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ĮMONĖS PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINIO APRAŠYMAS 

  

1. Įmonėje (įstaigoje, organizacijoje, institucijoje, toliau – įmonė), kurioje nėra darbo 

medicinos punkto ar sveikatos tarnybos, turi būti pirmosios pagalbos rinkinys. 

2. Pirmosios pagalbos rinkinį sudaro: 

  
Medicinos pagalbos ir kitų priemonių pavadinimas Kiekis Paskirtis 
1. Didelis sterilus tvarstis*, 10 cm x 12 cm 2 vnt.   
2. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras*, 10 cm x 

6 cm 
8 vnt.   

3. Lipnus pleistras*, 2,5 cm x 5 m 1 vnt. Tvarsčiui pritvirtinti 
4. Neaustinės medžiagos servetėlė*, 20 cm x 30 cm 10 vnt.   
5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis* 1 vnt. Pažeistai viršutinei galūnei parišti 
6. Palaikomasis tvarstis*, 6 cm x 4 m 3 vnt.   
7. Palaikomasis tvarstis*, 8 cm x 4 m 3 vnt.   
8. Pirmosios pagalbos žirklės 1 vnt.   
9. Pirmosios pagalbos pleistro juostelės* 20 vnt.   
10. Plastikinis maišelis*, 30 cm x 40 cm 2 vnt.   
11. Sterilus akių tvarstis* 2 vnt.   
12. Sterilus nudegimų tvarstis, 40 cm x 60 cm 1 vnt.   
13. Sterilus nudegimų tvarstis*, 60 cm x 80 cm 1 vnt.   
14. Sterilus žaizdų tvarstis*, 10 cm x 10 cm 6 vnt.   
15. Speciali antklodė*, ne mažesnė kaip 140 cm x 

200 cm 
1 vnt. Nukentėjusiajam paguldyti ir (ar) apkloti 

16. Tinklinis cilindrinis galūnių tvarstis*, 4 m 1 vnt.   
17. Vidutinio dydžio sterilus tvarstis*, 8 cm x 10 cm 3 vnt.   
18. Vienkartinės medicininės nesterilios pirštinės* 4 vnt.   
19. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba 

Pirmosios pagalbos teikimo atmintinė 
1 vnt.   

20. Rinkinio aprašas* 1 vnt. Tvirtinamas ant dėžutės/spintelės durelių/ 

dangtelio vidinės pusės 

  

3. Įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo, atsakingas už darbo metu pirmosios pagalbos 

suteikimą. 

4. Darbuotojai turi būti apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam. Mokymai 

organizuojami teisės aktų nustatyta tvarka ir registruojami tam skirtame žurnale. 

5. Pirmajai pagalbai teikti įmonėje turi būti numatytos patalpos, į kurias galima lengvai patekti 

su neštuvais. 

6. Įmonės pirmosios pagalbos rinkinys turi būti paženklintas teisės aktų nustatyta tvarka, gerai 

matomoje vietoje, lengvai pasiekiamas. 

7. Įmonės vadovas turi paskirti už rinkinio priežiūrą ir jo papildymą atsakingą asmenį. 

8. Rinkinys turi būti nuolat atnaujinamas ir papildomas. 

9. Rinkinyje gali būti tik Lietuvos Respublikoje aprobuotų medicinos pagalbos priemonių. 

10. Pasibaigusio tinkamumo vartoti laiko ir netinkamos kokybės medicinos pagalbos 

priemones laikyti rinkinyje draudžiama. 


