcinių operacijų)

Gydytojas reumatologas
M06.07 Seronegatyvus reumatoidinis artritas, čiurna ir pėda – skiriama, jei pėdos 

1deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų
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KRISTI KOVAS

MIGLĖ GUSTAS

Techninis aprašymas ir paskirtis

! Vaikiška avalynė sudėtingai pėdos deformacijai koreguoti.
! Avalynės gamybai naudojami individualūs kurpaliai, padaryti pagal paciento 
pėdos kopiją, ir primatuojamasis apavas.
! Galimos avalynės konstrukcijos ypatybės: 

1. aulas su specialiais išgaubimais čiurnos sąnariui sutvirtinti,
2. ilga kieta noselė ir kietas liežuvis,
3. pagal pėdos modelį pagamintas paminkštintas įdėklas su įdubomis 

skausmingų vietų krūviui palengvinti, 
4. plokštelė pado lankstumui apriboti, 
5. pado supinacija ar pronacija su išvadu į vidų ar išorę, 
6. pakulnio supinacija ar pronacija su išvadu į vidų ar išorę, 
7. pakulnis su pailgintu vidiniu ar išoriniu sparnu,
8. tvirtinamas prie pado ir (ar) įdėklo, ir (ar) pakulnio volelis žingsniui 

palengvinti.

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM:

Gydytojas ortopedas -  traumatologas
G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius
G80.3 Diskinezinis cerebrinis paralyžius
G80.4 Ataksinis cerebrinis paralyžius
G80.8 Kitoks cerebrinis paralyžius
G81.0 Vangioji hemiplegija
G81.1 Spazminė hemiplegija
G82.0 Vangioji paraplegija
G82.1 Spazminė paraplegija
G82.2 Paraplegija, nepatikslinta
G82.3 Vangioji tetraplegija
G82.4 Spazminė tetraplegija
G82.5 Tetraplegija, nepatikslinta
M06.07 Seronegatyvus reumatoidinis artritas, čiurna ir pėda – skiriama, jei pėdos 52



M06.47  Uždegiminė poliartropatija, čiurna ir pėda – skiriama, jei pėdos 
1deformacija atsiranda  dėl reumatinių  ligų

M06.87 Kitas patikslintas reumatoidinis artritas, čiurna ir pėda – skiriama, jei 
1pėdos deformacija atsiranda  dėl reumatinių   ligų

M19.87 Kita patikslinta artrozė, čiurna ir pėda – skiriama, jei pėdos deformacija 
1atsiranda  dėl reumatinių  ligų

M24.67 Sąnario ankilozė, čiurna ir pėda
M21.87 Kitos įgytos galūnių deformacijos, patikslintos, čiurna ir pėda – esant 

1deformacijoms (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)
Q66.5 Įgimta plokščia pėda (Pes planus) – skiriama tik vaikams, vyresniems nei 

14 metų, jei pėda yra  rigidiška, skausminga

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius
G80.3 Diskinezinis cerebrinis paralyžius
G80.4 Ataksinis cerebrinis paralyžius
G80.8 Kitoks cerebrinis paralyžius
G81.0 Vangioji hemiplegija
G81.1 Spazminė hemiplegija
G82.0 Vangioji paraplegija
G82.1 Spazminė paraplegija
G82.2 Paraplegija, nepatikslinta
G82.3 Vangioji tetraplegija
G82.4 Spazminė tetraplegija
G82.5 Tetraplegija, nepatikslinta
M06.07 Seronegatyvus reumatoidinis artritas, čiurna ir pėda – skiriama, jei pėdos 

1deformacija atsiranda  dėl reumatinių   ligų
M06.47 Uždegiminė poliartropatija, čiurna ir pėda – skiriama, jei pėdos 

1deformacija atsiranda  dėl reumatinių  ligų
M06.87 Kitas patikslintas reumatoidinis artritas, čiurna ir pėda – skiriama, jei 

1pėdos deformacija atsiranda  dėl reumatinių   ligų
M19.87 Kita patikslinta artrozė, čiurna ir pėda – skiriama, jei pėdos deformacija 

1atsiranda  dėl reumatinių  ligų
M24.67 Sąnario ankilozė, čiurna ir pėda
M21.87 Kitos įgytos galūnių deformacijos, patikslintos, čiurna ir pėda – esant 

1deformacijoms (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)
Q66.01 Struktūrinė į vidų iškrypusi „arklio pėda“ – skiriama, jei yra deformacijų 

1(taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)
Q66.02 Pozicinė (posturalinė) į vidų iškrypusi „arklio pėda“ – skiriama, jei yra 

deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų))
Q66.5 Įgimta plokščia pėda (Pes planus) – skiriama tik vaikams, vyresniems nei 4 

1metų, jei pėda yra  rigidiška, skausminga  
Q66.8 Kitos įgimtos pėdos deformacijos – skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir 

1po pėdos rekonstrukcinių operacijų)
Q74.3 Įgimta dauginė artrogripozė – skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po 

1pėdos rekonstrukcinių operacijų)
1Gaminį galima užsakyti tik tuomet, jei medicinos dokumentų išraše kartu su diagnoze pagal TLK-10-AM nurodoma 
informacija, atitinkanti ortopedijos techninės priemonės skyrimo sąlygą (ortopedijos techninių priemonių sąraše žymima 
skaičiumi).

4Batukas – avalynė, kurios šoneliai dengia visą viršutinę pėdos dalį ir apima kulkšnies sąnarį. Gali būti be užsegimo  ir su 
užsegimu (suvarstomi, su sagtelėmis, lipniu užsegimu, užtrauktuku, dirželiais ir pan.).
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Tipų grupė: AD 6-1

(tik suaugusiems)

Tipas: AD 6-1
Reg. Nr.: LT/CA01/MDD/2-00200/11

ORTOPEDINĖ AVALYNĖ
PAGAL UŽSAKYMĄ PAGAMINTA ORTOPEDINĖ AVALYNĖ,

ĮSKAITANT PAGAL UŽSAKYMĄ PAGAMINTĄ
ORTOPEDINĘ AVALYNĘ MINKŠTU VIDUMI

NIDA

ROKAS LUKNĖ

VĖJAS

Techninis aprašymas ir paskirtis

! Suaugusiųjų avalynė, skirta sutrumpėjusiai nuo 6 iki 9 cm kojai.
! Galimos avalynės konstrukcijos ypatybės:

1. kojos ilginamoji funkcija, 
2. supinatorius su išvadu į vidinę pusė iki 2,8 cm; pronatorius su išvadu į išorinę 

pusę iki 1,5 cm,
3. standūs auliukai,
4. fiksuojamas čiurnos sąnarys (panaudojant anglies audinį),
5. paminkštintas įdėklas su įdubomis skausmingų vietų krūviui palengvinti, 
6. pirštų pakyla,
7. pado ar (ir) pakulnio supinacija ar pronacija su išvadu į išorę ar vidų,
8. tvirtinamas prie pado ir (ar) įdėklo volelis žingsniui palengvinti.
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Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM:

Gydytojas ortopedas - traumatologas
M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei 

1galūnių ilgio skirtumas siekia 6-9 cm)
M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja – skiriama, jei galūnių ilgio 

1skirtumas siekia 6-9 cm)
M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurnos ir pėda – skiriama, jei galūnių 

1ilgio skirtumas siekia 6-9 cm)
Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

Gydytojas chirurgas (neurochirurgas)
M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei 

1galūnių ilgio skirtumas siekia 6-9 cm)
M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja – skiriama, jei galūnių ilgio 

1skirtumas siekia 6-9 cm)
M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurnos ir pėda – skiriama, jei galūnių 

1ilgio skirtumas siekia 6-9 cm)

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei 

1galūnių ilgio skirtumas siekia 6-9 cm)
M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja – skiriama, jei galūnių ilgio 

1skirtumas siekia 6-9 cm)
M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurnos ir pėda – skiriama, jei galūnių 

1ilgio skirtumas siekia 6-9 cm)
Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

1Gaminį galima užsakyti tik tuomet, jei medicinos dokumentų išraše kartu su diagnoze pagal TLK-10-AM 
nurodoma informacija, atitinkanti ortopedijos techninės priemonės skyrimo sąlygą (ortopedijos techninių 
priemonių sąraše žymima skaičiumi).

2Basutė – vasarinė avalynė. Gali būti su atvira arba uždara nosele, su užkulniu arba be jo.
3Pusbatis – avalynė, kurios šoneliai dengia visą viršutinę pėdos dalį žemiau kulkšnies sąnario. Gali būti be 
užsegimo  ir su užsegimu (suvarstomi, su sagtelėmis, lipniu užsegimu, dirželiais ir pan.).
4Batukas – avalynė, kurios šoneliai dengia visą viršutinę pėdos dalį ir apima kulkšnies sąnarį. Gali būti be 
užsegimo  ir su užsegimu (suvarstomi, su sagtelėmis, lipniu užsegimu, užtrauktuku, dirželiais ir pan.).
5Aulinukas – avalynė, kurios šoneliai dengia visą viršutinė pėdos dalį, apima kulkšnies sąnarį, su aulais iki 
kelio sąnario. Gali būti be užsegimo ir su užsegimu (suvarstomi, su sagtelėmis, lipniu užsegimu, 
užtrauktuku, dirželiais ir pan.).
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Tipų grupė: AD 6-2 (tik vaikams)

Tipas: AD 6-2

ORTOPEDINĖ AVALYNĖ
PAGAL UŽSAKYMĄ PAGAMINTA ORTOPEDINĖ AVALYNĖ,

ĮSKAITANT PAGAL UŽSAKYMĄ PAGAMINTĄ
ORTOPEDINĘ AVALYNĘ MINKŠTU VIDUMI

MEDA

KOVAS GUSTAS

BENAS

Reg. Nr.: LT/CA01/MDD/2-00201/11

Techninis aprašymas ir paskirtis

! Vaikiška avalynė, skirta sutrumpėjusiai nuo 6 iki 9 cm kojai.
! Galimos avalynės konstrukcijos ypatybės:

1. kojos ilginamoji funkcija, 
2. supinatorius su išvadu į vidinę pusė iki 2,8 cm; pronatorius su išvadu į išorinę 

pusę iki 1,5 cm,
3. standūs auliukai,
4. fiksuojamas čiurnos sąnarys (panaudojant anglies audinį),
5. paminkštintas įdėklas su įdubomis skausmingų vietų krūviui palengvinti, 
6. pirštų pakyla,
7. pado ar (ir) pakulnio supinacija ar pronacija su išvadu į išorę ar vidų,
8. tvirtinamas prie pado ir (ar) įdėklo volelis žingsniui palengvinti.
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NIDA

ROKAS LUKNĖ

VĖJAS

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM:

Gydytojas ortopedas - traumatologas 
M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei 

1galūnių ilgio skirtumas siekia 6-9 cm)
M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja – skiriama, jei galūnių ilgio 

1skirtumas siekia 6-9 cm)
M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurnos ir pėda – skiriama, jei galūnių 

1ilgio skirtumas siekia 6-9 cm)
Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

Gydytojas chirurgas (neurochirurgas)
M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei 

1galūnių ilgio skirtumas siekia 6-9 cm)
M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja – skiriama, jei galūnių ilgio 

1skirtumas siekia 6-9 cm)
M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurnos ir pėda – skiriama, jei galūnių 

1ilgio skirtumas siekia 6-9 cm)

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei 

1galūnių ilgio skirtumas siekia 6-9 cm)
M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja – skiriama, jei galūnių ilgio 

1skirtumas siekia 6-9 cm)
M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurnos ir pėda – skiriama, jei galūnių 

1ilgio skirtumas siekia 6-9 cm)
Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

1Gaminį galima užsakyti tik tuomet, jei medicinos dokumentų išraše kartu su diagnoze pagal TLK-10-AM 
nurodoma informacija, atitinkanti ortopedijos techninės priemonės skyrimo sąlygą (ortopedijos techninių 
priemonių sąraše žymima skaičiumi).

4Batukas – avalynė, kurios šoneliai dengia visą viršutinę pėdos dalį ir apima kulkšnies sąnarį. Gali būti be 
užsegimo ir su užsegimu (suvarstomi, su sagtelėmis, lipniu užsegimu, užtrauktuku, dirželiais ir pan.).
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Tipų grupė: AD 7-1

Tipas: AD 7-1
Reg. Nr.: LT/CA01/MDD/2-00202/11

ORTOPEDINĖ AVALYNĖ
PAGAL UŽSAKYMĄ PAGAMINTA ORTOPEDINĖ AVALYNĖ,

ĮSKAITANT PAGAL UŽSAKYMĄ PAGAMINTĄ
ORTOPEDINĘ AVALYNĘ MINKŠTU VIDUMI

Techninis aprašymas ir paskirtis

! Suaugusiųjų avalynė, skirta sutrumpėjusiai nuo 9 iki 15 cm kojai.
! Galimos avalynės konstrukcijos ypatybės:

1. kojos ilginamoji funkcija, 
2. supinatorius su išvadu į vidinę pusė iki 2,8 cm; pronatorius su išvadu į išorinę 

pusę iki 1,5 cm,
3. standūs auliukai,
4. fiksuojamas čiurnos sąnarys (panaudojant anglies audinį),
5. paminkštintas įdėklas su įdubomis skausmingų vietų krūviui palengvinti, 
6. pirštų pakyla,
7. pado ar (ir) pakulnio supinacija ar pronacija su išvadu į išorę ar vidų,
8. tvirtinamas prie pado ir (ar) įdėklo volelis žingsniui palengvinti.
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Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM:

Gydytojas ortopedas - traumatologas
M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja
M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda 
M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda
Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

Gydytojas chirurgas (neurochirurgas)
M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja
M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda 
M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja
M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda 
M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda
Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

2Basutė – vasarinė avalynė. Gali būti su atvira arba uždara nosele, su užkulniu arba be jo.
3Pusbatis – avalynė, kurios šoneliai dengia visą viršutinę pėdos dalį žemiau kulkšnies sąnario. Gali būti be 
užsegimo  ir su užsegimu (suvarstomi, su sagtelėmis, lipniu užsegimu, dirželiais ir pan.).
4Batukas – avalynė, kurios šoneliai dengia visą viršutinę pėdos dalį ir apima kulkšnies sąnarį. Gali būti be 
užsegimo  ir su užsegimu (suvarstomi, su sagtelėmis, lipniu užsegimu, užtrauktuku, dirželiais ir pan.).
5Aulinukas – avalynė, kurios šoneliai dengia visą viršutinė pėdos dalį,  apima kulkšnies sąnarį, su aulais iki 
kelio sąnario. Gali būti be užsegimo ir su užsegimu (suvarstomi, su sagtelėmis, lipniu užsegimu, 
užtrauktuku, dirželiais ir pan.).
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NIDA

ROKAS LUKNĖ

VĖJAS

Tipų grupė: AD 8-1 

Tipas: AD 8-1
Reg. Nr.: LT/CA01/MDD/2-00203/11

ORTOPEDINĖ AVALYNĖ
PAGAL UŽSAKYMĄ PAGAMINTA ORTOPEDINĖ AVALYNĖ,

ĮSKAITANT PAGAL UŽSAKYMĄ PAGAMINTĄ
ORTOPEDINĘ AVALYNĘ MINKŠTU VIDUMI

Techninis aprašymas ir paskirtis

! Suaugusiųjų avalynė, skirta sutrumpėjusiai nuo 15 iki 20 cm kojai.
! Galimos avalynės konstrukcijos ypatybės:

1. kojos ilginamoji funkcija, 
2. supinatorius su išvadu į vidinę pusė iki 2,8 cm; pronatorius su išvadu į išorinę 

pusę iki 1,5 cm,
3. standūs auliukai,
4. fiksuojamas čiurnos sąnarys (panaudojant anglies audinį),
5. paminkštintas įdėklas su įdubomis skausmingų vietų krūviui palengvinti, 
6. pirštų pakyla,
7. pado ar (ir) pakulnio supinacija ar pronacija su išvadu į išorę ar vidų,
8. tvirtinamas prie pado ir (ar) įdėklo volelis žingsniui palengvinti.
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Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM:

Gydytojas ortopedas – traumatologas
M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis
M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja 
M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda
Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

Gydytojas chirurgas (neurochirurgas)
M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis
M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja 
M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis
M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja 
M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda
Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

2Basutė – vasarinė avalynė. Gali būti su atvira arba uždara nosele, su užkulniu arba be jo.
3Pusbatis – avalynė, kurios šoneliai dengia visą viršutinę pėdos dalį žemiau kulkšnies sąnario. Gali būti be 
užsegimo  ir su užsegimu (suvarstomi, su sagtelėmis, lipniu užsegimu, dirželiais ir pan.).
4Batukas – avalynė, kurios šoneliai dengia visą viršutinę pėdos dalį ir apima kulkšnies sąnarį. Gali būti be 
užsegimo  ir su užsegimu (suvarstomi, su sagtelėmis, lipniu užsegimu, užtrauktuku, dirželiais ir pan.).
5Aulinukas – avalynė, kurios šoneliai dengia visą viršutinė pėdos dalį,  apima kulkšnies sąnarį, su aulais iki 
kelio sąnario. Gali būti be užsegimo ir su užsegimu (suvarstomi, su sagtelėmis, lipniu užsegimu, 
užtrauktuku, dirželiais ir pan.).

Tipų grupė: AD 9-1

(tik suaugusiems)

Tipas: AD 9-1
Reg. Nr.: LT/CA01/MDD/2-00204/11

ORTOPEDINĖ AVALYNĖ
PAGAL UŽSAKYMĄ PAGAMINTA ORTOPEDINĖ AVALYNĖ,

ĮSKAITANT PAGAL UŽSAKYMĄ PAGAMINTĄ
ORTOPEDINĘ AVALYNĘ MINKŠTU VIDUMI

KARLAS

Techninis aprašymas ir paskirtis

! Suaugusiųjų avalynė, skirta Šoparo ar Piragovo būdu amputuotai pėdai.
! Avalynei gaminti naudojami individualūs kurpaliai, padaryti pagal paciento pėdos 
kopiją, ir primatuojamasis apavas.
! Avalynės konstrukcijos ypatybės:

1. taikomas dvigubas priekinis fiksavimas (panaudojant anglies audinį),
2. fiksuojamas čiurnos sąnarys (panaudojant anglies audinį),
3. įtaisoma plokštelė priekinėje pado dalyje jo lankstumui apriboti,
4. bate užpildoma trūkstamoji priekinė pėdos dalis, 
5. užpildas po bigės galu paminkštinamas,
6. tvirtinams prie įdėklo ir pado volelis žingsniui palengvinti,
7. pakulnė su amortizuojančiuoju intarpu.

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM:

Gydytojas ortopedas - traumatologas
Q74.9 Įgimta galūnės (-ių) formavimosi yda, nepatikslinta
Z89.4 Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
Q74.9 Įgimta galūnės (-ių) formavimosi yda, nepatikslinta

2Basutė – vasarinė avalynė. Gali būti su atvira arba uždara nosele, su užkulniu arba be jo.
3Pusbatis – avalynė, kurios šoneliai dengia visą viršutinę pėdos dalį žemiau kulkšnies sąnario. Gali būti be 
užsegimo  ir su užsegimu (suvarstomi, su sagtelėmis, lipniu užsegimu, dirželiais ir pan.).
4Batukas – avalynė, kurios šoneliai dengia visą viršutinę pėdos dalį ir apima kulkšnies sąnarį. Gali būti be 
užsegimo  ir su užsegimu (suvarstomi, su sagtelėmis, lipniu užsegimu, užtrauktuku, dirželiais ir pan.).
5Aulinukas – avalynė, kurios šoneliai dengia visą viršutinė pėdos dalį, apima kulkšnies sąnarį, su aulais iki 
kelio sąnario. Gali būti be užsegimo ir su užsegimu (suvarstomi, su sagtelėmis, lipniu užsegimu, 
užtrauktuku, dirželiais ir pan.).
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Tipų grupė: AD 9-2

(tik vaikams)

Tipas: AD 9-2
Reg. Nr.: LT/CA01/MDD/2-00205/11

ORTOPEDINĖ AVALYNĖ
PAGAL UŽSAKYMĄ PAGAMINTA ORTOPEDINĖ AVALYNĖ,

ĮSKAITANT PAGAL UŽSAKYMĄ PAGAMINTĄ
ORTOPEDINĘ AVALYNĘ MINKŠTU VIDUMI

KOVAS

Techninis aprašymas ir paskirtis

! Vaikiška avalynė, skirta Šoparo ar Piragovo būdu amputuotai pėdai.
! Avalynei gaminti naudojami individualūs kurpaliai, padaryti pagal paciento pėdos 
kopiją, ir primatuojamasis apavas.
! Avalynės konstrukcijos ypatybės:

1. taikomas dvigubas priekinis fiksavimas (panaudojant anglies audinį),
2. fiksuojamas čiurnos sąnarys (panaudojant anglies audinį),
3. įtaisoma plokštelė priekinėje pado dalyje jo lankstumui apriboti,
4. bate užpildoma trūkstamoji priekinė pėdos dalis, 
5. užpildas po bigės galu paminkštinamas,
6. tvirtinams prie įdėklo ir pado volelis žingsniui palengvinti,
7. pakulnė su amortizuojančiuoju intarpu.

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM:

Gydytojas ortopedas -  traumatologas 
Q74.9 Įgimta galūnės (-ių) formavimosi yda, nepatikslinta
Z89.4 Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
Q74.9 Įgimta galūnės (-ių) formavimosi yda, nepatikslinta

4Batukas – avalynė, kurios šoneliai dengia visą viršutinę pėdos dalį ir apima kulkšnies sąnarį. Gali būti be 
užsegimo  ir su užsegimu (suvarstomi, su sagtelėmis, lipniu užsegimu, užtrauktuku, dirželiais ir pan.).
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Tipų grupė: AD 10-1

Tipas: AD 10-1
Reg. Nr.: LT/CA01/MDD/2-00646/05

ORTOPEDINĖ AVALYNĖ
PAGAL UŽSAKYMĄ PAGAMINTA ORTOPEDINĖ AVALYNĖ,

ĮSKAITANT PAGAL UŽSAKYMĄ PAGAMINTĄ
ORTOPEDINĘ AVALYNĘ MINKŠTU VIDUMI

LUKNĖ

DORA NIDA

MIKAS VĖJAS

JONAS MANTAS
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Techninis aprašymas ir paskirtis

! Suaugusiųjų avalynė, skirta didelės apimties kojai ir pėdai. Avalynei gaminti 
naudojami individualūs kurpaliai, padaryti pagal paciento pėdą, ir primatuojamasis 
apavas.
! Avalynės konstrukcijos ypatybės: 

1. reguliuojamasis užsegimas,
2. pado ir (ar) pakulnio supinacija ar pronacija, 
3. tvirtinamas prie pado ir (ar) įdėklo volelis žingsniui palengvinti.

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM:

Gydytojas ortopedas - traumatologas 
I89.0 Limfedema, neklasifikuojama kitur 
M24.66 Sąnario ankilozė, koja
M24.67 Sąnario ankilozė, čiurna ir pėda
Q66.0 Į vidų iškrypusi „arklio pėda“ (Talipes equinovarus)

Gydytojas chirurgas (neurochirgas)
I89.0 Limfedema, neklasifikuojama kitur 
M24.66 Sąnario ankilozė, koja
M24.67 Sąnario ankilozė, čiurna ir pėda
Q66.0 Į vidų iškrypusi „arklio pėda“ (Talipes equinovarus)

Gydytojas reumatologas
M24.66 Sąnario ankilozė, koja
M24.67 Sąnario ankilozė, čiurna ir pėda

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
I89.0 Limfedema, neklasifikuojama kitur 
M24.66 Sąnario ankilozė, koja
M24.67 Sąnario ankilozė, čiurna ir pėda
Q66.0 Į vidų iškrypusi „arklio pėda“ (Talipes equinovarus)

2Basutė – vasarinė avalynė. Gali būti su atvira arba uždara nosele, su užkulniu arba be jo.
3Pusbatis – avalynė, kurios šoneliai dengia visą viršutinę pėdos dalį žemiau kulkšnies sąnario. Gali būti be 
užsegimo  ir su užsegimu (suvarstomi, su sagtelėmis, lipniu užsegimu, dirželiais ir pan.).
4Batukas – avalynė, kurios šoneliai dengia visą viršutinę pėdos dalį ir apima kulkšnies sąnarį. Gali būti be 
užsegimo  ir su užsegimu (suvarstomi, su sagtelėmis, lipniu užsegimu, užtrauktuku, dirželiais ir pan.).
5Aulinukas – avalynė, kurios šoneliai dengia visą viršutinė pėdos dalį,  apima kulkšnies sąnarį, su aulais iki 
kelio sąnario. Gali būti be užsegimo ir su užsegimu (suvarstomi, su sagtelėmis, lipniu užsegimu, 
užtrauktuku, dirželiais ir pan.).
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Tipų grupė: AD 15-1

(tik suaugusiems)

Tipas: AD 15-1-1
Reg. Nr.: LT/CA01/MDD/2-00656/05

ORTOPEDINĖ AVALYNĖ
PAGAL UŽSAKYMĄ PAGAMINTA ORTOPEDINĖ AVALYNĖ,

ĮSKAITANT PAGAL UŽSAKYMĄ PAGAMINTĄ
ORTOPEDINĘ AVALYNĘ MINKŠTU VIDUMI

JONAS MANTAS

BARTAS FAUSTA

DORA NIDA

VĖJAS MIKAS
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Techninis aprašymas ir paskirtis

! Suaugusiųjų avalynė, skirta sergantiesiems cukriniu diabetu ir jo komplikacijomis.
! Avalynės gamybai naudojami individualūs kurpaliai, padaryti pagal paciento 
pėdos kopiją, ir primatuojamasis apavas.
! Avalynės konstrukcijos ypatybės:

1. avalynei (batviršiui ir įdėklui) gaminti naudojamos ypač minkštos medžiagos, 
2. įdėklas gaminamas su įdubomis skaudamų vietų krūviui palengvinti, 
3. įtaisomas pado volelis žingsniui palengvinti.

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM:

Gydytojas ortopedas - traumatologas 
E10.71 1 tipo cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslėmis ar kitomis 

patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama pagal 
1endokrinologo rekomendaciją

E10.73 1 tipo cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių – skiriama 
1pagal endokrinologo rekomendaciją

E11.71 2 tipo cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslėmis ar kitomis 
patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis - skiriama pagal 

1endokrinologo rekomendaciją
E11.72 2 tipo cukrinis diabetas su atsparumo insulinui požymiais - skiriama pagal 

1endokrinologo rekomendaciją
E11.73 2 tipo cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių – skiriama 

1pagal endokrinologo rekomendaciją
E13.71 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslėmis 

ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama 
1pagal endokrinologo rekomendaciją

E13.72 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su atsparumo insulinui požymiais – 
1skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją

E13.73 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių 
1priežasčių – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją

Gydytojas chirurgas (neurochirgas)
E10.71 1 tipo cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslėmis ar kitomis 

patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama pagal 
1endokrinologo rekomendaciją

E10.73 1 tipo cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių – skiriama 
1pagal endokrinologo rekomendaciją

E11.71 2 tipo cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslėmis ar kitomis 
patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis - skiriama pagal 

1endokrinologo rekomendaciją
E11.72 2 tipo cukrinis diabetas su atsparumo insulinui požymiais - skiriama pagal 

1endokrinologo rekomendaciją
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E11.73 2 tipo cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių – skiriama 
1pagal endokrinologo rekomendaciją

E13.71 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslėmis 
ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama 

1pagal endokrinologo rekomendaciją
E13.72 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su atsparumo insulinui požymiais – 

1skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją
E13.73 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių 

1priežasčių – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
E10.71 1 tipo cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslėmis ar kitomis 

patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama pagal 
1endokrinologo rekomendaciją

E10.73 1 tipo cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių – skiriama 
1pagal endokrinologo rekomendaciją

E11.71 2 tipo cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslėmis ar kitomis 
patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis - skiriama pagal 

1endokrinologo rekomendaciją
E11.72 2 tipo cukrinis diabetas su atsparumo insulinui požymiais - skiriama pagal 

1endokrinologo rekomendaciją
E11.73 2 tipo cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių – skiriama 

1pagal endokrinologo rekomendaciją
E13.71 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslėmis 

ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama 
1pagal endokrinologo rekomendaciją

E13.72 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su atsparumo insulinui požymiais – 
1skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją

E13.73 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių 
1priežasčių – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją

1Gaminį galima užsakyti tik tuomet, jei medicinos dokumentų išraše kartu su diagnoze pagal TLK-10-AM 
nurodoma informacija, atitinkanti ortopedijos techninės priemonės skyrimo sąlygą (ortopedijos techninių 
priemonių sąraše žymima skaičiumi).

2Basutė – vasarinė avalynė. Gali būti su atvira arba uždara nosele, su užkulniu arba be jo.
3Pusbatis – avalynė, kurios šoneliai dengia visą viršutinę pėdos dalį žemiau kulkšnies sąnario. Gali būti be 
užsegimo  ir su užsegimu (suvarstomi, su sagtelėmis, lipniu užsegimu, dirželiais ir pan.).
4Batukas – avalynė, kurios šoneliai dengia visą viršutinę pėdos dalį ir apima kulkšnies sąnarį. Gali būti be 
užsegimo  ir su užsegimu (suvarstomi, su sagtelėmis, lipniu užsegimu, užtrauktuku, dirželiais ir pan.).
5Aulinukas – avalynė, kurios šoneliai dengia visą viršutinė pėdos dalį,  apima kulkšnies sąnarį, su aulais iki 
kelio sąnario. Gali būti be užsegimo ir su užsegimu (suvarstomi, su sagtelėmis, lipniu užsegimu, 
užtrauktuku, dirželiais ir pan.).
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STUBURO ĮTVARINĖS SISTEMOS

KRŪTINĖS–JUOSMENS ĮTVARAS

Tipų grupė: KR 0-5-4

Tipas KR 0-5-4

(su reklinuojančiais diržais)
Reg. Nr.: LT/CA01/MDD/2-00650/05

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM:

Gydytojas ortopedas - traumatologas
M46.20 Slankstelio osteomielitas, įvairios stuburo sritys
M46.24 Slankstelio osteomielitas, krūtinės sritis
M46.25 Slankstelio osteomielitas, krūtinės ir juosmens sritis
M80.00 Osteoporozė po menopauzės, su patologiniu lūžiu, dauginės vietos – 

1skiriama dėl sisteminės ligos, jei yra stuburo patologinis lūžis
S34.4 Juosmeninio kryžmens rezginio sužalojimas

Gydytojas neurologas
M51.0 Juosmens ir kitų tarpslanstelinių diskų ligos su mielopatija 

1(G99.2) – skiriama tik ligai paūmėjus
S34.4 Juosmeninio kryžmens rezginio sužalojimas
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Techninis aprašymas ir paskirtis

! Gaminama iš tekstilinių medžiagų, taikant papildomus konstrukcinius elementus: 
fiksuojamuosius diržus ir (ar) metalinį karkasinį sutvirtinimą juosmeninėje dalyje ir 
(ar) pelote.

! Fiksuoja, palengvina krūvį stuburo krūtininei ir juosmeninei dalims.

Gydytojas chirurgas (neurochirurgas)
M80.00 Osteoporozė po menopauzės, su patologiniu lūžiu, dauginės vietos – 

1skiriama dėl sisteminės ligos, jei yra stuburo patologinis lūžis
S34.4 Juosmeninio kryžmens rezginio sužalojimas

Gydytojas reumatologas
M46.20 Slankstelio osteomielitas, įvairios stuburo sritys
M46.24 Slankstelio osteomielitas, krūtinės sritis
M46.25 Slankstelio osteomielitas, krūtinės ir juosmens sritis
M51.0 Juosmens ir kitų tarpslanstelinių diskų ligos su mielopatija 

1(G99.2) – skiriama tik ligai paūmėjus
M80.00 Osteoporozė po menopauzės, su patologiniu lūžiu, dauginės vietos – 

1skiriama dėl sisteminės ligos, jei yra stuburo patologinis lūžis

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
M46.20 Slankstelio osteomielitas, įvairios stuburo sritys
M46.24 Slankstelio osteomielitas, krūtinės sritis
M46.25 Slankstelio osteomielitas, krūtinės ir juosmens sritis
M51.0 Juosmens ir kitų tarpslanstelinių diskų ligos su mielopatija 

1(G99.2) – skiriama tik ligai paūmėjus
M80.00 Osteoporozė po menopauzės, su patologiniu lūžiu, dauginės vietos – 

1skiriama dėl sisteminės ligos, jei yra stuburo patologinis lūžis
S34.4 Juosmeninio kryžmens rezginio sužalojimas

1Gaminį galima užsakyti tik tuomet, jei medicinos dokumentų išraše kartu su diagnoze pagal TLK-
10-AM nurodoma informacija, atitinkanti ortopedijos techninės priemonės skyrimo sąlygą 
(ortopedijos techninių priemonių sąraše žymima skaičiumi).



VIRŠUTINIŲ GALŪNIŲ ĮTVARINĖS SISTEMOS

(NEŠIOJAMOS)

PETIES ĮTVARAS

Tipų grupė: AP-2

Tipas: AP-2
Reg. Nr. : LT/CA01/MDD/2-00013/06
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Techninis aprašymas ir paskirtis

! Gaminama iš tekstilinių medžiagų, taikant papildomus konstrukcinius elementus.
! Fiksuoja ranką reikiamoje padėtyje.

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM:

Gydytojas ortopedas - traumatologas
S43.0 Peties  sąnario išnirimai
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės (diagnozių kodai  

1S42, M75, M19)

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas
S43.0 Peties  sąnario išnirimai
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės (diagnozių kodai  

1S42, M75, M19)

Gydytojas chirurgas (neurochirurgas)
S43.0 Peties  sąnario išnirimai
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės (diagnozių kodai  

1S42, M75, M19)

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
S43.0 Peties  sąnario išnirimas
1Gaminį galima užsakyti tik tuomet, jei medicinos dokumentų išraše kartu su diagnoze 
pagal TLK-10-AM nurodoma informacija, atitinkanti ortopedijos techninės 
priemonės skyrimo sąlygą (ortopedijos techninių priemonių sąraše žymima 
skaičiumi).

APATINIŲ GALŪNIŲ ĮTVARINĖS SISTEMOS

KELIO - KULKŠNIES - PĖDOS ĮTVARAS
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Techninis aprašymas ir paskirtis

! Gaminama iš termoplastinių medžiagų, galimi šoniniai sutvirtinimai.
! Imobilizuoja šlaunį, kelį, blauzdą, čiurną.

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM:

Gydytojas ortopedas - traumatologas
S72.4 Šlaunikaulio apatinės dalies lūžis 
S82.1 Blauzdikaulio viršutinės dalies lūžis 
S82.7 Blauzdos dauginiai lūžiai
T02.3 Lūžiai, apimantys vienos kojos kelias sritis – skiriama tik 

1po operacinio gydymo
T02.5 Lūžiai, apimantys abiejų kojų kelias sritis – skiriama tik po 

1operacinio gydymo

Gydytojas chirurgas (neurochirurgas)
S72.4 Šlaunikaulio apatinės dalies lūžis 
S82.1 Blauzdikaulio viršutinės dalies lūžis 
S82.7 Blauzdos dauginiai lūžiai
T02.3 Lūžiai, apimantys vienos kojos kelias sritis – skiriama tik 

1po operacinio gydymo
T02.5 Lūžiai, apimantys abiejų kojų kelias sritis – skiriama tik po 

1operacinio gydymo

Tipų grupė: KT 1-5

(tik vaikams)

Tipas: KT 1-5
Reg. Nr. : LT-M/04/002983
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Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
S72.4 Šlaunikaulio apatinės dalies lūžis 
S82.1 Blauzdikaulio viršutinės dalies lūžis 
S82.7 Blauzdos dauginiai lūžiai
T02.3 Lūžiai, apimantys vienos kojos kelias sritis – skiriama tik 

1po operacinio gydymo
T02.5 Lūžiai, apimantys abiejų kojų kelias sritis – skiriama tik po 

1operacinio gydymo

1Gaminį galima užsakyti tik tuomet, jei medicinos dokumentų išraše kartu su diagnoze 
pagal TLK-10-AM nurodoma informacija, atitinkanti ortopedijos techninės 
priemonės skyrimo sąlygą (ortopedijos techninių priemonių sąraše žymima 
skaičiumi).

APATINIŲ GALŪNIŲ ĮTVARINĖS SISTEMOS

Tipų grupė: KA 3-3

Tipas: KA 3-3
Reg. Nr.: LT-M/04/003004

KELIO ĮTVARAS

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM:

Gydytojas ortopedas - traumatologas
S83.7 Kelių kelio struktūrų sužalojimas; lateralinio arba medialinio menisko 

1trauma kartu su šalutinių ir kryžminių raiščių trauma

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas
S83.7 Kelių kelio struktūrų sužalojimas; lateralinio arba medialinio menisko 

1trauma kartu su šalutinių ir kryžminių raiščių trauma

Gydytojas chirurgas (neurochirurgas)
S83.7 Kelių kelio struktūrų sužalojimas; lateralinio arba medialinio menisko 

1trauma kartu su šalutinių ir kryžminių raiščių trauma

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
S83.7 Kelių kelio struktūrų sužalojimas; lateralinio arba medialinio menisko 

1trauma kartu su šalutinių ir kryžminių raiščių trauma
1Gaminį galima užsakyti tik tuomet, jei medicinos dokumentų išraše kartu su diagnoze pagal TLK-10-AM 
nurodoma informacija, atitinkanti ortopedijos techninės priemonės skyrimo sąlygą (ortopedijos techninių 
priemonių sąraše žymima skaičiumi).

Techninis aprašymas ir paskirtis

! Gaminamas iš tekstilinių medžiagų, taikant papildomus elementus: šoninius 
lankstus (2 vnt.) ir žiedą girnelei centruoti.

! Apima apatinę šlaunies ir viršutinę blauzdos dalis.
! Fiksuoja ir (ar)  koreguoja kelio sąnarį, gali centruoti girnelę.
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APATINIŲ GALŪNIŲ ĮTVARINĖS SISTEMOS

Tipų grupė: GS-8

Tipas: GS-8
Reg. Nr.: LT/CA01/MDD/2-00641/05

PĖDOS ĮTVARAS (BATŲ ĮDĖKLAS)
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Techninis aprašymas ir paskirtis

! Įdėklas gaminamas pagal individualų modelį iš termoplastinių medžiagų. Žaizdų, 
nuospaudų vietos įdėkle užpildomos specialiomis minkštomis medžiagomis, 
mažinančiomis spaudimą.

! Tolygiai paskirstomas krūvis, palengvinamas krūvis skausmingoms pėdos sritims.

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM:

Gydytojas ortopedas - traumatologas
E10.71 1 tipo cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslėmis ar kitomis 

patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama pagal 
1endokrinologo rekomendaciją

E10.73 1 tipo cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių – skiriama 
1pagal endokrinologo rekomendaciją

E11.71 2 tipo cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslėmis ar kitomis 
patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama pagal 

1endokrinologo rekomendaciją
E11.72 2 tipo cukrinis diabetas su atsparumo insulinui požymiais – skiriama pagal 

1endokrinologo rekomendaciją
E11.73 2 tipo cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių – skiriama 

1pagal endokrinologo rekomendaciją

E13.71 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslėmis 
ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama 

1pagal endokrinologo rekomendaciją
E13.72 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su atsparumo insulinui požymiais – 

1skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją
E13.73 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių 

1priežasčių – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją
1M30-M36 Sisteminės jungiamojo audinio ligos – skiriama, jei yra  pėdos trofinių opų

M21.4 Plokščia pėda [pes planus] (įgyta) – skiriama, jei plokščiapėdystę sukelia 
1traumos arba jei nustatoma neurologinė, reumatinė patologija

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama, jei yra deformacijų 
1(taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama, jei yra deformacijų 

1(taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)

Gydytojas neurologas
M21.4 Plokščia pėda [pes planus] (įgyta) – skiriama, jei plokščiapėdystę sukelia 

1traumos arba jei nustatoma neurologinė, reumatinė patologija

Gydytojas chirurgas (neurochirurgas)
E10.71 1 tipo cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslėmis ar kitomis 

patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama pagal 
1endokrinologo rekomendaciją

E10.73 1 tipo cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių – skiriama 
1pagal endokrinologo rekomendaciją

E11.71 2 tipo cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslėmis ar kitomis 
patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama pagal 

1endokrinologo rekomendaciją
E11.72 2 tipo cukrinis diabetas su atsparumo insulinui požymiais – skiriama pagal 

1endokrinologo rekomendaciją
E11.73 2 tipo cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių – skiriama 

1pagal endokrinologo rekomendaciją
E13.71 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslėmis 

ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama 
1pagal endokrinologo rekomendaciją

E13.72 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su atsparumo insulinui požymiais – 
1skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją
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E13.73 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių 
1priežasčių – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją

1M30-M36 Sisteminės jungiamojo audinio ligos – skiriama, jei yra  pėdos trofinių opų
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama, jei yra deformacijų 

1(taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)

Gydytojas reumatologas
M21.4 Plokščia pėda [pes planus] (įgyta) – skiriama, jei plokščiapėdystę sukelia 

1traumos arba jei nustatoma neurologinė, reumatinė patologija
M21.87 Kitos įgytos galūnių deformacijos, patikslintos, čiurna ir pėda – skiriama, 

1jei deformacijos atsiranda dėl reumatinių ligų

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
E10.71 1 tipo cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslėmis ar kitomis 

patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama pagal 
1endokrinologo rekomendaciją

E10.73 1 tipo cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių – skiriama 
1pagal endokrinologo rekomendaciją

E11.71 2 tipo cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslėmis ar kitomis 
patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama pagal 

1endokrinologo rekomendaciją
E11.72 2 tipo cukrinis diabetas su atsparumo insulinui požymiais – skiriama pagal 

1endokrinologo rekomendaciją
E11.73 2 tipo cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių – skiriama 

1pagal endokrinologo rekomendaciją
E13.71 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslėmis 

ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama 
1pagal endokrinologo rekomendaciją

E13.72 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su atsparumo insulinui požymiais – 
1skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją

E13.73 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių 
1priežasčių – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją

1M30-M36 Sisteminės jungiamojo audinio ligos – skiriama, jei yra  pėdos trofinių opų

1Gaminį galima užsakyti tik tuomet, jei medicinos dokumentų išraše kartu su diagnoze pagal TLK-10-AM 
nurodoma informacija, atitinkanti ortopedijos techninės priemonės skyrimo sąlygą (ortopedijos techninių 
priemonių sąraše žymima skaičiumi).
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STUBURO ĮTVARINĖS SISTEMOS

KAKLO ĮTVARAS

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM:

Gydytojas ortopedas - traumatologas
G12.0 Vaikų spinalinė raumenų atrofija, I tipas [Verdnigo - 

Hofmano (Werdning – Hofman)]
G24.3 Spazminė kreivakaklystė (tortikolis)
G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius
M48.3 Trauminė spondilopatija
M50.0 Kaklo diskų liga su mielopatija
M50.1 Kaklo diskų liga su radikulopatija
S12 Kaklo lūžis
S13.1 Kaklo slankstelio išnirimas
S13.2 Kitų ir nepatikslintų kaklo dalių išnirimas
S13.3 Dauginiai kaklo išnirimai
Q68.0 Įgimta galvos sukamojo raumens deformacija

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas
S14.4 Kaklo periferinių nervų sužalojimas
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Techninis aprašymas ir paskirtis

! Gaminama iš termoplastinių medžiagų.
!  Fiksuoja stuburo kaklinę dalį.

Tipų grupė: KR 0-16

Tipas: KR 0-16
Reg. Nr.: LT/CA01/MDD/2-00658/05

Gydytojas neurologas
G12.0 Vaikų spinalinė raumenų atrofija, I tipas [Verdnigo - Hofmano 

(Werdning – Hofman)]
G24.3 Spazminė kreivakaklystė (tortikolis)
G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius
M50.0 Kaklo diskų liga su mielopatija
M50.1 Kaklo diskų liga su radikulopatija
S13.1 Kaklo slankstelio išnirimas
S13.2 Kitų ir nepatikslintų kaklo dalių išnirimas
S13.3 Dauginiai kaklo išnirimai
S14.2 Nugaros smegenų nervų šaknelių sužalojimas kaklo lygyje
S14.4 Kaklo periferinių nervų sužalojimas

Gydytojas chirurgas (neurochirurgas)
G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius
M48.3 Trauminė spondilopatija
M50.0 Kaklo diskų liga su mielopatija
M50.1 Kaklo diskų liga su radikulopatija
S12 Kaklo lūžis
S13.0 Kaklo tarpslankstelinio disko trauminis plyšimas
S13.1 Kaklo slankstelio išnirimas
S13.2 Kitų ir nepatikslintų kaklo dalių išnirimas
S13.3 Dauginiai kaklo išnirimai
S14.2 Nugaros smegenų nervų šaknelių sužalojimas kaklo lygyje
S14.4 Kaklo periferinių nervų sužalojimas
Q68.0 Įgimta galvos sukamojo raumens deformacija

1Z98.8 Kitos  patikslintos poprocedūrinės būklės (būtina nurodyti lokalizaciją)

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
G12.0 Vaikų spinalinė raumenų atrofija, I tipas [Verdnigo - Hofmano 

(Werdning – Hofman)]
G24.3 Spazminė kreivakaklystė (tortikolis)
G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius
M48.3 Trauminė spondilopatija
M50.0 Kaklo diskų liga su mielopatija
M50.1 Kaklo diskų liga su radikulopatija
S12 Kaklo lūžis
S13.0 Kaklo tarpslankstelinio disko trauminis plyšimas
S13.1 Kaklo slankstelio išnirimas
S13.2 Kitų ir nepatikslintų kaklo dalių išnirimas
S13.3 Dauginiai kaklo išnirimai
S14.2 Nugaros smegenų nervų šaknelių sužalojimas kaklo lygyje
S14.4 Kaklo periferinių nervų sužalojimas
Q68.0 Įgimta galvos sukamojo raumens deformacija

1Gaminį galima užsakyti tik tuomet, jei medicinos dokumentų išraše kartu su diagnoze pagal TLK-10-AM 
nurodoma informacija, atitinkanti ortopedijos techninės priemonės skyrimo sąlygą (ortopedijos techninių 
priemonių sąraše žymima skaičiumi).



STUBURO ĮTVARINĖS SISTEMOS

KRŪTINĖS–JUOSMENS ĮTVARAS

Tipų grupė: KR 0-5-4

Tipas KR 0-5-4

(su reklinuojančiais diržais)
Reg. Nr.: LT/CA01/MDD/2-00650/05

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM:

Gydytojas neurologas
G54.3 Krūtinės nervų šaknelių sutrikimai, neklasifikuojami kitur – skiriama 

tik ligai paūmėjus

Gydytojas reumatologas
G54.3 Krūtinės nervų šaknelių sutrikimai, neklasifikuojami kitur – skiriama 

tik ligai paūmėjus

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
G54.3 Krūtinės nervų šaknelių sutrikimai, neklasifikuojami kitur – skiriama 

tik ligai paūmėjus

1Gaminį galima užsakyti tik tuomet, jei medicinos dokumentų išraše kartu su diagnoze pagal TLK-
10-AM nurodoma informacija, atitinkanti ortopedijos techninės priemonės skyrimo sąlygą 
(ortopedijos techninių priemonių sąraše žymima skaičiumi).
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Techninis aprašymas ir paskirtis

! Gaminama iš tekstilinių medžiagų, taikant papildomus konstrukcinius elementus: 
fiksuojamuosius diržus ir (ar) metalinį karkasinį sutvirtinimą juosmeninėje dalyje ir 
(ar) pelote.

! Fiksuoja, palengvina krūvį stuburo krūtininei ir juosmeninei dalims.

STUBURO ĮTVARINĖS SISTEMOS

JUOSMENS – KRYŽKAULIO ĮTVARAS

Tipų grupė: KR 0-20

Tipas: KR 0-20
Reg. Nr.:

LT-M/04/003008

Tipas KR 0-23
Reg. Nr.:

LT/CA01/MDD/2-00665/05

Tipas KR 0-24
Reg. Nr.:

LT/CA01/MDD/2-00638/05

Techninis aprašymas ir paskirtis

! Gaminama iš tekstilinių medžiagų, taikant papildomus konstrukcinius elementus: 
diržus, tvirtinamąsias juosteles, pelotus.

! Prilaiko juosmeninę stuburo dalį ir iš dalies palengvina jai tenkantį krūvį.

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM:

Gydytojas ortopedas - traumatologas
M43.06 Spondilolizė, juosmens sritis
M43.07 Spondilolizė, juosmens ir kryžmens sritis
M43.08 Spondilolizė, kryžmens ir kryžmens bei uodegikaulio sritis
M43.16 Spondilolistezė, juosmens sritis
M43.17 Spondilolistezė, juosmens ir kryžmens sritis
M43.18 Spondilolistezė, kryžmens ir kryžmens bei uodegikaulio 

sritis
M46.96 Uždegiminė spondilopatija, nepatikslinta, juosmens sritis
M46.97 Uždegiminė spondilopatija, nepatikslinta, juosmens ir 

kryžmens sritis
M46.98 Uždegiminė spondilopatija, nepatikslinta, kryžmens ir 

kryžmens bei uodegikaulio sritis
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M48.86 Kitos patikslintos spondilopatijos, juosmens sritis
M48.87 Kitos patikslintos spondilopatijos, juosmens ir kryžmens sritis
M48.88 Kitos patikslintos spondilopatijos, kryžmens ir kryžmens bei uodegikaulio 

sritis
Q76.21 Įgimta spondilolistezė
Q76.22 Įgimta spondilolizė

Gydytojas neurologas
M51.0 Juosmens ir kitų tarpslankstelinių diskų ligos su mielopatija – skiriamas tik 

1ligai paūmėjus
M51.1 Juosmens ir kitų tarpslankstelinių diskų ligos su radikulopatija (G55.1*) – 

1skiriamas tik ligai paūmėjus
M51.8 Kitos patikslintos tarpslankstelinio disko ligos
Q76.21 Įgimta spondilolistezė
Q76.22 Įgimta spondilolizė

Gydytojas chirurgas (neurochirurgas)
M43.06 Spondilolizė, juosmens sritis
M43.07 Spondilolizė, juosmens ir kryžmens sritis
M43.08 Spondilolizė, kryžmens ir kryžmens bei uodegikaulio sritis
M43.16 Spondilolistezė, juosmens sritis
M43.17 Spondilolistezė, juosmens ir kryžmens sritis
M43.18 Spondilolistezė, kryžmens ir kryžmens bei uodegikaulio sritis
M51.1 Juosmens ir kitų tarpslankstelinių diskų ligos su radikulopatija (G55.1*) – 

1skiriamas tik ligai paūmėjus
M51.8 Kitos patikslintos tarpslankstelinio disko ligos
Q76.21 Įgimta spondilolistezė
Q76.22 Įgimta spondilolizė

Gydytojas reumatologas
M43.06 Spondilolizė, juosmens sritis
M43.07 Spondilolizė, juosmens ir kryžmens sritis
M43.08 Spondilolizė, kryžmens ir kryžmens bei uodegikaulio sritis
M43.16 Spondilolistezė, juosmens sritis
M43.17 Spondilolistezė, juosmens ir kryžmens sritis
M43.18 Spondilolistezė, kryžmens ir kryžmens bei uodegikaulio sritis
M45.06 Ankilozinis spondilitas, juosmens sritis
M46.86 Kitos patikslintos uždegiminės spondilopatijos, juosmens sritis
M46.87 Kitos patikslintos uždegiminės spondilopatijos, juosmens ir kryžmens sritis

M46.88 Kitos patikslintos uždegiminės spondilopatijos, kryžmens ir kryžmens bei 
uodegikaulio sritis

M46.96 Uždegiminė spondilopatija, nepatikslinta, juosmens sritis
M46.97 Uždegiminė spondilopatija, nepatikslinta, juosmens ir kryžmens sritis
M46.98 Uždegiminė spondilopatija, nepatikslinta, kryžmens ir kryžmens bei 

uodegikaulio sritis
M48.86 Kitos patikslintos spondilopatijos, juosmens sritis
M48.87 Kitos patikslintos spondilopatijos, juosmens ir kryžmens sritis
M48.88 Kitos patikslintos spondilopatijos, kryžmens ir kryžmens bei uodegikaulio 

sritis

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
M43.06 Spondilolizė, juosmens sritis
M43.07 Spondilolizė, juosmens ir kryžmens sritis
M43.08 Spondilolizė, kryžmens ir kryžmens bei uodegikaulio sritis
M43.16 Spondilolistezė, juosmens sritis
M43.17 Spondilolistezė, juosmens ir kryžmens sritis
M43.18 Spondilolistezė, kryžmens ir kryžmens bei uodegikaulio sritis
M46.96 Uždegiminė spondilopatija, nepatikslinta, juosmens sritis
M46.97 Uždegiminė spondilopatija, nepatikslinta, juosmens ir kryžmens sritis
M46.98 Uždegiminė spondilopatija, nepatikslinta, kryžmens ir kryžmens bei 

uodegikaulio sritis
M48.86 Kitos patikslintos spondilopatijos, juosmens sritis
M48.87 Kitos patikslintos spondilopatijos, juosmens ir kryžmens sritis
M48.88 Kitos patikslintos spondilopatijos, kryžmens ir kryžmens bei uodegikaulio 

sritis
M51.0 Juosmens ir kitų tarpslankstelinių diskų ligos su mielopatija – skiriamas tik 

1ligai paūmėjus
M51.1 Juosmens ir kitų tarpslankstelinių diskų ligos su radikulopatija (G55.1*) – 

1skiriamas tik ligai paūmėjus
M51.8 Kitos patikslintos tarpslankstelinio disko ligos
Q76.21 Įgimta spondilolistezė
Q76.22 Įgimta spondilolizė

1Gaminį galima užsakyti tik tuomet, jei medicinos dokumentų išraše kartu su diagnoze pagal TLK-10-AM 
nurodoma informacija, atitinkanti ortopedijos techninės priemonės skyrimo sąlygą (ortopedijos techninių 
priemonių sąraše žymima skaičiumi).



VIRŠUTINIŲ GALŪNIŲ ĮTVARINĖS SISTEMOS

(NEŠIOJAMOS)

PETIES ĮTVARAS

Tipų grupė: RA2-2

Tipas: RA2-2
Reg. Nr.:  LT/CA01/MDD/2-00208/11

Techninis aprašymas ir paskirtis

! Gaminamas iš metalo ir (ar) termoplastinių medžiagų. Paminkštinti atraminiai 
paviršiai.

! Imobilizuoja ranką ir nustato reikiamą galūnės padėtį, kuri gali būti koreguojama.

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM:

Gydytojas ortopedas - traumatologas
S42.2  Žastikaulio viršutinės dalies lūžiai

Gydytojas chirurgas (neurochirurgas)
S42.2 Žastikaulio viršutinės dalies lūžiai

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
S42.2 Žastikaulio viršutinės dalies lūžiai
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VIRŠUTINIŲ GALŪNIŲ ĮTVARINĖS SISTEMOS

(NEŠIOJAMOS)

Tipų grupė: RT 1-9

RIEŠO – PLAŠTAKOS – PIRŠTŲ ĮTVARAS

Tipas: RT 1-6-1
Reg. Nr.: LT/CA01/MDD/2-00662/05

Tipas: RT 1-9
Reg. Nr.: LT/CA01/MDD/2-00012/06

Tipas: UFS-01
Reg. Nr.: LT/CA01/MDD/2-00005/06

Tipas: RT 1-6-3
Reg. Nr.: LT/CA01/MDD/2-00661/05

Techninis aprašymas ir paskirtis

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM:

Gydytojas ortopedas - traumatologas
M21.33 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), dilbis
M70.9 Nepatikslinta minkštųjų audinių liga, sukelta krūvio, 

perkrovos ir spaudimo
M84.10 Nesuaugęs lūžis [pseudartrozė], dauginės vietos
M84.13 Nesuaugęs lūžis [pseudartrozė], dilbis
M84.14 Nesuaugęs lūžis [pseudartrozė], plaštaka
M92.3 Kita jaunatvinė (juvenilinė) rankos osteochondrozė
S52.5 Stipinkaulio apatinės dalies lūžis
S52.6 Alkūnkaulio ir stipinkaulio apatinių dalių lūžis 
S54.9 Nepatikslinto nervo sužalojimas dilbio lygyje
S56.8 Kitų ir nepatikslintų raumenų bei sausgyslių sužalojimas 

dilbio lygyje 
S62.10 Riešakaulio lūžis, nepatikslintas

! Gaminama iš termoplastinių medžiagų.
! Fiksuoja riešo sąnarį ir plaštaką reikiamoje padėtyje.
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S63.3 Riešo ir delno raiščių trauminis plyšimas
S63.4 Delninio piršto sąnario (-ų) ir  savojo piršto sąnario(-ų) 

raiščių trauminis  plyšimas (-ai)
S64.8 Kitų nervų sužalojimas  riešo ir plaštakos lygyje

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas
M21.33 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), dilbis
M70.9 Nepatikslinta minkštųjų audinių liga, sukelta krūvio, 

perkrovos ir spaudimo
M84.10 Nesuaugęs lūžis [pseudartrozė], dauginės vietos
M84.13 Nesuaugęs lūžis [pseudartrozė], dilbis
M84.14 Nesuaugęs lūžis [pseudartrozė], plaštaka
M92.3 Kita jaunatvinė (juvenilinė) rankos osteochondrozė
S52.5 Stipinkaulio apatinės dalies lūžis
S52.6 Alkūnkaulio ir stipinkaulio apatinių dalių lūžis 
S54.9 Nepatikslinto nervo sužalojimas dilbio lygyje
S56.8 Kitų ir nepatikslintų raumenų bei sausgyslių 

sužalojimas dilbio lygyje 
S62.10 Riešakaulio lūžis, nepatikslintas
S63.3 Riešo ir delno raiščių trauminis plyšimas
S63.4 Delninio piršto sąnario (-ų) ir  savojo piršto sąnario(-ų) 

raiščių trauminis  plyšimas (-ai)
S64.8 Kitų nervų sužalojimas  riešo ir plaštakos lygyje
S66.8 Kitų raumenų ir sausgyslių sužalojimas riešo ir 

plaštakos lygyje

Gydytojas chirurgas (neurochirurgas)
M21.33 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), dilbis
M70.9 Nepatikslinta minkštųjų audinių liga, sukelta krūvio, 

perkrovos ir spaudimo
M84.10 Nesuaugęs lūžis [pseudartrozė], dauginės vietos
M84.13 Nesuaugęs lūžis [pseudartrozė], dilbis
M84.14 Nesuaugęs lūžis [pseudartrozė], plaštaka
S52.5 Stipinkaulio apatinės dalies lūžis
S52.6 Alkūnkaulio ir stipinkaulio apatinių dalių lūžis 
S52.8 Kitų dilbio dalių lūžis
S54.9 Nepatikslinto nervo sužalojimas dilbio lygyje
S56.8 Kitų ir nepatikslintų raumenų bei sausgyslių sužalojimas 

dilbio lygyje 

S62.8 Kitų ir nepatikslintų riešo ir plaštakos dalių lūžis
S62.10 Riešakaulio lūžis, nepatikslintas
S63.3 Riešo ir delno raiščių trauminis plyšimas
S63.4 Delninio piršto sąnario (-ų) ir  savojo piršto sąnario(-ų) 

raiščių trauminis  plyšimas (-ai)
S64.8 Kitų nervų sužalojimas  riešo ir plaštakos lygyje

Gydytojas reumatologas
M21.33 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), dilbis

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
M21.33 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), dilbis
M70.9 Nepatikslinta minkštųjų audinių liga, sukelta krūvio, 

perkrovos ir spaudimo
M84.10 Nesuaugęs lūžis [pseudartrozė], dauginės vietos
M84.13 Nesuaugęs lūžis [pseudartrozė], dilbis
M84.14 Nesuaugęs lūžis [pseudartrozė], plaštaka
M92.3 Kita jaunatvinė (juvenilinė) rankos osteochondrozė
S52.5 Stipinkaulio apatinės dalies lūžis
S52.6 Alkūnkaulio ir stipinkaulio apatinių dalių lūžis 
S52.8 Kitų dilbio dalių lūžis
S54.9 Nepatikslinto nervo sužalojimas dilbio lygyje
S56.8 Kitų ir nepatikslintų raumenų bei sausgyslių sužalojimas 

dilbio lygyje 
S62.8 Kitų ir nepatikslintų riešo ir plaštakos dalių lūžis
S62.10 Riešakaulio lūžis, nepatikslintas
S63.3 Riešo ir delno raiščių trauminis plyšimas
S63.4 Delninio piršto sąnario (-ų)ir  savojo piršto sąnario(-ų) 

raiščių trauminis  plyšimas (-ai)
S64.8 Kitų nervų sužalojimas  riešo ir plaštakos lygyje
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VIRŠUTINIŲ GALŪNIŲ ĮTVARINĖS SISTEMOS
(NEŠIOJAMOS)

Tipų grupė: RT 4

ALKŪNĖS – RIEŠO ĮTVARAS

Techninis aprašymas ir paskirtis

! Gaminama iš termoplastinių medžiagų.
! Imobilizuoja alkūnės ir (ar) riešo sąnarį reikiamoje padėtyje

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM:

Gydytojas ortopedas - traumatologas
S42.40 Žastikaulio apatinės dalies lūžis, sritis nepatislinta
S46.1 Ilgosios dvigalvio raumens galvos ir sausgyslės 

sužalojimas
S46.3 Trigalvio raumens ir sausgyslės sužalojimas
S52.0 Alkūnkaulio viršutinės dalies lūžis 
S52.4 Alkūnkaulio ir stipinkaulio kūnų lūžis
S52.7 Dauginiai dilbio lūžiai
S57.0 Alkūnės traiškytinis sužalojimas

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas
S46.1 Ilgosios dvigalvio raumens galvos ir sausgyslės 

sužalojimas
S46.3 Trigalvio raumens ir sausgyslės sužalojimas

Tipas: RT 4-1-2
Reg. Nr.:  LT/CA01/MDD/2-00008/06

Tipas: UFS-04

Reg. Nr.: LT/CA01/MDD/2-00010/06
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S52.0 Alkūnkaulio viršutinės dalies lūžis 
S52.4 Alkūnkaulio ir stipinkaulio kūnų lūžis
S52.7 Dauginiai dilbio lūžiai
S57.0 Alkūnės traiškytinis sužalojimas

Gydytojas chirurgas (neurochirurgas)
S42.40 Žastikaulio apatinės dalies lūžis, sritis nepatislinta
S46.1 Ilgosios dvigalvio raumens galvos ir sausgyslės 

sužalojimas
S46.3 Trigalvio raumens ir sausgyslės sužalojimas
S52.0 Alkūnkaulio viršutinės dalies lūžis 
S52.4 Alkūnkaulio ir stipinkaulio kūnų lūžis
S52.7 Dauginiai dilbio lūžiai
S57.0 Alkūnės traiškytinis sužalojimas

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
S42.40 Žastikaulio apatinės dalies lūžis, sritis nepatislinta
S46.1 Ilgosios dvigalvio raumens galvos ir sausgyslės 

sužalojimas
S46.3 Trigalvio raumens ir sausgyslės sužalojimas
S52.0 Alkūnkaulio viršutinės dalies lūžis 
S52.4 Alkūnkaulio ir stipinkaulio kūnų lūžis
S52.7 Dauginiai dilbio lūžiai
S57.0 Alkūnės traiškytinis sužalojimas
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APATINIŲ GALŪNIŲ ĮTVARINĖS SISTEMOS
(NEŠIOJAMOS)

KULKŠNIES – PĖDOS ĮTVARAS

Tipų grupė: KT 1 (tik vaikams)

Tipas: KT 0-5
Reg. Nr.: LT-M/04/002982

Tipas: UFS-03
Reg. Nr.: LT/CA01/MDD/2-00014/06

Techninis aprašymas ir paskirtis

! Gaminama iš termoplastinių medžiagų. Įtvaras apima tam tikras reikiamas 
blauzdos ir pėdos dalis.

! Imobilizuoja čiurnos sąnarį.

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM:

Gydytojas ortopedas - traumatologas
M84.28 Užsitęsęs kaulo suaugimas, čiurna ir pėda
S82.3 Blauzdikaulio apatinės dalies lūžis
S82.5 Medialinės kulkšnies lūžis
S82.6 Lateralinės kulkšnies lūžis
S82.8 Blauzdos kitų sričių lūžiai – skiriama, jei lūžiai apima 

1daugiau nei vieną blauzdos sritį
S92.0 Kulno lūžis
S92.1 Šokikaulio lūžis
S92.2 Kito (-ų) čiurnikaulio (-ių) lūžis
S92.3 Padikaulio lūžis
S92.7 Dauginiai pėdos kaulų  lūžiai
S93.0 Čiurnos sąnario išnirimas
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S93.2 Čiurnos ir pėdos raiščių plyšimas
S96.7 Keleto raumenų ir sausgyslių sužalojimas čiurnos bei 

pėdos lygyje
Z98.8 Kitos  patikslintos poprocedūrinės būklės (būtina 

1nurodyti lokalizaciją)

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas
M84.28 Užsitęsęs kaulo suaugimas, čiurna ir pėda
S92.2 Kito (-ų) čiurnikaulio (-ių) lūžis
S92.3 Padikaulio lūžis
S92.7 Dauginiai pėdos kaulų  lūžiai
S93.0 Čiurnos sąnario išnirimas
S93.2 Čiurnos ir pėdos raiščių plyšimas
S96.7 Keleto raumenų ir sausgyslių sužalojimas čiurnos bei 

pėdos lygyje
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės (būtina nurodyti 

1lokalizaciją)

Gydytojas chirurgas (neurochirurgas)
M84.28 Užsitęsęs kaulo suaugimas, čiurna ir pėda
S82.3 Blauzdikaulio apatinės dalies lūžis
S82.5 Medialinės kulkšnies lūžis
S82.6 Lateralinės kulkšnies lūžis
S82.8 Blauzdos kitų sričių lūžiai – skiriama, jei lūžiai apima 

1daugiau nei vieną blauzdos sritį
S92.0 Kulno lūžis
S92.1 Šokikaulio lūžis
S92.2 Kito (-ų) čiurnikaulio (-ių) lūžis
S92.3 Padikaulio lūžis
S92.7 Dauginiai pėdos kaulų  lūžiai
S93.0 Čiurnos sąnario išnirimas
S93.2 Čiurnos ir pėdos raiščių plyšimas
S96.7 Keleto raumenų ir sausgyslių sužalojimas čiurnos bei 

pėdos lygyje
Z98.8 Kitos  patikslintos poprocedūrinės būklės (būtina 

1nurodyti lokalizaciją)
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Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
M84.28 Užsitęsęs kaulo suaugimas, čiurna ir pėda
S82.3 Blauzdikaulio apatinės dalies lūžis
S82.5 Medialinės kulkšnies lūžis
S82.6 Lateralinės kulkšnies lūžis
S82.8 Blauzdos kitų sričių lūžiai – skiriama, jei lūžiai apima 

1daugiau nei vieną blauzdos sritį
S92.0 Kulno lūžis
S92.1 Šokikaulio lūžis
S92.2 Kito (-ų) čiurnikaulio (-ių) lūžis
S92.3 Padikaulio lūžis
S92.7 Dauginiai pėdos kaulų  lūžiai
S93.0 Čiurnos sąnario išnirimas
S93.2 Čiurnos ir pėdos raiščių plyšimas
S96.7 Keleto raumenų ir sausgyslių sužalojimas čiurnos bei 

pėdos lygyje

1Gaminį galima užsakyti tik tuomet, jei medicinos dokumentų išraše kartu su diagnoze 
pagal TLK-10-AM nurodoma informacija, atitinkanti ortopedijos techninės 
priemonės skyrimo sąlygą (ortopedijos techninių priemonių sąraše žymima 
skaičiumi).
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APATINIŲ GALŪNIŲ ĮTVARINĖS SISTEMOS

KELIO ĮTVARAS

Tipų grupė: KT 3-1

Tipas: KT 3-4
Reg. Nr.: LT/CA01/MDD/2-00648/05

Techninis aprašymas ir paskirtis

! Gaminama iš tekstilinių medžiagų, sutvirtinama iš šonų ir (ar) kryžminiais diržais.
! Koreguoja girnelės padėtį, fiksuoja kelio sąnarį.

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM:

Gydytojas ortopedas - traumatologas
M22.0 Pasikartojantis girnelės išnirimas
M22.4 Girnelės kremzlės suminkštėjimas (chondromalacia 

patellae)
M21.86 Kitos įgytos galūnių deformacijos, patikslintos, koja – 

skiriama, jei kelio deformacijos atsiranda dėl reumatinių 
1ligų

 

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas
M22.0 Pasikartojantis girnelės išnirimas
M22.4 Girnelės kremzlės suminkštėjimas (chondromalacia 

patellae)
M21.86 Kitos įgytos galūnių deformacijos, patikslintos, koja – 

skiriama, jei kelio deformacijos atsiranda dėl reumatinių 
1ligų (po operacijos)
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Gydytojas chirurgas (neurochirurgas)
M22.4 Girnelės kremzlės suminkštėjimas (chondromalacia 

patellae)

Gydytojas reumatologas
M22.4 Girnelės kremzlės suminkštėjimas (chondromalacia 

patellae)
M21.86 Kitos įgytos galūnių deformacijos, patikslintos, koja – 

skiriama, jei kelio deformacijos atsiranda dėl reumatinių 
1ligų

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
M22.0 Pasikartojantis girnelės išnirimas
M22.4 Girnelės kremzlės suminkštėjimas (chondromalacia 

patellae)
M21.86 Kitos įgytos galūnių deformacijos, patikslintos, koja – 

skiriama, jei kelio deformacijos atsiranda dėl reumatinių 
1ligų

1Gaminį galima užsakyti tik tuomet, jei medicinos dokumentų išraše kartu su diagnoze 
pagal TLK-10-AM nurodoma informacija, atitinkanti ortopedijos techninės 
priemonės skyrimo sąlygą (ortopedijos techninių priemonių sąraše žymima 
skaičiumi).
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APATINIŲ GALŪNIŲ ĮTVARINĖS SISTEMOS

PĖDOS ĮTVARAS (BATŲ ĮDĖKLAS)

Tipų grupė: GS-4

Tipas: GS-4
Reg. Nr.: LT-M/04/003012

Techninis aprašymas ir paskirtis

! Įdėklas gaminamas pagal individualų modelį iš termoplastinių medžiagų, 
pritaikoma kulno pakyla.

! Koreguoja pėdos deformacijas, palengvina krūvį kulnikauliui.

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM:

Gydytojas ortopedas - traumatologas
M21.07 Iškrypimas į išorę (valgus), neklasifikuojamas kitur, 

čiurna ir pėda – skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir 
1po pėdos rekonstrukcinių operacijų)

M21.17 Iškrypimas į vidų (varus), neklasifikuojamas kitur, čiurna 
ir pėda – skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po 

1pėdos rekonstrukcinių operacijų)
M21.4 Plokščia pėda [pes planus] (įgyta) – skiriama, jei 

plokščiapėdystę sukelia traumos arba jei nustatoma 
1neurologinė, reumatinė patologija

M72.2 Pado fascijos fibromatozė – skiriama, jei  yra deformacijų 
1(taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)

M77.3 Kulnakaulio atauga – skiriama, jei yra deformacijų (taip 
1pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)
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M77.5 Kita pėdos entezopatija – skiriama, jei  yra deformacijų (taip pat ir po pėdos 
1rekonstrukcinių operacijų)

Q66.0 Į vidų iškrypusi „arklio pėda“ (Talipes equinovarus) – skiriama, jei yra 
1deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)

Q66.1 Į vidų iškrypusi kulninė pėda  (Talipes calcaneovarus) – skiriama, jei yra 
1deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)

Q66.2 Į vidų iškrypęs padas (Metatarsus varus) skiriama, jei yra deformacijų (taip 
1pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)

Q66.3 Kitas įgimtas pėdos iškrypimas į vidų – skiriama, jei yra deformacijų (taip 
1pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų )

Q66.4 Į išorę iškrypusi kulninė pėda (Talipes calcaneovalgus)
Q66.5 Įgimta plokščia pėda (Pes planus) – skiriama tik vaikams, vyresniems nei 4 

1metų, jei pėda rigidiška
Q66.6 Kitas įgimtas pėdos iškrypimas į išorę – skiriama, jei  yra deformacijų (taip 

1pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)
Q66.7 Įgaubta pėda (Pes cavus) – skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po 

1pėdos rekonstrukcinių operacijų)
Q66.8 Kitos įgimtos pėdos deformacijos – skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir 

1po pėdos rekonstrukcinių operacijų)
Q66.9 Įgimta pėdos deformacija, nepatikslinta – skiriama, jei yra deformacijų 

1(taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas
M72.2 Pado fascijos fibromatozė – skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po 

1pėdos rekonstrukcinių operacijų)
M77.3 Kulnakaulio atauga – skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos 

1rekonstrukcinių operacijų)
M77.5 Kita pėdos entezopatija – skiriama, jei  yra deformacijų (taip pat ir po pėdos 

1rekonstrukcinių operacijų)

Gydytojas neurologas
M21.4 Plokščia pėda [pes planus] (įgyta) – skiriama, jei plokščiapėdystę sukelia 

1traumos arba jei nustatoma neurologinė, reumatinė patologija

Gydytojas chirurgas (neurochirurgas)
M21.07 Iškrypimas į išorę (valgus), neklasifikuojamas kitur, čiurna ir pėda – 

skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių 
1operacijų)

M77.3 Kulnakaulio atauga – skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos 
1rekonstrukcinių operacijų)

Q66.0 Į vidų iškrypusi „arklio pėda“ (Talipes equinovarus) – skiriama, jei yra 
1deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)

Q66.1 Į vidų iškrypusi kulninė pėda  (Talipes calcaneovarus) – skiriama, jei yra 
1deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)

Q66.2 Į vidų iškrypęs  padas (Metatarsus varus) skiriama, jei yra deformacijų 
1(taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)

Q66.3 Kitas įgimtas pėdos iškrypimas  į vidų – skiriama, jei yra deformacijų (taip 
1pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų )

Q66.4 Į išorę iškrypusi kulninė pėda (Talipes calcaneovalgus)
Q66.5 Įgimta plokščia pėda (Pes planus) – skiriama tik vaikams, vyresniems nei 4 

1metų, jei pėda rigidiška
Q66.6 Kitas įgimtas pėdos iškrypimas  į išorę – skiriama, jei  yra deformacijų (taip 

1pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)
Q66.7 Įgaubta pėda (Pes cavus) – skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po 

1pėdos rekonstrukcinių operacijų)
Q66.8 Kitos įgimtos pėdos deformacijos – skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir 

1po pėdos rekonstrukcinių operacijų)
Q66.9 Įgimta pėdos deformacija, nepatikslinta – skiriama, jei yra deformacijų 

1(taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)

Gydytojas reumatologas
M21.4 Plokščia pėda [pes planus] (įgyta) – skiriama, jei plokščiapėdystę sukelia 

1traumos arba jei nustatoma neurologinė, reumatinė patologija
M72.2 Pado fascijos fibromatozė – skiriama, jei  yra deformacijų (taip pat ir po 

1pėdos rekonstrukcinių operacijų)
M77.3 Kulnakaulio atauga – skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos 

1rekonstrukcinių operacijų)
M77.5 Kita pėdos entezopatija – skiriama, jei  yra deformacijų (taip pat ir po pėdos 

1rekonstrukcinių operacijų)

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
M21.07 Iškrypimas į išorę (valgus), neklasifikuojamas kitur, čiurna ir pėda – 

skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių 
1operacijų)

M21.17 Iškrypimas į vidų (varus), neklasifikuojamas kitur, čiurna ir pėda – 
skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių 

1operacijų)
M21.4 Plokščia pėda [pes planus] (įgyta) – skiriama, jei plokščiapėdystę sukelia 

1traumos arba jei nustatoma neurologinė, reumatinė patologija
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M72.2 Pado fascijos fibromatozė – skiriama, jei  yra deformacijų 
1(taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)

M77.3 Kulnakaulio atauga – skiriama, jei yra deformacijų (taip 
1pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)

M77.5 Kita pėdos entezopatija – skiriama, jei  yra deformacijų 
1(taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)

Q66.0 Į vidų iškrypusi „arklio pėda“ (Talipes equinovarus) – 
skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos 

1rekonstrukcinių operacijų)
Q66.1 Į vidų iškrypusi kulninė pėda  (Talipes calcaneovarus) – 

skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos 
1rekonstrukcinių operacijų)

Q66.2 Į vidų iškrypęs  padas (Metatarsus varus) skiriama, jei yra 
deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių 

1operacijų)
Q66.3 Kitas įgimtas pėdos iškrypimas  į vidų – skiriama, jei yra 

deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių 
1operacijų )

Q66.4 Į išorę iškrypusi kulninė pėda (Talipes calcaneovalgus)
Q66.5 Įgimta plokščia pėda (Pes planus) – skiriama tik vaikams, 

1vyresniems nei 4 metų, jei pėda rigidiška
Q66.6 Kitas įgimtas pėdos iškrypimas  į išorę – skiriama, jei  yra 

deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių 
1operacijų)

Q66.7 Įgaubta pėda (Pes cavus) – skiriama, jei yra deformacijų 
1(taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)

Q66.8 Kitos įgimtos pėdos deformacijos – skiriama, jei yra 
deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių 

1operacijų)
Q66.9 Įgimta pėdos deformacija, nepatikslinta – skiriama, jei 

yra deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių 
1operacijų)

1Gaminį galima užsakyti tik tuomet, jei medicinos dokumentų išraše kartu su diagnoze 
pagal TLK-10-AM nurodoma informacija, atitinkanti ortopedijos techninės 
priemonės skyrimo sąlygą (ortopedijos techninių priemonių sąraše žymima 
skaičiumi).

APATINIŲ GALŪNIŲ ĮTVARINĖS SISTEMOS
(NEŠIOJAMOS)

PĖDOS ĮTVARAS (BATŲ ĮDĖKLAS)

Tipų grupė: GS-5

Tipas: GS-1
Reg. Nr.: LT-M/04/003011

Tipas: GS-3
Reg. Nr.: LT-M/04/002989

Techninis aprašymas ir paskirtis

! Gaminama iš odos ir (ar) termoplastinių medžiagų, taikant išilginio skliauto 
supinaciją ir (ar) pronaciją, skersinio skliauto pakėlimą bei kulno supinaciją ir (ar) 
pronaciją.

! Kompensuoja kojos sutrumpėjimą iki 2 cm, koreguoja pėdos skliautus.

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM:

Gydytojas ortopedas - traumatologas
M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja
M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda
M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda
S92.7 Dauginiai pėdos kaulų lūžiai (tik vaikams)

Gydytojas chirurgas (neurochirurgas)
M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja
M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda
M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda
S92.7 Dauginiai pėdos kaulų lūžiai (tik vaikams)

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja
M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda
M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda
S92.7 Dauginiai pėdos kaulų lūžiai (tik vaikams)

Tipas: GS 7-2
Reg. Nr.: LT-M/04/003013
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Tipų grupė: AD 3-1

(tik suaugusiems)

Tipas: AD 3-1-3
Reg. Nr.: LT-M/04/003014

ORTOPEDINĖ AVALYNĖ
PAGAL UŽSAKYMĄ PAGAMINTA ORTOPEDINĖ AVALYNĖ,

ĮSKAITANT PAGAL UŽSAKYMĄ PAGAMINTĄ
ORTOPEDINĘ AVALYNĘ MINKŠTU VIDUMI

BARTAS

NIDA

MIKAS

VĖJAS

MANTAS

JONAS

104

ARAS

KARLAS

Techninis aprašymas ir paskirtis

! Suaugusiųjų avalynė pėdos deformacijai koreguoti.
! Galimos avalynės konstrukcijos ypatybės atsižvelgiant į deformaciją:

1.  kojų ilgio skirtumo kompensavimas,
2. aukštesnis kaip 1,2 cm supinatorius,
3. aukštesnis kaip 0,4 cm pronatorius,
4. noselė paaukštinta, trumpa,
5. iš vidaus ar išorės pailgintas užkulnis,
6. pado ir (ar) pakulnio supinacija ar pronacija,
7. pakulnis su pailgintu vidiniu ar išoriniu sparnu,
8. tvirtinamas prie pado ir (ar) įdėklo volelis žingsniui palengvinti.

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM:

Gydytojas ortopedas - traumatologas
M20.0 Piršto (-ų) deformacijos – skiriama, jei  yra deformacijų (taip pat ir po 

1pėdos rekonstrukcinių operacijų)
M20.1 Į išorinę pusę iškrypęs kojos nykštys [hallux valgus] (įgytas) – skiriama, jei 

1yra deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)
M20.4 Kitos „plaktuko formos“ kojų piršto (-ų) deformacijos (įgytos) – skiriama, 

1jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)
M20.5 Kitos kojų piršto (-ų) deformacijos (įgytos) – skiriama, jei yra deformacijų 

1(taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)
M21.07 Iškrypimas į išorę (valgus), neklasifikuojamas kitur, čiurna ir pėda – 

skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių 
1operacijų)

M21.37 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), čiurna ir pėda
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M21.4 Plokščia pėda [pėda planus] (įgyta) – skiriama, jei plokščiapėdystę sukelia 
1traumos arba jei nustatoma neurologinė, reumatinė patologija

M21.5 Įgytos „nagų“ pavidalo plaštakos ir pėdos deformacijos, šleiva plaštaka ir 
pėda – skiriama, jei deformacijos sukelia traumos arba jei nustatoma 

1neurologinė, reumatinė patologija  
M21.6 Kitos įgytos čiurnos ir pėdos deformacijos – skiriama, jei yra deformacijų 

1(taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)
M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei 

1galūnių ilgio skirtumas siekia iki 3 cm
M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja – skiriama, jei  galūnių ilgio 

1skirtumas siekia iki 3 cm
M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurnos ir pėda – skiriama, jei galūnių 

1ilgio skirtumas siekia iki 3 cm
M25.27 Nestabilus sąnarys, čiurna ir pėda
Q66.7 Įgaubta pėda (Pes cavus) – skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po 

1pėdos rekonstrukcinių operacijų)
Q66.8 Kitos įgimtos pėdos deformacijos – skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir 

1po pėdos rekonstrukcinių operacijų)
Q66.9 Įgimta pėdos deformacija, nepatikslinta – skiriama, jei yra deformacijų 

1(taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)

Gydytojas chirurgas (neurochirurgas)
M20.1 Į išorinę pusę iškrypęs kojos nykštys [hallux valgus] (įgytas) – skiriama, jei 

1yra deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)
M21.07 Iškrypimas į išorę (valgus), neklasifikuojamas kitur, čiurna ir pėda – 

skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių 
1operacijų)

M21.37 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), čiurna ir pėda
M21.4 Plokščia pėda [pėda planus] (įgyta) – skiriama, jei plokščiapėdystę sukelia 

1traumos arba jei nustatoma neurologinė, reumatinė patologija
M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei 

1galūnių ilgio skirtumas siekia iki 3 cm
M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja – skiriama, jei  galūnių ilgio 

1skirtumas siekia iki 3 cm
M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurnos ir pėda – skiriama, jei galūnių 

1ilgio skirtumas siekia iki 3 cm

Gydytojas reumatologas
M20.0 Piršto (-ų) deformacijos – skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos 

1rekonstrukcinių operacijų)
M20.1 Į išorinę pusę iškrypęs kojos nykštys [hallux valgus] (įgytas) – skiriama, jei 

1yra deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)
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M20.4 Kitos „plaktuko formos“ kojų piršto (-ų) deformacijos (įgytos) – skiriama, 
1jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)

M20.5 Kitos kojų piršto (-ų) deformacijos (įgytos) – skiriama, jei yra deformacijų 
1(taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)

M21.07 Iškrypimas į išorę (valgus), neklasifikuojamas kitur, čiurna ir pėda – 
skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių 

1operacijų)
M21.37 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), čiurna ir pėda
M21.4 Plokščia pėda [pėda planus] (įgyta) – skiriama, jei plokščiapėdystę sukelia 

1traumos arba jei nustatoma neurologinė, reumatinė patologija
M21.5 Įgytos „nagų“ pavidalo plaštakos ir pėdos deformacijos, šleiva plaštaka ir 

pėda – skiriama, jei deformacijos sukelia traumos arba jei nustatoma 
1neurologinė, reumatinė patologija  

M21.6 Kitos įgytos čiurnos ir pėdos deformacijos – skiriama, jei yra deformacijų 
1(taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)

M25.27 Nestabilus sąnarys, čiurna ir pėda

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
M20.0 Piršto (-ų) deformacijos – skiriama, jei  yra deformacijų (taip pat ir po 

1pėdos rekonstrukcinių operacijų)
M20.1 Į išorinę pusę iškrypęs kojos nykštys [hallux valgus] (įgytas) – skiriama, jei 

1yra deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)
M20.4 Kitos „plaktuko formos“ kojų piršto (-ų) deformacijos (įgytos) – skiriama, 

1jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)
M20.5 Kitos kojų piršto (-ų) deformacijos (įgytos) – skiriama, jei yra deformacijų 

1(taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)
M21.07 Iškrypimas į išorę (valgus), neklasifikuojamas kitur, čiurna ir pėda – 

skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių 
1operacijų)

M21.37 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), čiurna ir pėda
M21.4 Plokščia pėda [pėda planus] (įgyta) – skiriama, jei plokščiapėdystę sukelia 

1traumos arba jei nustatoma neurologinė, reumatinė patologija
M21.5 Įgytos „nagų“ pavidalo plaštakos ir pėdos deformacijos, šleiva plaštaka ir 

pėda – skiriama, jei deformacijos sukelia traumos arba jei nustatoma 
1neurologinė, reumatinė patologija  

M21.6 Kitos įgytos čiurnos ir pėdos deformacijos – skiriama, jei yra deformacijų 
1(taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)

M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei 
1galūnių ilgio skirtumas siekia iki 3 cm

M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja – skiriama, jei  galūnių ilgio 
1skirtumas siekia iki 3cm
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M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurnos ir pėda – skiriama, jei galūnių 
1ilgio skirtumas siekia iki 3cm

M25.27 Nestabilus sąnarys, čiurna ir pėda
Q66.7 Įgaubta pėda (Pes cavus) – skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po 

1pėdos rekonstrukcinių operacijų)
Q66.8 Kitos įgimtos pėdos deformacijos – skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir 

1po pėdos rekonstrukcinių operacijų)
Q66.9 Įgimta pėdos deformacija, nepatikslinta – skiriama, jei yra deformacijų 

1(taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)

1Gaminį galima užsakyti tik tuomet, jei medicinos dokumentų išraše kartu su diagnoze pagal TLK-10-AM 
nurodoma informacija, atitinkanti ortopedijos techninės priemonės skyrimo sąlygą (ortopedijos techninių 
priemonių sąraše žymima skaičiumi).

2Basutė – vasarinė avalynė. Gali būti su atvira arba uždara nosele, su užkulniu arba be jo.
3Pusbatis – avalynė, kurios šoneliai dengia visą viršutinę pėdos dalį žemiau kulkšnies sąnario. Gali būti be 
užsegimo  ir su užsegimu (suvarstomi, su sagtelėmis, lipniu užsegimu, dirželiais ir pan.).
4Batukas – avalynė, kurios šoneliai dengia visą viršutinę pėdos dalį ir apima kulkšnies sąnarį. Gali būti be 
užsegimo  ir su užsegimu (suvarstomi, su sagtelėmis, lipniu užsegimu, užtrauktuku, dirželiais ir pan.).
5Aulinukas – avalynė, kurios šoneliai dengia visą viršutinė pėdos dalį,  apima kulkšnies sąnarį, su aulais iki 
kelio sąnario. Gali būti be užsegimo ir su užsegimu (suvarstomi, su sagtelėmis, lipniu užsegimu, 
užtrauktuku, dirželiais ir pan.).
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Tipų grupė: AD 3-2 (tik vaikams)

Tipas: AD3-2-3
Reg. Nr.: LT/CA01/MDD/2-00655/05

ORTOPEDINĖ AVALYNĖ
PAGAL UŽSAKYMĄ PAGAMINTA ORTOPEDINĖ AVALYNĖ,

ĮSKAITANT PAGAL UŽSAKYMĄ PAGAMINTĄ
ORTOPEDINĘ AVALYNĘ MINKŠTU VIDUMI

BENAS

KLARA

TOMAS

MARIUS

BELA

MAJA

LĖJA

RIMAS
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GODA

Techninis aprašymas ir paskirtis

! Vaikiška avalynė pėdos deformacijai koreguoti.
! Galimos avalynės konstrukcijos ypatybės atsižvelgiant į deformaciją: 

1. kojos ilginamoji funkcija,
2. supinatorius iki 1,8 cm,
3. pronatorius iki 0,6 cm,
4. pirmojo piršto skėtiklis,
5. pailgintas vidinis ar išorinis užkulnis, 
6. pailginta kieta noselė, 
7. pado ir (ar) pakulnio supinacija ar pronacija, 
8. pakulnio išvadas į išorę ar vidų, 
9. pakulnis su pailgintu vidiniu ar išoriniu sparnu.

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM:

Gydytojas ortopedas - traumatologas
M20.5 Kitos kojų piršto (-ų) deformacijos (įgytos) – skiriama, jei yra deformacijų 

1(taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)
M21.07 Iškrypimas į išorę (valgus), neklasifikuojamas kitur, čiurna ir pėda – 

1skiriama, jei pėda yra rigidiška, skausminga
M21.17 Iškrypimas į vidų (varus), neklasifikuojamas kitur, čiurna ir pėda – 

1skiriama, jei pėda yra rigidiška, skausminga
M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei 

1galūnių ilgio skirtumas siekia iki 3 cm
M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja – skiriama, jei galūnių ilgio 

1skirtumas siekia iki 3 cm
M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurnos ir pėda – skiriama, jei galūnių 

1ilgio skirtumas siekia iki 3 cm
M21.87 Kitos įgytos galūnių deformacijos, patikslintos, čiurna ir pėda – skiriama, 

1jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)
M25.27 Nestabilus sąnarys, čiurna ir pėda
Q66.1 Į vidų iškrypusi kulninė pėda (Talipes calcaneovarus) – skiriama, jei yra 

1deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)
Q66.2 Į vidų iškrypęs padas (Metatarsus varus) skiriama, jei yra deformacijų (taip 

1pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)
Q66.3 Kitas įgimtas pėdos iškrypimas į vidų – skiriama, jei yra deformacijų (taip 

1pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų )
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Q66.4 Į išorę iškrypusi kulninė pėda (Talipes calcaneovalgus) – skiriama, jei yra 
1deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų )

Q66.5 Įgimta plokščia pėda (Pes planus) – skiriama tik vaikams, vyresniems nei 4 
1metų

Q66.6 Kitas įgimtas pėdos iškrypimas  į išorę – skiriama, jei  yra deformacijų (taip 
1pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)

Q66.7 Įgaubta pėda (Pes cavus) – skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po 
1pėdos rekonstrukcinių operacijų)

Q66.8 Kitos įgimtos pėdos deformacijos – skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir 
1po pėdos rekonstrukcinių operacijų)

Q74.3 Įgimta dauginė artrogripozė – skiriama, jei  yra deformacijų (taip pat ir po 
1pėdos rekonstrukcinių operacijų)

Q82.O Paveldėta limfedema – skiriama, jei  yra deformacijų (taip pat ir po pėdos 
1rekonstrukcinių operacijų)

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas
Q82.O Paveldėta limfedema – skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos 

1rekonstrukcinių operacijų)

Gydytojas chirurgas (neurochirurgas)
M21.07 Iškrypimas į išorę (valgus), neklasifikuojamas kitur, čiurna ir pėda – 

1skiriama, jei pėda yra rigidiška, skausminga
M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei 

1galūnių ilgio skirtumas siekia iki 3 cm
M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja – skiriama, jei galūnių ilgio 

1skirtumas siekia iki 3cm
M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurnos ir pėda – skiriama, jei galūnių 

1ilgio skirtumas siekia iki 3cm
M21.87 Kitos įgytos galūnių deformacijos, patikslintos, čiurna ir pėda – skiriama, 

1jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)
Q66.5 Įgimta plokščia pėda (Pes planus) – skiriama tik vaikams, vyresniems nei 4 

1metų

Gydytojas reumatologas
M20.5 Kitos kojų piršto (-ų) deformacijos (įgytos) – skiriama, jei yra deformacijų 

1(taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)
M21.07 Iškrypimas į išorę (valgus), neklasifikuojamas kitur, čiurna ir pėda – 

1skiriama, jei pėda yra rigidiška, skausminga
M21.17 Iškrypimas į vidų (varus), neklasifikuojamas kitur, čiurna ir pėda – 

1skiriama, jei pėda yra rigidiška, skausminga
M21.87 Kitos įgytos galūnių deformacijos, patikslintos, čiurna ir pėda – skiriama, 

1jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)
M25.27 Nestabilus sąnarys, čiurna ir pėda
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Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
M20.5 Kitos kojų piršto (-ų) deformacijos (įgytos) – skiriama, jei yra deformacijų 

1(taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)
M21.07 Iškrypimas į išorę (valgus), neklasifikuojamas kitur, čiurna ir pėda – 

1skiriama, jei pėda yra rigidiška, skausminga
M21.17 Iškrypimas į vidų (varus), neklasifikuojamas kitur, čiurna ir pėda – 

1skiriama, jei pėda yra rigidiška, skausminga
M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei 

1galūnių ilgio skirtumas siekia iki 3 cm
M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja – skiriama, jei galūnių ilgio 

1skirtumas siekia iki 3cm
M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurnos ir pėda – skiriama, jei galūnių 

1ilgio skirtumas siekia iki 3cm
M21.87 Kitos įgytos galūnių deformacijos, patikslintos, čiurna ir pėda – skiriama, 

1jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)
M25.27 Nestabilus sąnarys, čiurna ir pėda
Q66.1 Į vidų iškrypusi kulninė pėda (Talipes calcaneovarus) – skiriama, jei yra 

1deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)
Q66.2 Į vidų iškrypęs  padas (Metatarsus varus) skiriama, jei yra deformacijų 

1(taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)
Q66.3 Kitas įgimtas pėdos iškrypimas  į vidų – skiriama, jei yra deformacijų (taip 

1pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų )
Q66.4 Į išorę iškrypusi kulninė pėda (Talipes calcaneovalgus) – skiriama, jei yra 

1deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų )
Q66.5 Įgimta plokščia pėda (Pes planus) – skiriama tik vaikams, vyresniems nei 4 

1metų
Q66.6 Kitas įgimtas pėdos iškrypimas  į išorę – skiriama, jei  yra deformacijų (taip 

1pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)
Q66.7 Įgaubta pėda (Pes cavus) – skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po 

1pėdos rekonstrukcinių operacijų)
Q66.8 Kitos įgimtos pėdos deformacijos – skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir 

1po pėdos rekonstrukcinių operacijų)
Q74.3 Įgimta dauginė artrogripozė – skiriama, jei  yra deformacijų (taip pat ir po 

1pėdos rekonstrukcinių operacijų)
Q82.O Paveldėta limfedema – skiriama, jei  yra deformacijų (taip pat ir po pėdos 

1rekonstrukcinių operacijų)

1Gaminį galima užsakyti tik tuomet, jei medicinos dokumentų išraše kartu su diagnoze pagal TLK-10-AM 
nurodoma informacija, atitinkanti ortopedijos techninės priemonės skyrimo sąlygą (ortopedijos techninių 
priemonių sąraše žymima skaičiumi).

4Batukas – avalynė, kurios šoneliai dengia visą viršutinę pėdos dalį ir apima kulkšnies sąnarį. Gali būti be 
užsegimo  ir su užsegimu (suvarstomi, su sagtelėmis, lipniu užsegimu, užtrauktuku, dirželiais ir pan.).
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