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30

Läkebehandling

30a

Instrument, redskap eller hjälpanordningar för diagnostiska eller
kirurgiska ändamål; Anordningar för vaccinering; Anordningar för
psykotekniska prov

30b

Tandkirurgi; Tandproteser; Anordningar för tandvård eller
munvård

30c

Veterinärinstrument; Veterinärredskap

30d

Proteser; Stödskenor; Bandage e.d.; Behandling av ögon eller
öron; Skydd för ögon eller öron

30e

Sjuktransport ; Sjuksängar; Stickbäcken; Operationsbord;
Operationsstolar; Anordningar för begravning

30f

Sjukgymnastik; Massage; Badanordningar eller tvättanordningar
för speciella läkeändamål eller för enskilda kroppsdelar

30g

Farmaceutiska behållare, instrument eller maskiner; Diflaskor;
Nappar

30h

Framställning av läkemedel, utom syntes av kemiska föreningar;
Behandling eller underhåll av tänder, kemiska delen;
Röntgenkontrastmedel; Kosmetiska medel; Bakteriologi; Biologi

30i

Desinfektion; Sterilisering; Förbandsmaterial; Kirurgiskt
symaterial; Medel för underbindning av blodådror; Konservering
av lik

30k

Suganordningar, pumpanordningar, spolanordningar,
sprutanordningar eller finfördelningsanordningar för sjukvård,
desinfektion eller hygien; Inandningsanordningar;
Andningsanordningar; Anordningar för bedövning eller sövning;
Sonder; Katetrar; Dilatatorer; Anordningar för införande av
läkemedel i kroppshåligheter

30a

Instrument, redskap eller hjälpanordningar för diagnostiska eller
kirurgiska ändamål, t.ex. förlossning; Anordningar för vaccinering;
Anordningar för psykotekniska prov
Diagnos, t.ex. psykoteknisk diagnos

30a-1/01
30a-1/02
30a-1/03
30a-1/04
30a-1/05
30a-1/06
30a-1/07
30a-1/08
30a-2/01
30a-2/02
30a-2/03

Instrument för belysning och undersökning av kroppshåligheter, t.ex. cystoskop,
gastroskop eller uretroskop (vaginaspecula 30a-2)
med böjliga rör
med fotografiska anordningar (57a-7/03)
Instrument för belysning och undersökning av öron eller näsa
Belysningsapparater för munnen, t.ex. med tungspatel (30a-7/02) e.d.
Munspeglar av enklare slag, t.ex. med belysningsanordningar
Instrument för belysning och undersökning av struphuvudet
Anordningar för fästande av belysningsinstrument eller undersökningsinstrument på
huvudet, t.ex. pannlampor med eller utan spegel
Vaginaspecula i allmänhet
Vaginaspecula med anordningar för självundersökning eller observation
Vaginaspecula med anordningar för kylning eller spolning
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30a-3
30a-4/01
30a-4/02
30a-4/03
30a-4/04
30a-4/05
30a-4/06
30a-4/07
30a-4/08

30a-4/09
30a-4/10
30a-5/01
30a-5/02
30a-5/03
30a-5/04
30a-6/01

30a-6/02
30a-6/03
30a-6/04
30a-6/05
30a-6/06
30a-6/07
30a-6/08

30a-6/09
30a-6/10
30a-6/11
30a-7/01
30a-7/02
30a-7/03
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Anordningar för prövning av synförmåga, färgblindhet eller ackommodation, t.ex. med
hjälp av provtavlor (42h-32)
Instrument för mätning eller registrering för diagnostiska ändamål i allmänhet
Instrument för mätning eller registrering för undersökning av puls eller blodtryck
Elektrokardiografer
Ögontonometrar
Instrument för mätning eller registrering för undersökning av andningsorganen
(andningsapparater för läkeändamål 30k-13/01)
Instrument för mätning eller registrering för undersökning av form, storlek eller rörelse
av enskilda delar av människokroppen (för andningsorganen 30a-4/05)
Anordningar för undersökning av hörseln (apparater för lomhörda 21a2-17; 30d-28)
Apparater för räkning av blodkroppar; Apparater för blodtappning (ampuller 30k-4/02;
blodfärgsbestämning med hjälp av optiska system 42h-18/01, 42h-18/02; blodanalys
42l-3/54; räkneverk 42p-9/01)
Apparater för psykotekniska prov i allmänhet
Apparater för psykoteknisk prövning av fordonsförare (undervisning av flygelever
62c-27/03; undervisningsmedel för trafiken 42n-6/09)
Instrument för auskultation
Stetoskop i allmänhet (anordningar för avlyssnande av maskinbuller 42g-1/03)
Elektriska stetoskop (anordningar för avlyssnande av maskinbuller 42g-1/03)
Instrument för perkussion; Plessimetrar
Mekaniska hjälpanordningar vid användning av röntgenstrålar för diagnostiska eller
terapeutiska ändamål (elektriska anordningar 21g-17, 21g-19, 21g-20, 21g-28;
röntgenkinematografi 57a-56; röntgenstereofotografi 57a-7/11; materialundersökning
med röntgenstrålar 42k-20/03, 42k-46/07)
Anordningar för positionering av patienter för undersökning eller behandling med
röntgenstrålar, i allmänhet (operationsbord eller operationsstolar 30e-14, 30e-15)
Vridsängar för patienter för undersökning med röntgenstrålar
Ställ för uppbärande av röntgenrör eller tillbehör (röntgenrör 21g-17; röntgenkassetter
57a-7/10; för stereoskopisk upptagning 57a-7/11; röntgenskärmar 57b-12/07)
Kompressionsanordningar för röntgenändamål
Bländare för avskärmning av skadlig röntgenstrålning (bländare för undanröjande av
slöjbildning 57a-7/13; röntgenstrålfilter 21g-20/15)
Skyddsanordningar mot röntgenstrålar (skyddshuvar eller skyddshöljen för röntgenrör
21g-20/10, skyddsanordningar mot strålar av kärnfysikaliskt ursprung 21g-21/32)
Anordningar för bestämning av läget av främmande föremål i människokroppar eller
djurkroppar, t.ex. med hjälp av röntgenstrålar (elektriska anordningar 21g-18, 21g-19;
sonder 30k-17/01; röntgenfotogrammetri 42c-10/04)
Tandläkareutensilier för undersökning med hjälp av röntgenstrålar (tandfilmhållare
30b-21/09)
Centreringsanordningar för röntgenstrålar
Teckningsanordningar för röntgenändamål (betraktningsapparater för röntgenbilder
42h-22/01)
Instrument för att öppna munnen eller hålla munnen öppen (för djur 30c-3/01)
Instrument för nedtryckande av tungan
Tungskrapare

Kirurgi
30a-8/01
30a-8/02
30a-8/03
30a-8/04
30a-8/05
30a-8/06

Anordningar för öppethållande av sår
Anordningar för hopsyning av sår (nålar 30a-8/03; symaterial 30i-8/02)
Nålar eller nålhållare för hopsyning av sår (injektionsnålar 30k-3/03; punktionsnålar
30a-17/02; förbandsnålar 30d-23/01; nervnålar 30b-6/02)
Anordningar för förvaring av symaterial
Sårklämmor; Tarmknappar
Anordningar för att sätta på eller ta bort sårklämmor
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30a-8/07
30a-9/01
30a-9/02
30a-9/03
30a-10
30a-11
30a-12/01
30a-12/02
30a-13/01
30a-13/02
30a-13/03
30a-14/01
30a-14/02
30a-14/03
30a-14/04
30a-15
30a-16/01
30a-16/02
30a-16/03
30a-17/01
30a-17/02
30a-18/01
30a-18/02
30a-19/01
30a-19/02
30a-19/03
30a-19/04
30a-19/05

30b
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Anordningar för underbindning eller sammanpressning av ådror; Ligaturklämmor
(medel för blodhämning 30i-8/02)
Bensågar (sågar för uppskärning av förband 30d-23/02)
Benknäckare; Benborrar; Benmejslar; Trepaner
Anordningar för behandling av benbrott (skenor eller sträckförband 30d-6)
Instrument för vaccinering; Instrument för rengöring av huden före vaccinering
Instrument för krossning eller utrivning [kyretter]; Fångare för blåsstenar
Kirurgiska instrument för munhåla, struphuvud, luftrör eller näsa
Tonsillotomer, t.ex. för koagulering
Elektriskt uppvärmda kauteriseringsapparater för kirurgiska ändamål (tonsillotomer
30a-12/02; diatermi 21g-23, 21g-24)
Elektroder för elektriskt uppvärmda kauteriseringsapparater (diatermielektroder
21g-23/02)
Icke-elektriska kauteriseringsapparater för kirurgiska ändamål (bränninstrument för
glödritning 75a-1)
Instrument eller apparater för förlossning eller gynekologi i allmänhet (kyretter 30a-11;
dilatatorer 30k-18/01, 21g-18/02, vaginaspecula 30a-2/01)
Förlossningstänger
Embryotomer (för djur 30c-2/03)
Barnmorskeväskor
Knivar, hyvlar eller filar för liktornar (rakhyvlar 69-21; nagelfilar 33c-16/02)
Kirurgiska saxar
Kirurgiska tänger (förlossningstänger 30a-14/02)
Kirurgiska pincetter (för sårklämmor 30a-8/06)
Kirurgiska knivar eller skärinstrument
Trokarer; Punktionsnålar
Instrument för avlägsnande av främmande föremål ur människokroppen, i allmänhet
Ögonmagneter
Skyddshylsor eller desinfektionshylsor för läkareinstrument (injektionssprutor
30k-4/04; skyddshylsor för febertermometrar 42i-1/11)
Förpackningar för läkarinstrument (bestick för injektionssprutor eller ampuller
30k-4/04; barnmorskeväskor 30a-14/04)
Operationshandskar (röntgenhandskar 21g-20/10)
Behållare för vadd eller vaddavfall (30d-23/01; 30b-21/01)
Andra hjälpanordningar för kirurgiska ändamål

Tandkirurgi; Tandproteser; Anordningar för tandvård eller
munvård, t.ex. tandpetare eller munspolningsapparater (tandborstar
9b; tandbehandling för djur 30c-4)
Tandkirurgi
Tandläkarmaskiner för borrning, fräsning e.d. (med spolning, kylning e.d.
30b-19, 30b-21/06)

30b-1/01
30b-1/02
30b-1/03
30b-1/04

fotdrivna; handdrivna
med elektrisk drivning
med andra drivanordningar, t.ex. med hjälp av urverk, lufttryck eller vattenkraft
Böjliga axlar, kopplingar e.d.

Handstycken eller verktygshållare för tandläkarmaskiner eller
tandläkarinstrument (i allmänhet 87d-3)
30b-2/01
30b-2/02
30b-2/03
30b-2/04

Raka handstycken
Vinkelhandstycken
Verktygshållare av andra slag
Skyddskappor för handstycken eller vinkelstycken
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30b-3/01
30b-3/02
30b-4/01
30b-4/02
30b-5/01
30b-5/02
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Tandstoppare; Plomberingshammare (30b-6)
Tandpincetter e.d.
Tandborrinstrument; Fräsinstrument
Ordnare för tandborrar
Slipskivor eller polerskivor; Hållare för sådana (fuktanordningar därför 30b-19)
Tandsågar (maskiner för isärförande av tänder 30b-1; anordningar därför 30b-9)

Plombering; Skyddande av tänder med hjälp av överdrag e.d. (30b-3; 30h-12)
30b-6/01
30b-6/02
30b-6/03
30b-6/04
30b-6/05
30b-7/01
30b-7/02
30b-8/01
30b-8/02
30b-9

Anordningar för plombering av naturliga tänder (materialsammansättning 30h-12)
Anordningar för kirurgisk behandling av tandrötter eller tandnerver (medel för kemisk
behandling 30h-12)
Pressar eller blandare för amalgam
Tandkronor; Fästande av tandkronor i munnen
Sätt eller anordningar för framställning av tandkronor
Tandklämmor; Kofferdammhållare
Läppskydd; Spärranordningar för munnen (30a-7)
Tandtänger e.d. för utdragning av tänder
Tandtänger för borttagning av kronor
Riktning, reglering eller isärförande av tänder

Tandproteser
30b-10
30b-11
30b-12/01
30b-12/02
30b-12/03
30b-12/04
30b-13/01
30b-13/02
30b-13/03
30b-13/04
30b-14/01
30b-14/02
30b-14/03
30b-15
30b-16/01
30b-16/02
30b-16/03
30b-17

Anordningar eller sätt för framställning av avtryck; Modellmassor för tänder
Artikulatorer; Ledmodeller
Gomplattor; Förfaranden för framställning av gomplattor, allmänt
Framställning av gomplattor genom galvanoplastik eller plätering; Behandling av ytan
på gomplattor, t.ex. emaljering, parfymering eller behandling med antiseptika
Framställning av gomplattor genom gjutning (30b-16/01, 30b-17)
Slagpressar eller stansar för gomplattor (30b-16/03)
Konstgjorda tänder; Bryggor; Fästande av konstgjorda tänder eller bryggor i munnen,
allmänt
Fästande av konstgjorda tänder eller bryggor i munnen genom fastsugning
Tänder utan gomplattor
Fjäderförsedda gommar
Fästande av konstgjorda tänder vid gomplattor e.d.
Konstgjorda tänder; Framställning av konstgjorda tänder
Verktyg för fästande av konstgjorda tänder vid plattor e.d., t.ex. hållare, krampor eller
ställ för konstgjorda tänder (pressar eller stansar 30b-12/04)
Fästande av stifttänder i munnen (30b-6/04)
Anordningar för vulkanisering av proteser (30b-17; 39a-11)
Kyvetter; Kyvetthållare
Kyvettpressar
Anordningar för lödning, gjutning eller smältning (30b-16/01; 31c-12/01; 31c-12/02)

Rengöring av tänder; Munspolningsanordningar (tandborstar 9b)
30b-18

Tandpetare; Rensare för tandmellanrum

Instrument eller maskiner för putsning, spolning, torkning e.d. av tänder eller
tandkanaler (30b-1; 30b-5)
30b-19/01
30b-19/02
30b-20

utan spolning
med spolning
Spottkoppar eller salivsugare för tandläkarbruk (30g-14)

Tandläkarredskap
30b-21/01
30b-21/02

Arbetsbord; Tillbehör för arbetsbord, t.ex. instrumentlådor eller väskor
Mätinstrument
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30b-21/04
30b-21/05
30b-21/06
30b-21/07
30b-21/08
30b-21/09

Undervisningsmaterial; Modeller (anatomiska modeller eller undervisningsmaterial
42n-10)
Rengöring eller upphettning av instrument
Andra anordningar för tandläkarändamål; Anordningar påträdbara på fingrarna (30a)
Anordningar för bedövning eller terapeutisk behandling (30k-14; 30k-15)
Belysningsanordningar, lampor e.d.
Munspeglar för tandläkarbruk
Filmhållare för röntgenupptagning för tandläkarbruk (30a-6; 21g)

30c

Veterinärinstrument; Veterinärredskap

30c-1/01
30c-1/02
30c-1/03
30c-1/04
30c-2/01
30c-2/02
30c-2/03
30c-3/01
30c-3/02

Kirurgiska instrument för veterinära ändamål, allmänt
Trokarer; Juverkatetrar; Vaccineringsinstrument (mjölkkatetrar 45g-2, 45g-3/00)
Anordningar för klippning eller skärning av svansar eller öron
Instrument för kastrering
Anordningar för påvisande av födslovåndor hos djur
Anordningar för hjälp vid djurfödslar
Embryotomer för djur (för människor 30a-14/03)
Munöppnare (anordningar för krubbitare 45h-9, 45h-13/00)
Anordningar för borttagande av främmande föremål från munnen på djur (för
människor 30a-18/01)
Anordningar för avgasning av djurs magar
Instrument för behandling av djurs tänder (för människor 30b-1/01 – 30b-9)
Redskap för lägring eller fjättring av djur för operationsändamål (fjättring av djur
45h-10, 45h-15/00, 66a-4/01)
Anordningar för införande av fasta, flytande eller gasformiga läkemedel i kroppen på
djur (för människor 30k-19/01)
Anordningar för djur för inhalering eller bedövning genom inandning av gaser eller
ångor (för människor 30k-12/01, 30k-14/01)
Bandage eller omslag för djur (ryktborstar e.d. 45h-9, 45h-13/00)
Badanordningar; Gasbad för läkeändamål
Bördtvingar e.d.
Hållaranordningar för termometrar för veterinära ändamål

30c-3/03
30c-4
30c-5
30c-6/01
30c-6/02
30c-7/01
30c-7/02
30c-7/03
30c-7/04

30d

Proteser; Stödskenor; Bandage e.d., t.ex. förband, bindor eller
omslag; Behandling av ögon eller öron; Skydd för ögon eller öron
Proteser; Tillbehör för proteser (anatomiska modeller,
undervisningsmaterial för ortopeder 42n-10)

30d-1/01
30d-1/02
30d-1/03
30d-2
30d-3/01
30d-3/02
30d-3/03
30d-3/04
30d-3/05

Konstgjorda lemmar i allmänhet; Muskelkanalstift
Hylsor för konstgjorda lemmar; Framställning av sådana
Leder för konstgjorda lemmar
Konstgjorda armar eller händer
Konstgjorda ben eller fötter, allmänt
Träben
Förlängning av ben
Konstgjorda ben med luftkuddar
Bandage för konstgjorda ben

30d-4

Anordningar för erhållande av rak hållning (70d-8/10)

Stödskenor för ortopediska ändamål
Skoinlägg för behandling av plattfötter, klumpfötter e.d.
30d-5/01
30d-5/02
30d-5/03

utan luftkuddar eller bandage
med luftkuddar
med bandage
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Anordningar för framställning av skoinlägg
Anordningar för behandling av sneda näsor; Fingerriktare (30d-22); Anordningar för att
motverka stamning (30d-20/01)
Sträckförband; Sträckanordningar (30d-4; 30e-8)

Bandage eller bindor för sjukvård
30d-7
30d-8
30d-9
30d-10
30d-11
30d-12
30d-13
30d-14
30d-15
30d-16
30d-17
30d-18
30d-19
30d-20/01
30d-20/02

Bråckband med gördelfjädrar
Fjäderfria bråckband med eller utan fjädrande pelotter; Navelbråckband
Tryckkuddar [pelotter] i allmänhet
Ställbara tryckkuddar
Tryckkuddar fyllda med luft eller vätska; Ventiler för luftfyllda tryckkuddar (30e-11)
Bäranordningar för bråckbandage
Livbindor för sjukvård (3a-14; 3a2); Hjärtstöd med eller utan pelotter; Brösthållare
(3a-14; 3a2)
Menstruationsbindor; Framställning av menstruationsbindor
Suspensoarer, höljen för penis e.d.
Urinflaskor (30e-12)
Pessarer; Anordningar för införande av pessarer; Skyddsanordningar mot smitta
Anordningar för förhindring av sängvätning eller pollution
Gummistrumpor (3a-10; 3a1-11/00; 8k-3; 25a-18; 39a-10; 39a6-9/00; 52a-9)
Respiratorer för rening av inandningsluft från damm, rök, frömjöl e.d. (respiratorer för
yrkesändamål 61a-29, 30k-12)
Anordningar för att förhindra snarkning

Förband (förbandsmaterial 30i-8)
30d-21
30d-22
30d-23/01
30d-23/02
30d-24

Förband i allmänhet; Gipsförband e.d.; Radioaktiva förband (21g-21/10;
plåsterförband 30h-9/05)
Förband för speciella ändamål, t.ex. tillslutning av vener; Liktornsringar; Sårskydd;
Fingertutor (30d-5)
Hjälpmedel för sårförband; Behållare för plåster; Förbandsbehållare
Förbandsaxar; Förbandsågar (69-1 – 69-9)
Omslag för sjukvård

Värmeanordningar eller kylanordningar för behandling av
människokroppen (elektrisk uppvärmning 21h-2/03, 21h-10/08)
30d-25/01
30d-25/02
30d-25/03
30d-25/04
30d-26
30d-27/01
30d-27/02
30d-28
30d-29

Värmeflaskor, Termoforkompresser (värmemassor 24n-2)
Handvärmare; Fotvärmare, t.ex. upphettningsbara fotbänkar eller mattor (3b-20,
3b-5/00, 3b-19/00)
Bäddvärmare (30e-8)
Ispåsar
Behandling av ögon; Konstgjorda ögon; Övningsapparater för skelande
Skyddsglasögon (42h-31; 61a-29)
Skyddsmasker, t.ex. för svetsare
Behandling av öron; Hörlurar; Konstgjorda trumhinnor (21a2-17; öronrenare för
ytterörat 33c-29)
Ljuddämpare som öronskydd; Antifoner

30e

Sjuktransport; Sjuksängar; Stickbäcken; Operationsbord;
Operationsstolar, t.ex. för tandläkarbruk; Anordningar för
begravning

30e-1
30e-2
30e-3

Bärbårar för sjuktransport
Rullbårar för sjuktransport (63h-12)
Sjuktransportvagnar (30e-9); Sjukbehandlingsvagnar (vagnutformning 63a, 63b, 63c)

Sjuktransport (30e-9)
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30e-4

Sjukstolar med eller utan motordrivning (63c; 63k-9; 30e-15; stolar med
avföringsanordningar 30e-6)

30e-5
30e-6
30e-7

Sjuksängar; Operationssängar (30e-7; 30e-8; sängställ 34g-11; möbelrullar 34i-23)
Sjuksängar eller sjukstolar med avföringsanordningar
Bäddinlägg; Madrasser för sjuka; Underlägg för sängar e.d. (34g-17; 34g-18);
Bäddinlägg med anordningar för befordrande eller iakttagande av sömnen eller för
speciella hygieniska ändamål (34f-9; värmekuddar 30d-25)
Hjälpanordningar för anordning vid sängar, t.ex. kroppsstöd eller spottkoppar (bord
34i-3); Sängar med uppvärmningsanordningar (30d-25); Sängar med speciella
anordningar för befordrande eller iakttagande av sömnen eller för speciella hygieniska
ändamål (30k-13)
Transportanordningar för sjuksängar (30e-3; 34i-25)
Lyftanordningar för sjuka
Luftkuddar (30d-11; 39a-10; 39a6)
Stickbäcken
Värmeapparater för för tidigt födda; Värmekar (för bakteriekulturer 30h-14; allmänt
42i-12; äggkläckningsmaskiner 45h-15, 45h-41/00 – 45h-41/06)

Ligganordningar

30e-8

30e-9
30e-10
30e-11
30e-12
30e-13

Operationsbord; Operationsstolar, t.ex. för tandläkare
30e-14

30e-15

Operationsbord; Hjälpanordningar för operationsbord (instrumentbehållare 30a-14/04,
30a-19/02; 30b-21/01; belysning för operationsbord 4b-24, ligganordningar för
patienter för undersökning eller behandling med hjälp av röntgenstrålar 30a-6/02,
30a-6/03)
Operationsstolar, t.ex. för tandläkare (rakstolar 34g-1); Huvudstöd; Skyddsblad e.d.
vid huvudstöd (30e-4)

Anordningar för begravning (balsamering 30i-9)
30e-16
30e-17
30e-18
30e-19

Likkistor
Lås eller tätningar för likkistor
Anordningar för lyftning eller sänkning av likkistor
Kolumbarier; Urnhallar

30f

Sjukgymnastik (redskap för rumsgymnastik 77a); Massage;
Badanordningar eller tvättanordningar för speciella läkeändamål
eller för enskilda kroppsdelar
Sjukgymnastik

30f-1
30f-2
30f-3
30f-4

Anordningar för aktiv sjukgymnastik (redskap för rumsgymnastik 77a)
Anordningar för passiv sjukgymnastik, t.ex. skakningsanordningar (30f-3)
Sträckapparater eller böjningsapparater för sjukgymnastik (sträckförband 30d-6)
Anordningar för att hjälpa sjuka gå; Kryckor; Käppar för blinda (77a-9, 77a-23/04,
77a-23/06; gåstolar för barn 34h-1/12)

Massage
30f-6/01
30f-6/02
30f-6/03
30f-6/04
30f-6/05
30f-6/06
30f-6/07
30f-6/08
30f-6/09
30f-6/10
30f-7/01

Knådmassage eller strykmassage; Redskap för frottering eller sugmassage (30f-8)
Pneumatisk eller hydraulisk massage
Massagegördlar; Massageband; Massageborstar; Massagekammar
Knådmassage eller strykmassage med läkemedel
Tandköttsmassage
Massage med hjälp av kulor eller kedjor
Maskiner för rullkedjemassage
Massage för genitalierna; Massage för kroppshåligheter
Massagerullar
Massagerullar med ljus, värme eller läkemedel (30f-8)
Klappmassage; Skakningsmassage; Sugskakningsmassage (30f-8)

Tyska patentklasslistan (DPK)
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Drivning med hjälp av elektriska hammare
Hydraulisk eller pneumatisk drivning
Uppblåsbara bollar; Membraner
Massageapparater med fram-och-återgående band
Handapparater med vibrerande organ
Massage med samtidig behandling med elektricitet
Massagerullar med elektricitet

Badanordningar eller tvättanordningar, t.ex. för enstaka kroppsdelar eller för
speciella läkeändamål (34k-1 – 34k-5)
30f-9/01
30f-9/02
30f-10/01
30f-10/02
30f-10/03
30f-10/04
30f-10/05
30f-11/01
30f-11/02
30f-11/03

Badanordningar med gashaltiga vätskor (21g-21/12), t.ex. kolsyrebad (30h-11/01 –
30h-11/03)
Anordningar för sandbad, gyttjebad eller skumbad
Konstgjorda varmluftbad eller kalluftbad; Ångbad; Gasbad; Ångduschar (21g-26;
30b-19; pneumatiska kammare 30k-13/03)
Luftduschar eller fläktar för läkeändamål (elektrisk uppvärmning 21h; 33c-6/11,
33c-6/17)
Badkar för ångbad
Ångbad för ansiktet
Anordningar för gasbad med ozon, syre e.d. (ozonalstrare eller syrealstrare 12i-12 –
12i-15, 12i-13/00)
Badanordningar eller tvättanordningar för speciella läkeändamål eller enstaka
kroppsdelar (21g-25; 30k-6; 30k-7; 34k-1 – 34k-6)
Bad för delar av kroppen
Tillbehör för massageanordningar eller badanordningar för läkeändamål (bidéer som
tvättapparater 34k-5/15; klafftvättbord 34k-1/01)

30g

Farmaceutiska behållare, instrument eller maskiner; Diflaskor;
Nappar

30g-1

Droppanordningar för farmaceutiska ändamål, t.ex. droppglas eller droppkorkar
(tillslutningsanordningar för droppvis eller stötvis avgivande av vätskor i allmänhet
64a-52)
Mätkärl för farmaceutiska ändamål, t.ex. mätflaskor eller mätproppar (30g-8; 64c-43)
Flaskor eller flasktillslutningar för farmaceutiska ändamål (30g-1; 30g-2; 30g-4;
30k-8/02; 64a)
Giftbehållare; Giftskåp eller andra skåp för apotek
Kapslar eller påsar för farmaceutiska ändamål (30h-9/03; 54b-4/01)
Andra farmaceutiska behållare (30g-1 – 30g-4; 30k-4/02; 30k-8/02; 64a; 81c-15);
Behållare för radioaktiva substanser (21g-21/12)

Farmaceutiska behållare

30g-2
30g-3
30g-4
30g-6/01
30g-6/02

Anordningar för dosering eller påfyllning för farmaceutiska ändamål
(81a-1; 81a-5/01)
30g-6/03
30g-6/04
30g-6/05

Anordningar för avskiljning av en bestämd mängd eller ett bestämt antal pulver, piller
e.d. (42p-5/01; 42p-10/10)
Anordningar för fyllning eller tillslutning av kapslar eller pulverförpackningar
Anordningar för fyllning av ampuller

Maskiner för framställning av farmaceutiska pressade alster e.d. (58b-13)
30g-7/01
30g-7/02
30g-7/03
30g-7/04
30g-8

av piller
av suppositorier
av tabletter
av plåster, salvor e.d.
Anordningar för intagande av läkemedel, t.ex. medicinskedar (30g-2; 30c-6/01)

Tyska patentklasslistan (DPK)
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Diflaskor, nappar e.d.
30g-9
30g-10
30g-11
30g-12
30g-13/01
30g-13/02
30g-13/03
30g-13/04
30g-13/05
30g-13/06
30g-14

Diflaskor i allmänhet
Diflaskor med termometer; Värmemantlar eller skyddsmantlar för diflaskor
Diflaskor med lufttillförsel
Hållaranordningar för diflaskor
Dinappar
Dinappar med lufttillförsel
Fästande av dinappar på flaskor
Skydd för bröstvårtor (mjölkpumpar 30k-2/01)
Sugrör eller liknande för hälsoändamål eller kurändamål
Nappar, bitringar e.d.
Spottflaskor (34f-10/01; 34f-10/02)

30h

Framställning av läkemedel, utom syntes av kemiska föreningar;
Behandling eller underhåll av tänder, kemiska delen;
Röntgenkontrastmedel; Kosmetiska medel; Bakteriologi; Biologi

30h-1

Framställning av läkemedel genom behandling av blandningar av ämnen med strålar,
vågor eller elektrisk energi (12m-9; 12o-25)
Radioaktiva läkemedel (12m-9)
Läkemedel av huvudsakligen oorganiskt material
Läkemedelsberedningar av växter, växtdelar eller ämnen erhållna från sådana;
Framställning eller stabilisering av sådana (vitaminer 30h-2/20; alkaloider 12p-11 –
12p-14; glykosider 12o-26/01; enzymer eller jästpreparat 6a-22)
Läkemedelsberedningar av djur, djurorgan, kroppsvätskor e.d., t.ex. för diagnostiska
ändamål; Framställning, anrikning eller stabilisering av sådana (hormoner 30h-2/10;
sera, ympämnen eller bakteriepreparat 30h-6; enzymer 6a-22)
Hormoner eller hormonpreparat erhållna från naturprodukter; Framställning, anrikning
eller stabilisering av sådana; Läkemedelspreparat av syntetiska hormoner
(framställning av syntetiska hormoner eller derivat 12o-25; 30h-2/04)
Vitaminer eller vitaminpreparat erhållna från naturprodukter; Framställning, anrikning
eller stabilisering av sådana; Läkemedelspreparat av syntetiska vitaminer (30h-2/03;
framställning av syntetiska vitaminer 12o-21; 12p-1/01; 12p-4; 12p-10; jästpreparat
6a-22/06)
Hållbara läkemedelslösningar av lätt sönderfallande ämnen; Övermättade
läkemedelslösningar; Läkemedelslösningar innehållande lösningsförmedlare
Framställning av medicinska rökmedel eller inhalationsmedel
Andra läkemedelsberedningar av galenisk art; Anestetika; Dietiska medel
Sera; Ympämnen; Bakteriepreparat
Antibiotika framställda genom mikrobiologiska metoder; Framställning av sådana [71-]

30h-2/01
30h-2/02
30h-2/03

30h-2/04

30h-2/10

30h-2/20

30h-2/30
30h-2/35
30h-2/36
30h-6
30h-7/00

Läkemedelsformer
30h-9/02
30h-9/03
30h-9/04
30h-9/05
30h-9/06
30h-9/08
30h-10

Piller, pastiller, tabletter e.d., t.ex. med skyddsskikt (anordningar för framställning
30g-7)
Läkemedelskapslar, t.ex. av gelatin eller choklad (anordningar för framställning 30g-6)
Salvor; Salvbaser (anordningar för framställning 30g-7/04)
Plåster; Plåsterförband; Häftplåster; Plåstermassor (30d-21; anordningar för
framställning 30g-7/04)
Suppositorier (30g-7/02; 30k-19/01), stavar e.d. (anordningar för framställning
30g-7/02); Grundmassor för suppositorier
Grundmassor för formade läkemedel som inte omfattas av 30h-9/02 – 30h-9/06
Röntgenkontrastmedel

Badpreparat; Beredning av bad (anordningar 30f-9)
30h-11/01
30h-11/02

Kolsyrabad
Syrgasbad

Tyska patentklasslistan (DPK)
Klass 30

30h-11/03
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Andra bad

Medel för behandling eller underhåll av naturliga tänder (anordningar för
tandläkarändamål 30b)
30h-12/01
30h-12/02

Tandfyllningar av metaller, metallegeringar eller amalgamer (framställning av
legeringar för tandamalgamer 40b-5, 40b-7/00)
Andra tandfyllnadsmedel eller rotfyllnadsmedel

Kosmetiska medel
30h-13/01
30h-13/02
30h-13/02
30h-13/03
30h-13/04
30h-13/05
30h-13/06
30h-13/07
30h-13/08
30h-13/09
30h-13/10
30h-13/11
30h-14

30i

Hudvårdsmedel, t.ex. krämer, puder eller massagemedel
Tvålfria medel för tvättning eller rengöring av huden, t.ex. torrtvättmedel (tvålar eller
tvättmedel innehållande tvål 23e)
[-52]
Torrtvättmedel (tvålar eller tvättmedel innehållande tvål 23e)
[52-]
Smink; Avsminkningsmedel; Lyspastor
Medel för vård eller polering av naglar
Hårvårdsmedel, t.ex. hårvatten eller hårpuder; Hårväxtmedel
Tvättmedel eller sköljningsmedel för hår
Medel för ondulering eller fixering av hår
Medel för färgning eller blekning av levande hår (för dött hår 8m-1/03, 8m-8/02)
Medel för borttagning av hår; Medel för rakning
Rengöringsmedel för tänder eller mun, t.ex. tandkräm, tandpastor, tandpulver eller
munvatten
Tuggummi
Hjälpmedel för bakteriologer eller biologer, t.ex. näringssubstrat för vävnadskulturer;
Kulturkärl eller termostater för odling av bakterier eller vävnader (andningsmätning för
ämnesomsättningsundersökningar 30a-4/05)

Desinfektion; Sterilisering (6d; 53c; 53e; 53k; 85a; 85h; 30h; 45l);
Förbandsmaterial; Kirurgiskt symaterial; Medel för underbindning
av blodådror; Konservering av lik
Desinfektion; Sterilisering

30i-1

30i-2

30i-3

30i-4
30i-5/01
30i-6
30i-7
30i-8/01
30i-8/02

Förfaranden för desinfektion eller sterilisering i allmänhet (inandning av medel för inre
desinfektion 30h-2/35; sterilisering av mjölk eller andra näringsmedel 53c, 53e, 53k;
av öl, vin 6d-1, 6d-2)
Apparater för desinfektion eller sterilisering i allmänhet, t.ex. med hjälp av ånga eller
varmluft (för förbandsmaterial 30i-8/01); Anläggningar för desinfektion av klädesplagg
eller tvättgods; Behållare med desinfekterande innehåll, t.ex. inlägg (30i-4; 30i-6;
30i-8; telefoner med skydd mot infektion 21a2-15/06 – 21a2-15/08; anordningar för
desinfektion av spolningsklosetter 85h-17; tvättanordningar 34k; spridare för
desinfektionsmedel, s.k. rökförtärare 30k, 45k-4, 45k-7/00 – 45k-11/00); Tillbehör för
apparater för desinfektion eller sterilisering (ventiler 13c-24 – 13c-30; 47g;
tillslutningsanordningar 68a, 68b; registreringsanordningar 42d; lyftanordningar 30e)
Medel för desinfektion eller konservering i allmänhet (30i-4 – 30i-6; 30i-8; 30i-9; 23c-2;
antiseptiska läkemedel 30h-2; konserveringsmedel 53c, 53e, 53k; groddödande medel
även 38h; 45l)
Förfaranden eller apparater för desinfektion med formaldehyd
Förfaranden eller apparater för rening av luft i allmänhet (framställning av ozon 12i-15,
rening av luft i redskap för andningsskydd 61a-29/20, 61a-29/21, 61a-29/30; 61b-1/02)
Förfaranden eller apparater för desinfektion speciellt avsedda för barberarverksamhet
(desinficerande barberarredskap 33c-14/15)
Förfaranden eller medel för dammbindning; Desinfektion av sopor
Förbandsmaterial; Förfaranden eller apparater för desinfektion eller sterilisering av
förbandsmaterial (förband 30d)
Kirurgiskt symaterial; Medel för underbindning av blodådror (anordningar 30a-8;
massor av animaliska hudavfall, köttavfall eller läderavfall utan bindemedel i allmänhet
39b-26/01)
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30i-9
30i-10

Konservering av lik
Kemiska medel som bringas i direkt beröring med levande människokroppar eller
djurkroppar för skydd mot yttre inflytande, t.ex. av sol, röntgenstrålar eller andra aktiva
strålar, förorenande vätskor eller fasta ämnen, bakterier, insektstyng e.d. (21g-21/32;
30i-3, 30h-9, 30h-13; 45l-3; 45l-9/00 – 45l-15/00; 78d; kemiska medel mot
stridsämnen eller giftämnen 61b-1/01, 61b-1/03)

30i-20/00

Protection of the environment, not otherwise provided for; Detecting dangerous or
harmful influences on the environment (magnetic or electrostatic separation 1b; safety
devices for mining 5d; rendering combustion engine exhaust innocuous 14k-3/08 –
14k-3/16; radiation protection 21g4; purification of flue gases 24g-6/01 – 24g-6/90;
recirculation of flue gases in coal powder furnaces 24l-10; purification of distillation
gases obtained from combustible materials 26d, methods and devices for cleaning air
in general 30i-5/01; methods and agents for binding of dust and, disinfection of refuse
30i-7; chemical means for the protection of live human or animal bodies against
external influences 30i-10; sound dampening 42g-1/10; mechanical treatment of
agricultural soil 45a-77/00; methods of working soil 45a-79/00; sterilising soil with
steam 45f-11/00; protection of plants 45f-13/00; destruction of noxious animals and
unwanted vegetation 45k; chemical soil treatment, pesticides 45l; devices for
improving the combustion in engines 46; breathing protection 61a-29; gathering
pollution on open water 65a-35/32; cleaning or keeping clear the surface of open
water 84a-15/00; water cleaning 85b; waste water cleaning 85c; canal building 85e;
avoiding pollution of drinking water pipes 85h-11)
[71-]

30k

Suganordningar, pumpanordningar, spolanordningar,
sprutanordningar eller finfördelningsanordningar för sjukvård,
desinfektion eller hygien; Inandningsanordningar;
Andningsanordningar; Anordningar för bedövning eller sövning;
Sonder; Katetrar; Dilatatorer; Anordningar för införande av
läkemedel i kroppshåligheter
Suganordningar eller pumpanordningar för medicinska eller kirurgiska
ändamål

30k-1/01
30k-1/02
30k-1/03
30k-2/01
30k-2/02

allmänt (salivsugare 30b-20)
Apparater för blodtransfusion
Anordningar för att åstadkomma konstgjord pneumothorax
Mjölkpumpar (diflaskor 30g-9 – 30g-11)
Koppglas

Sprutanordningar eller spolanordningar för sjukvård eller hygieniska
ändamål
30k-3/01
30k-3/02
30k-3/03
30k-3/04
30k-3/05
30k-4/01
30k-4/02
30k-4/03
30k-4/04
30k-5/01
30k-5/02
30k-5/03
30k-6
30k-7/01

Injektionssprutor (sprutor avsedda för avnikotinisering av rökverk 44b-31)
Injektionssprutor med speciella vätskebehållare
Injektionsnålar (kirurgiska synålar 30a-8/03; punktionsnålar 30a-17/02)
Hållare för injektionsnålar
Kolvar eller kolvtätningar för injektionssprutor
Andra medicinska sprutor, t.ex. lavemangsprutor
Ampuller eller dubbelampuller för injektionsvätskor (för lättflyktiga vätskor 30k-8/02; för
symaterial 30a-8/04; förfaranden för framställning 32a-27, 32a-23/00)
Ampullöppnare för medicinska eller kirurgiska ändamål (sprängning eller skärning av
glasföremål 32a-33)
Andra tillbehör för medicinska sprutor, etuier för ampuller e.d. (81c-25)
Irrigatorer
Livmoderrör
Anordningar för subaquala tarmbad
Bidéer med sprutanordningar (enkla bidéer 34k-5/15)
Duschanordningar eller spolanordningar för sjukvård eller hygieniska ändamål

Tyska patentklasslistan (DPK)
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30k-7/02
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Livmodersprutor

Finfördelningsanordningar, inandningsanordningar eller
andningsanordningar för sjukvård
30k-8/01
30k-8/02
30k-9/01
30k-9/02
30k-9/03
30k-10
30k-11
30k-12/01
30k-12/02
30k-12/03
30k-12/04
30k-12/05
30k-12/10

30k-13/01
30k-13/02
30k-13/03
30k-13/04

Sprutflaskor för parfym, läkemedel eller desinfektionsmedel
Sprutor eller tillslutningsanordningar för behållare för lättflyktiga vätskor
Finfördelare med tryckluft för parfym, läkemedel eller desinfektionsmedel
(luftbefuktning 36d-1/10 – 36d-1/13; för färger 75c-22/01)
Finfördelare för parfym eller desinfektionsmedel som sätts i gång av dörrar
Finfördelare i fickformat
Finfördelare med roterande ångmunstycken för parfym, läkemedel eller
desinfektionsmedel
Finfördelare av pulver för läkemedel eller desinfektionsändamål (för djurutrotning eller
växtutrotning 45k-4/01 – 45k-4/40, 45k-7/00 – 45k-11/00)
Inhalatorer (luftflaskor 33c-25/02)
Inomhusanordningar för inandning av behandlad luft
Inhalatorer i cigarrer, cigarretter eller pipor
Inhalatorer anbringbara i näsan
Rökabsorberare (respiratorer 30d-20/01)
Inhalatorer med aktiverade eller joniserade gaser; Ozoninhalatorer (21g-21/12;
framställning av ozon 12i-15, 12i-13/00; ozonisering av luft 30i-5/01; ozon för gasbad
30f-10/05)
Andningsanordningar för hälsovård (mätning eller registrering av andningsorganen
30a-4/05; för skydd mot skadliga gaser 61a-29)
Anordningar för friluftsandning
Pneumatiska kamrar
Apparater för återupplivning

Anordningar för bedövning eller sövning
30k-14/01
30k-14/02
30k-15
30k-16

Narkosapparater (elektrisk bedövning 21g-24/01)
Narkosmasker (gasmasker 61a-29/10)
Anordningar för att åstadkomma lokalbedövning (sprutor för lättflyktiga vätskor
30k-8/02)
Anordningar för sövning med hjälp av mekaniska, optiska eller akustiska anordningar

Sonder, katetrar, dilatatorer e.d.
30k-17/01
30k-17/02
30k-17/03
30k-17/04
30k-18/01
30k-18/02
30k-19/01
30k-19/02
30k-19/03

Sonder
Katetrar
Hållare för katetrar
Tömningsanordningar för sår e.d.
Dilatatorer med eller utan införande av läkemedel
Laminariastift
Anordningar för att införa läkemedel i kroppshåligheter (suppositorier 30g-7/02;
30h-9/06)
Anordningar för att hålla kvar läkemedel i kroppshåligheter
Anordningar för att påföra läkemedel på människokroppen (finfördelare för läkemedel
30k-9/01, 30k-10)

