


KOMPENSAVIMO TVARKA

Ortopedijos techninės priemonės reikal ingumas apdraustajam  turi  būti  nustatytas šių profesinių 
kval ifikaci jų gydytojų, nevirši jant jų kompetenci jos:  

- gydytojo chirurgo;
- plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo;    
-  gydytojo ortopedo traumatologo;
- fizinės medicinos ir reabil itaci jos gydytojo;

Ortopedijos techninės priemonės apdraustiesiems kompensuojamos bazinėmis kainomis Valstybės 
paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti  organizavimo tvarkos aprašo, patvirt into LR 

Sveikatos apsaugos ministro 2006-03-31 įsakymu Nr. V-234  ir  jo pakeit imų 2007-06-22 įsakymu Nr. 
V-541 ,  2009 m. biržel io mėn. 10 d. įsakymu Nr. V-466  ir  2012 m. l iepos 5 d. įsakymu Nr. V-697 ,  

patvirt into LR Sveikatos apsaugos ministro ir  š ios Tvarkos nustatyta tvarka.

- gydytojo neurologo;
- gydytojo reumatologo;
- gydytojo neurochirurgo;
- gydytojo vaikų chirurgo.

ORTOPEDIJOS TECHNINES PRIEMONES
APDRAUSTAJAM SKIRIA:
Pirminio, antrinio arba tretinio lygio asmens 
sveikatos priežiūros  paslaugas teikiančių gydymo įstaigų 
gydytojai special istai ,  nurodyti arba pagal jų rekomendacijas,  
nurodytas medicinos dokumentų išraše (forma 027/a) ar asmens 
sveikatos istori joje (forma 025/a),  kitas pacientą gydantis
ggydytojas,  jei  ortopedijos techninės priemonės bazinė kaina ne 
didesnė kaip 289,85 Eur.

Antrinio arba tretinio lygio  asmens sveikatos priežiūros 
paslaugas teikiančių gydymo įstaigų gydytojai special istai ,  jei  
ortopedijos techninės priemonės bazinė kaina ne didesnė kaip 
579,71 Eur.

Antrinio arba tretinio lygio  asmens sveikatos priežiūros 
paslaugas paslaugas teikiančių gydymo įstaigų gydytojų konsil iumai ,  jei  
ortopedijos techninės priemonės bazinė kaina didesnė kaip 
579,71 Eur.

ORTOPEDIJOS TECHNINES PRIEMONES
SKIRIANTIS GYDYTOJAS:
1. Medicinos dokumentų išraše (forma 027/a) ar asmens sveikatos 
istori joje (forma 025/a) nurodo priemonės reikal ingumą 
apdraustajam nustačiusios gydymo įstaigos pavadinimą, gydytojo vardą 
ir pavardę, ortopedijos techninę priemonę, skir iamą
apdraustajam pagal sveikatos apsaugos ministro patvirt intas 
medicinines indikaci jas,  ir  tos priemonės charakterist iką. 
Medicinos doMedicinos dokumentų išrašas ar gydytojo įrašas asmens sveikatos 
istori joje gal ioja ne i lgiau kaip 30 kalendorinių dienų  nuo įrašymo
dienos;

2.  Fiksuoja apdraustojo medicinos dokumentuose 
(forma Nr. 003/a, forma Nr. 025/a) veiksmus, susi jusius su ortopedijos 
techninės priemonės skyrimu, pritaikymu, remontu, keit imu ir kt . ;

3.3.  Negali  skirt i  kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių 
didesniam pacientų skaičiui nei suteikia konsultaci jų.
Vieno nozologinio l igos vieneto atveju (skirstymas pagal giminingus 
simptomus) kompensuojamos tik vienos ortopedijos techninės priemonės 
įsigi j imo išlaidos;

4.  Kartu su gydymo įstaiga, kurioje dirba, apmoka netiksl ingai 
paskirtos ortopedijos techninės priemonės kompensavimo išlaidas.



PACIENTUI KOMPENSUOJAMA DALIS

MTSPRENDIMAI.LT
daugiau informacijos:



KR0-3MT
(LTCA01/MDD/2-00155/13)

Kaklo įtvaras

Gaminamas termoplastinių medžiagų 
pagrindu. Imobil izuoja,  fiksuoja 
koreguotoje padėtyje stuburo 

kakl inę dal į .

Tipų grupė KR0-9-3
LST EN ISO 9999/ 06 03 09

I  sąrašas
  100%      0,00 Eur

S12 | Kaklo lūžis

S13 | Kaklo sąnarių išnir imas ir raiščių patempimas

M43.4 | Kitas pasikartojantis atlanto ašies panir imas

M43.52 |  Kitas pasikartojantis slankstel io panir imas, 
kaklo srit is

Z98.8 | Kitos patiksl intos poprocedūrinės būklės
(būtina nurodyti lokal izaci ją) ¹



I  sąrašas

I sąrašas

Gaminamas termoplastinių medžiagų
 pagrindu su papildomais konstrukciniais

elementais ir  / ar metal iniu
 karkasiniu sutvirt inimu juosmeninėje 
dalyje ir  / ar pelote. Fiksuoja ir  / arba 

nukrauna stuburo krūtininę 
ir juosmeninę dal is .ir  juosmeninę dal is .

Tipų grupė KR1-16
LST EN ISO 9999/ 06 03 09

  100%      0,00 Eur

  100%      0,00 Eur

S22.0 | Krūtinės slankstel ių lūžis

S22.1 |  Dauginiai  krūtininės stuburo dal ies lūžiai

S32.0 | Juosmens slankstel ių lūžis

S32.7 | Juosmeninės stuburo dal ies dauginiai  lūžiai

S32.8 |  Juosmeninės kryžmens stuburo dal ies lūžis,  
dal is nepatiksl inta

T02.10 |  Lūžiai ,  apimantys krūtinės ląstą ir  nugaros
apatinę dal į  bei dubenį

T02.70 | Lūžiai ,  apimantys krūtinės ląstą ir  nugaros apatinę
dalį  bei dubenį ir  galūnę (-es)

Z98.8 | Kitos patiksl intos poprocedūrinės būklės
(būtina nurodyti lokal izaci ją) ¹

M41.05 | Vaikų idiopatinė skol iozė, krūtinės ir  juosmens srit is*

M41.06 |  Vaikų idiopatinė skol iozė, juosmens srit is*

M41.07 | Vaikų idiopatinė skol iozė, juosmens ir kryžmens srit is*

M41.10 |  Jaunatvinė ( juveni l inė) idiopatinė skol iozė, įvair ios stuburo sritys*

M41.15 |  Jaunatvinė ( juveni l inė) idiopatinė skol iozė, krūtinės ir  juosmens srit is*

M41.16 | Jaunatvinė ( juveni l inė) idiopatinė skol iozė, juosmens srit is*

M41.17 | Jaunatvinė ( juveni l inė) idiopatinė skol iozė, juosmens ir kryžmens srit is*

M41.19 |  Jaunatvinė ( juveni l inė) idiopatinė skol iozė, nepatiksl inta srit is*

M40.05 |  Laikysenos kifozė, krūtinės ir  juosmens srit is* 

Z98.8 | Kitos patiksl intos poprocedūrinės būklės (būtina nurodyti lokal izaci ją) ¹

*skir iama mergaitėms ik i  14 metų, berniukams ik i  16 metų, 
kai skol iozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobb´ą ¹  

KR1-16MT
(LT/CA01/MDD/2-00157/13)
Krūtinės-juosmens įtvaras

Tipų grupė KR0-9-3
LST EN ISO 9999/ 06 03 09
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KR0-9-3MT
(LT/CA01/MDD/2-00156/13)
Krūtinės-juosmens įtvaras

M41.00 | Vaikų idiopatinė skol iozė, įvair ios stuburo sritys* 

Gaminamas termoplastinių medžiagų 
pagrindu.  Imobil izuoja,  nukrauna 

apatinę krūtininę ir juosmeninę 
stuburo dal is .

Ortopedijos 
techninių 
priemonių 
kompensavimas

I  sąrašo
100% visiems apdraustiesiems 100% Igr.  inval idams, neįgal iems vaikams iki  18m.,  

asmenims, gaunantiems soc. pašalpą;
80% Vaikams iki  18m.,  I Igr.  inval idams ir senatvės
pensininkams, kit iems apdraustiesiems.

I I  sąrašo III  sąrašo
100% Igr. inval idams, neįgal iems vaikams iki  18m.,asmenims, gaunantiems soc. pašalpą;
95% vaikams iki  18 m.;
80% I I  gr.  inval idams ir senatvės pensininkams;
50% kit iems apdraustiesiems



I  sąrašas

II sąrašas

III  sąrašas

  100%      0,00 Eur

  100%      0,00 Eur

    80%      26,76 Eur

  100%      0,00 Eur

    95%      6,69 Eur

    80%      26,76 Eur

    50%      66,90 Eur

S22.0 | Krūtinės slankstel ių lūžis

S32.0 |  Juosmens slankstel ių lūžis

T02.1 |  Lūžiai ,  apimantys krūtinės ląstą ir  nugaros apatinę dal į  bei dubenį

T02.7 |  Lūžiai ,  apimantys krūtinės ląstą ir  nugaros apatinę dal į  bei dubenį 
ir  galūnę (-es) 

Z98.8 |  Kitos patiksl intos poprocedūrinės būklės – skir iama tik po stuburo 
operaci jos1

M46.20 |  Slankstel io osteomiel itas,  įvair ios stuburo sritys

M46.24 |  Slankstel io osteomiel itas,  krūtinės srit is

M46.25 | Slankstel io osteomiel itas,  krūtinės ir  juosmens srit is

Gaminamas teksti l inių medžiagų 
pagrindu su papildomais konstrukciniais
 elementais ir  / ar metal iniu karkasiniu

 sutvirt inimu juosmeninėje dalyje
 ir  / ar pelote. Fiksuoja,  ir  / arba 

nukrauna stuburo krūtininę 
ir juosmeninę dal is .ir  juosmeninę dal is .

Tipų grupė KR0-5-4
LST EN ISO 9999/ 06 03 09

KR0-5-4-1MT
(LT/CA01/MDD/
2-00158/13)

KR0-5-4-2MT
(LT/CA01/MDD/

2-00159/13)

G54.3 | Krūtinės nervų šaknel ių sutrikimai ,  neklasifikuojami kitur –
skir iama tik l igai paūmėjus ¹

M51.0 | Juosmens ir kitų tarpslankstel inių diskų l igos su mielopati ja
(kodas G99.2) – skir iama tik l igai paūmėjus ¹

M80.00 | Osteoporozė po menopauzės su patologiniu lūžiu,  dauginės vietos –
skir iama dėl sisteminės l igos, jei  yra stuburo patologinis lūžis1

S34.4 | Juosmeninio kryžmens rezginio sužaloj imas

Z98.8 |  Kitos patiksl intos poprocedūrinės būklės 
(diagnozių kodai :  S42, M75, M19)1
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KR0-20MT
(LT/CA01/MDD/2-00160/13)

Juosmens-kryžkaulio įtvaras

Gaminamas teksti l inių medžiagų 
pagrindu su papildomais konstrukciniais 

elementais:  diržais,  sutvirt inančiomis 
juostelėmis,  pelotais.  Pri laiko, dal inai 

nukrauna juosmeninę stuburo dal į .

  100%      0,00 Eur

    95%       2,17 Eur

    80%      8,68 Eur

    50%     21 ,72 Eur

I I I  sąrašas
M43.06 |  Spondilol izė, juosmens srit is

M43.07  |  Spondilol izė, juosmens ir kryžmens srit is

M43.08 | Spondilol izė, kryžmens ir kryžmens bei uodegikaul io srit is

M43.16 |  Spondilol istezė, juosmens srit is

M43.17 |  Spondilol istezė, juosmens ir kryžmens srit is

M43.18 |  Spondilol istezė, kryžmens ir kryžmens bei uodegikaul io srit is

M46.96 |  Uždegiminė spondilopati ja,  nepatiksl inta,  juosmens srit is

M46.97 |  Uždegiminė spondilopati ja,  nepatiksl inta,  juosmens ir kryžmens srit is

M46.97 |  Uždegiminė spondilopati ja,  nepatiksl inta,  juosmens ir kryžmens srit is

M46.98 | Uždegiminė spondilopati ja,  nepatiksl inta,  kryžmens ir kryžmens 
bei uodegikaul io srit is

M48.86 |  Kitos patiksl intos spondilopati jos,  juosmens srit is

M48.87 |  Kitos patiksl intos spondilopati jos,  juosmens ir kryžmens srit is

M48.88 | Kitos patiksl intos spondilopati jos,  kryžmens ir kryžmens bei 
uodegikaul io srit is

M46.86 |  Kitos patiksl intos uždegiminės spondilopati jos,  juosmens srit is

M46.87 | Kitos patiksl intos uždegiminės spondilopati jos,  juosmens ir kryžmens
srit is

M46.88 |  Kitos patiksl intos uždegiminės spondilopati jos,  kryžmens ir kryžmens
bei uodegikaul io srit is

M45.06 |  Anki lozinis spondil itas,  juosmens srit is

M51.0 | Juosmens ir kitų tarpslankstel inių diskų l igos su mielopati ja – 
skir iamas t ik l igai paūmėjus ¹

M51.1 |  Juosmens ir kitų tarpslankstel inių diskų l igos su radikulopati ja (G55.1*) –
skir iamas t ik l igai paūmėjus ¹

M51.8 | Kitos patiksl intos tarpslankstel inio disko l igos

Q76.21 |  Įgimta spondilol istezė

Q76.22 | Įgimta spondilol izė

Ortopedijos 
techninių 
priemonių 
kompensavimas

I  sąrašo
100% visiems apdraustiesiems 100% Igr.  inval idams, neįgal iems vaikams iki  18m.,  

asmenims, gaunantiems soc. pašalpą;
80% Vaikams iki  18m.,  I Igr.  inval idams ir senatvės
pensininkams, kit iems apdraustiesiems.

I I  sąrašo III  sąrašo
100% Igr. inval idams, neįgal iems vaikams iki  18m.,asmenims, gaunantiems soc. pašalpą;
95% vaikams iki  18 m.;
80% I I  gr.  inval idams ir senatvės pensininkams;
50% kit iems apdraustiesiems



RT1-9MT
(LTCA01/MDD/2-00161/13)

Riešo-plaštakos-pirštų įtvaras

Gaminamas termoplastinių medžiagų
 pagrindu. Paskirt is :  r iešo sąnario, 

plaštakos, pirštų imobil izavimas 
ir koreguotos  padėties fiksavimas.

Tipų grupė RT1-9
LST EN ISO 9999/ 06 06 13

I  sąrašas

III  sąrašas

  100%      0,00 Eur

  100%      0,00 Eur

    95%       3,25 Eur

    80%      13,03 Eur

    50%     32,58 Eur

M21.84 |  Kitos įgytos galūnių deformacijos,  patiksl intos, 
plaštaka – skir iama, jei  deformacijos atsiranda dėl reumatinių l igų1

G80.0 | Spazminis cerebrinis paralyžius

G81.1 |  Spazminė hemiplegi ja

G82.1 |  Spazminė paraplegi ja

G82.4 | Spazminė tetraplegi ja

G83.0 |  Rankų diplegi ja

G83.2 | Rankos monoplegija

Z98.8 |  Kitos patiksl intos poprocedūrinės būklės (būtina nurodyti lokal izaci ją) ¹

M21.33 |  Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta),  di lbis
M70.9 | Nepatiksl inta minkštųjų audinių l iga, sukelta krūvio, perkrovos ir
spaudimo

M84.10 | Nesuaugęs lūžis (pseudoartrozė),  dauginės vietos

M84.13 |  Nesuaugęs lūžis (pseudoartrozė),  di lbis

M84.14 | Nesuaugęs lūžis (pseudoartrozė),  plaštaka

M92.3 |  Kita jaunatvinė ( juveni l inė) rankos osteochondrozė

S52.5 | Stipinkaul io apatinės dal ies lūžis

S52.6 | Alkūnkaulio ir  st ipinkaul io apatinių dal ių lūžis

S52.8 | Kitų di lbio dal ių lūžis

S54.9 |  Nepatiksl into nervo sužaloj imas di lbio lygyje

S56.8 | Kitų ir  nepatiksl intų raumenų bei sausgysl ių sužaloj imas di lbio lygyje

S62.10 |  Riešakaulio lūžis,  nepatiksl intas

S62.8 | Kitų ir  nepatiksl intų r iešo ir plaštakos dal ių lūžis

S62.0 | Plaštakos laivakaul io lūžis

S63.3 | Riešo ir delno raiščių trauminis plyšimas

S63.4 | Delninio piršto sąnario (- ių) ir  savojo piršto sąnario (- ių) 
raiščių trauminis plyšimas (-ai)

S64.8 | Kitų nervų sužaloj imas r iešo ir plaštakos lygyje

S66.8 | Kitų raumenų ir sausgysl ių sužaloj imas r iešo bei plaštakos lygyje
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Tipų grupė RT3-1-2
LST EN ISO 9999/ 06 06 15

I  sąrašas

  100%      0,00 Eur

G80.0 | Spazminis cerebrinis paralyžius

G83.2 | Rankos monoplegija reabil itaci jos laikotarpiu

M24.53 | Sąnario kontraktūra, di lbis – skir iama, jei  kontraktūra
atsiranda dėl reumatinių l igų ir po nudegimų1

S42.4 | Žastikaul io apatinės dal ies lūžis

S52.0 | Alkūnkaulio viršutinės dal ies lūžis

Z98.8 |  Pooperacinė būklė 
(diagnozių kodai :  S52.2,  S52.31 ,  S52.4, S52.6, S52.7,  S53.2,  
S53.2,  S46.1 ,  M84.13,  M85.6, C40.0, D16,0, C49,1 ,  S42.4, S52.0) ¹

M84.43 |  Patologinis lūžis,  neklasifikuojamas kitur,  di lbis

C40.0 | Galūnių kaulo ir  sąnarinės kremzlės piktybinis navikas

D16 | Kaulo ir sąnarinės kremzlės gerybinis navikas

M96.8 | Kiti  raumenų ir skeleto pažeidimai po procedūrų
(antrinis sąnario nestabilumas po sąnario protezo pašal inimo)

S52.7 | Dauginiai  di lbio lūžiai

M96.6 | Kaulo lūžis po ortopedinio implanto, sąnario protezo
ar kaulo plokštelės įsodinimo

G81.1 |  Spazminė hemiplegi ja reabil itaci jos laikotarpiu

G82.1 |  Spazminė paraplegi ja reabil itaci jos laikotarpiu

G82.4 | Spazminė tetraplegi ja reabil itaci jos laikotarpiu

Gaminamas ant individualaus modelio,  
termoplastinių medžiagų pagrindu. 

Paskirt is :  žąsto ir di lbio kaulų 
imobil izavimas su gal imybe keisti
 alkūnės sąnario lenkimo kampą.

Ortopedijos 
techninių 
priemonių 
kompensavimas

RT3-1-2MT
(LT/CA01/MDD/2-00162/13)

Alkūnės įtvaras

I  sąrašo
100% visiems apdraustiesiems 100% Igr.  inval idams, neįgal iems vaikams iki  18m.,  

asmenims, gaunantiems soc. pašalpą;
80% Vaikams iki  18m.,  I Igr.  inval idams ir senatvės
pensininkams, kit iems apdraustiesiems.

I I  sąrašo III  sąrašo
100% Igr. inval idams, neįgal iems vaikams iki  18m.,asmenims, gaunantiems soc. pašalpą;
95% vaikams iki  18 m.;
80% I I  gr.  inval idams ir senatvės pensininkams;
50% kit iems apdraustiesiems



Gaminamas termoplastinių medžiagų 
pagrindu. Paskirt is :  imobil izuoja 

alkūnės ir / ar r iešo sąnarį
 fiksuotoje padėtyje.

Tipų grupė RT4
LST EN ISO 9999/ 06 06 18

I  sąrašas
  100%      0,00 Eur

RT4MT
(LTCA01/MDD/2-00163/13)

Alkūnės-riešo įtvaras

Z98.8 | Kitos patiksl intos poprocedūrinės būklės 
(diagnozių kodai :  S42,3, S42.4, M84.12,  M85.6, C40.0, D16,0, C49,1) ¹

S42.3 | Žastikaul io kūno lūžis,  kai negal ima operuoti dėl 
diagnozių C40.0, D16,0 –patvirt inta gydytojų konsi l iumo

M84.42 |  Patologinis lūžis,  neklasifikuojamas kitur,  žastas

M96.6 |  Kaulo lūžis po ortopedinio implanto, sąnario 
protezo ar kaulo plokštelės įsodinimo

S57.0 | Alkūnės traiškytinis sužaloj imas



Z98.8 | Kitos patiksl intos poprocedūrinės būklės 
(diagnozių kodai :  S42, M75, M19)1

AP-2MT
(LT/CA01/MDD/2-00165/13)

Peties įtvaras

Gaminama teksti l inių medžiagų
 pagrindu su papildomais

 konstrukciniais elementais.
Fiksuoja ranką reikiamoje padėtyje.

Tipų grupė AP-2
LST EN ISO 9999/ 06 06 21

9

I sąrašas
  100%      0,00 Eur

S43.0 | Peties sąnario išnir imai

S42.1 |  Mentės lūžis

S42.0 | Raktikaul io lūžis

S42.2 | Žastikaul io viršutinės dal ies lūžiai

S43.0 | Peties sąnario išnir imai

S42.3 | Žastikaul io kūno lūžis

S42.4 | Žastikaul io apatinės dal ies lūžis

M84.41-43 | Patologinis lūžis,  neklasifikuojamas kitur

Ortopedijos 
techninių 
priemonių 
kompensavimas

I  sąrašo
100% visiems apdraustiesiems 100% Igr.  inval idams, neįgal iems vaikams iki  18m.,  

asmenims, gaunantiems soc. pašalpą;
80% Vaikams iki  18m.,  I Igr.  inval idams ir senatvės
pensininkams, kit iems apdraustiesiems.

I I  sąrašo III  sąrašo
100% Igr. inval idams, neįgal iems vaikams iki  18m.,asmenims, gaunantiems soc. pašalpą;
95% vaikams iki  18 m.;
80% I I  gr.  inval idams ir senatvės pensininkams;
50% kit iems apdraustiesiems



Gaminamas termoplastinių medžiagų 
pagrindu. Įtvaras apima atit inkamas 

blauzdos ir pėdos dal is .  Paskirt is :  
čiurnos sąnario imobil izavimas.

Gaminamas termoplastinių medžiagų 
pagrindu. Įtvaras apima atit inkamas 

blauzdos ir pėdos dal is .  Paskirt is :  
čiurnos sąnario imobil izavimas.

Tipų grupė KT1
LST EN ISO 9999/ 06 12 06

Tipų grupė KT1
LST EN ISO 9999/ 06 12 06

I  sąrašas

I sąrašas

  100%      0,00 Eur

  100%      0,00 Eur

Z98.8 | Kitos patiksl intos poprocedūrinės būklės (skir iama stacionare arba dienos
stacionare po atl iktų operaci jų,  jei  nustatomos šios diagnozės: 
M19.07, M19.17,  M19.27, M19.87, M19.97– visos čiurnos ir pėdos sąnarių artrozės 
po endoprotezavimo, artrodezės, osteotomijos operaci jų,  M20.1 ,  M20.2, M20.4, 
S82.3, S82.4, S82.5, S82.6, S82.7,  S82.8, S86.0, S92.0, S92.1 ,  S92.2,  S92.3, S92.4,
S92.5, S92.7,  S93.2)1

M84.28 | Užsitęsęs kaulo suaugimas, čiurna ir pėda

M84.37 | Lūžis dėl įtampos, neklasifikuojamas kitur,  čiurna, pėda – 
patvirt intas radiologiniu būdu

S82.3 | Blauzdikaul io apatinės dal ies lūžis

S82.5 |  Medial inės kulkšnies lūžis

S82.6 | Lateral inės kulkšnies lūžis 

S82.8 | Blauzdos kitų sričių lūžiai  – skir iama, jei  lūžiai  apima daugiau 
nei vieną blauzdos srit į ¹  

S92.0 | Kulno lūžis

S92.1 |  Šokikaul io lūžis

S92.2 | Kito (-ų) čiurnikaul io (- ių) lūžis

S92.3 | Padikaul io lūžis

S92.7 | Dauginiai  pėdos kaulų lūžiai

S93.0 | Čiurnos sąnario išnir imas

S93.2 | Čiurnos ir pėdos raiščių plyšimas – patvirt intas radiologiniu būdu

S96.7 |  Kel ių raumenų ir sausgysl ių sužaloj imas čiurnos bei pėdos lygyje

Z98.8 | Kitos patiksl intos poprocedūrinės būklės (būtina nurodyti lokal izaci ją) ¹

KT1MT
(LT/CA01/MDD/2-00166/13)

Kulkšnies-pėdos įtvaras
(tik vaikams)

KT1MT
(LT/CA01/MDD/2-00166/13)

Kulkšnies-pėdos įtvaras



KT1-1MT
(LT/CA01/MDD/2-00167/13)

Kulkšnies-pėdos įtvaras

KT1-2MT
(LT/CA01/MDD/2-00168/13)

Kulkšnies-pėdos įtvaras
(tik vaikams iki 1 metų amžiaus)

Gaminamas ant individualaus modelio,
 termoplastinių medžiagų pagrindu.

 Gal i  būti  gaminamas su papildomais
 šoniniais sutvirt inimais arba įtvaro

 pėdos ir blauzdos dalys tarpusavyje 
sujungiamos lanksčiomis jungtimis.  
PPaskirt is :  čiurnos sąnario fiksavimas 

nesuvaržant lenkimo ir t iesimo funkci jų
 arba čiurnos sąnario imobil izavimas.

Gaminamas termoplastinių medžiagų pagrindu.
 Įtvaras apima atit inkamas blauzdos ir pėdos dal is .  

Įtvaro pagalba koreguojamos netaisykl ingos
 formos pėdų ir čiurnos įgimtos deformacijos.  

Įtvaras fiksuoja čiurnos sąnarį .  Tik vaikams.

Tipų grupė KT1-1
LST EN ISO 9999/ 06 12 06

Tipų grupė KT1-2
LST EN ISO 9999/ 06 12 06

I  sąrašas

I sąrašas

  100%      0,00 Eur

  100%      0,00 Eur

Q66.0 | Į  vidų iškrypusi „arkl io pėda“ [Tal ipes equinovarus]

Q66.2 | Į  vidų iškrypęs padas [Metatarsus varus]

Q66.2 | Į  vidų iškrypęs padas [Metatarsus varus] – 
skir iamas Denis Browne Bar įtvaras

Q66.6 | Kitas įgimtas pėdos iškrypimas į  išorę

Q66.8 | Kitos įgimtos pėdos deformacijos

11

M21.30 | Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta),  dauginės vietos

M21.37 | Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta),  čiurna ir pėda

G57.3 | Lateral inio pakinkl io nervo pažeidimas

Q77.5 | Distrofinė displazi ja – vaikams

Q74.3 | Įgimta dauginė artrogripozė – vaikams

G80.0 | Spazminis cerebrinis paralyžius

G81.1 |  Spazminė hemiplegi ja

G82.0 | Vangioj i  paraplegi ja

G82.1 |  Spazminė paraplegi ja

G82.3 | Vangioj i  tetraplegi ja

G82.4 | Spazminė tetraplegi ja

Ortopedijos 
techninių 
priemonių 
kompensavimas

I  sąrašo
100% visiems apdraustiesiems 100% Igr.  inval idams, neįgal iems vaikams iki  18m.,  

asmenims, gaunantiems soc. pašalpą;
80% Vaikams iki  18m.,  I Igr.  inval idams ir senatvės
pensininkams, kit iems apdraustiesiems.

I I  sąrašo III  sąrašo
100% Igr. inval idams, neįgal iems vaikams iki  18m.,asmenims, gaunantiems soc. pašalpą;
95% vaikams iki  18 m.;
80% I I  gr.  inval idams ir senatvės pensininkams;
50% kit iems apdraustiesiems



Gaminamas termoplastinių medžiagų
 pagrindu, gal imi šoniniai  sutvirt inimai .

Paskirt is :  š launies,  kel io,  blauzdos, 
čiurnos imobil izavimui.

Gaminamas teksti l inių medžiagų 
pagrindu su spyruokl iniu sutvirt inimu 

ir antkel io žiedu ar pelote kel io 
girnelei pozicionuoti .

Tipų grupė KT1-5
LST EN ISO 9999/ 06 12 12

Tipų grupė KT3-1
LST EN ISO 9999/ 06 12 09

I  sąrašas

III  sąrašas

  100%      0,00 Eur

  100%      0,00 Eur

  95%      2,17 Eur

   80%      8,69 Eur

    50%     21 ,72 Eur

M22.0 | Pasikartojantis girnelės išnir imas

M22.4 | Girnelės kremzlės suminkštėj imas [Chondromalacia patel lae]

M21.86 | Kitos įgytos galūnių deformacijos,  patiksl intos, koja – skir iama,
jei  kel io deformacijos atsiranda dėl reumatinių l igų1

I69.8  |  Kitų ir  nepatiksl intų cerebrovaskul inių (smegenų kraujagysl ių)
l igų pasekmės – skir iama tik dėl parezės po insulto1

M84.46 |  Patologinis lūžis,  neklasifikuojamas kitur,  koja

Z98.8 | Kitos patiksl intos poprocedūrinės būklės – skir iama dėl lūžių 
(diagnozių kodai :  S72.4, S82.2,  S82.7,  T02.3, T02.5, S82.0, S82,1) 
(t ik vaikams – M21.1 ,  M21.0, G80, G81,  G82, M24.56)1  

S72.4 | Šlaunikaul io apatinės dal ies lūžis (vaikams)

S82.1 |  Blauzdikaul io viršutinės dal ies lūžis (vaikams)

S82.7 | Blauzdos dauginiai  lūžiai  (vaikams)

KT1-5MT
(LT/CA01/MDD/2-00169/13)
Kelio-čiurnos-pėdos įtvaras

KT3-1MT
(LT/CA01/MDD/2-00170/13)

Kelio įtvaras



I  sąrašas

I sąrašas

  100%      0,00 Eur

  100%      0,00 Eur
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S86.0 | Achilo sausgyslės sužaloj imas

S82.3 | Blauzdikaul io apatinės dal ies lūžis (t ik vaikams)

Z98.8 | Kitos patiksl intos poprocedūrinės būklės 
(skir iama stacionare arba dienos stacionare po atl iktų operaci jų,  
jei  nustatomos šios diagnozės: M93.27, M21.07, M21.17,  M21.37, M21.67, M21.4  –
po plokščios pėdos rekonstrukci jų (artrodezių, osteotomijų,  sausgysl ių ir  raiščių
plastinių operaci jų),  M19.07, M19.17, M19.27, M19.87, M19.97  – 
visos čiurnos ir pėdos sąnarių artrozės po endoprotezavimo, artrodezės, 
oosteotomijos operaci jų)1 

KT4-2-2MT
(LT/CA01/MDD/2-00171/13)

Klubo įtvaras
(įskaitant abdukcinius įtvarus)

KA1-6MT
(LT/CA01/MDD/2-00172/13)

Kulkšnies-pėdos įtvaras

Gaminamas ant individualaus modelio,
 termoplastinių medžiagų pagrindu.
Įtvaro kietos dalys apima šlaunies,  

klubo sąnario, juosmens dal is .  
Įtvaras skirtas krūvio nuėmimui,  
fiziologinio judesio apriboj imui.

Gaminamas termoplastinių medžiagų 
pagrindu su viduje esančiu

paminkštinimu. Termoplastinės dalys
 tarpusavyje sujungtos lankstais 

(po 2 vnt.) su reguliuojamu čiurnos 
sąnario kampu. Paskirt is :  pėdos 

padėties fikspadėties fiksavimas blauzdos 
atžvi lgiu norimu kampu arba judesio

 amplitudės r iboj imas.

Tipų grupė KT4-2-2
LST EN ISO 9999/ 06 12 15

Tipų grupė KA1-6
LST EN ISO 9999/ 06 12 06

Q65.0 | Vienpusė įgimta klubo sąnario dislokaci ja – 
skir iama vaikams iki  7 metų ¹

Q65.1 |  Abipusė įgimta klubo sąnario dislokaci ja – skir iama vaikams iki  7 metų ¹

Ortopedijos 
techninių 
priemonių 
kompensavimas

I  sąrašo
100% visiems apdraustiesiems 100% Igr.  inval idams, neįgal iems vaikams iki  18m.,  

asmenims, gaunantiems soc. pašalpą;
80% Vaikams iki  18m.,  I Igr.  inval idams ir senatvės
pensininkams, kit iems apdraustiesiems.

I I  sąrašo III  sąrašo
100% Igr. inval idams, neįgal iems vaikams iki  18m.,asmenims, gaunantiems soc. pašalpą;
95% vaikams iki  18 m.;
80% I I  gr.  inval idams ir senatvės pensininkams;
50% kit iems apdraustiesiems



G81 | Hemiplegi ja – patvirt inta gydytojų konsi l iumo ¹

G82 | Paraplegi ja ir  tetraplegi ja – patvirt inta gydytojų konsi l iumo ¹

T84.9 | Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų nepatiksl inta 
komplikaci ja –skir iama stacionare arba dienos stacionare po atl iktų operaci jų,  
kai iš imami ne ortopedinių protezų implantai (t ik kel io sąnario) – 
patvirt inta gydytojų konsi l iumo ¹

Gaminamas ant individualaus modelio
,  termoplastinių medžiagų pagrindu su
viduje esančiu paminkštinimu. Šlaunies 
ir  blauzdos dalys tarpusavyje sujungtos

lankstais su kel io sąnario uždarymu 
arba be jo (1–2 vnt.) ,  esančiais 

vidinėje ir  / ar išorinėje vidinėje ir  / ar išorinėje kel io sąnario 
pusėse. Fiksuoja ir  / ar koreguoja 

deformaciją tr i jų atramos taškų principu.

Gaminamas teksti l inių medžiagų pagrindu su 
papildomais elementais:  šoniniais lankstais 

(2 vnt.) ir  žiedu girnelės centravimui.  
Apima apatinę šlaunies ir  viršutinę blauzdos 

dal is .  Paskirt is :  fiksuoja ir  / ar koreguoja
 kel io sąnarį ,  gal i  centruoti girnelę.

Tipų grupė KA2-2
LST EN ISO 9999/ 06 12 09

Tipų grupė KA3-3
LST EN ISO 9999/ 06 12 09

I  sąrašas

I sąrašas

II sąrašas

  100%      0,00 Eur

  100%      0,00 Eur

  100%      0,00 Eur

   80%     20,27 Eur

S83.7 | Kelių kel io struktūrų sužaloj imas, lateral inio arba medial inio menisko
trauma kartu su šalutinių ir  kryžminių raiščių trauma

M24.36 | Patologinis sąnario išnir imas ir panir imas, neklasifikuojamas kitur,  koja

S83.53 | Priekinio kryžminio raiščio plyšimas

S83.54 | Užpakal inio kryžminio raiščio plyšimas

I69.8 | Kitų ir  nepatiksl intų cerebrovaskul inių (smegenų kraujagysl ių)
l igų pasekmės – skir iama tik dėl parezės po insulto1

M23.51 |  Lėtinis kel io sąnario nestabilumas, priekinis kryžminis raišt is 
ar priekinis vidinio menisko ragas

M23.52 | Lėtinis kel io sąnario nestabilumas, užpakal inis kryžminis raišt is 
ar užpakal inis vidinio menisko ragas

M22.0 | Pasikartojantis girnelės išnir imas (t ik vaikams)

KA2-2MT
(LT/CA01/MDD/2-00173/13)

Kelio įtvaras

KA3-3MT
(LT/CA01/MDD/2-00174/13)

Kelio įtvaras



I  sąrašas
  100%      0,00 Eur
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Ortopedijos 
techninių 
priemonių 
kompensavimas

I  sąrašo
100% visiems apdraustiesiems 100% Igr.  inval idams, neįgal iems vaikams iki  18m.,  

asmenims, gaunantiems soc. pašalpą;
80% Vaikams iki  18m.,  I Igr.  inval idams ir senatvės
pensininkams, kit iems apdraustiesiems.

I I  sąrašo III  sąrašo
100% Igr. inval idams, neįgal iems vaikams iki  18m.,asmenims, gaunantiems soc. pašalpą;
95% vaikams iki  18 m.;
80% I I  gr.  inval idams ir senatvės pensininkams;
50% kit iems apdraustiesiems

Tipų grupė KA3-4
LST EN ISO 9999/ 06 12 09

S83.43 | Lateral inio šalutinio raiščio plyšimas – patvirt intas radiologiniu būdu

S83.44 | Medial inio šalutinio raiščio plyšimas –  patvirt intas radiologiniu būdu

G80.0 | Spazminis cerebrinis paralyžius

G81 | Hemiplegi ja

G82 | Paraplegi ja ir  tetraplegi ja

Z98.8 | Kitos patiksl intos procedūros (diagnozių kodai :  S83.7,  S82.1 ,  S72.4, 
S83.53, S83.54, S83.0, S82.0, M22.0, M23.51 ,  M23.3, M23.2,  M23.51 ,  M23.52 ,  
M93.26, M92.5) 

S83.7 |  Kel ių kel io struktūrų sužaloj imas (t ik vaikams) – 
patvirt intas radiologiniu būdu

S83.1 |  Blauzdos kaulų išnir imas – skir iama stacionare arba dienos stacionare
po atl iktų operaci jų

S82.1 |  Blauzdikaul io viršutinės dal ies lūžis,   kai nereikal ingas operacinis
gydymas – patvirt intas radiologiniu būdu

M84.46 | Patologinis lūžis,  neklasifikuojamas kitur,  koja (kai yra onkologinė 
patologija,  žymima kodu C79.5)

T84.9 | Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų nepatiksl inta
komplikaci ja – skir iama stacionare arba dienos stacionare po atl iktų operaci jų,
kai iš imami ne ortopedinių protezų implantai (t ik kel io sąnario)1

Gaminamas termoplastinių (ant individualaus 
modelio) ar teksti l inių medžiagų pagrindu, 

apima šlaunį ir  blauzdą. Termoplastinės (su viduje 
esančiu paminkštinimu) ar teksti l inės dalys 

tarpusavyje sujungiamos lankstais su
 reguliuojamu kel io sąnario kampu (2 vnt.) ,  

esančiais medial inėje ir  lesančiais medial inėje ir  lateral inėje kel io
sąnario pusėse. Paskirt is :  fiksuoti ir  imobil izuoti

 kel io sąnarį  reikiamu kampu
arba riboti  judesio amplitudę.

KA3-4MT
(LT/CA01/MDD/
2-00175/13)

KA3-4KMT
(LT/CA01/MDD/

2-00176/13)



Gaminamas ant individualaus modelio,
termoplastinių medžiagų pagrindu su
viduje esančiu paminkštinimu. Apima 

šlaunį ,  blauzdą ir pėdą. Termoplastinės
dalys tarpusavyje sujungiamos 

lanksčiomis jungtimis per kel io (su kel io
 sąnario u sąnario uždarymu arba be jo,  2 vnt.)
 ir  čiurnos sąnarius (2 vnt.) Paskirt is :  

sąnarių stabi lumo užtikrinimas, 
deformacijų koregavimas ir / ar kojos 

sutrumpėjimo kompensavimas.

Gaminamas ant individualaus modelio,  
termoplastinių medžiagų pagrindu su

viduje esančiu paminkštinimu. Dalys,  apimančios
 juosmenį,  š launį ,  blauzdą ir pėdą, 

tarpusavyje sujungiamos lanksčiomis jungtimis 
(klubo sąnario – 1  vnt. ,

kkel io sąnario jungtis su uždarymu arba 
be jo – 2 vnt. ,  čiurnos jungtis – 2 vnt.) .

Norint nukrauti klubo, kel io arba čiurnos sąnarį 
š launies viršutinėje dalyje gal i  būti  išformuota 

pasodinimo aikštelė.  Sąnarių stabi lumui 
užtikrinti  ir  deformacijai  koreguoti gal i  būti  
kombinuojami skirt ingų funkci jų klubo, kel io

 ir  čiurnos lank ir čiurnos lankstai (su užraktu ar be jo).  
Esant kojos sutrumpėjimui,  papildomai 
pridedama pakyla.  Gal i  būti  gaminamas 

vienai arba abiem galūnėm.

Tipų grupė KA3-6
LST EN ISO 9999/ 06 12 12

Tipų grupė KA5-3-2
LST EN ISO 9999/ 06 12 18

I  sąrašas

I sąrašas

  100%      0,00 Eur

  100%      0,00 Eur

G81 | Hemiplegi ja

G82 | Paraplegi ja ir  tetraplegi ja

G83.1 |  Kojos monoplegija

G80 | Spazminis cerebrinis paralyžius (t ik vaikams)

T84.9 | Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų nepatiksl inta
komplikaci ja (po kel io sąnario ortopedinių protezų implantų išėmimo)1

Q72.2 |  Įgimtas blauzdos ir pėdos nebuvimas

Q72.5 | Iš i lginis redukcinis blauzdikaul io defektas

Q74.3 |  Įgimta dauginė artrogripozė

Q78.0 |  Nebaigta osteogenezė

G80.0 | Spazminis cerebrinis paralyžius –patvirt inus gydytojų konsi l iumui ,  
skir iama vaikams ¹

G83.1 |  Kojos monoplegija*
Q72.4 | Iš i lginis redukcinis šlaunikaul io defektas*
S34.1 |  Kitas juosmeninės nugaros smegenų dal ies [Conus medullaris] sužaloj imas*
T84.9 | Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų nepatiksl inta
komplikaci ja (t ik klubo sąnario) – patvirt inta gydytojų konsi l iumo ¹

*patvirt inta gydytojų konsi l iumo ¹

S34.2 | Juosmeninių ir  kryžmeninių nervų šaknel ių sužaloj imas*
Q65.8 | Kitos įgimtos klubo sąnario deformacijos – 
patvirt inus gydytojų konsi l iumui,  skir iama vaikams ¹
M91.1 |  Jaunatvinė ( juveni l inė) šlaunikaul io galvutės osteochondrozė 
(Lego-Kalve-Perteso) ( įtvaras abipusis,  gaminamas kaip vienas vienetas)*

M24.35 | Patologinis sąnario išnir imas ir panir imas, neklasifikuojamas kitur,  
dubens srit is ir  š launis – patvirt inus gydytojų konsi l iumui,  skir iama vaikams
(įtvaras abipusis,  gaminamas kaip vienas vienetas) ¹

Q65.0 |  Vienpusė įgimta klubo sąnario dislokaci ja – patvirt inus gydytojų 
konsi l iumui,  skir iama vaikams (įtvaras abipusis,  gaminamas kaip vienas vienetas) ¹
Q65.1 |  Abipusė įgimta klubo sąnario dislokaci ja – patvirt inus gydytojų konsi l iumui,
skir iama vaikams (įtvaras abipusis,  gaminamas kaip vienas vienetas) ¹

G81 | Hemiplegi ja*
G82 | Paraplegi ja ir  tetraplegi ja*

KA3-6MT
(LT/CA01/MDD/2-00177/13)

Kelio-kulkšnies-pėdos įtvaras

KA5-3-2MT
(LT/CA01/MDD/2-00178/13)

Klubo-kelio-kulkšnies-pėdos įtvaras



S92.7 | Dauginiai  pėdos kaulų lūžiai  (t ik vaikams)

Gaminamas termoplastinių medžiagų 
pagrindu ant individualaus modelio.  
Gal i  būti  gaminamas su papildomais 
šoniniais sutvirt inimais.  Dalys apima 

dubenį ,š launį ,  blauzdą, čiurną ir pėdą. 
Paskirt is :  imobil izuoti klubo, kel io,

 čiurnos sąnarius. čiurnos sąnarius.

Gaminamas odos ir / ar termoplastinių 
medžiagų pagrindu. Požymiai :  volel io

formos iši lginio skl iauto supinaci ja 
ir  pronaci ja,  skersinio skl iauto pakėl imas,
kulno pasodinimas (įduba kulno dalyje),

 kulno supinaci ja ir  / ar pronaci ja
 ir  / ar  ir  / ar kojos sutrumpėjimo iki

 2 cm kompensavimas.

Tipų grupė KT5-2-1
LST EN ISO 9999/ 06 12 18

Tipų grupė GS-5
LST EN ISO 9999/ 06 12 03

S72.7 | Dauginiai  š launikaul io lūžiai

S72.2 | Pogūbrinės (subtrochanterinės) dal ies lūžis (skir iama stacionare
pacientams, kuriems dėl sunkios būklės negalima atl ikt i  operaci jos)

S72.3 | Šlaunikaul io kūno lūžis (skir iama stacionare pacientams, 
kuriems dėl sunkios būklės negalima atl ikt i  operaci jos) 

S74.7 | Kelių nervų sužaloj imai klubo ir š launies lygyje

S73.0 | Šlaunikaul io išnir imas – t ik vaikams

Z98.8 | Kitos patiksl intos poprocedūrinės būklės – skir iama, jei  yra lūžusi 
šlaunis ir  blauzda po operacinio gydymo 
(diagnozės vaikams: Q65.0–8, M24.35, M21.05, M21.15,  G80, G81,  G82) ¹  

M21.75 | Nevienodas galūnių i lgis ( įgytas),  koja

M21.76 | Nevienodas galūnių i lgis ( įgytas),  čiurna ir pėda

M21.77 | Nevienodas galūnių i lgis ( įgytas),  čiurna ir pėda

I  sąrašas

III  sąrašas

  100%      0,00 Eur

  100%      0,00 Eur

    95%      0,52 Eur

    80%      2,09 Eur
  

     50%     5,22 Eur
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KT5-2-1MT
(LT/CA01/MDD/2-00179/13)

Klubo-kelio-kulkšnies-pėdos įtvaras

GS-5MT
(LT/CA01/MDD/2-00181/13)

Pėdos įtvaras

Ortopedijos 
techninių 
priemonių 
kompensavimas

I  sąrašo
100% visiems apdraustiesiems 100% Igr.  inval idams, neįgal iems vaikams iki  18m.,  

asmenims, gaunantiems soc. pašalpą;
80% Vaikams iki  18m.,  I Igr.  inval idams ir senatvės
pensininkams, kit iems apdraustiesiems.

I I  sąrašo III  sąrašo
100% Igr. inval idams, neįgal iems vaikams iki  18m.,asmenims, gaunantiems soc. pašalpą;
95% vaikams iki  18 m.;
80% I I  gr.  inval idams ir senatvės pensininkams;
50% kit iems apdraustiesiems



Q66.5 | Įgimta plokščia pėda [Pes planus] – skir iama tik vaikams,
vyresniems nei 4 metų, jei  pėda rigidiška1

Q66.6 | Kitas įgimtas pėdos iškrypimas į  išorę*

Q66.7 | Įgaubta pėda [Pes cavus]*

Q66.8 |  Kitos įgimtos pėdos deformacijos*

Q66.9 |  Įgimta pėdos deformacija,  nepatiksl inta*

Įdėklas individualus, skirtas skausmingų 
pėdos vietų nukrovimui.  Įdėklas 

gaminamas termoplastinių 
medžiagų pagrindu. 

Pėdos deformacijų koregavimui.

Tipų grupė GS-4
LST EN ISO 9999/ 06 12 03

I I I  sąrašas

  100%      0,00 Eur

   95%       1 ,30 Eur

   80%       5,21 Eur

   50%     13,04 Eur

M21.07 | Iškrypimas į  išorę [valgus],  neklasifikuojamas kitur,  čiurna ir pėda*

M21.17 | Iškrypimas į  vidų [varus],  neklasifikuojamas kitur,  čiurna ir pėda*

M21.4 | Plokščia pėda [Pes planus] ( įgyta) – 
skir iama, jei  plokščiapėdystę sukel ia traumos arba jei  nustatoma neurologinė, 
reumatinė patologija1

M72.2 | Pado fasci jos fibromatozė*

M77.3 | Kulnakaulio atauga*

M77.5 | Kita pėdos entezopati ja*

Q66.0 |  Į  vidų iškrypusi „arkl io pėda“ [Tal ipes equinovarus]*

Q66.1 |  Į  vidų iškrypusi kulninė pėda [Tal ipes calcaneovarus]*

Q66.2 | Į  vidų iškrypęs padas [Metatarsus varus]*

Q66.3 | Kitas įgimtas pėdos iškrypimas į  vidų*

Q66.4 | Į  išorę iškrypusi kulninė pėda [Tal ipes calcaneovalgus]

 * skir iama, jei  yra deformacijų,  taip pat ir  po pėdos rekonstrukcinių operaci jų1

GS-4MT
(LT/CA01/MDD/2-00180/13)

Pėdos įtvaras



Tipų grupė GS-8
LST EN ISO 9999/ 06 12 03

E10.71 |  1  t ipo cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagysl inėmis ar 
kitomis patiksl intomis nekraujagysl inėmis komplikaci jomis*

* skir iama pagal endokrinologo rekomendaciją1

E10.73 | 1  t ipo cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių*

E11.71 |  2 tipo cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagysl inėmis ar 
kitomis patiksl intomis nekraujagysl inėmis komplikaci jomis*

E11.72 | 2 tipo cukrinis diabetas su atsparumo insul inui požymiais*

E11.73 | 2 tipo cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių*

E13.71 |  Kitas patiksl intas cukrinis diabetas su daugybinėmis 
mikrokraujagysl inėmis ar kitomis patiksl intomis nekraujagysl inėmis 
komplikaci jomis*

E13.72 | Kitas patiksl intas cukrinis diabetas su atsparumo insul inui požymiais*

E13.73 | Kitas patiksl intas cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių 
priežasčių*

M30-M36 | Sisteminės jungiamojo audinio l igos – skir iama, jei  yra pėdos
trofinių opų1

M21.4 | Plokščia pėda [pes planus] ( įgyta) – skir iama, jei  plokščiapėdystę 
sukel ia traumos arba jei  nustatoma neurologinė, reumatinė patologija 
(turi  būti  atl iktas 2D arba 3D pėdos arba pėdos įspaudo skenavimas)1

M21.87 | Kitos įgytos galūnių deformacijos,  patiksl intos, čiurna ir pėda –
skir iama, jei  deformacijos atsiranda dėl reumatinių l igų 
(turi  būti  atl iktas 2D arba 3D pėdos arba pėdos įspaudo skenavimas)1

Z98.8 | Kitos patiksl intos poprocedūrinės būklės – skir iama, jei  yra deformacijų,
taip pat ir  po pėdos rekonstrukcinių operaci jų 
(turi  būti  atl iktas 2D arba 3D pėdos arba pėdos įspaudo skenavimas)1

I I  sąrašas
  100%      0,00 Eur

    80%       9.27 Eur
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Įdėklas gaminamas individual iai ,  
termoplastinių medžiagų pagrindu. 

Žaizdų, nuospaudų vietos įdėkle 
užpildomos special iomis minkštomis 

medžiagomis, kurios sumažina spaudimą. 
Įdėklai gaminami ant individualaus

 modeli modelio.

GS-8MT
(LT/CA01/MDD/2-00182/13)

Pėdos įtvaras

Ortopedijos 
techninių 
priemonių 
kompensavimas

I  sąrašo
100% visiems apdraustiesiems 100% Igr.  inval idams, neįgal iems vaikams iki  18m.,  

asmenims, gaunantiems soc. pašalpą;
80% Vaikams iki  18m.,  I Igr.  inval idams ir senatvės
pensininkams, kit iems apdraustiesiems.

I I  sąrašo III  sąrašo
100% Igr. inval idams, neįgal iems vaikams iki  18m.,asmenims, gaunantiems soc. pašalpą;
95% vaikams iki  18 m.;
80% I I  gr.  inval idams ir senatvės pensininkams;
50% kit iems apdraustiesiems



Blauzdos ėmikl is ,  gaminamas iš 
laminuotos dervos su si l ikonine
 mova. Blauzdos (žemiau kel io)

 nebuvimo kompensavimui.

Blauzdos ėmikl is ,  gaminamas 
termoplastinių medžiagų pagrindu.

 Su minkštu įdėklu. Paskirt is :  
pirminiam protezavimui po amputaci jų.

Tipų grupė KP2-7
LST EN ISO 9999/ 06 24 09

Tipų grupė KP2-9-2
LST EN ISO 9999/ 06 24 09

I  sąrašas

I sąrašas

  100%      0,00 Eur

  100%      0,00 Eur

Z89.4 |  Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas

Q72.2 | Įgimtas blauzdos ir pėdos nebuvimas – skir iama pritarus VLK ¹

Q72.8 | Kiti  redukciniai  kojos (-ų) defektai – skir iama pritarus VLK ¹

Z89.4 | Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas – skir iama pritarus VLK ¹

Z89.5 | Įgytas kojos kel io srityje ar žemiau kel io nebuvimas– skir iama pritarus VLK ¹

Z89.9 | Įgytas galūnės nebuvimas, nepatiksl intas – skir iama pritarus VLK ¹

KP2-7MT
(LT/CA01/MDD/2-00195/13)

Blauzdos (žemiau kelio) protezas

KP2-9-2MT
(LT/CA01/MDD/2-00196/13)

Blauzdos (žemiau kelio) protezas
(pirminis)



I  sąrašas

I sąrašas

  100%      0,00 Eur

  100%      0,00 Eur
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Q72.0 | Įgimtas visiškas kojos (-ų) nebuvimas – skir iama pritarus VLK ¹

KP3-6-1MT
(LT/CA01/MDD/2-00199/13)

Šlaunies (virš kelio) protezas
(pirminis)

KPM-4-2MT
(LT/CA01/MDD/2-00200/13)

Dubens dalies protezas

Šlaunies ėmikl is ,  gaminamas 
termoplastinių medžiagų pagrindu.
 Moduliai  iš t itano arba protezinio 
pl ieno su individual iai  parenkamu 

kel io sąnariu.Paskirt is :  
pirminiam protezavimui po amputaci jų.

Ėmikl is gaminamas iš laminuotos 
dervos. Moduliai  iš t itano arba 

protezinio pieno. Klubo sąnarys su 
uždarymu arba „laisvas“,  tamprus. Su

 kosmetine apdaila.  Visiško kojos 
nebuvimo kompensavimui.

Tipų grupė KP3-6-1
LST EN ISO 9999/ 06 24 15

Tipų grupė KPM-4-2
LST EN ISO 9999/ 06 24 21

Q72.1 |  Įgimtas šlaunies ir  blauzdos nebuvimas, kai yra pėda

Z89.6 | Įgytas kojos aukščiau kel io nebuvimas

Z89.6 | Įgytas kojos aukščiau kel io nebuvimas – skir iama pritarus VLK ¹

Ortopedijos 
techninių 
priemonių 
kompensavimas

I  sąrašo
100% visiems apdraustiesiems 100% Igr.  inval idams, neįgal iems vaikams iki  18m.,  

asmenims, gaunantiems soc. pašalpą;
80% Vaikams iki  18m.,  I Igr.  inval idams ir senatvės
pensininkams, kit iems apdraustiesiems.

I I  sąrašo III  sąrašo
100% Igr. inval idams, neįgal iems vaikams iki  18m.,asmenims, gaunantiems soc. pašalpą;
95% vaikams iki  18 m.;
80% I I  gr.  inval idams ir senatvės pensininkams;
50% kit iems apdraustiesiems



Blauzdos ėmikl is ,  gaminamas iš 
laminuotos dervos. Moduliai  iš 

t itano arba protezinio pl ieno. Su 
kosmetine apdaila.  Blauzdos

 (žemiau kel io) nebuvimo
kompensavimui.

Tipų grupė KPM2-1
LST EN ISO 9999/ 06 24 09

I  sąrašas Q72.8 | Kiti  redukciniai  kojos (-ų) defektai

Z89.4 | Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas

Z89.5 | Įgytas kojos kel io srityje ar žemiau kel io nebuvimas

  100%      0,00 Eur

Q72.2 | Įgimtas blauzdos ir pėdos nebuvimas

KPM2-1MT
(LT/CA01/MDD/2-00197/13)

Blauzdos (žemiau kelio) protezas



I  sąrašas
  100%      0,00 Eur
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KPM3MT
(LT/CA01/MDD/2-00198/13)

Šlaunies (virš kelio) protezas

Blauzdos ėmikl is ,  gaminamas iš 
laminuotos dervos. Moduliai  iš t itano

 arba protezinio pl ieno. Su kosmetine 
apdaila.  Blauzdos (žemiau kel io) 

nebuvimo kompensavimui.

Tipų grupė KPM3
LST EN ISO 9999/ 06 24 15

Q72.0 |  Įgimtas visiškas kojos (-ų) nebuvimas

Q72.1 |  Įgimtas šlaunies ir  blauzdos nebuvimas, kai yra pėda

Z89.6 | Įgytas kojos aukščiau kel io nebuvimas

Ortopedijos 
techninių 
priemonių 
kompensavimas

I  sąrašo
100% visiems apdraustiesiems 100% Igr.  inval idams, neįgal iems vaikams iki  18m.,  

asmenims, gaunantiems soc. pašalpą;
80% Vaikams iki  18m.,  I Igr.  inval idams ir senatvės
pensininkams, kit iems apdraustiesiems.

I I  sąrašo III  sąrašo
100% Igr. inval idams, neįgal iems vaikams iki  18m.,asmenims, gaunantiems soc. pašalpą;
95% vaikams iki  18 m.;
80% I I  gr.  inval idams ir senatvės pensininkams;
50% kit iems apdraustiesiems



Avalynė suaugusiems, ant vienos 
kojos aparato arba protezo, kai kitai

 kojai gaminama sudėtinga ortopedinė 
avalynė. Gaminama natūral ios 

odos pagrindu.

Avalynė vaikams, ant vienos kojos 
aparato arba protezo, kai kitai  

kojai gaminama sudėtinga ortopedinė 
avalynė. Gaminama natūral ios

 odos pagrindu.

Tipų grupė AD2-1
LST EN ISO 9999/ 06 33 03

Tipų grupė AD2-2
LST EN ISO 9999/ 06 33 03

Z44.1 |  Kojos protezo (viso arba dal inio) parinkimas ir pritaikymas – 
skir iama tik protezuotai kojai ¹  I  sąrašas

I sąrašas

  100%      0,00 Eur

  100%      0,00 Eur

Z44.1 |  Kojos protezo (viso arba dal inio) parinkimas ir pritaikymas – 
skir iama tik protezuotai kojai ¹

Z46.7 | Ortopedinių prietaisų parinkimas ir pritaikymas –
skir iama, jei  nuolat dėvimas kojos įtvaras ¹  

Pagal užsakymą gaminama ortopedinė avalynė,
įskaitant pagal užsakymą gaminamą
ortopedinę avalynę minkštu vidumi

AD2-1MT
(LT/CA01/MDD/2-00183/13)

Ortopedinė avalynė
(tik suagusiems)

AD2-2MT
(LT/CA01/MDD/2-00184/13)

Ortopedinė avalynė
(tik vaikams)



Avalynė suaugusiems, skirta pėdų 
deformacijoms koreguoti ,  
čiurnos stabi lumui užtikrinti  ir  / ar 
nevienodo galūnių i lgio iki  3 cm
kompensavimui.  

Avalynės konstrukciniai
ppožymiai parenkami pagal
deformacijas ir  gal i  būti :

1 .  kojų i lgio skirtumo kompensavimas;

2.  supinatorius aukštesnis kaip 1 ,4 cm;

3. pronatorius aukštesnis kaip 0,6 cm;

4. čiurnos sąnario apl inkinis ar dal inis 
fiksavimas;

5.  pamink5. paminkštintas įdėklas su įdubomis 
skaudamom vietom nukrauti ;

6.  noselės užaukštintos, trumpos;

7.  prai lgintas užkulnis iš vidaus ar
išorės;

8.  pado ir / ar pakulnio supinaci ja
ar pronaci ja;

99. pakulnio išvedimas į  išorę ar vidų;

10. pakulnis su prai lgintu vidiniu ar
išoriniu sparnu;

11 .  žingsnio palengvinimui volel is ant
pado ir / ar įdėklo.

Gaminama natūralios odos  pagrindu.

Tipų grupė AD3-1
LST EN ISO 9999/ 06 33 06

AD3-1-3MT
(LT/CA01/MDD/2-00185/13)

Ortopedinė avalynė
(tik suagusiems)

I I I  sąrašas
M20.0 | Piršto (-ų) deformacijos* 

M20.1 |  Į  išorinę pusę iškrypęs kojos nykštys [Hal lux valgus] ( įgytas)*

M20.4 | Kitos „plaktuko formos“ kojų piršto(-ų) deformacijos ( įgytos)*

M20.5 |  Kitos kojų piršto (-ų) deformacijos ( įgytos)*

M21.07 | Iškrypimas į  išorę [valgus],  neklasifikuojamas kitur,  čiurna ir pėda*

M21.37 | Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta),  čiurna ir pėda

M21.4 | Plokščia pėda [Pes planus] ( įgyta) – skir iama, jei  plokščiapėdystę
sukel ia traumos arba jei  nustatoma neurologinė, reumatinė patologija1

M21.5 |  Įgytos „nagų“ pavidalo plaštakos ir pėdos deformacijos,  š leiva plaštaka 
ir pėda – skir iama, jei  deformacijas sukel ia traumos arba jei  nustatoma 
neurologinė, reumatinė patologija1

M21.6 | Kitos įgytos čiurnos ir pėdos deformacijos*

M21.75 | Nevienodas galūnių i lgis ( įgytas),  dubens srit is ir  š launis – skir iama, 
jei  galūnių i lgio skirtumas siekia iki  3 cm1

M21.76 | Nevienodas galūnių i lgis ( įgytas),  koja – skir iama, jei  galūnių i lgio
skirtumas siekia iki  3 cm1

M21.77 | Nevienodas galūnių i lgis ( įgytas),  čiurna ir pėda – skir iama, jei  galūnių
i lgio skirtumas siekia iki  3 cm1

M25.27 | Nestabilus sąnarys, čiurna ir pėda

Q66.7 | Įgaubta pėda [Pes cavus]*

Q66.8 | Kitos įgimtos pėdos deformacijos*

Q66.9 | Įgimta pėdos deformacija,  nepatiksl inta*

* skir iama, jei  yra deformacijų,  taip pat ir  po pėdos rekonstrukcinių operaci jų1

100%,

  95% 

  80%,

  50%
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Avalynė vaikams, skirta pėdų
deformacijoms koreguoti ir  / ar kojos
sutrumpėjimui iki  3 cm kompensuoti .
Gal imi avalynės konstrukciniai
požymiai parenkami pagal 
deformacijas ir  gal i  būti :

1 .  sutrumpėjimo 1 .  sutrumpėjimo kompensavimas;

2.  supinatorius iki  1 ,8 cm; pronatorius
iki  0,6 cm;

3. pirmo piršto atvedėjas;

4. dal inis ir  apl inkinis čiurnos sąnario
fiksavimas su išformuotomis
iški lumomis kaul iukams;

5. p5. prai lgintas vidinis ar išorinis 
užkulnis;

6.  prai lginta kieta noselė;

7.  pado ir / ar pakulnio supinaci ja ar
pronaci ja;

8.  pakulnio išvedimas į  išorę ar vidų;

9. pakulnis su prai lgintu vidiniu ar 
išoriniu sparnu.išoriniu sparnu.

Gaminama natūralios odos  pagrindu.

Tipų grupė AD3-2
LST EN ISO 9999/ 06 33 06

I I I  sąrašas

100%,

  95% 

  80%,

  50%

M20.5 | Kitos kojų piršto (-ų) deformacijos ( įgytos)*

* skir iama, jei  yra deformacijų,  taip pat ir  po pėdos rekonstrukcinių operaci jų1

M21.07 | Iškrypimas į  išorę [valgus],  neklasifikuojamas kitur,  čiurna ir pėda – 
skir iama, jei  pėda yra r igidiška, skausminga1

M21.17 | Iškrypimas į  vidų [varus],  neklasifikuojamas kitur,  čiurna ir pėda – 
skir iama, jei  pėda yra r igidiška, skausminga1

M21.75 | Nevienodas galūnių i lgis ( įgytas),  dubens srit is ir  š launis –
skir iama, jei  galūnių i lgio skirtumas siekia iki  3 cm1

M21.76 | Nevienodas galūnių i lgis ( įgytas),  koja – 
skir iama, jei  galūnių i lgio skirtumas siekia  iki  3 cm1

M21.77 | Nevienodas galūnių i lgis ( įgytas),  čiurna ir pėda – 
skir iama, jei  galūnių i lgio skirtumas siekia iki  3 cm1

Q66.1 |  Į  vidų iškrypusi kulninė pėda [Tal ipes calcaneovarus]*

Q66.2 | Į  vidų iškrypęs padas [Metatarsus varus]*

Q66.3 | Kitas įgimtas pėdos iškrypimas į  vidų*

Q66.4 | Į  išorę iškrypusi kulninė pėda [Tal ipes calcaneovalgus]*

Q66.5 | Įgimta plokščia pėda [Pes planus] – t ik vaikams, vyresniems nei 4 metų1

Q66.6 | Kitas įgimtas pėdos iškrypimas į  išorę*

Q66.7 | Įgaubta pėda [Pes cavus]*

Q66.8 | Kitos įgimtos pėdos deformacijos*

Q74.3 | Įgimta dauginė artrogripozė*

Q82.0 | Paveldėta l imfedema*

Pagal užsakymą gaminama ortopedinė avalynė,
įskaitant pagal užsakymą gaminamą
ortopedinę avalynę minkštu vidumi

AD3-2-3MT
(LT/CA01/MDD/2-00186/13)

Ortopedinė avalynė
(tik vaikams)



I  sąrašas

  100%      0,00 Eur

M21.75  |  Nevienodas galūnių i lgis ( įgytas),  dubens srit is ir  š launis – 
skir iama, jei  galūnių i lgio skirtumas siekia 3–6 cm ¹

M21.76 | Nevienodas galūnių i lgis ( įgytas),  koja,  š launis – 
skir iama, jei  galūnių i lgio skirtumas siekia 3–6 cm ¹  

M21.77 | Nevienodas galūnių i lgis ( įgytas),  čiurna ir pėda – 
skir iama, jei  galūnių i lgio skirtumas siekia 3–6 cm ¹  

Q72.8 | Kiti  redukciniai  kojos (-ų) defektai
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AD4-1MT
(LT/CA01/MDD/2-00187/13)

Ortopedinė avalynė
(tik suaugusiems)

Avalynė vaikams, skirta kojos 
sutrumpėjimui nuo 3 iki  6,0 cm
kompensuoti .  Gal imi avalynės
konstrukciniai  požymiai :

1 .  sutrumpėjimo kompensavimas;

2.  sukietinti  šonel iai ;

3.  dal inis čiurnos sąnario 3. dal inis čiurnos sąnario 
fiksavimas;

4. supinatorius iki  2,8 cm; 
pronatorius iki  1 ,5 cm;

5. pado supinaci ja ar pronaci ja;

6.  pakulnio supinaci ja ar
pronaci ja su išvedimu į  išorę 
ar vidų;ar vidų;

7.  volel is ant pado žingsnio
 palengvinimui.  Gaminama
natūral ios odos pagrindu.

Tipų grupė AD4-1
LST EN ISO 9999/ 06 33 06

Ortopedijos 
techninių 
priemonių 
kompensavimas

I  sąrašo
100% visiems apdraustiesiems 100% Igr.  inval idams, neįgal iems vaikams iki  18m.,  

asmenims, gaunantiems soc. pašalpą;
80% Vaikams iki  18m.,  I Igr.  inval idams ir senatvės
pensininkams, kit iems apdraustiesiems.

I I  sąrašo III  sąrašo
100% Igr. inval idams, neįgal iems vaikams iki  18m.,asmenims, gaunantiems soc. pašalpą;
95% vaikams iki  18 m.;
80% I I  gr.  inval idams ir senatvės pensininkams;
50% kit iems apdraustiesiems



Avalynė suaugusiems, skirta kojos 
sutrumpėjimui nuo 3 cm iki  6,0 cm
kompensuoti .Gal imi avalynės
konstrukciniai  požymiai :

1 .  sutrumpėjimo kompensavimas;

2.  sukietinti  šonel iai ;

3.  dal inis čiurnos sąnario fiks3. dal inis čiurnos sąnario fiksavimas;

4. supinatorius iki  2,8 cm; pronatorius
iki  1 ,5 cm;

5. pado supinaci ja ar pronaci ja;

6.  pakulnio supinaci ja ar pronaci ja
su išvedimu į  įšorę ar vidų;

7.  volel is ant pado žingsnio 
palengvinimui.  palengvinimui.  Gaminama natūral ios
odos pagrindu.

Tipų grupė AD4-2
LST EN ISO 9999/ 06 33 06

I I I  sąrašas

100%,

  95% 

  80%,

  50%

M21.75 |  Nevienodas galūnių i lgis ( įgytas),  dubens srit is ir  š launis – 
skir iama, jei  galūnių i lgio skirtumas siekia 3–6 cm ¹

M21.76 | Nevienodas galūnių i lgis ( įgytas),  koja – 
skir iama, jei  galūnių i lgio skirtumas siekia 3–6 cm ¹  

Q72.8 | Kiti  redukciniai  kojos (-ų) defektai

M21.77 | Nevienodas galūnių i lgis ( įgytas),  čiurna ir pėda –
skir iama, jei  galūnių i lgio skirtumas siekia 3–6 cm ¹  

* skir iama, jei  yra deformacijų,  taip pat ir  po pėdos rekonstrukcinių operaci jų1

Pagal užsakymą gaminama ortopedinė avalynė,
įskaitant pagal užsakymą gaminamą
ortopedinę avalynę minkštu vidumi

AD4-2MT
(LT/CA01/MDD/2-00188/13)

Ortopedinė avalynė
(tik vaikams)



M06.07 | Seronegatyvus reumatoidinis artr itas,  čiurna ir pėda – 
skir iama, jei  pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių l igų1

M06.87 | Kitas patiksl intas reumatoidinis artr itas,  čiurna ir pėda – 
skir iama, jei  pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių l igų1

M20.1 |  Į  išorinę pusę iškrypęs kojos nykštys [Hal lux valgus] ( įgytas) – 
skir iama, jei  yra 3 ir  4 laipsnio deformacijų,  taip pat ir  po pėdos rekonstrukcinių
operaci jų – patvirt inta radiologiniu būdu1

M21.87 | Kitos įgytos galūnių deformacijos (patiksl intos),  čiurna ir pėda –
skir iama, jei  yra deformacijų,  taip pat ir  po rekonstrukcinių pėdos operaci jų – 
patvirt inta radiologiniu būdu1

AD5-1MT
(LT/CA01/MDD/2-00189/13)

Ortopedinė avalynė

Avalynė suaugusiems, skirta 
sudėtingoms pėdų deformacijoms
koreguoti .  Avalynės gamybai 
naudojami negatyvai .  Gal imi
avalynės konstrukciniai  požymiai :

1 .  čiurnos sąnario fiksavimas 
su išsu išformuotomis iški lumomis;

2.  i lga kieta noselė su kietu 
l iežuviu;

3.  įdėklas pagal pėdos modelį  
su paminkštinimu ir įdubomis 
skausmingom vietom nukrauti ;

4.  plokštelė pado lankstumui 
apriboti ;apriboti ;

5.  pado supinaci ja ar pronaci ja
 su išvedimu į  vidų ar išorę;

6. pakulnio supinaci ja ar pronaci ja
su išvedimu į  išorę ar vidų;

7.  pakulnis su prai lgimu vidiniu 
ar išoriniu sparnu;

8. žingsnio palengvinimui 8.  žingsnio palengvinimui volel is
ant pado ir / ar įdėklo, ir  / 
ar pakulnio. Avalynė gaminama
 su / be plastikiniu batu 
primatavimui.  Gaminama 
natūral ios odos pagrindu.

Tipų grupė AD5-1
LST EN ISO 9999/ 06 33 06

G81.0 | Vangioj i  hemiplegi ja

G81.1 |  Spazminė hemiplegi ja

G82.0 | Vangioj i  paraplegi ja

G82.1 |  Spazminė paraplegi ja

G82.3 | Vangioj i  tetraplegi ja

G82.4 |  Spazminė tetraplegi ja

I  sąrašas
  100%      0,00 Eur
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Ortopedijos 
techninių 
priemonių 
kompensavimas

I  sąrašo
100% visiems apdraustiesiems 100% Igr.  inval idams, neįgal iems vaikams iki  18m.,  

asmenims, gaunantiems soc. pašalpą;
80% Vaikams iki  18m.,  I Igr.  inval idams ir senatvės
pensininkams, kit iems apdraustiesiems.

I I  sąrašo III  sąrašo
100% Igr. inval idams, neįgal iems vaikams iki  18m.,asmenims, gaunantiems soc. pašalpą;
95% vaikams iki  18 m.;
80% I I  gr.  inval idams ir senatvės pensininkams;
50% kit iems apdraustiesiems



G81.0 | Vangioj i  hemiplegi ja

G81.1 |  Spazminė hemiplegi ja

G82.0 | Vangioj i  paraplegi ja

G82.1 |  Spazminė paraplegi ja

G82.2 | Paraplegi ja,  nepatiksl inta

G82.3 | Vangioj i  tetraplegi ja

G82.4 | Spazminė tetraplegi ja

G82.5 | Tetraplegi ja,  nepatiksl inta

M06.07 | Seronegatyvus reumatoidinis artr itas,  čiurna ir pėda –
skir iama, jei  pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių l igų1

M06.47 | Uždegiminė poliartropati ja,  čiurna ir pėda – 
skir iama, jei  pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių l igų1

M06.87 | Kitas patiksl intas reumatoidinis artr itas,  čiurna ir pėda – 
skir iama, jei  pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių l igų1

M19.87 | Kita patiksl inta artrozė, čiurna ir pėda – 
skir iama, jei  pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių l igų1

M24.67 | Sąnario anki lozė, čiurna ir pėda

M25.27 | Nestabilus sąnarys, čiurna ir pėda

M21.87 | Kitos įgytos galūnių deformacijos,  patiksl intos, čiurna ir pėda*

Q66.01 |  Struktūrinė į  vidų iškrypusi „arkl io pėda“*

Q66.02 | Pozicinė (postural inė) į  vidų iškrypusi „arkl io pėda“*

Q74.3 | Įgimta dauginė artrogripozė – skir iama, jei  yra deformacijų,  taip pat ir
po pėdos rekonstrukcinių operaci jų1

Q82.0 | Paveldėta l imfedema – skir iama, jei  yra deformacijų,  taip pat ir  
po pėdos rekonstrukcinių operaci jų1

Q66.89 | Kitos įgimtos pėdos deformacijos – skir iama, kai yra struktūrinių 
deformacijų,  patvirt intų radiolologiniu būdu, arba po etapinio gipsavimo1

Avalynė vaikams, skirta sudėtingoms 
pėdų deformacijoms koreguoti .  
Avalynės gamybai naudojami 
negatyvai .  Gal imi avalynės 
konstrukciniai  požymiai :

1 .  čiurnos sąnario fiksavimas su 
išišformuotomis iški lumomis;

2.  i lga kieta noselė su kietu l iežuviu;

3.  įdėklas pagal pėdos modelį  su
paminkštinimu ir įdubomis 
skausmingom vietom nukrauti ;

4.  plokštelė pado lankstumui apriboti ;

5.  pado supinaci ja ar pronaci ja su
iišvedimu į  vidų ar išorę;

6. pakulnio supinaci ja ar pronaci ja 
su išvedimu į  išorę ar vidų;

7.  pakulnis su prai lgintu vidiniu ar 
išoriniu sparnu;

8. žingsnio palengvinimui volel is ant
pado ir / ar įdėklo, ir  / ar pakulnio.
AAvalynė gaminama su / be plastikiniu 
batu primatavimui.  Gaminama 
natūral ios odos pagrindu.

Tipų grupė AD5-2
LST EN ISO 9999/ 06 33 06

I  sąrašas

100%        0.00 Eur

G80.0 | Spazminis cerebrinis paralyžius

G80.3 | Diskinezinis cerebrinis paralyžius

G80.4 | Ataksinis cerebrinis paralyžius

G80.8 | Kitoks cerebrinis paralyžius

* skir iama, jei  yra deformacijų,  taip pat ir  po pėdos rekonstrukcinių operaci jų
 (patvirt inta radiolologiniu būdu arba po etapinio gipsavimo)1  

Pagal užsakymą gaminama ortopedinė avalynė,
įskaitant pagal užsakymą gaminamą
ortopedinę avalynę minkštu vidumi

AD5-2MT
(LT/CA01/MDD/2-00190/13)

Ortopedinė avalynė
(tik vaikams)



AD9-1MT
(LT/CA01/MDD/2-00191/13)

Ortopedinė avalynė
(tik suaugusiems)

Avalynė suaugusiems, skirta 
amputuotai pėdai Šoparo ar 
Piragovo būdu. Avalynės gamybai
naudojami negatyvai .  Avalynės 
konstrukciniai  požymiai :

1 .  dvigubas priekinis fiksavimas
(panaudojant anglies audinį) ;(panaudojant anglies audinį) ;

2.  čiurnos sąnario fiksavimas 
(panaudojant anglies audinį) ;

3.  plokštelė priekinėje dalyje 
pado lankstumui apriboti ;

4.  trūkstama priekinė pėdos dal is
bate kompensuojama;

5. priekinė dal is po bigės galu 5. priekinė dal is po bigės galu 
suminkštinama;

6. žingsnio palengvinimui volel is
ant įdėklo ir  pado;

6. pakulnė su amortizuojančiu 
intarpu. Avalynė gaminama
su / be plastikiniu batu 
primprimatavimui.  Gaminama 
natūral ios odos pagrindu.

Tipų grupė AD9-1
LST EN ISO 9999/ 06 33 06

Q74.9 | Įgimta galūnės (- ių) formavimosi yda, nepatiksl inta 

Z89.4 |  Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas
I  sąrašas
  100%      0,00 Eur
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Ortopedijos 
techninių 
priemonių 
kompensavimas

I  sąrašo
100% visiems apdraustiesiems 100% Igr.  inval idams, neįgal iems vaikams iki  18m.,  

asmenims, gaunantiems soc. pašalpą;
80% Vaikams iki  18m.,  I Igr.  inval idams ir senatvės
pensininkams, kit iems apdraustiesiems.

I I  sąrašo III  sąrašo
100% Igr. inval idams, neįgal iems vaikams iki  18m.,asmenims, gaunantiems soc. pašalpą;
95% vaikams iki  18 m.;
80% I I  gr.  inval idams ir senatvės pensininkams;
50% kit iems apdraustiesiems



Tipų grupė AD9-2
LST EN ISO 9999/ 06 33 06

I  sąrašas

  100%      0,00 Eur

Q74.9 | Įgimta galūnės (- ių) formavimosi yda, nepatiksl inta

Z89.4 | Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas

Pagal užsakymą gaminama ortopedinė avalynė,
įskaitant pagal užsakymą gaminamą
ortopedinę avalynę minkštu vidumi

AD9-2MT
(LT/CA01/MDD/2-00192/13)

Ortopedinė avalynė
(tik vaikams)



AD10-1MT
(LT/CA01/MDD/2-00193/13)

Ortopedinė avalynė

Avalynė suaugusiems, skirta 
didel ių apimčių kojai ir  pėdai .  
Avalynės gamybai naudojami 
negatyvai .  Avalynės 
konstrukciniai  požymiai :

1 .  užsegimo reguliavimas;

2.  pado ir / ar pa2. pado ir / ar pakulnio 
supinaci ja ar pronaci ja;

3.  žingsnio palengvinimui volel is 
ant įdėklo ir  pado ir / ar įdėklo.
Avalynė gaminama su / be 
plastikiniu batu primatavimui.  
Gaminama natūral ios odos
pagrindu.pagrindu.

Tipų grupė AD10-1
LST EN ISO 9999/ 06 33 06

I89.0 | Limfedema, neklasifikuojama kitur

M24.66 | Sąnario anki lozė, koja

Q66.0 | Į  vidų iškrypusi „arkl io pėda“ (Tal ipes equinovarus)

M24.67 | Sąnario anki lozė, čiurna ir pėda

I  sąrašas
  100%      0,00 Eur
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Ortopedijos 
techninių 
priemonių 
kompensavimas

I  sąrašo
100% visiems apdraustiesiems 100% Igr.  inval idams, neįgal iems vaikams iki  18m.,  

asmenims, gaunantiems soc. pašalpą;
80% Vaikams iki  18m.,  I Igr.  inval idams ir senatvės
pensininkams, kit iems apdraustiesiems.

I I  sąrašo III  sąrašo
100% Igr. inval idams, neįgal iems vaikams iki  18m.,asmenims, gaunantiems soc. pašalpą;
95% vaikams iki  18 m.;
80% I I  gr.  inval idams ir senatvės pensininkams;
50% kit iems apdraustiesiems



Avalynė suaugusiems, skirta sergant 
cukriniu diabetu su komplikaci jomis.
Avalynės konstrukciniai  požymiai :

1 .avalynės (batviršio ir  įdėklo) 
gamybai naudojamos ypatingai 
minkštos medžiagos;

2.  įdėklas gaminamas su įdubomis 2.  įdėklas gaminamas su įdubomis 
skaudamom vietom nukrauti ;

3.  volel is ant pado žingsnio
palengvinimui.  Avalynė gaminama 
su / be plastikiniu batu primatavimui.

Gaminama natūralios odos  pagrindu.

Tipų grupė AD15-1
LST EN ISO 9999/ 06 33 06

I  sąrašas

  100%      0,00 Eur

E10.71 |  1  t ipo cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagysl inėmis ar
kitomis patiksl intomis nekraujagysl inėmis komplikaci jomis – 
skir iama pagal endokrinologo rekomendaciją1

E10.73 | 1  t ipo cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių –
skir iama pagal endokrinologo rekomendaciją1

E11.71 |  2 tipo cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagysl inėmis ar 
kitomis patiksl intomis nekraujagysl inėmis komplikaci jomis – 
skir iama pagal endokrinologo rekomendaciją1

E11.72 | 2 tipo cukrinis diabetas su atsparumo insul inui požymiais – 
skir iama pagal endokrinologo rekomendaciją1

E11.73 | 2 tipo cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių – 
skir iama pagal endokrinologo rekomendaciją1

E13.71 |  Kitas patiksl intas cukrinis diabetas su daugybinėmis 
mikrokraujagysl inėmis ar kitomis patiksl intomis nekraujagysl inėmis 
komplikaci jomis – skir iama pagal endokrinologo rekomendaciją1

E13.72 | Kitas patiksl intas cukrinis diabetas su atsparumo insul inui požymiais –
skir iama pagal endokrinologo rekomendaciją1

E13.73 | Kitas patiksl intas cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių 
priežasčių – skir iama pagal endokrinologo rekomendaciją1

Pagal užsakymą gaminama ortopedinė avalynė,
įskaitant pagal užsakymą gaminamą
ortopedinę avalynę minkštu vidumi

AD15-1MT
(LT/CA01/MDD/2-00194/13)

Ortopedinė avalynė
(tik suaugusiems)



MT sprendimai


