
 

OSOBNÉ OCHRANNÉ PROSTRIEDKY 

 

Opis Bližšia špecifikácia Číselný znak 

kombinovanej 

nomenklatúry 

Ochranné 

okuliare  

a clony 

— Ochrana pred potenciálne infekčným 

materiálom,  

— Obkolesujú oči a ich okolie,  

— Kompatibilné s rozličnými modelmi 

masiek s filtračnou lícnicovou časťou 

(FFP) a tvárových masiek,  

— Priehľadné šošovky alebo zorníky, 

— Opätovne použiteľné (možno ich 

vyčistiť a dezinfikovať) alebo položky 

určené na jednorazové použitie. 

ex 9004 90 10 

ex 9004 90 90 

Ochranné 

štíty na tvár 

— Prostriedky na ochranu tváre a 

súvisiacich slizníc (napr. očí, nosa, úst) 

pred potenciálne infekčným 

materiálom, 

— Zahŕňajú clonu z priehľadného 

materiálu, 

— Zvyčajne zahŕňajú fixačné prvky na 

bezpečné upevnenie na tvári (napr. 

pásy, stranice, držiaky), 

— Môžu zahŕňať prostriedky na ochranu 

nosovej a ústnej dutiny, ako sa uvádza 

ďalej, 

— Opätovne použiteľné (možno ich 

vyčistiť a dezinfikovať) alebo 

jednorazové. 

ex 3926 90 97 

ex 9020 00 00 

Prostriedky 

na ochranu 

nosovej a 

ústnej dutiny 

— Masky na ochranu používateľa pred 

potenciálne infekčným materiálom a na 

ochranu životného prostredia pred 

potenciálne infekčným materiálom, 

ktorý šíri používateľ, 

— Môžu zahŕňať ochranný štít na tvár,  

— Tiež vybavené vymeniteľnými filtrom. 

ex 6307 90 98 

ex 9020 00 00 



Opis Bližšia špecifikácia Číselný znak 

kombinovanej 

nomenklatúry 

Ochranné 

odevy 

Odev (napr. plášť, oblek) na ochranu 

používateľa pred potenciálne 

infekčným materiálom a na ochranu 

životného prostredia pred potenciálne 

infekčným materiálom, ktorý šíri 

používateľ. 

ex 3926 20 00 

ex 4015 90 00 

ex 6113 00 

ex 6114  

ex 6210 10 10 

     6210 10 92 

ex 6210 10 98 

ex 6210 20 00 

ex 6210 30 00 

ex 6210 40 00 

ex 6210 50 00 

ex 6211 32 10 

ex 6211 32 90 

ex 6211 33 10 

ex 6211 33 90 

ex 6211 39 00 

ex 6211 42 10 

ex 6211 42 90 

ex 6211 43 10 

ex 6211 43 90 

ex 6211 49 00 

ex 9020 00 00 

Rukavice Rukavice na ochranu používateľa pred 

potenciálne infekčným materiálom a na 

ochranu životného prostredia pred 

potenciálne infekčným materiálom, 

ktorý šíri používateľ. 

ex 3926 20 00 

     4015 11 00 

ex 4015 19 00 

ex 6116 10 20 

ex 6116 10 80 

ex 6216 00 00 
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