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Pripravené v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO)  

Colné zaradenie zdravotníckeho materiálu v súvislosti s COVID-19 do 

nomenklatúry HS 

 

(revízia č. 1 druhého vydania) 

 

Táto verzia nahrádza predchádzajúci vydanie tohto zoznamu. (Zmeny oproti predchádzajúcemu vydanie sú 

označené nasledovne:  nový tovar; úprava opisu; úprava tarifnej klasifikácie) 

Poznámka: 

Tento zoznam má informatívny charakter, obsahuje obmedzené množstvo tovarov. Nemá žiadnu právnu 

záväznosť alebo postavenie. Colné zatriedenie na národnej úrovni (7 alebo viacmiestny kód), rovnako ako 

prípady akéhokoľvek rozporu medzi národnou nomenklatúrou a týmto zoznamom, prosím konzultujte 

s príslušnými colnými orgánmi v danej krajine, kde sa vykonávajú colné formality.  

Všetky uvedené položku sadzobníka vychádza z existujúcej medzinárodnej nomenklatúry HS - HS 2017. 
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Oddiel I. 

COVID-19 Testovacie súpravy / Prístroje a nástroje používané pri diagnostickom testovanie 

Oddiel II.  

Ochranné odevy a podobný tovar 

(Pokiaľ ide o jednorazové ochranné pomôcky, ktoré nie sú nosené (napr. prikrývky, posteľové podložky), 

pozri "Oddiel VI. Ostatný zdravotnícky spotrebný materiál ") 

Opis tovaru HS 2017 

Ochrana tváre a očí 

Masky z celulózy / papiera. 
(Zmena: väčšina štátov zatrieďuje do 4818 90 a nie do 4818 50, ale ak máte 
pochybnosti konzultuje s príslušnou colnou správou) 

(4818 
50) 
4818 90 
 

Textilné tvárové masky, bez výmenného filtra alebo mechanických častí, vrátane 
chirurgických masiek a jednorazových tvárových masiek z netkaných textílií. Taktiež 
zahŕňajú masky známe ako respirátory častíc N95. 

6307 90 
 

Plynové masky s mechanickými časťami alebo vymeniteľnými filtrami pre ochranu pred 
biologickými činiteľmi. Zahŕňajú aj masky obsahujúce ochranu očí alebo tvárové štíty. 

9020 00 
 

Ochranné okuliare a okuliare. 9004 90 
Plastové tvárové štíty (zakrývajúce viac než len oblasť očí). 
(Zmena: väčšina štátov zatrieďuje do 3926 90 a nie do 3926 20, ale ak máte 
pochybnosti konzultuje s príslušnou colnou správou) 

(3926 
20) 
3926 90 
 

 

Rukavice  

Plastové rukavice 3926 20 
Chirurgické rukavice z kaučuku 4015 11 
Ostatné rukavice z kaučuku 4015 19 
Pletené alebo háčkované rukavice, ktoré boli impregnované alebo potiahnuté plastmi 
alebo gumou 

6116 10 
 

Textilné rukavice, ktoré nie sú pletené ani háčkované 6216 00 
 

 

Opis tovaru Doplnkové údaje k opisu HS 2017 

COVID-19 Testovacie 
súpravy 

Diagnostické reagencie založené na teste nukleovej 
kyseliny pomocou PCR (PCR). 

3822 00 
 

COVID-19 Testovacie 
súpravy 

Diagnostické reagencie založené na imunologických 
reakciách. 

3002 15 
 

COVID-19 Diagnostické 
testovacie nástroje a 
prístroje 

Nástroje používané v klinických laboratóriách pre 
diagnostiku in vitro. 

9027 80 
 

Sada tampónu a 
vírusového 
transportného média 
 

Ampulka obsahujúca živné médium udržujúce vzorku 
vírusu a tampón s bavlnenou špičkou na odber vzorky, 
predkladané spolu.  

3821 00 
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Ostatné   

Jednorazové vlasové sieťky 6505 00 
Ochranné unisex odevy vyrobené z plastových fólií, z plastov vystužených textílií alebo 
z plastom podšitých textílií 

3926 20 
 

Ochranné unisex odevy vyrobené z kaučukových fólií, z kaučuku vystuženého textílií 
alebo z kaučukom podšitých textílií 

4015 90 
 

Papierové alebo celulózové odevy a odevné doplnky, ako sú jednorazové papierové 
nemocničné župany, papierové pokrývky obuvi atď. Sú tu zahrnuté za predpokladu, že sú 
vyrobené z papiera, buničiny, buničitej vaty alebo pásov z celulózových vlákien. Ak sa 
nejedná len o papier alebo celulózu, informujte sa u colnej správy v krajine dovozu, 
pretože môžu byť zaradené inde 

4818 50 
 

Ochranné odevy pre chirurgické / lekárske použitie vyrobené z plsti alebo netkanej 
textílie, tiež impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované (tkaniny položiek 
5602 alebo 5603). Zahŕňajú aj "spun-bonded" odevy 

6210 10 
 

Pánske ochranné odevy pre chirurgické / lekárske použitie vyrobené z tkaných textílií, 
ktoré sú impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované plastom 

6210 40 
 

Pánske ochranné odevy vyrobené z pogumovaných textilných tkanín 6210 40 
Dámske alebo unisexové ochranné odevy pre chirurgické / lekárske použitie vyrobené z 
tkaných textílií, ktoré sú impregnované, potiahnuté, potiahnuté alebo laminované 
plastom 

6210 50 
 

Dámske alebo unisexové ochranné odevy vyrobené z pogumovaných textilných tkanín 6210 50 
 

Oddiel III.  

Dezinfekčné prostriedky a sterilizačné produkty 

(Pokiaľ ide o mydlá, pozri "oddiel VI. Ostatný zdravotnícky spotrebný materiál") 

Opis tovaru Doplnkové údaje k opisu HS 2017 

Alkoholový roztok Nedenaturovaný, obsahuje 80% vol alebo viac etylalkoholu 2207 10 
 

Alkoholový roztok Nedenaturovaný, obsahuje 75% etylalkoholu 2208 90 
Dezinfekčný prostriedok 
na ruky 

Kvapalina alebo gél všeobecne používaný na zníženie 
infekčných činiteľov na rukách, na báze alkoholu 

3808 94 
 

Ostatné dezinfekčné 
prípravky 

V úprave alebo v balení na predaj v malom ako sú 
obrúsky impregnované alkoholom alebo inými 
dezinfekčnými prostriedkami 

3808 94 
 

Lekárske, chirurgické 
alebo laboratórne 
sterilizátory, vrátane 
autoklávov 

Fungujúcich pomocou pary alebo vriacej vody 8419 20 

Peroxid vodíka 
predkladaný vo veľkom 

Vo veľkom H2O2 tiež stužený močovinou 2847 00 

Peroxid vodíka 
predkladaný ako liek 
 

H2O2 upravený pre vnútorné alebo vonkajšie použitie ako 
liek, vrátane antiseptík na kožu. Zaradený tu zostáva iba 
v prípade, že je v odmeraných dávkach alebo upravený vo 
forme alebo v balení pre maloobchodný predaj (vrátane  
nemocníc) pre takéto použitie. 

3004 90 
 

Peroxid vodíka upravený H2O2 upravený ako čistiaci roztok pre povrchy alebo 3808 94 
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v dezinfekčných 
prípravkoch na čistenie 
povrchov 

zariadení 
 

 

Ostatné chemické 
dezinfekčné prostriedky 
 

V úprave alebo v balení na predaj v malom ako dezinfekčný 
prostriedky alebo ako dezinfekčné prípravky, obsahujúce 
alkohol, roztok benzalkóniumchloridu alebo 
peroxykyseliny, alebo ostatné dezinfekčné prostriedky. 
Táto skupina zahŕňa dichlorisokyanurát sodný (NaDCC) 
a chlórnan vápenatý (65 - 70% aktívneho chlóru) ak 
sú upravené s odmerkou vo forme bežne predávané 
priamo nemocniciam a podobným zariadením. (NaDCC vo 
veľkom by bol zaradený v položke 2933 69. Chlórnan 
vápenatý vo veľkom by bol zaradený v položke 2828 10). 

 

Oddiel IV. 

Zariadenie na kyslíkovú terapiu a pulzný oximetre 

Opis tovaru Doplnkové údaje k opisu HS 2017 

Lekárske ventilátory 
(Umelé  dýchacie 
prístroje) 

Poskytujú ventiláciu pohybom vzduchu do/ z pľúc. Zahŕňajú 
ako: 
• ventilačné prístroje a 
• stlačiteľné samo plniace ventilačné vaky, ktoré sú 
obvykle dodávané s ventilom a maskou (tiež známe ako 
resuscitačnej dýchacie vaky (BVM) ventilátory). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9019 20 
 
 

Mimotelové membránová 
oxygenácie (ECMO) 
 

Poskytuje predĺženú srdcovú a respiračnú podporu tým, 
že odoberá krv z tela pacienta a umelo odstraňuje oxid 
uhličitý a okysličuje červené krvinky. 

Jednotky kontinuálneho 
pozitívneho tlaku v 
dýchacích cestách (CPAP) 
 

Pozitívne tlakové ventilátory dýchacích ciest, ktoré 
nepretržite vyvíjajú mierny tlak vzduchu, udržujú dýchacie 
cesty nepretržite priepustné u ľudí, ktorí sú schopní 
spontánne dýchať sami, ale potrebujú podporu, aby ich 
dýchacie cesty zostali bez obmedzenia. 

Jednotky pozitívneho 
tlaku v dýchacích cestách 
(BiPap alebo BPap) 

Podobné ako jednotka CPAP, okrem toho, že stlačený 
vzduch je dodávaný v dvoch striedavých úrovniach s vyšším 
inšpiračným pozitívnym tlakom dýchacích ciest (IPAP) a 
nižším exspiračným pozitívnym tlakom dýchacích ciest 
(EPAP). 

Kyslíkové koncentrátory 
(Viď "Oddiel VIII. Ostatné 
zariadenia na výrobu 
kyslíka a oddiel VI. 
Ostatný lekársky 
spotrebný materiál) 

Zariadenia určené ku koncentrácii kyslíka z okolitého 
vzduchu a dodávanie koncentrovaného kyslíka, obvykle 
prostredníctvom pripojenej nosovej kanyly k pacientovi, 
ktorý vyžaduje kyslíkovú terapiu. Líši sa od výrobníkov 
kyslíka tým, že dodávajú kyslík priamo pacientom podľa ich 
špecifických potrieb 

Kyslíkové zvlhčovače pre 
použitie pri kyslíkovej 
terapiu 

Zdravotnícke zariadenia, ktoré môžu byť integrovaná do 
systémov pre dodávanie kyslíka, aby zvlhčovala dodávaný 
kyslík, ak je dodávaný pri vyššom ako štandardnom 
prietoku, alebo ak je kyslík dodávaný prostredníctvom 

9019 20 
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nosa (napr. prostredníctvom nosohltanových katétrov). 
Výrobky určené pre 
dodávanie kyslíka 
pacientovi 
prostredníctvom 
kyslíkových prístrojov 

• Kyslíkové masky; 
• Venturiho masky; 
• Kyslíkové stany; 
• Kyslíkové hlavové boxy; a 
• Podobné zariadenia na prívod kyslíku  

9019 20 
 

Nosové kanyly: nosové kanyly sa skladajú z plastových 
trubičiek, ktoré sú zakončené dvoma krátkymi zúženými 
hrotmi, ktoré sú umiestnené v prínosových dierkach pre 
dodávanie kyslíka. 

 
 
9018 39 
 
 Nosový katéter: tenká, flexibilná trubica, ktorá je vedená do 

nosa a končí špičkou v nosovej dutine pre dodávanie kyslíka. 
Prietokomer, Thorpeo 
trubicový prietokomer 
0 - 15 L / min. 
 

Thorpeo rúrkový prietokomer sa skladá zo vstupných a 
výstupných portov, regulátora, ventilu a číre kužeľové 
meracie trubice. Je vhodný pre pripojenie k rôznym zdrojom 
lekárskeho plynu, ako je centralizovaný systém, valce, 
koncentrátory alebo kompresory. Štandardné (absolútne, 
nekompenzované) a tlakovo kompenzované verziie 
prietokomeru, vhodné pre špecifické rozsahy prietoku. 

9026 80 
 

Rozbočovač toku Zariadenie určené na distribúciu lekárskeho kyslíka 
z jedného zdroja do viacerých nezávislých vývodov. 

9019 20 
 

Pulzné oximetre Zariadenie na meranie saturácie hemoglobínu kyslíkom v 
arteriálnej krvi (SpO2). Používajú princíp diferenciálnej 
absorpcie svetla na určenie SpO2, keď je senzor (nazývaný 
takisto sonda) aplikovaný na určitú časť tela (napr. prst či 
ušný lalôčik). 

9018 19 
 

Oddiel V. 

Ostatné zdravotnícke pomôcky a zariadenia 

Opis tovaru Doplnkové údaje k opisu HS 2017 

Tomografické 
(CT) skenery 

Používajú rotujúce röntgenové stroja k zobrazenie 
priečnych rezov tela k diagnostike chorôb, ako je pneumónia 

9022 12 
 

Ultrazvukové stroje Prenosné ultrazvukové stroje sú zvyčajne dovážajú s 
vlastným špeciálne navrhnutým vozíkom a príslušenstvom 

9018 12 
 

Elektrokardiograf Prenosné elektrokardiografy sú obvykle dodávané s 
rôznym príslušenstvom 

9018 11 
 

Viacparametrové 
zariadenie 
pre sledovanie pacientov 

Monitorovacie stanice používané na nepretržité sledovanie 
niekoľkých životných funkcií 
 

9018 19 
 

Laryngoskopy  Je potrebné poznamenať, že medzi colnými správami 
existuje určitý rozdiel, pokiaľ ide o tarifné zatriedenie 
endoskopov ako elektro-diagnostických prístrojov alebo 
iných lekárskych prístrojov - overte si nomenklatúrne 
zaradenie u príslušnej colnej správy 

9018 19 
alebo 
9018 90  

Kolorimetrický a 
prílivový  detektor CO2 

Veľkosti kompatibilné s detskou a dospelou 
endotracheálnej trubicou. Jednorazový 

9027 80 

Infračervené teplomery  9025 19 
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Stetoskopy  9018 90 
Magillovy intubačné 
kliešte 

Uhlové kliešte používané na zavedenie tracheálnej trubice 
do hrtana alebo nazogastrickej trubice do pažeráka pri 
priamom videní 

9018 90 
 

Intubačný súpravy Opakovane použiteľné intubačný súpravy 9018 90 
Infúzne čerpadlo s alebo 
bez príslušenstva 

Je potrebné poznamenať, že medzi colnými správami 
existuje určitý rozdiel, pokiaľ ide o colné zatriedenie 
infúznych púmp ako pumpičiek alebo iných lekárskych 
prístrojov - overte si nomenklatúrne zaradenie u príslušnej 
colnej správy 

8413 19 
alebo 
9018 90  
 

Elektronické počítadlo 
kvapiek, IV. tekutiny 

Počíta kvapky a vypočítava rýchlosť poklesu v reálnom čase 9028 20 
 

Lekárske sacie čerpadlá Používajú sa na čistenie dýchacích ciest od telesných 
výlučkov  

9018 90 
 

Lakovací injektor pre 
cievne prístup 

Možno dodať s príslušenstvom 9018 90 
 

Emisná miska v tvare 
obličky 
 

Plytké misky v tvare obličky z nerezovej ocele, ktoré sa 
používajú na zber telesných výkalov alebo na iné  
hygienické účely. 

7324 90 
 

Oddiel VI. 

Ostatný zdravotnícky spotrebný materiál  

Opis tovaru Doplnkové údaje k opisu HS 2017 

Lekársky kyslík  
( Niektoré štáty môžu 
požadovať, aby boli 
samostatne hlásené 
kyslíkové fľaše rovnako 
ako kyslík - ak si nie ste 
istí, overte si túto 
skutočnosť u príslušnej 
colnej správy) 

Lekársky kyslík má minimálne 82% čistého kyslíka, 
neobsahuje žiadne nečistoty, a je generovaný bezolejovým 
kompresorom. Do tejto položky patria ako stlačený kyslík 
dodávaný vo fľašiach, tak kvapalný kyslík 

2804 40 
 

Vata, gáza, obväzy, 
bavlnené náplaste a 
podobné výrobky 
 

Impregnované alebo potiahnuté farmaceutickými látkami 
alebo vo formách alebo v balení pre maloobchodný predaj 
na liečebné účely 
 

3005 90 
 

Chirurgická páska Samolepiace, hypoalergénne 3005 10 
Priehľadné náplaste  3005 10 
Mydlo  Vo forme kvapaliny alebo prášku  

(Táto skupina zahŕňa kvapalné roztoky mydla vo vode, tiež 
obsahujúce malé množstvo (všeobecne nepresahuje 5%) 
pridaného alkoholu alebo glycerolu, ale neobsahujúce 
syntetické organické povrchovo aktívne výrobky) 

3401 20 
 

Vo forme kociek (vrátane medicinálnych mydiel v kockách 
pre toaletné účely) 

3401 11 
 

Prípravky na umývanie 
rúk alebo pokožky vo 

Zmesi organických povrchovo aktívnych prostriedkov a 
iných látok, (tiež obsahujúce mydlo), upravené v nádobách 

3401 30 
 



 

C&D Services s.r.o., Starohájska 9/B, 917 01 Trnava, Slovakia, IČO: 46450548;  IČ DPH: SK2023386805;  DUNS: 361180301 
IBAN: SK05 0900 0000 0050 2317 7602, Swift: GIBASKBX, www.cdservices.sk, mail: cdservices@cdservices.sk 

 

7 

forme kvapaliny alebo 
krému upravené pre 
drobný predaj 

na predaj v malom 
 

Injekčné striekačky, tiež 
s ihlami 

 9018 31 
 

Kovové rúrkové ihly a 
zošívacie ihly 

 9018 32 
 

Ihly (okrem rúrkových 
kovových ihiel a ihiel pre 
stehy), katétre, kanyly a 
podobné výrobky 

Zahŕňa okrem iného: 
• Endotracheálne trubice (katétre), s alebo bez manžiet; 
• nazofaryngálne vzduchovody (katétre); a 
• Orofaryngálna vzduchovody (katétre). 
Zavádzače endotracheálnej trubice (Bougies alebo stylety) 
sú tu tiež zaradené na základe poznámky 2 ku 
kapitole 90 

9018 39 

Intubačné súpravy Jednorazové intubačný súpravy 9018 90 
Núdzová pohotovostný 
sada na punkciu 
dýchacích 
ciest (cricothyrotomy) 

Sada pre uskutočnenie núdzového rezu alebo prepichnutie 
kože a kricotyreoidálnej membrány za účelom vytvorenia 
priechodu dýchacích ciest v určitých život ohrozujúcich 
situáciách 
 

9018 
(položka 
závisí na 
obsahu 
sady) 

Plastový nebezpečný 
odpad jednorázové sáčky 
 

Jednorazové sáčky určené pre biologicky nebezpečný 
odpad s potlačou "Bio Hazard", autoklávovateľný 
polypropylén, hrúbky 50 alebo 70 mikrónov 

3923 29 
 

Vrecká na moč Plastové sáčky určené pre zber moču, s výtokovým 
kohútom, s nevratným ventilom 

3926 90 
 

Vrecia na tela - kvalita 
kontroly infekcie, z plastu 
 

Neporézny vrecia určené špecificky na bezpečné uloženie 
ľudských tiel. Konkrétne normy platí pre vrecia kvality 
kontroly infekcie 

3926 90 
 

Papierová prestieradlá  4818 90 
 

Vodivý gél pre použitie 
pri EKG alebo 
ultrazvukových 
postupoch 

Používané ako prostriedok medzi telom a EKG alebo 
ultrazvukovým prístrojom k zníženiu impedancie tela 

3006 70 
 

Lubrikačný gél Lubrikanty pre lekárske postupy 3006 70 
RTG filmy alebo dosky 
ploché 

Citlivé a neexponované 3701 10 

RTG filmy alebo dosky, 
vo zvitkoch 

Citlivé a neexponované 3702 10 

Oddiel VII. 

Vozidlá 

Opis tovaru Doplnkové údaje k opisu HS 2017 

Vozíky pre invalidov Vozíky pre osoby so zdravotným postihnutím, či už s 
motorovým pohonom, alebo s iným mechanickým 
pohonom 

8713 10 
8713 90 
 

Sanitky Zaradenie na úrovni podpoložiek závisí od typu motora 8703 
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Vozidlá mobilných kliník Mobilné kliniky (lekárske) s operačným sálou, 
anestetickým zariadením a inými chirurgickými prístrojmi 

8705 90 

 
Radiologické vozidlá Mobilné rádiologické jednotky (napr. Vybavené 

Vyšetrovňou, tmavou miestnosťou a kompletným 
rádiologickým zariadením) 

87 

 

Oddiel VIII. 

Ostatné 

Opis tovaru Doplnkové údaje k opisu HS 2017 

lekársky alebo 
chirurgický nábytok 
 

Zahŕňa operačné stoly, vyšetrovacie stoly, nemocničné 
postele s mechanickým vybavením, špeciálne navrhnuté 
stoly pre nástroje, anestetické alebo chirurgické potreby a 
ich časti 

9402 90 
 

Zariadenia na kyslíkovú 
úpravu (adsorpciu) s 
tlakovým výkyvom (PSA) 
pre centrálny kyslíkový 
systém vytvárajúce kyslík 
medicínskej kvality 
 

Veľký, stacionárny, centrálny zdroj kyslíka medicínskej 
kvality, ktorý je privádzaný priamo do terminálových 
jednotiek v blízkosti pacienta alebo slúžia na doplňovanie 
kyslíkových fliaš. Výrobník adsorbuje dusík z okolitého 
vzduchu a filtruje kontaminanty, aby zabezpečil prívod 
kyslíka, ktorý môže byť použitý v rôznych zariadeniach pre 
kyslíkovú terapiu. Neúčinkuje sám o sebe ako terapeutický 
prostriedok, ale jednoducho vytvára prísun kyslíka pre 
použitie v terapeutických zariadeniach 

8421 39 
 

Prázdne prenosné fľaše 
na lekársky kyslík, 
vybavené ventilom a 
regulátorom tlaku a 
prietoku 

Z ocele alebo zliatiny ocele. 7311 00 
 

Z hliníka. 7613 00 
 

 

Poznámka:  

Tento zoznam berie do úvahy najnovšie technické pokyny Medzinárodnej zdravotníckej organizácie k 

ochoreniu koronavírus COVID-19, týkajúce sa kritických položiek COVID-19. 

 

Zdroj: WHO Coronavirus disease (COVID-19) technical guidance on COVID-19 Critical Item):  

https://www.who.int/publications-detail/disease-commodity-package---novelcoronavirus-(ncov) 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technicalguidance/covid-19-critical-

items 

 

 


