
 

 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL DANTŲ AMALGAMŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

2021 m.  sausio 25  d. Nr. V-149 

Vilnius 

 

Įgyvendindamas Dantų amalgamų naudojimo mažinimo plano, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-915 „Dėl Dantų 

amalgamų naudojimo mažinimo plano patvirtinimo“, priedo 1.2 ir 4.1 papunkčiuose nurodytas 

priemones: 

1. Tvirtinu Dantų amalgamų naudojimo tvarkos aprašą (pridedama).  

2. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį. 

3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. gegužės 1 d. 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys 

 



 

 

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  

ministro 2021 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. V-149 

 

DANTŲ AMALGAMŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Dantų amalgamų naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato indikacijas, kurioms 

esant gali būti naudojamos dantų amalgamos, dantų amalgamų užpildų naudojimo, dantų, plombuotų 

dantų amalgamų užpildais, šalinimo reikalavimus ir informacijos apie dantų amalgamų panaudojimą 

teikimo tvarką. 

2. Aprašas privalomas visoms, nepriklausomai nuo pavaldumo teisės, asmens sveikatos 

priežiūros įstaigoms, teikiančioms odontologines paslaugas.  

 

II SKYRIUS 

DANTŲ AMALGAMŲ NAUDOJIMO INDIKACIJOS 

 

3. Dantų amalgamos gali būti naudojamos: 

3.1. šoninių dantų  kramtomųjų paviršių ir tarpudančių (I, II klasės) defektams plombuoti, jei 

reikalingas restauruoto danties  paviršiaus atsparumas spaudimo jėgai kramtymo funkcijos / 

parafunkcijos metu ir yra mažas plombuoto paviršiaus nusidėvėjimas; 

3.2. vidutinio gylio ir gilioms ertmėms dentine (ne mažesnėms nei  2 mm gylio) plombuoti;  

3.3. kai nėra galimybių atkurti dantį alternatyviu užpildu dėl ertmės lokalizacijos ar sunkiai 

kontroliuojamos drėgmės; 

3.4. su gydytoju odontologu ar gydytoju odontologu specialistu dėl gydymo 

nebendradarbiaujantiems pacientams; 

3.5. pacientams, kurie yra nemotyvuoti laikytis burnos higienos; 

3.6. kai yra stipriai sunaikinta danties struktūra. 

4. Dantų amalgamas draudžiama naudoti: 

4.1. nėščioms ar krūtimi maitinančioms moterims; 

4.2. gyvsidabriui alergiškiems pacientams; 

4.3. jei pacientai turi protezų konstrukcijų iš skirtingų metalų, kurie sąveikaudami su dantų 

amalgamų lydiniu galėtų sukelti galvanozę.  

 

III SKYRIUS 

DANTŲ AMALGAMŲ UŽPILDŲ NAUDOJIMO, DANTŲ, PLOMBUOTŲ DANTŲ 

AMALGAMŲ UŽPILDAIS, ŠALINIMO REIKALAVIMAI 

 

5. Asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose odontologines paslaugas,  gali būti 

naudojamos tik dantų amalgamos kapsulėse.  

6. Asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose odontologines paslaugas, šalinant dantų 

amalgamų užpildus turi būti naudojami didelio galingumo siurbliai šalinamos amalgamos atliekoms 

surinkti.  

7. Išrauti dantys, kuriuose yra amalgaminiai dantų užpildai, utilizuojami kaip medicininė atlieka 

pagal Lietuvos higienos normoje HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos 

reikalavimai“,  patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013  m. liepos 18 d. 

įsakymu Nr. V-706 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo 

saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, nustatytus medicininių atliekų tvarkymo reikalavimus. 
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IV SKYRIUS 

INFORMACIJOS APIE DANTŲ AMALGAMŲ SUNAUDOJIMĄ TEIKIMAS 

 

8. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios odontologines paslaugas, informaciją apie 

sunaudotų dantų amalgamų ir pašalintų dantų, kurie buvo plombuoti dantų amalgamomis, kiekį  

Higienos institutui už praėjusius kalendorinius metus (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.) turi pateikti 

vieną kartą per metus (iki vasario 28 dienos). 

9. Informacija turi būti teikiama užpildant Informacijos apie dantų amalgamų sunaudojimą 

teikimo formą (toliau – forma), pateiktą Aprašo priede. 

10. Užpildyta forma Higienos institutui teikiama faksu, elektroniniu paštu, paštu arba per 

kurjerį. 

11. Higienos institutą dėl duomenų apie į Lietuvos rinką pateiktas dantų amalgamas  (dantų 

amalgamų prekinius ženklus / modelius) konsultuoja Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros 

veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos.  

12. Užpildyta forma Higienos institute turi būti saugoma Lietuvos vyriausiojo archyvaro 

tarnybos nustatytais terminais. 

 

 

____________________________ 

 



 

 

Dantų amalgamų naudojimo  

tvarkos aprašo priedas 

 

(Informacijos apie dantų amalgamų sunaudojimą teikimo formos pavyzdys) 

 

INFORMACIJA APIE DANTŲ AMALGAMŲ SUNAUDOJIMĄ  

 
(Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos pavadinimas) 

 
(Įstaigos kodas) 

 
(adresas) 

 
(Kontaktiniai duomenys: telefono, fakso numeriai, el. pašto adresas) 

 

Higienos institutui 

 

INFORMACIJA APIE SUNAUDOTAS DANTŲ AMALGAMAS 
 

________________________ 

(data) 
 

________________________ 

(sudarymo vieta) 
 

Eil. 

Nr. 

Pacientų grupė, kuriai 

buvo panaudotos dantų 

amalgamos 

Dantų amalgamos  prekinis 

ženklas / modelis 

Panaudotų dantų 

amalgamų kiekis 

(kapsulių skaičius, vnt.) 

1.  Vaikai (pieniams dantims)   

2. Vaikai iki 15 metų   

Iš viso:  

 

 

Utilizuotų dantų, kuriems 

plombuoti buvo 

panaudotos dantų 

amalgamos, skaičius 

 

 

 

____________________           _______________________             ___________________  

(užpildžiusio   (parašas)                                     (vardas ir pavardė) 

asmens pareigos) 

 

 

____________________           _______________________             ___________________  

(įstaigos vadovas)   (parašas)                                     (vardas ir pavardė) 


