VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
DIREKTORIAUS 2017 M. VASARIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 1K-34 „DĖL ORTOPEDIJOS
TECHNINIŲ PRIEMONIŲ FUNKCIJŲ TECHNINIO APRAŠYMO PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO
2018 m. gegužės 4 d. Nr. 1K-123
Vilnius
P a k e i č i u Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Ortopedijos
techninių priemonių funkcijų techninį aprašymą, patvirtintą Valstybinės ligonių kasos prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 1K-34 „Dėl
Ortopedijos techninių priemonių funkcijų techninio aprašymo patvirtinimo:
1. Pakeičiu 63 punktą ir jį išdėstau taip:
„63

21 45 03

2.
„64

Skaitmeninis
klausos aparatas

KLA-1-1 (tik
vaikams)

Maksimalus akustinio stiprinimo pikas – 46‒60
dB; maksimalus garso išėjimo lygis – 110‒130
dB; dažnių diapazonas: apatinė riba ne aukštesnė
kaip 250 Hz, viršutinė riba ne žemesnė kaip 7000
Hz; funkcijų perjungimas – T-M-MT; ≥ 8 kanalų
juostos (tai tam tikros dažnių juostos, kuriose
garso signalas apdorojamas, t. y. reguliuojamas
stiprinimas, nustatomas stiprinimo pikas,
švilpimo kontrolė, triukšmo slopinimas ir kt.,
nepaisant kitų kanalų ‒ dažnio juostų); švilpimo
kontrolės funkcija (ne Notch filter ‒ angl.); DSL
5 garso apdorojimo funkcija; baterijos lizdo
užraktas; garsinis arba optinis senkančios
baterijos indikatorius; programinė klausos
aparato
mygtukų
blokavimo
galimybė;
žymėjimas (mėlyna arba raudona spalva), kuriai
ausiai pritaikytas klausos aparatas; hermetiškumo
klasė ≥ IP57“

Pakeičiu 64 punktą ir jį išdėstau taip:

21 45 03

Skaitmeninis
klausos aparatas

KLA-1-2 (tik
vaikams)

Maksimalus akustinio stiprinimo pikas – 56‒65
dB; maksimalus garso išėjimo lygis – 125‒136
dB; dažnių diapazonas: apatinė riba ne aukštesnė
kaip 250 Hz, viršutinė riba ne žemesnė kaip 7000

2
Hz; funkcijų perjungimas – T-M-MT; būtina FM
imtuvo tiesioginė jungtis; ≥ 8 kanalų juostos (tai
tam tikros dažnių juostos, kuriose garso signalas
apdorojamas, t. y. reguliuojamas stiprinimas,
nustatomas stiprinimo pikas, švilpimo kontrolė,
triukšmų slopinimas ir kt., nepaisant kitų kanalų
‒ dažnio juostų); švilpimo kontrolės funkcija (ne
Notch filter ‒ angl.); DSL 5 garso apdorojimo
funkcija; baterijos lizdo užraktas; garsinis arba
optinis senkančios baterijos indikatorius;
programinė klausos aparato mygtukų blokavimo
galimybė; žymėjimas (mėlyna arba raudona
spalva), kuriai ausiai pritaikytas klausos aparatas;
hermetiškumo klasė ≥ IP57“

3.
„65

21 45 03

4.
„66

Pakeičiu 65 punktą ir jį išdėstau taip:
Skaitmeninis
klausos aparatas

KLA-1-3 (tik
vaikams)

Maksimalus akustinio stiprinimo pikas – 65‒75
dB; maksimalus garso išėjimo lygis – 130‒140
dB; dažnių diapazonas: apatinė riba ne aukštesnė
kaip 250 Hz, viršutinė riba ne žemesnė kaip 6000
Hz; funkcijų perjungimas – T-M-MT; būtina FM
imtuvo tiesioginė jungtis; ≥ 10 kanalų juostos (tai
tam tikros dažnių juostos, kuriose garso signalas
apdorojamas, t. y. reguliuojamas stiprinimas,
nustatomas stiprinimo pikas, švilpimo kontrolė,
triukšmų slopinimas ir kt., nepaisant kitų kanalų
‒ dažnio juostų); švilpimo kontrolės funkcija (ne
Notch filter ‒ angl.); DSL 5 garso apdorojimo
funkcija; baterijos lizdo užraktas; garsinis arba
optinis senkančios baterijos indikatorius;
programinė klausos aparato mygtukų blokavimo
galimybė; žymėjimas (mėlyna arba raudona
spalva), kuriai ausiai pritaikytas klausos aparatas;
hermetiškumo klasė ≥ IP57“

Pakeičiu 66 punktą ir jį išdėstau taip:

21 45 03

Skaitmeninis
klausos aparatas

KLA-1-4 (tik
vaikams)

Maksimalus akustinio stiprinimo pikas – 76‒90
dB; maksimalus garso išėjimo lygis – 139‒144
dB; dažnių diapazonas: apatinė riba ne aukštesnė
kaip 250 Hz, viršutinė riba ne žemesnė kaip 4800
Hz; funkcijų perjungimas – T-M-MT; būtina FM
imtuvo tiesioginė jungtis; ≥ 10 kanalų juostos (tai
tam tikros dažnių juostos, kuriose garso signalas
apdorojamas, t. y. reguliuojamas stiprinimas,
nustatomas stiprinimo pikas, švilpimo kontrolė,
triukšmų slopinimas ir kt., nepaisant kitų kanalų
‒ dažnio juostų); švilpimo kontrolės funkcija (ne
Notch filter ‒ angl.); DSL 5 garso apdorojimo

3
funkcija; baterijos lizdo užraktas; garsinis arba
optinis senkančios baterijos indikatorius;
programinė klausos aparato mygtukų blokavimo
galimybė; žymėjimas (mėlyna arba raudona
spalva), kuriai ausiai pritaikytas klausos aparatas;
hermetiškumo klasė ≥ IP57; dažninis perkėlimas
arba suspaudimas, arba kompresija, t. y. dažnių
manipuliavimo funkcija (garsų iš aukštų dažnių
srities (daugiau kaip 4 kHz) perkėlimo į
žemesnių dažnių sritį (ne daugiau kaip 4 kHz)
funkcija) arba lygiavertė funkcija, skirta sunkiam
ir labai sunkiam klausos sutrikimui (daugiau kaip
4 kHz) kompensuoti“

5.
70

21 45 03

6.
71

Pakeičiu 70 punktą ir jį išdėstau taip:
KLA-3-1 (tik
suaugusiesiems)

Maksimalus akustinio stiprinimo pikas – 65‒75
dB; maksimalus garso išėjimo lygis – 130‒139
dB; dažnių diapazonas: apatinė riba ne aukštesnė
kaip 250 Hz, viršutinė riba ne žemesnė kaip 6000
Hz; funkcijų perjungimas – M; ≥ 4 kanalų
juostos (tai tam tikros dažnių juostos, kuriose
garso signalas apdorojamas, t. y. reguliuojamas
stiprinimas, nustatomas stiprinimo pikas,
švilpimo kontrolė, triukšmų slopinimas ir kt.,
nepaisant kitų kanalų ‒ dažnio juostų); švilpimo
kontrolės funkcija (ne Notch filter ‒ angl.)

Pakeičiu 71 punktą ir jį išdėstau taip:

21 45 03

Direktorė

Skaitmeninis
klausos aparatas

Skaitmeninis
klausos aparatas

KLA-3-2 (tik
suaugusiesiems)

Maksimalus akustinio stiprinimo pikas – 76‒90
dB; maksimalus garso išėjimo lygis – 139‒144
dB; dažnių diapazonas: apatinė riba ne aukštesnė
kaip 250 Hz, viršutinė riba ne žemesnė kaip 4500
Hz; funkcijų perjungimas – M; ≥ 4 kanalų
juostos (tai tam tikros dažnių juostos, kuriose
garso signalas apdorojamas, t. y. reguliuojamas
stiprinimas, nustatomas stiprinimo pikas,
švilpimo kontrolė, triukšmų slopinimas ir kt.,
nepaisant kitų kanalų ‒ dažnio juostų); švilpimo
kontrolės funkcija (ne Notch filter ‒ angl.)

Jūratė Sabalienė

