
Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej 

(2012/C 1/04) 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. a) tiret drugie rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. 
w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej ( 1 ) w Notach 
wyjaśniających do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej ( 2 ) wprowadza się następujące zmiany: 

Strona 245 

Skreśla się Notę wyjaśniającą do podpozycji 6210 10 90 i zastępuje Notą wyjaśniającą w brzmieniu: 

„6210 10 92 Fartuchy jednorazowego użytku, wykonane z materiałów objętych pozycją 
5603, w rodzaju stosowanych przez pacjentów lub chirurgów podczas procedur 
chirurgicznych 

Fartuchy dla pacjentów i chirurgów są produktami jednorazowego użytku zazwyczaj 
zamkniętymi z tyłu i używanymi w placówkach opieki zdrowotnej. Fartuchy są 
używane w celu zapobieżenia przenoszenia potencjalnych czynników chorobotwór
czych (suchych, mokrych lub obecnych w powietrzu), w drodze bezpośredniego 
kontaktu, z zespołu chirurgicznego na pacjenta i odwrotnie. Fartuchy wykonane są 
zazwyczaj z wielu warstw włóknin i mogą być częściowo laminowane folią z tworzywa 
sztucznego w celu dodatkowego wzmocnienia i ochrony obszarów, które mogą być 
narażone na kontakt z płynami ustrojowymi (np. przedramiona i brzuch). W celu 
zwiększenia ochrony fartuchy chirurgiczne mogą być impregnowane fluoropochod
nymi węglowodorów lub silikonem. 

” 

Strona 247 

Dodaje się Notę wyjaśniającą w brzmieniu: 

„6307 90 92 Obłożenia jednorazowego użytku z materiałów włókienniczych objętych 
pozycją 5603, typu używanego podczas procedur chirurgicznych 

Podpozycja ta obejmuje gotowe obłożenia jednorazowego użytku specjalnie przezna
czone do użycia podczas zabiegów chirurgicznych w celu zapobieżenia przenoszenia 
potencjalnych czynników chorobotwórczych (suchych, mokrych lub obecnych
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w powietrzu), w drodze bezpośredniego kontaktu, z zespołu chirurgicznego na 
pacjenta i odwrotnie. Obłożenia zazwyczaj składają się z wielu warstw włóknin i są 
obrębione. 

Obłożenia chirurgiczne używane są, aby zapewnić mikrobiologicznie czysty obszar 
pracy wokół pacjenta. Obłożenia chirurgiczne mogą być impregnowane fluoropochod
nymi węglowodorami lub silikonem w celu zwiększenia ochrony. Mogą być one 
również częściowo laminowane folią z tworzywa sztucznego w celu dodatkowego 
wzmocnienia i ochrony obszarów, które mogą być narażone na kontakt z płynami 
ustrojowymi Ponadto mogą być one pokryte papierową bibułką jako warstwą zapew
niającą komfort w kontakcie ze skórą pacjenta. Obłożenia umieszczane na pacjentach 
mogą posiadać otwory lub okienka w celu ułatwienia dostępu do pacjenta. 

Podpozycja ta nie obejmuje: 

— obłożeń, które są impregnowane lub pokryte substancjami farmaceutycznymi lub 
pakowanych do postaci, lub w opakowaniach do sprzedaży detalicznej, do celów 
medycznych, chirurgicznych, stomatologicznych lub weterynaryjnych (pozycja 
3005), oraz 

— artykułów posiadających wyraźne cechy charakterystyczne bielizny toaletowej (np. 
ręczniki do rąk lub do twarzy, chusteczki do twarzy) lub bielizny kuchennej, takich 
jak ścierki lub ściereczki do szkła (pozycja 6302).”.
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