
Tervise- ja tööministri määruse „Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja 
meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord” seletuskiri 

 
1. Sissejuhatus 
 
1.1. Sisukokkuvõte 
 
Määrusega kehtestatakse ravikindlustuse seaduse (RaKS) § 48 lõike 4 alusel Eesti Haigekassa 
(edaspidi haigekassa) meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud 
meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord (edaspidi meditsiiniseadmete 
loetelu), mis on aluseks ravikindlustatud isikule müüdud meditsiiniseadmete eest haigekassa poolt 
tasumisel. Määrusega tunnistatakse kehtetuks seni kehtinud tervise- ja tööministri 17. detsembri 
2021. a määrus nr 50 „Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu 
kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord“ (RT I, 28.04.2022, 21). 
 
1.2. Määruse ettevalmistajad 
 
Määruse ja seletuskirja on koostanud haigekassa ravimite ja meditsiiniseadmete osakonna 
peaspetsialist Kärt Veliste (620 8475; kart.veliste@haigekassa.ee) ja peaspetsialist Mari Reiman 
(620 8398; mari.reiman@haigekassa.ee). Määruse ja seletuskirja juriidilise analüüsi on teinud 
haigekassa õigusosakonna juristid Aigi Veber (aigi.veber@haigekassa.ee) ja Kristiina Aavik (603 
3611, kristiina.aavik@haigekassa.ee). 
 
Määruse on menetlenud Sotsiaalministeeriumi ravimiosakonna nõunik Maret Voore (626 9366; 
maret.voore@sm.ee) ja Sotsiaalministeeriumi õigusosakonna õigusnõunik Alice Sündema (626 
9271, alice.sundema@sm.ee). 
 
Määruse ja seletuskirja on keeletoimetanud Rahandusministeeriumi ühisosakonna 
dokumendihaldustalituse keeletoimetaja Virge Tammaru (626 9320; virge.tammaru@fin.ee). 
 
1.3. Märkused 
 
Määrus ei ole seotud teiste menetluses olevate eelnõudega ega Euroopa Liidu õiguse 
rakendamisega. 
 
Meditsiiniseadmete loetelus tehtud muudatused on heaks kiidetud haigekassa nõukogu 
04.11.2022 otsusega nr 43, millega tehti tervise- ja tööministrile ettepanek kehtestada määrusega 
uus meditsiiniseadmete loetelu. 
 
Määrusel puudub andmekaitsealane mõjuhinnang, sest andmete töötlemise ulatus, töödeldavate 
andmete koosseis ega töötlejad ei ole muutunud. 
 
Haigekassa ravimite- ja meditsiiniseadmete osakonna töötajad (Kärt Veliste, Mari Reiman, Getter 
Hark), haigekassa õigusosakonna jurist (Kristiina Aavik) ja Sotsiaalministeeriumi nõunik (Maret 
Voore) osalesid 2022. aastal teenusedisaini koolitusel projektiga „Meditsiiniseadmete 
hindamisprotsess“. Koolituse eesmärk oli teenusedisaini põhimõtetest lähtuvalt analüüsida 
meditsiiniseadmete loetelu kehtestamise ja muutmise protsessi toimimist ning protsessi kitsaskohti 
ja võimalikke lahendusi protsessi paremaks toimimiseks. Meditsiiniseadmete loetelu kehtestamise 
ja edaspidi meditsiiniseadmete loetelu muutmise protsessi tõhustamise üks oluline 
muudatusettepanek oli meditsiiniseadmete loetelu esitamine määruse lisana, et loetelu oleks 
ülevaatlikum ja meditsiiniseadmete rühmad selgemalt eristatavad. Kui esitada info 
meditsiiniseadme rühma nimetuse, meditsiiniseadmete koodi, pakendi nimetuse, koguse 
müügipakendis, hinnakokkuleppes kokkulepitud jaemüügi hinna, piirhinna ja ülevõetava kohustuse 
piirmäära kohta tabelkujul määruse lisana, lüheneb oluliselt määruse tekstipikkus (seniselt 
104 leheküljelt 13 leheküljele). See muudab meditsiiniseadmete väljakirjutajatele olulise 
meditsiiniseadmete rühmade ja hüvitamistingimuste info paremini hoomatavaks. Määruse lisa 
tabelis tulp „A“ väljendab meditsiiniseadme rühma, mis vastab määruse paragrahvi pealkirjale ning 
tulp „B“ väljendab meditsiiniseadme rühma nimetust, mis kehtivas määruses on vastavas 
paragrahvis esitatud lõigete kaupa selliste meditsiiniseadmete kohta, mis on oma toime ja 
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sihtotstarbe poolest sarnased ja millele RaKS § 481 lõike 3 kohaselt kohaldatakse 
piirhinnasüsteemi. Tehnilise info ehk meditsiiniseadmete loetelu viimine määruse lisasse muudab 
selle partneritele paremini töödeldavaks. Muudatus toetab haigekassa poolt hüvitatavate 
meditsiiniseadmete müügiga tegelevaid ettevõtteid korrektsete müügitehingute tegemisel. 
Meditsiiniseadmete loetelu esitamine määruse lisana tähendab edaspidi ka õigusakti muudatuste 
ettevalmistajatele ja õigusakti menetlejatele vähem vigade riskiga käsitööd, sest 
meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogus on vajalikku infot võimalik tabelkujul 
operatiivsemalt töödelda. 
 
2. Määruse sisu ja võrdlev analüüs 
 
Määrusega kehtestatakse uus meditsiiniseadmete loetelu, tuginedes haigekassa ja 
erialaühenduste ettepanekutele, tootjate või nende esindajatega sõlmitud hinnakokkulepetele ning 
haigekassa ravikindlustuse hüvitiste eelarve rahalistele võimalustele. 
 
Alljärgnevalt on selgitatud muudatusi, mis on määruses tehtud võrreldes tervise- ja tööministri 
17. detsembri 20121. a määrusega nr 50 „Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja 
meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise 
kord“ (edaspidi kehtiv määrus). 
 
Määruse koostamisel on lähtutud järgmistest asjaoludest: 
1) meditsiiniseadmete loetellu (edaspidi loetelu) lisatakse uut tüüpi meditsiiniseade, millele 
sarnase toime ja sihtotstarbega alternatiive ei ole haigekassa varem hüvitanud, mistõttu luuakse 
määruse §-i 63 uus meditsiiniseadme rühm (edaspidi rühm) ja hüvitamistingimused; 
2) seoses uute meditsiiniseadmete lisandumisega olemasolevasse või uude rühma esitatakse 
määruse lisas meditsiiniseadme rühm, meditsiiniseadme rühma nimetused ning seoses 
meditsiiniseadme rühma kuulunud meditsiiniseadme väljaarvamisega kustutatakse tarbetuks 
muutunud meditsiiniseadme rühm; 
3) vastavalt haigekassale esitatud ettepanekutele muudetakse uriinikogumiskottide, 
insuliinipumpade, insuliinipumba infusioonivahendite, insuliinipumba reservuaaride, pideva 
glükoosimonitooringu komplekti ja glükoosisensorite hüvitamise tingimusi; 
4) loetellu lisatakse vastavalt esitatud taotlustele uued meditsiiniseadmed erinevatele 
patsiendirühmadele (vt tabel 1); 
5) loetelust arvatakse välja meditsiiniseadmed, mille turustamine Eestis on lõppenud või mille 
puhul tootja esindaja ei soovinud uut hinnakokkulepet sõlmida (vt tabel 2); 
6) loetelus muudetakse meditsiiniseadmete piirhindu tulenevalt hinnaläbirääkimiste tulemustest (vt 
tabel 3); 
7) loetelus kehtestatakse meditsiiniseadmete uued piirhinnad vastavalt sõlmitud 
hinnakokkulepetele ja ravikindlustuse seaduse § 481 lõikes 3 sätestatud nõuetele (vt tabel 4); 
8) loetelus täpsustatakse meditsiiniseadme pakendite nimetusi (vt tabel 5). 
 
Määrus koosneb 66 paragrahvist ja lisast. 
 
Määruse §-s 1 esitatakse määruse üldsätted. 
 
Lõikes 1 sätestatakse haigekassa meditsiiniseadmete loetelu kehtestamine. 
 
Lõikes 2 sätestatakse, et meditsiiniseadmete loetelu on esitatud määruse lisas. 
 
Lõikes 3 sätestatakse, et haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle määruses kehtestatud 
tingimustel ja ulatuses. 
 
Määruse §-s 2 (võrreldes kehtiva määrusega uus paragrahv) sätestatakse haigekassa poolt tasu 
maksmise kohustuse ülevõtmise arvestamise põhimõtted. 
 
Määruse ja selle lisa terviklikkust arvestades ning haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse 
ülevõtmise arvestamise põhimõtete selgitamise huvides sätestatakse määruse §-s 2 viitega RaKS 
§ 481 lõikele 3, et kui loetelus on ühes rühmas kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on alates 
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kolmandast loetellu kantud meditsiiniseadmest haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse 
ülevõtmise aluseks loetelus sisalduva piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme piirhind. 
 
Kehtivas määruses on piirhinna rakendumisel lisatud märkus haigekassa poolt tasu maksmise 
kohustuse ülevõtmise aluseks oleva meditsiiniseadme pakendi ja selle piirhinna kohta vastava 
rühma paragrahvi lõikes 1 ning haigekassapoolse tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks 
olevast piirhinnast kõrgema hinnaga meditsiiniseadme pakendid on lõikes tähistatud tärniga. 
Määruse kohaselt on igale konkreetsele meditsiiniseadmele rakenduv haigekassa poolt tasu 
maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks olev piirhind välja toodud määruse lisas esitatud loetelus, 
mis tagab õigusakti lihtsama loetavuse. Meditsiiniseadmete müügiga tegelevatelt ettevõtetelt 
saadud tagasiside kohaselt on uues formaadis ehk määruse lisas eraldi tulbas esitatud teave 
nende jaoks ülevaatlikum ja selgem. 
 
Määruse §-s 3 (kehtiva määruse § 2) sätestatakse kindlustatud isiku omaosaluse määra 
kujunemine. 
 
Kindlustatud isiku omaosaluse määr on ostetava meditsiiniseadme piirhinna ja haigekassa poolt 
ülevõetava tasu maksmise kohustuse summa vahe. Kui ostetava meditsiiniseadme jaemüügihind 
on kõrgem kui rühmasisene piirhind, jääb patsiendi kanda ülejäänud osa piirhinnast ning piirhinna 
ja jaemüügihinna vahe. Kui ostetava meditsiiniseadme jaemüügihind on alla piirhinna, on 
kindlustatud isiku omaosaluse määr jaemüügihinna ja haigekassa poolt ülevõetava tasu maksmise 
kohustuse summa vahe. 
 
Määruse §-s 4 (kehtiva määruse § 3) sätestatakse rühm „Glükomeetri testribad“ ja sellesse rühma 
kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimused. Võrreldes kehtiva määrusega sellesse rühma 
kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimustes määrusega muudatusi ei tehta. 
 
Määruse §-s 5 (kehtiva määruse § 4) sätestatakse rühm „Ühekordse kasutusega nõelad“ ja 
sellesse rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimused. Võrreldes kehtiva määrusega 
sellesse rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimustes määrusega muudatusi ei 
tehta. 
 
Määruse §-s 6 (kehtiva määruse § 5) sätestatakse rühm „Lantsetid“ ja sellesse rühma kuuluvate 
meditsiiniseadmete hüvitamistingimused. Võrreldes kehtiva määrusega sellesse rühma kuuluvate 
meditsiiniseadmete hüvitamistingimustes määrusega muudatusi ei tehta. 
 
Määruse §-s 7 (kehtiva määruse § 6) sätestatakse rühm „Stoomirõngad“ ja sellesse rühma 
kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimused. Võrreldes kehtiva määrusega sellesse rühma 
kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimustes määrusega muudatusi ei tehta. 
 
Määruse §-s 8 (kehtiva määruse § 7) sätestatakse rühm „Stoomi alusplaadid“ ja sellesse rühma 
kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimused. Võrreldes kehtiva määrusega sellesse rühma 
kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimustes määrusega muudatusi ei tehta. 
 
Määruse §-s 9 (kehtiva määruse § 8) sätestatakse rühm „Stoomikotid“ ja sellesse rühma kuuluvate 
meditsiiniseadmete hüvitamistingimused. Võrreldes kehtiva määrusega sellesse rühma kuuluvate 
meditsiiniseadmete hüvitamistingimustes määrusega muudatusi ei tehta. 
 
Määruse §-s 10 (kehtiva määruse § 9) sätestatakse rühm „Stoomihooldusvahendid“ ja sellesse 
rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimused. Võrreldes kehtiva määrusega sellesse 
rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimustes määrusega muudatusi ei tehta. 
 
Määruse §-s 11 (kehtiva määruse § 10) sätestatakse rühm „Alkoholivaba stoomipasta“ ja sellesse 
rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimused. Võrreldes kehtiva määrusega sellesse 
rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimustes määrusega muudatusi ei tehta. 
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Määruse §-s 12 (kehtiva määruse § 11) sätestatakse rühm „Stoomikotivöö“ ja sellesse rühma 
kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimused. Võrreldes kehtiva määrusega sellesse rühma 
kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimustes määrusega muudatusi ei tehta. 
 
Määruse §-s 13 (kehtiva määruse § 12) sätestatakse rühm „Stoomi alusplaadi lisakinnitused“ ja 
sellesse rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimused. Võrreldes kehtiva määrusega 
sellesse rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimustes määrusega muudatusi ei 
tehta. 
 
Määruse §-s 14 (kehtiva määruse § 13) sätestatakse rühm „Uriinikogumiskotid“ ja sellesse rühma 
kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimused. Nimetatud rühma lisatakse tulenevalt uute 
meditsiiniseadmete omadustest kehal mittekantavad püsikateetri, tilgakogujaga või urostoomiga 
ühilduvad uriinikogumiskotid ning seetõttu lisatakse määruse lisasse vastav meditsiiniseadme 
rühm. 
 
Punktides 1 ja 2 suurendatakse urostoomiga patsientide ja neuroloogilise, onkoloogilise, 
uroloogilise või günekoloogilise patoloogiaga patsientide, kellel esineb urineerimisfunktsiooni 
häire, uriinikogumiskottide hüvitamise koguseid vastavalt 50 ja 90 uriinikogumiskotini 
kalendripoolaastas. Hüvitatavaid koguseid suurendatakse, et katta patsientide suuremat 
uriinikogumiskottide vajadust. 
 
Muudatus parandab patsientide elukvaliteeti ning on kooskõlastatud Eesti Uroloogide Seltsiga. 
Muudatusest on teavitatud Eesti Perearstide Seltsi. 
 
Määruse §-s 15 (kehtiva määruse § 14) sätestatakse rühm „Uriinikoti riputus- ja kinnitusvahendid“ 
ja sellesse rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimused. Võrreldes kehtiva 
määrusega sellesse rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimustes määrusega 
muudatusi ei tehta. 
 
Määruse §-s 16 (kehtiva määruse § 15) sätestatakse rühm „Dušikaitse larüngektoomia korral“ ja 
sellesse rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimused. Võrreldes kehtiva määrusega 
sellesse rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimustes määrusega muudatusi ei 
tehta. 
 
Määruse §-s 17 (kehtiva määruse § 16) sätestatakse rühm „Kinnitusplaastrid larüngektoomia 
korral“ ja sellesse rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimused. Võrreldes kehtiva 
määrusega sellesse rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimustes määrusega 
muudatusi ei tehta. 
 
Määruse §-s 18 (kehtiva määruse § 17) sätestatakse rühm „Filtrid larüngektoomia korral“ ja 
sellesse rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimused. Võrreldes kehtiva määrusega 
sellesse rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimustes määrusega muudatusi ei 
tehta. 
 
Määruse §-s 19 (kehtiva määruse § 18) sätestatakse rühm „Liimieemaldusvahendid 
larüngektoomia korral“ ja sellesse rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimused. 
Võrreldes kehtiva määrusega sellesse rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimustes 
määrusega muudatusi ei tehta. 
 
Määruse §-s 20 (kehtiva määruse § 19) sätestatakse rühm „Trahheostoomi plaastrid“ ja sellesse 
rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimused. Võrreldes kehtiva määrusega sellesse 
rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimustes määrusega muudatusi ei tehta. 
 
Määruse §-s 21 (kehtiva määruse § 20) sätestatakse rühm „Trahheostoomi filtrid“ ja sellesse 
rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimused. Võrreldes kehtiva määrusega sellesse 
rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimustes määrusega muudatusi ei tehta. 
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Määruse §-s 22 (kehtiva määruse § 21) sätestatakse rühm „Trahheakanüüli komplektid“ ja 
sellesse rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimused. Võrreldes kehtiva määrusega 
sellesse rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimustes määrusega muudatusi ei 
tehta. 
 
Määruse §-s 23 (kehtiva määruse § 22) sätestatakse rühm „Sisemised trahheakanüülid“ ja 
sellesse rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimused. Võrreldes kehtiva määrusega 
sellesse rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimustes määrusega muudatusi ei 
tehta. 
 
Määruse §-s 24 (kehtiva määruse § 23) sätestatakse rühm „Trahheostoomi kaelapaelad“ ja 
sellesse rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimused. Võrreldes kehtiva määrusega 
sellesse rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimustes määrusega muudatusi ei 
tehta. 
 
Määruse §-s 25 (kehtiva määruse § 24) sätestatakse rühm „Kõneklapid“ ja sellesse rühma 
kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimused. Võrreldes kehtiva määrusega sellesse rühma 
kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimustes määrusega muudatusi ei tehta. 
 
Määruse §-s 26 (kehtiva määruse § 25) sätestatakse rühm „Nebulisaatori komplekt“ ja sellesse 
rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimused. Võrreldes kehtiva määrusega sellesse 
rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimustes määrusega muudatusi ei tehta. 
 
Määruse §-s 27 (kehtiva määruse § 26) sätestatakse rühm „Nebulisaator“ ja sellesse rühma 
kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimused. Võrreldes kehtiva määrusega sellesse rühma 
kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimustes määrusega muudatusi ei tehta. 
 
Määruse §-s 28 (kehtiva määruse § 27) sätestatakse rühm „Aspiratsioonisondid“ ja sellesse rühma 
kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimused. Võrreldes kehtiva määrusega sellesse rühma 
kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimustes määrusega muudatusi ei tehta. 
 
Määruse §-s 29 (kehtiva määruse § 28) sätestatakse rühm „Tallatoed“ ja sellesse rühma kuuluvate 
meditsiiniseadmete hüvitamistingimused. Võrreldes kehtiva määrusega sellesse rühma kuuluvate 
meditsiiniseadmete hüvitamistingimustes määrusega muudatusi ei tehta. 
 
Määruse §-s 30 (kehtiva määruse § 29) sätestatakse rühm „Randme-kämblaortoosid“ ja sellesse 
rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimused. Võrreldes kehtiva määrusega sellesse 
rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimustes määrusega muudatusi ei tehta. 
 
Määruse §-s 31 (kehtiva määruse § 30) sätestatakse rühm „Õla- ja küünarliigese ortoosid“ ja 
sellesse rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimused. Võrreldes kehtiva määrusega 
sellesse rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimustes määrusega muudatusi ei 
tehta. 
 
Määruse §-s 32 (kehtiva määruse § 31) sätestatakse rühm „Põlveortoosid“ ja sellesse rühma 
kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimused. Võrreldes kehtiva määrusega sellesse rühma 
kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimustes määrusega muudatusi ei tehta. 
 
Määruse §-s 33 (kehtiva määruse §-is 32) sätestatakse rühm „Jalaortoosid“ ja sellesse rühma 
kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimused. Nimetatud rühma lisanduvad määruse lisasse 
uut tüüpi ortoosid, mis on näidustatud komppöia raviks. Sellest tulenevalt täiendatakse määruse 
lisa uue komppöia ortooside rühmaga. 
 
Määruse §-s 34 (kehtiva määruse § 33) sätestatakse rühm „Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid“ ja 
sellesse rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimused. Võrreldes kehtiva määrusega 
sellesse rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimustes määrusega muudatusi ei 
tehta. 
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Määruse §-s 35 (kehtiva määruse § 34) sätestatakse rühm „Kõhuortoosid“ ja sellesse rühma 
kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimused. Võrreldes kehtiva määrusega sellesse rühma 
kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimustes määrusega muudatusi ei tehta. 
 
Määruse §-s 36 (kehtiva määruse § 35) sätestatakse rühm „Kaelaortoosid“ ja sellesse rühma 
kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimused. Võrreldes kehtiva määrusega sellesse rühma 
kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimustes määrusega muudatusi ei tehta. 
 
Määruse §-s 37 (kehtiva määruse § 36) sätestatakse rühm „Individuaalselt valmistatud ortooside 
varuosad“ ja sellesse rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimused. Võrreldes kehtiva 
määrusega sellesse rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimustes määrusega 
muudatusi ei tehta. 
 
Määruse §-s 38 (kehtiva määruse § 41) sätestatakse rühm „Ravikontaktläätsed“ ja sellesse rühma 
kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimused. Võrreldes kehtiva määrusega sellesse rühma 
kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimustes määrusega muudatusi ei tehta. 
 
Määruse §-s 39 (kehtiva määruse § 42) sätestatakse rühm „Põletushaigete surverõivad“ ja 
sellesse rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimused. Võrreldes kehtiva määrusega 
sellesse rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimustes määrusega muudatusi ei 
tehta. 
 
Määruse §-s 40 (kehtiva määruse § 43) sätestatakse rühm „Vahemahutid“ ja sellesse rühma 
kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimused. Võrreldes kehtiva määrusega sellesse rühma 
kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimustes määrusega muudatusi ei tehta. 
 
Määruse §-s 41 (kehtiva määruse § 44) sätestatakse rühm „Ühekordsed põiekateetrid“ ja sellesse 
rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimused. Võrreldes kehtiva määrusega sellesse 
rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimustes määrusega muudatusi ei tehta. 
 
Määruse §-s 42 (kehtiva määruse § 45) sätestatakse rühm „Püsikateetrid“ ja sellesse rühma 
kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimused. Võrreldes kehtiva määrusega sellesse rühma 
kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimustes määrusega muudatusi ei tehta. 
 
Määruse §-s 43 (kehtiva määruse § 46) sätestatakse rühm „Peenisekatted“ ja sellesse rühma 
kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimused. Võrreldes kehtiva määrusega sellesse rühma 
kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimustes määrusega muudatusi ei tehta. 
 
Määruse §-s 44 (kehtiva määruse § 47) sätestatakse rühm „Insuliinipumbad“ ja sellesse rühma 
kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimused. Lisatakse hüvitamistingimused, mis 
võimaldavad haigekassa soodustusega pumbaravi kuni 26-aastaseks saamiseni nii 19–25-
aastastele hea ravisoostumuse ja glükoosikontrolliga 1. tüübi diabeediga patsientidele pumbaravi 
jätkamiseks kui ka 19–25-aastasele 1. tüübi diabeediga patsientidele, kes ei ole eelneva kuue kuu 
jooksul pideva glükoosimonitooringuga ravieesmärke saavutanud. 
 
Määruse §-s 45 (kehtiva määruse § 48) sätestatakse rühm „Insuliinipumba infusioonivahendid“ ja 
sellesse rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimused. Lisatakse 
hüvitamistingimused, mis võimaldavad haigekassa soodustusega pumbaravi kuni 26-aastaseks 
saamiseni nii 19–25-aastastele hea ravisoostumuse ja glükoosikontrolliga 1. tüübi diabeediga 
patsientidele pumbaravi jätkamiseks kui ka 19–25-aastastele 1. tüübi diabeediga patsientidele, kes 
ei ole eelneva kuue kuu jooksul pideva glükoosimonitooringuga ravieesmärke saavutanud. Punktis 
1 lihtsustatakse alla 19-aastase diabeediga isiku infusioonivahendite hüvitamise tingimusi, jättes 
välja viited konkreetsetele meditsiiniseadmetele. Muudatus võimaldab patsiendil senisest 
paindlikumalt ilma raviarsti poolt meditsiiniseadme kaarti/retsepti muutmata valida endale 
kasutamiseks sobivaimad infusioonivahendid kogu meditsiiniseadmete rühma ulatuses. 
 
Määruse §-s 46 (kehtiva määruse § 49) sätestatakse rühm „Insuliinipumba reservuaarid“ ja 
sellesse rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimused. Lisatakse 
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hüvitamistingimused, mis võimaldavad haigekassa soodustusega pumbaravi kuni 26-aastaseks 
saamiseni nii 19–25-aastastele hea ravisoostumuse ja glükoosikontrolliga 1. tüübi diabeediga 
patsientidele pumbaravi jätkamiseks kui ka 19–25-aastastele 1. tüübi diabeediga patsientidele, kes 
ei ole eelneva kuue kuu jooksul pideva glükoosimonitooringuga ravieesmärke saavutanud. 
 
Määruse §-s 47 (kehtiva määruse § 50) sätestatakse rühm „Pideva glükoosimonitooringu 
komplekt“ ja sellesse rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimused. Lisatakse 
hüvitamistingimused, mis võimaldavad haigekassa soodustusega pumbaravi kuni 26-aastaseks 
saamiseni nii 19–25-aastastele hea ravisoostumuse ja glükoosikontrolliga 1. tüübi diabeediga 

patsientidele pumbaravi jätkamiseks kui ka 19–25-aastastele 1. tüübi diabeediga patsientidele, kes 

ei ole eelneva kuue kuu jooksul pideva glükoosimonitooringuga ravieesmärke saavutanud. 
 
Punktis 1 täiendatakse hüvitamise tingimusi, lähtudes meditsiiniseadmete loetellu lisanduvate 
pideva glükoosimonitooringu komplektide erinevatest kasutusaegadest (Nano kaks aastat) ja 
seega raviks vajalikest erinevatest kogustest kahe kalendriaasta jooksul. 
 
Punktis 2 laiendatakse meditsiiniseadme väljakirjutamise õigust sisearstidele. Kuna pideva 
glükoosimonitooringu süsteemide juures on oluline nõustamine ning patsientide oskused ja 
motivatsioon tehnoloogiat kasutada, on varem piiratud täiskasvanutele väljakirjutamise õigust 
endokrinoloogide ja lastearstidega. Nimetatud erialaarstidel on diabeedi ravi juhtimisel peamine 
roll. Sisearstidele ravi määramise õiguse andmine on vajalik, sest teatud piirkondades tegelevad 
raviasutustes täiskasvanud 1. tüübi diabeediga patsientide ravi ja nõustamisega just sisearstid 
(endokrinoloog puudub või 1. tüübi diabeediga raseda ravi ja jälgimisega tegeleb sisearst). 
 
Määruse §-s 48 (kehtiva määruse § 51) sätestatakse rühm „Glükoosisensorid“ ja sellesse rühma 
kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimused. Lisatakse hüvitamistingimused, mis 

võimaldavad haigekassa soodustusega pumbaravi kuni 26-aastaseks saamiseni nii 19–25-

aastastele hea ravisoostumuse ja glükoosikontrolliga 1. tüübi diabeediga patsientidele pumbaravi 

jätkamiseks kui ka 19–25-aastastele 1. tüübi diabeediga patsientidele, kes ei ole eelneva kuue kuu 

jooksul pideva glükoosimonitooringuga ravieesmärke saavutanud. 
 
Punktis 1 täiendatakse hüvitamise tingimusi, lähtudes meditsiiniseadmete loetellu lisanduvate 
sensorite erinevatest tootja esindaja poolt garanteeritud kasutusaegadest (Nano 12 päeva) ja 
seega raviks vajalikest erinevatest kogustest kalendripoolaasta jooksul. 
 
Punktis 2 laiendatakse meditsiiniseadme väljakirjutamise õigust sisearstidele sarnaselt määruse 
§ 47 punktiga 2. 
 

Paragrahvides 44–48 (kehtiva määruse §-d 47–51) lisatakse hüvitamistingimused, mis 

võimaldavad haigekassa soodustusega pumbaravi kuni 26-aastaseks saamiseni nii 19–25-

aastastele hea ravisoostumuse ja glükoosikontrolliga 1. tüübi diabeediga patsientidele pumbaravi 

jätkamiseks kui ka 19–25-aastastele 1. tüübi diabeediga patsientidele, kes ei ole eelneva kuue kuu 

jooksul pideva glükoosimonitooringuga ravieesmärke (HbA1c üle 8, glükoositaseme 
eesmärkvahemik ehk time in range (TIR) oluliselt alla 70% ajast) saavutanud, kuid on pumbaraviks 
motiveeritud. Soodustusega ravi jätkamisele seatakse tingimus, et kui kahe kuuekuulise 
glükoosinäitude (HbA1c ja TIR) hindamise vältel ei ole ravieesmärke saavutatud, siis pumbaravi 
lõpetatakse. Sellega tagatakse haigekassa eelarvevahendite optimaalne kasutus. Rahastusega 
võimaldatakse pumbaraviks vajalike diabeeditarvikute (infusioonivahendid, reservuaarid, pideva 
glükoosimonitooringu komplektid ja glükoosisensorid) rahastus, arvestades kalendripoolaastas 
(saatjate puhul kahes kalendriaastas) vajaminevat kogust. Insuliinipumba väljakirjutamise õigus on 
endokrinoloogil tingimusel, et eelmise haigekassa soodustusega insuliinipumba ostust on 
möödunud vähemalt neli aastat, mis on kooskõlas insuliinipumba garantiiajaga. Muudatusega 
laiendatakse pumbaravi rahastust oma tervise hoidmisest motiveeritud 1. tüübi diabeediga 
noortele, kellel pumbaravi aitab tagada veresuhkru kontrolli täiskasvanuellu astumisel. 
 

Paragrahvides 44–48 tehtud muudatused on kooskõlastatud Eesti Endokrinoloogia Seltsi, Eesti 

Lastearstide Seltsi, Eesti Diabeediliidu ja Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühinguga. 
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Määruse §-s 49 (kehtiva määruse § 52) sätestatakse rühm „Hooldusvahendid pump- või 
sensorravi kasutajatele“ ja sellesse rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimused. 
Võrreldes kehtiva määrusega sellesse rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimustes 
määrusega muudatusi ei tehta. 
 
Määruse §-s 50 (kehtiva määruse § 53) sätestatakse rühm „Korduvkasutatav insuliini 
süstevahend“ ja sellesse rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimused. Võrreldes 
kehtiva määrusega sellesse rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimustes 
määrusega muudatusi ei tehta. 
 
Määruse §-s 51 (kehtiva määruse § 54) sätestatakse rühm „Vere β-ketooni testiribad“ ja sellesse 
rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimused. Võrreldes kehtiva määrusega sellesse 
rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimustes määrusega muudatusi ei tehta. 
 
Määruse §-s 52 (kehtiva määruse § 55) sätestatakse rühm „Mitteantibakteriaalsed haavasidemed 
ja drenaažikotid“ ja sellesse rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimused. Võrreldes 
kehtiva määrusega sellesse rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimustes 
määrusega muudatusi ei tehta. 
 
Määruse §-s 53 (kehtiva määruse § 56) sätestatakse rühm „Antibakteriaalsed haavasidemed“ ja 
sellesse rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimused. Võrreldes kehtiva määrusega 
sellesse rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimustes määrusega muudatusi ei 
tehta. 
 
Määruse §-s 54 (kehtiva määruse § 57) sätestatakse rühm „Haavasidemed Epidermolysis bullosa 
raviks“ ja sellesse rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimused. Võrreldes kehtiva 
määrusega sellesse rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimustes määrusega 
muudatusi ei tehta. 
 
Määruse §-s 55 (kehtiva määruse § 58) sätestatakse rühm „Liimieemaldusvahendid Epidermolysis 
bullosaga patsientidele“ ja sellesse rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimused. 
Võrreldes kehtiva määrusega sellesse rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimustes 
määrusega muudatusi ei tehta. 
 
Määruse §-s 56 (kehtiva määruse § 59) sätestatakse rühm „Automaatse rõhuregulatsiooniga 
positiivrõhu seade“ ja sellesse rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimused. 
Võrreldes kehtiva määrusega sellesse rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimustes 
määrusega muudatusi ei tehta. 
 
Määruse §-s 57 (kehtiva määruse § 60) sätestatakse rühm „Automaatse rõhuregulatsiooniga ja 
fikseeritava rõhuga positiivrõhu seadme maskid“ ja sellesse rühma kuuluvate meditsiiniseadmete 
hüvitamistingimused. Võrreldes kehtiva määrusega sellesse rühma kuuluvate meditsiiniseadmete 
hüvitamistingimustes määrusega muudatusi ei tehta. 
 
Määruse §-s 58 (kehtiva määruse § 61) sätestatakse rühm „Kompressioontooted lümfitursete 
raviks“ ja sellesse rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimused. Võrreldes kehtiva 
määrusega sellesse rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimustes määrusega 
muudatusi ei tehta. 
 
Määruse §-s 59 (kehtiva määruse § 62) sätestatakse rühm „Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks“ ja sellesse rühma kuuluvate meditsiiniseadmete 
hüvitamistingimused. Võrreldes kehtiva määrusega sellesse rühma kuuluvate meditsiiniseadmete 
hüvitamistingimustes määrusega muudatusi ei tehta. 
 
Määruse §-s 60 (kehtiva määruse § 63) sätestatakse rühm „Nahahooldusvahendid“ ja sellesse 
rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimused. Võrreldes kehtiva määrusega sellesse 
rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimustes määrusega muudatusi ei tehta. 
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Määruse §-s 61 (kehtiva määruse § 64) sätestatakse rühm „Diafragma stimulaatori antennid“ ja 
sellesse rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimused. Võrreldes kehtiva määrusega 
sellesse rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimustes määrusega muudatusi ei 
tehta. 
 
Määruse §-s 62 (kehtiva määruse § 65) sätestatakse rühm „Silikoonplaastrid ja -geelid“ ja sellesse 
rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimused. Võrreldes kehtiva määrusega sellesse 
rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimustes määrusega muudatusi ei tehta. 
 
Määruse §-s 63 sätestatakse uus rühm „Automatiseeritud elektristimulatsioonil põhinev 
haavaraviseade“ ja sellesse rühma kuuluvate meditsiiniseadmete hüvitamistingimused. 
 
Lisatav meditsiinseade soodustab raskesti paranevate haavade paranemist, vähendab põletikku 
ja turset ning aitab leevendada valu. Sõltuvalt patsiendist võib raviks olla näidustatud üks kuni kaks 
haavaraviseadet. Seetõttu luuakse määruse lisas olevasse meditsiiniseadmete loetellu uus rühm 
„automatiseeritud elektristimulatsioonil põhinev haavaraviseade“. Muudatus on kooskõlastatud 
Eesti Haavaravi Liiduga. 
 
Muudatusest on teavitatud Eesti Ortopeedia Seltsi, Eesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirurgia Seltsi, 
Eesti Veresoontekirurgide Seltsi ja Eesti Üldkirurgide Seltsi.  
 
Määruse §-s 64 (kehtiva määruse § 66) sätestatakse tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord. 
Võrreldes kehtiva määrusega tasu maksmise kohustuse ülevõtmise korras ega retseptikeskuses 
meditsiiniseadme kaardi töötlemise nõuetes määrusega muudatusi ei tehta. 
 
Määruse §-s 65 sätestatakse kehtiva määruse kehtetuks tunnistamine. 
 
Määruse §-s 66 sätestatakse määruse jõustumine 1. jaanuaril 2023. a. 
 
Määruse lisas esitatakse nende meditsiiniseadmete loetelu, mille puhul haigekassa 

ravikindlustatud isikult üle tasu maksmise kohustuse üle võtab. 
 
Loetellu lisatakse vastavalt esitatud taotlustele ja tootjate esindajatega sõlmitud 
hinnakokkulepetele 163 uut meditsiiniseadet ja kehtestatakse nende piirhinnad. 
 
Loetellu lisatavad meditsiiniseadmed on kasutamisomadustelt samaväärsed ja hinnalt võrreldavad 
juba loetelus olevate analoogsete meditsiiniseadmetega. Muudatustega laiendatakse haigekassa 
poolt kompenseeritavate meditsiiniseadmete valikut ja parandatakse nende kättesaadavust 
järgmistele patsiendirühmadele: diabeetikud, patsiendid, kellel on raske ihtüoos, erinevad stoomid, 
urineerimisfunktsiooni häired, uneapnoe, lümfitursed või venoosne puudulikkus, samuti patsiendid, 
kes vajavad haavaravi, ortoose või tallatugesid. Uut tüüpi meditsiiniseadmete kasutamine, millele 
sarnase toime ja sihtotstarbega alternatiive ei ole haigekassa varem hüvitanud ja mis lisatakse 
uutesse rühmadesse, on meditsiiniliselt ja majanduslikult põhjendatud. 
 
Uute meditsiiniseadmete nimekiri koos rühmaga on esitatud tabelis 1. 
 
Tabel 1 

Meditsiiniseadme rühma nimetus 
Meditsiiniseadme 
pakendikood Meditsiiniseadme pakendi nimetus ja kogus müügipakendis 

Ühekordse kasutusega nõelad 8031931 Pen-nõelad ACCU-FINE 4 mm N100 

Ühekordse kasutusega nõelad 8033683 Pen-nõelad ACCU-FINE 6 mm N100 

Ühekordse kasutusega nõelad 8038711 Pen-nõelad ACCU-FINE 8 mm N100 

Stoomikotid 8037088 Esteem+ Soft Convex CLD V1 kinnine kolostoomikott N30 

Stoomikotid 8038219 Esteem+ Soft Convex CLD V2 kinnine kolostoomikott N30 

Stoomikotid 8032966 Esteem+ Soft Convex CLD V3 kinnine kolostoomikott N30 

Stoomikotid 8032066 Aurum ileostoomikott N30 
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Stoomikotid 8034131 Esteem+ Soft Convex DRN V1 ileostoomikott N10 

Stoomikotid 8034230 Esteem+ Soft Convex DRN V2 ileostoomikott N10 

Stoomikotid 8032202 Esteem+ Soft Convex DRN V3 ileostoomikott N10 

Stoomikotid 8038625 Alterna urostoomikott, 2-osaline, 50 mm, 375 ml N20 

Stoomikotid 8033472 Alterna urostoomikott, 2-osaline, 60 mm, 375 ml N20 

Stoomikotid 8035208 Esteem+ Soft Convex URO V1 urostoomikott N10 

Stoomikotid 8033453 Esteem+ Soft Convex URO V2 urostoomikott N10 

Stoomikotid 8032549 Esteem+ Soft Convex URO V3 urostoomikott N10 

Stoomihooldusvahendid 8034158 Askina Barrier Film Spray 28 ml 

Uriinikogumiskotid 8037282 Qufora® uriini äravoolukott 2000 ml  

Uriinikogumiskotid 8033376 Qufora® uriini äravoolukott 2000 ml jämeda voolikuga Ø 0,9 cm 

Uriinikogumiskotid 8033543 
Qufora® uriinikogumiskott voodi külge 2000 ml, 120 cm voolik, 
kokkupandav kangkraan 

Uriinikogumiskotid 8035620 
Qufora® uriinikogumiskott voodi külge 2000 ml, 120 cm voolik, 
kokkupandav T-kraani väljalaskeava 

Trahheostoomi kaelapaelad 8036470 Primedifix kaelapael lastele N10 

Trahheostoomi kaelapaelad 8032558 Primedifix kaelapael täiskasvanule N10 

Aspiratsioonisondid 8036473 Aspiratsioonisond Vacutip CH05-CH12, 35 cm 

Aspiratsioonisondid 8038992 Aspiratsioonisond Vacutip CH10-CH16, 53 cm 

Aspiratsioonisondid 8033025 
Bicakcilar aspiratsioonikateeter vaakumkontrolliga CH10-CH18 53 
cm  

Aspiratsioonisondid 8036398 Bicakcilar aspiratsioonikateeter Vakon Metric CH05-CH10 35 cm 

Tallatoed 8032752 
HNRK Abivahendikeskus OÜ individuaalselt valmistatud tallatoed 
N2 

Tallatoed 8038412 
Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum individuaalsed tallatoed CAD-
CAM N2 

Tallatoed 8032015 
HNRK Abivahendikeskus OÜ individuaalselt valmistatud eritüüpi 
tallatoed N2 

Tallatoed 8037860 Jalg ja Tald OÜ eritüüpi individuaalselt valmistatud tallatoed N2 

Randme-kämblaortoosid 8038122 Mediroyal SRX® Universaalne randme rihm SRX826 

Randme-kämblaortoosid 8037089 Mediroyal Ventus lühike randmeortoos MR2223 

Randme-kämblaortoosid 8037099 Mediroyal Ventus randme- ja pöidlaortoos MR2225 

Randme-kämblaortoosid 8031305 OÜ HNRK Abivahendikeskus labakäe-randmeortoos lamineeritud 

Randme-kämblaortoosid 8037061 OÜ HNRK Abivahendikeskus labakäe-randmeortoos plastikust 

Randme-kämblaortoosid 8038520 
OÜ HNRK Abivahendikeskus labakäe-randmeortoos plastikust 
LLTP dünaamiline 

Randme-kämblaortoosid 8031485 
OÜ HNRK Abivahendikeskus labakäe-randmeortoos, lamineeritud 
dünaamilise metallist liigendiga 

Randme-kämblaortoosid 8037625 
OÜ HNRK Abivahendikeskus labakäe-randme-sõrmeortoos 
plastikust 

Õla- ja küünarliigese ortoosid 8035801 Sporlastic küünarliigese bandaaž EPIDYN STABIL 

Õla- ja küünarliigese ortoosid 8031568 MediRoyal NRX940 Erix Three Neuro, õlaortoos  

Õla- ja küünarliigese ortoosid 8032398 Mediroyal SRX® õla tugi X SRX811 

Õla- ja küünarliigese ortoosid 8031220 Prim Humerux õlavarre ortoos EVOH300 

Õla- ja küünarliigese ortoosid 8033999 Prim õla-küünarliigese ROM ortoos C202 

Õla- ja küünarliigese ortoosid 8031915 
OÜ HNRK Abivahendikeskus piiratud liikuvusega küünarliigese 
ortoos 

Põlveortoosid 8033494 MediRoyal põlveortoos NRX430 

Põlveortoosid 8033735 MediRoyal SRX põlvetugi SRX854 

Põlveortoosid 8034840 Mediroyal ARX Liga Spring Wrap põlveortoos ARX516 

Põlveortoosid 8035759 MediRoyal liigendita põlvetugi CRX Basic Knee, art. CRX601 

Põlveortoosid 8035468 MediRoyal liigendita põlvetugi CRX603 

Põlveortoosid 8037243 Sporlastic Genu Hit + Comfort 

Põlveortoosid 8037562 GenuTrain® S põlveortoos 

Põlveortoosid 8034677 MediRoyal liigendita põlvetugi ARX311 Liga X 

Põlveortoosid 8036859 Mediroyal SRX® liigendiga põlvetugi SRX858 
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Põlveortoosid 8032906 Mediroyal SRX® liigendiga põlvetugi SRX859 

Põlveortoosid 8032519 medi Soft OA  

Põlveortoosid 8034172 medi Soft OA kerge 

Põlveortoosid 8032095 
MediRoyal liigendiga põlvetugi CRX Liga X ROM, art. CRX609, 
CRX609P 

Jalaortoosid 8031778 Thuasne Silistab Malleo pahkluuortoos 

Jalaortoosid 8035904 Prim hüppeliigese tugi AirTex T114 

Jalaortoosid 8039837 medi protect.ROM Walker 

Jalaortoosid 8035170 Erimed Dictus original jalaortoos DS02 

Jalaortoosid 8035857 Erimed Dictus original jalaortoos DS03 

Jalaortoosid 8038114 Trulife Matrix dünaamiline AFO FH250, FH260, FH270 

Jalaortoosid 8039631 Schein PostOp kannapiirkonda taastav jalats 322003 

Jalaortoosid 8038798 Thuasne Hip-med  

Jalaortoosid 8035242 Alfa-Flex jala abduktsiooni lahas 

Jalaortoosid 8036489 Beta-Flex jala abduktsiooni lahas 

Jalaortoosid 8033167 
OÜ HNRK Abivahendikeskus labajala-hüppeliigese ortoos kõrge 
lastele, plantaar-dorsaal liigendiga, plastikust 

Jalaortoosid 8038462 
OÜ HNRK Abivahendikeskus labajala-hüppeliigese ortoos kõrge 
lastele, plantaar-dorsaal liigendiga, plastikust, nahaga 

Jalaortoosid 8036004 
OÜ HNRK Abivahendikeskus labajala-hüppeliigese ortoos kõrge, 
plastikust, ilma liigendita, nahaga 

Jalaortoosid 8038395 
OÜ HNRK Abivahendikeskus labajala-hüppeliigese ortoos madal, 
plastikust täiskasvanute 

Jalaortoosid 8037477 
OÜ HNRK Abivahendikeskus labajala-hüppeliigese ortoos madal, 
plastikust, laste 

Jalaortoosid 8039163 
OÜ HNRK Abivahendikeskus labajala-hüppeliigese ortoos, 
karbonist/lamineeritud kõrge, dual liigendiga 

Jalaortoosid 8037107 
OÜ HNRK Abivahendikeskus labajala-hüppeliigese ortoos, 
karbonist/lamineeritud kõrge, dual liigendiga, nahaga 

Jalaortoosid 8035824 
OÜ HNRK Abivahendikeskus labajala-hüppeliigese ortoos, 
karbonist/lamineeritud kõrge, ilma liigendita 

Jalaortoosid 8037525 
OÜ HNRK Abivahendikeskus labajala-hüppeliigese ortoos, 
karbonist/lamineeritud kõrge, ilma liigendita, nahaga 

Jalaortoosid 8038828 
OÜ HNRK Abivahendikeskus labajala-hüppeliigese ortoos, kõrge 
plastik, ilma liigendita 

Jalaortoosid 8035618 
OÜ HNRK Abivahendikeskus labajala-hüppeliigese ortoos, kõrge 
plastikust, plastliigendiga 

Jalaortoosid 8033957 
OÜ HNRK Abivahendikeskus labajala-hüppeliigese ortoos, kõrge 
plastikust, plastliigendiga, nahaga 

Jalaortoosid 8032182 
OÜ HNRK Abivahendikeskus labajala-hüppeliigese ortoos, kõrge, 
dual liigendiga, plastist 

Jalaortoosid 8037383 
OÜ HNRK Abivahendikeskus labajala-hüppeliigese ortoos, kõrge, 
dual liigendiga, plastist, nahaga 

Jalaortoosid 8031605 
OÜ HNRK Abivahendikeskus põlve-hüppeliigese ortoos, piiratud 
liikuvusega põlveliigendiga ja dual liigendiga hüppeliigeses, plastik 

Jalaortoosid 8035175 

OÜ HNRK Abivahendikeskus põlve-hüppeliigese ortoos, piiratud 
liikuvusega põlveliigendiga ja dual liigendiga hüppeliigeses, plastik, 
nahaga 

Jalaortoosid 8035519 
OÜ HNRK Abivahendikeskus põlve-hüppeliigese ortoos, piiratud 
liikuvusega põlveliigendiga, lamineeritud  

Jalaortoosid 8033388 
OÜ HNRK Abivahendikeskus põlve-hüppeliigese ortoos, piiratud 
liikuvusega põlveliigendiga, lamineeritud, nahaga 

Jalaortoosid 8039306 
OÜ HNRK Abivahendikeskus põlve-hüppeliigese ortoos, piiratud 
liikuvusega põlveliigendiga, plastik  

Jalaortoosid 8034102 
OÜ HNRK Abivahendikeskus põlve-hüppeliigese ortoos, piiratud 
liikuvusega põlveliigendiga, plastik, nahaga 

Jalaortoosid 8033808 OÜ HNRK Abivahendikeskus põlve-hüppeliigese ortoos, staatiline 

Jalaortoosid 8033598 
OÜ HNRK Abivahendikeskus põlve-hüppeliigese ortoos, staatiline,  
plastikust hüppeliigese liigendiga 

Jalaortoosid 8031633 
OÜ HNRK Abivahendikeskus põlve-hüppeliigese ortoos, staatiline,  
plastikust hüppeliigese liigendiga, nahaga 

Jalaortoosid 8033725 
OÜ HNRK Abivahendikeskus põlve-hüppeliigese ortoos, staatiline, 
nahaga 

Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid 8035701 
Scudotex rindkere ja operatsioonijärgne elastne reguleeritav vöö 
kõrgusega 16cm - 122 

Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid 8038373 MediRoyal rühitugi art. MR4922 

Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid 8037416 Orliman tugevdatud hingav ülemine seljatugi ET-220  
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Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid 8035236 Orliman tugevdatud rühitugi komfort E-250 

Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid 8032545 Prim Elcross Lux Espaldillera õla tugi 3138BG 

Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid 8033736 LordoLoc nimmeosa seljaortoos 

Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid 8037465 PrimSpine Modular pooljäik lumbosakraaltugi PRS630, PRS631 

Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid 8031037 Thuasne Dynacross Activity nimmepiirkonna tugivöö, art. 7685 

Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid 8032683 Mediroyal lumbosakraalortoos Sacro-X  MR4925 

Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid 8032424 MediRoyal rindkere sirutusortoos EXTO Inter, art. EXT150 

Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid 8036163 medi 4c flex 4-punkti hüperekstensiooniortoos 

Kõhuortoosid 8032823 Orliman nabasonga vöö, O-105 

Kõhuortoosid 8036033 
Scudotex operatsiooni- ja sünnitusjärgne elastne reguleeritav vöö 
kõrgusega 20cm - 123 

Kõhuortoosid 8032814 
Scudotex operatsiooni- ja sünnitusjärgne elastne reguleeritav vöö 
kõrgusega 24cm - 124 

Kõhuortoosid 8034996 Kubemevöö Scudotex 680- parempoolne; 681-vasakpoolne 

Kõhuortoosid 8039702 Kubemevöö Scudotex 682 - kahepoolne 

Kaelaortoosid 8034784 Sporlastic Cervi-Hit anatoomiline kaelaortoos tugevdustega 

Kaelaortoosid 8033159 Thuasne Ortel C1 anatomic kaelaortoos 

Kaelaortoosid 8038046 Jäik reguleeritava kõrgusega kaelatugi MINERVA - 860 

Põletushaigete surverõivad 8032335 Mainat sukk labaosata 

Põletushaigete surverõivad 8033654 Mainat varrukas 

Põletushaigete surverõivad 8034291 
Mainat varrukas küünarliigeseni koos sõrmkindaga ja 
kompressioonribadega sõrmede vahel 

Ühekordsed põiekateetrid 8036758 Bicakcilar Nelaton kateeter meeste CH08-CH18 

Ühekordsed põiekateetrid 8035675 Bicakcilar Nelaton kateeter naiste CH06-CH18 

Ühekordsed põiekateetrid 8037706 Flocath Hydrogel hüdrofiilse kattega kateeter N30 

Ühekordsed põiekateetrid 8035437 
Flocath Quick hüdrofiilse kattega kateeter koos 0,9 % steriilse 
soolalahusega N30 

Püsikateetrid 8039216 
Rüsch Brillant AquaFlate Glütseriin balloonkateeter eeltäidetud 
süstlaga 

Püsikateetrid 8033383 Rüsch Brillant pediaatriline balloonkateeter 

Insuliinipumbad 8037648 A8 TouchCare Insuliini haldamise süsteem  

Insuliinipumba reservuaarid 8036024 A8 TouchCare Plaasterreservuaar N1 

Insuliinipumba reservuaarid 8037443 A8 TouchCare Plaasterreservuaar N10 

Pideva glükoosimonitooringu komplekt 8039321 Guardian 4 saatja komplekt MMT-7841 

Pideva glükoosimonitooringu komplekt 8039412 Nano CGM Transmitter 

Glükoosisensorid 8033273 Guardian™ 4 sensor N1 MMT-7040D N1 

Glükoosisensorid 8033172 Guardian™ 4 sensor N5 MMT-7040C N5 

Glükoosisensorid 8038974 Nano CGM Glükoosisensor N1 

Glükoosisensorid 8035168 Nano CGM Glükoosisensor N2 

Hooldusvahendid pump- või sensorravi 
kasutajatele 8034158 Askina Barrier Film Spray 28 ml 

Automaatse rõhuregulatsiooniga 
positiivrõhu seade 8035017 AirSense 11 AutoSet 

Automaatse rõhuregulatsiooniga 
positiivrõhu seade 8039040 DreamStation 2 CPAP/Auto CPAP 

Automaatse rõhuregulatsiooniga ja 
fikseeritava rõhuga positiivrõhu seadme 
maskid 8035132 DreamWear Silicone Pillows ninasõõrmemask 

Automaatse rõhuregulatsiooniga ja 
fikseeritava rõhuga positiivrõhu seadme 
maskid 8037586 JOYCEone Full Face 

Kompressioontooted lümfitursete raviks 8031861 
JOBST® Confidence meditsiiniline kompressioonpõlvik (AB1) 
CCL1 

Kompressioontooted lümfitursete raviks 8038049 
JOBST® Confidence meditsiiniline kompressioonpõlvik (AB1) 
CCL2 

Kompressioontooted lümfitursete raviks 8035429 
JOBST® Confidence meditsiiniline kompressioonpõlvik (AB1) 
CCL3 

Kompressioontooted lümfitursete raviks 8031634 
JOBST® Confidence meditsiinilised kompressioonpüksid bermuda 
(ET) CCL1 
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Kompressioontooted lümfitursete raviks 8032347 
JOBST® Confidence meditsiinilised kompressioonpüksid bermuda 
(ET) CCL2 

Kompressioontooted lümfitursete raviks 8035049 
JOBST® Confidence meditsiinilised kompressioonpüksid bermuda 
(ET) CCL3 

Kompressioontooted lümfitursete raviks 8036125 
VenoTrain® curaflow erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised 
kompressioonpüksid bermuda ET (CCL1-CCL4) 

Kompressioontooted lümfitursete raviks 8039637 
JOBST® Confidence meditsiinilised kompressioonsukkpüksid (AT) 
CCL1 

Kompressioontooted lümfitursete raviks 8037734 
JOBST® Confidence meditsiinilised kompressioonsukkpüksid (AT) 
CCL2 

Kompressioontooted lümfitursete raviks 8031109 
JOBST® Confidence meditsiinilised kompressioonsukkpüksid (AT) 
CCL3 

Kompressioontooted lümfitursete raviks 8033007 
JOBST® Confidence meditsiinilised kompressioonsukkpüksid capri 
(CT) CCL1 

Kompressioontooted lümfitursete raviks 8034491 
JOBST® Confidence meditsiinilised kompressioonsukkpüksid capri 
(CT) CCL2 

Kompressioontooted lümfitursete raviks 8035353 
JOBST® Confidence meditsiinilised kompressioonsukkpüksid capri 
(CT) CCL3 

Kompressioontooted lümfitursete raviks 8038396 
JOBST® Confidence meditsiinilised kompressioonsukkpüksid 
legging (B1T) CCL1 

Kompressioontooted lümfitursete raviks 8035541 
JOBST® Confidence meditsiinilised kompressioonsukkpüksid 
legging (B1T) CCL2 

Kompressioontooted lümfitursete raviks 8032903 
JOBST® Confidence meditsiinilised kompressioonsukkpüksid 
legging (B1T) CCL3 

Kompressioontooted lümfitursete raviks 8033977 
JOBST® Confidence meditsiinilised kompressioonsukkpüksid 
legging (BT) CCL1 

Kompressioontooted lümfitursete raviks 8038238 
JOBST® Confidence meditsiinilised kompressioonsukkpüksid 
legging (BT) CCL2 

Kompressioontooted lümfitursete raviks 8031730 
JOBST® Confidence meditsiinilised kompressioonsukkpüksid 
legging (BT) CCL3 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8034395 

JOBST® Classic CCL2 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised 
kompressioonpõlvikud 2 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8039604 

JOBST® Classic CCL3  standardmõõdus ringkoes  meditsiinilised 
kompressioonpõlvikud 2 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8032052 

VenoTrain® soft meditsiinilised kompressioonravipõlvikud (AD) 
CCL2 2 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8036709 

JOBST® Classic CCL2 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised 
kompressioonsukad 2 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8037078 

JOBST® Classic CCL3  standardmõõdus ringkoes  meditsiinilised 
kompressioonsukad 2 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8039659 

VenoTrain® soft meditsiinilised kompressioonravisukad (AG) CCL2 
2 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8037180 

JOBST® Classic CCL2 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised 
kompressioonsukkpüksid 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8036072 

JOBST® Classic CCL3  standardmõõdus ringkoes  meditsiinilised 
kompressioonsukkpüksid 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8034715 

VenoTrain® soft meditsiinilised kompressioonravi sukkpüksid (AT) 
CCL2 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8032718 JOBST® UlcerCARE™ 1 tk 

Nahahooldusvahendid 8035254 Dexeryl nahka kaitsev kreem 250g 

Automatiseeritud elektristimulatsioonil 
põhinev haavaraviseade 8035792 Accel-Heal Solo 

 

Võrreldes kehtiva määrusega arvatakse loetelust välja 173 meditsiiniseadet. 
Meditsiiniseadmed arvatakse loetelust välja, sest tootjate esindajad ei soovinud nimetatud 
pakendite puhul hinnakokkulepet jätkata tootmise või turustamise lõppemise tõttu. Kindlustatutele 
jäävad kättesaadavaks alternatiivsed meditsiiniseadmed. 
 
Nende meditsiiniseadmete loetelu koos kehtiva määruse rühmaga on esitatud tabelis 2. 
 
Tabel 2 

Meditsiiniseadme rühma nimetus 
Meditsiiniseadme 
pakendikood Meditsiiniseadme pakendi nimetus ja kogus müügipakendis 

Ühekordse kasutusega nõelad 8004965 Omnican® fine 31G 0,25 x 4 mm N100 

Ühekordse kasutusega nõelad 8003770 Omnican® fine 31G 0,25 x 6 mm N100 

Ühekordse kasutusega nõelad 8006674 Omnican® fine 31G 0,25 x 8 mm N100 

Ühekordse kasutusega nõelad 8009681 Omnican® fine 29G 0,33 x 12 mm N100 
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Lantsetid 8005775 AquaLance lantsetid N100 

Stoomikotid 8002212 
Flair Active Curvex kolostoomikott, üheosaline, modelleeritava 
plaadiga Ø 13–43 mm N10 

Stoomikotid 8002907 
Flair Active Convex kolostoomikott üheosaline, kumera plaadiga Ø 
13–48 mm N10 

Stoomikotid 8006234 
Flair Active Curvex kolostoomikott, üheosaline, modelleeritava 
plaadiga Ø 13–32 mm N10 

Stoomikotid 8009309 
Flair Active Convex kolostoomikott üheosaline, kumera plaadiga Ø 
13–35 mm N10 

Stoomikotid 8009567 
Flair Active Curvex kolostoomikott, üheosaline, modelleeritava 
plaadiga Ø 13–25 mm N10 

Stoomikotid 7011649 
Alterna Free stoomikott, filtriga, avatud, Hide-Away sulguriga, midi, 
alusplaadile 60 mm, N30 

Stoomikotid 7011706 Coloplast urostoomikott, maxi, alusplaadile 50 mm, N20 

Stoomikotid 7011717 Coloplast urostoomikott, maxi, alusplaadile 60 mm, N20 

Stoomihooldusvahendid 7007824 Askina Barrier Film Spray 28 ml 

Tallatoed 7015597 
AS Ida-Tallinna Keskhaigla valmistatavad postoperatiivsed 
tallatoed N2 

Tallatoed 8027186 
HNRK Abivahendikeskus OÜ individuaalselt valmistatud tallatoed 
N2 

Tallatoed 8026929 
HNRK Abivahendikeskus OÜ individuaalselt valmistatud eritüüpi 
tallatoed N2 

Randme-kämblaortoosid 8001212 Mediroyal Neptune keskmine pöidlaortoos 

Randme-kämblaortoosid 8001379 DJO pöidlaortoos 

Randme-kämblaortoosid 8002180 Mediroyal ARX keskmine pöidlaortoos 

Randme-kämblaortoosid 8003557 Mediroyal Neptune lühike pöidlaortoos 

Randme-kämblaortoosid 8004906 Push ORTHO pöidla põhiliigese tugiside 

Randme-kämblaortoosid 8005429 Mediroyal Origo lühike pöidlaortoos 

Randme-kämblaortoosid 8007043 Mediroyal NRX termoplastist keskmine pöidlaortoos 

Randme-kämblaortoosid 7016655 Reh4Mat Slawomir Wronski randmeortoos EB-N 

Randme-kämblaortoosid 7016666 Reh4Mat Slawomir Wronski randmeortoos EB-N-01 

Randme-kämblaortoosid 8007519 Push MED randme tugiside tugiliistuga 

Randme-kämblaortoosid 8009697 Push MED randme tugiside 

Randme-kämblaortoosid 8009823 Push Care randme tugiside 

Randme-kämblaortoosid 7008397 Otto Bock kämblaluude murdejärgne ortoos Manu Rheuma 4023 

Randme-kämblaortoosid 7008409 Randmeortoos Sporlastic MANU-HIT CLASSIC 

Randme-kämblaortoosid 7008555 Mediroyal Manex OpusWT randme ortoos 

Randme-kämblaortoosid 7010783 Randmeortoos Sporlastic Manu Cast 

Randme-kämblaortoosid 8002697 BORT SellaFix® P Pöidla sadulliigese ortoos 

Randme-kämblaortoosid 8006359 Mediroyal Neptune pikk randmeortoos 

Randme-kämblaortoosid 8008696 Mediroyal Ventus lühike randmeortoos EZY MR2226 

Randme-kämblaortoosid 8022061 Salzmann Omnimed labakäe-randmeortoos Energy Pro Manu 

Randme-kämblaortoosid 7008601 Mediroyal randmeortoos MR2085 

Randme-kämblaortoosid 7010705 Medi kämblaluude murdejärgne ortoos Rhizomed 

Randme-kämblaortoosid 7008207 Mediroyal käe-randmeortoos 325 

Randme-kämblaortoosid 7008218 Mediroyal randmelahas TH1000 

Randme-kämblaortoosid 7008229 Mediroyal randmeortoos Pucci 415 

Randme-kämblaortoosid 7013797 Orliman randmeortoos lastele, art. OP1151(vasak) 

Randme-kämblaortoosid 8021091 
OÜ HNRK Abivahendikeskus labakäe-randmeortoos  plastikust 
LLTP dünaamiline 

Randme-kämblaortoosid 8024040 
OÜ HNRK Abivahendikeskus labakäe-randme-sõrmeortoos 
plastikust 

Randme-kämblaortoosid 8024290 
OÜ HNRK Abivahendikeskus labakäe-randmeortoos, lamineeritud 
dünaamilise metallist liigendiga 

Randme-kämblaortoosid 8025169 OÜ HNRK Abivahendikeskus labakäe-randmeortoos plastikust 

Randme-kämblaortoosid 8029202 OÜ HNRK Abivahendikeskus labakäe-randmeortoos lamineeritud 

Õla- ja küünarliigese ortoosid 7008869 Otto Bock epikondüliidiortoos Elbow Support 9015 
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Õla- ja küünarliigese ortoosid 7010851 Epikondüliidiortoos Medi Elbow Strap 

Õla- ja küünarliigese ortoosid 7010907 Thuasne epikondüliidiortoos CONDYLEX 

Õla- ja küünarliigese ortoosid 7010930 Epikondüliidiortoos Sporlastic EPI-HIT Classic 

Õla- ja küünarliigese ortoosid 7010941 Mediroyal epikondüliidiortoos Epicon EU2511 

Õla- ja küünarliigese ortoosid 8006430 Push MED epikondüliidi tugiside 

Õla- ja küünarliigese ortoosid 7009152 
Otto Bock õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Elbow Brace 
Ulnaris 4823 

Õla- ja küünarliigese ortoosid 7009163 
Otto Bock õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos Hyper-ex Warm 
7124 

Õla- ja küünarliigese ortoosid 7011009 Sporlastic OMO-LUX õlaortoos 

Õla- ja küünarliigese ortoosid 8006309 Push MED õlaliigese tugiside PLUS 

Õla- ja küünarliigese ortoosid 7016723 Reh4Mat Slawomir Wronski seljaortoos AM-PES-02 

Õla- ja küünarliigese ortoosid 7016891 Reh4Mat Slawomir Wronski õlatugi AM-PS-04 

Õla- ja küünarliigese ortoosid 7010996 Sporlastic ROM reguleeritav küünarliigese ortoos 

Õla- ja küünarliigese ortoosid 7013595 Õla- ja küünarliigeseortoos Orliman Humertec, art. 94300 

Õla- ja küünarliigese ortoosid 7010952 Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos SAK-Medi 

Õla- ja küünarliigese ortoosid 7013573 Õla- ja küünarliigeseortoos Orliman, art. C-46 

Õla- ja küünarliigese ortoosid 8024125 HNRK Abivahendikeskus piiratud liikuvusega küünarliigese ortoos 

Põlveortoosid 7009398 Mediroyal põlveortoos Genum T3 EU4120 

Põlveortoosid 7009499 Otto Bock põlvetugi Genu Therma Tendon 8385 

Põlveortoosid 8003701 Push MED patella tugiside 

Põlveortoosid 7016622 Reh4Mat Slawomir Wronski patella tugi AS-KX-04 

Põlveortoosid 8002548 Push Care põlveliigese tugiside 

Põlveortoosid 7009466 Mediroyal põlvetugi 4115 

Põlveortoosid 7009567 Otto Bock põlvetugi Genu Therma Fit 8354 

Põlveortoosid 7016633 
Reh4Mat Slawomir Wronski osaliselt jäiga külgtoestusega 
põlveortoos AS-SK/A 

Põlveortoosid 8008308 Push MED põlveliigese tugiside 

Põlveortoosid 7013236 Nurgaga põlvetugi Orliman 3-Tex, art. 6104 

Põlveortoosid 7013247 Nurgaga põlvetugi Orliman 3-Tex, art. 6104-A 

Põlveortoosid 8027437 MediRoyal Nordic põlveortoos ARX314 

Põlveortoosid 7009253 
Põlvetugi Sporlastic GENUSTABIL KNIE-IMMOB-SCHIENE 0° 50 
cm 

Põlveortoosid 7009264 
Põlvetugi Sporlastic GENUSTABIL KNIE-IMMOB-SCHIENE 20° 50 
cm 

Põlveortoosid 7009275 
Põlvetugi Sporlastic GENUSTABIL KNIE-IMMOB-SCHIENE 0° 60 
cm 

Põlveortoosid 7009286 
Põlvetugi Sporlastic GENUSTABIL KNIE-IMMOB-SCHIENE 20° 60 
cm 

Põlveortoosid 7009196 Põlvetugi Sporlastic ROM knee brace Version 

Põlveortoosid 7013270 Orliman põlvetugi nurga fikseerimisega, art. 94250 

Põlveortoosid 7013416 Orliman põlveortoos, art. 94261 

Põlveortoosid 7004315 OÜ Rehabilitatsiooniabi põlvetugi 

Jalaortoosid 7010121 Otto Bock korrigeeriv jalatugi Elastic Ankle Support 502 

Jalaortoosid 7009747 Korrigeeriv jalatugi Sporlastic FIBULO-TAPE 

Jalaortoosid 8003145 Push Care hüppeliigese tugiside 

Jalaortoosid 7009758 Korrigeeriv jalatugi Sporlastic ARTHROFIX 

Jalaortoosid 7016408 Reh4Mat Slawomir Wronski hüppeliigese tugi AM-OSS-02 

Jalaortoosid 8004297 Push MED hüppeliigese tugiside AEQUI FLEX 

Jalaortoosid 8007279 Push MED hüppeliigese tugiside 

Jalaortoosid 7016419 Reh4Mat Slawomir Wronski hüppeliigese tugi AM-SX-03 

Jalaortoosid 7016431 Reh4Mat Slawomir Wronski hüppeliigese tugi AM-SX-07 

Jalaortoosid 8007912 Push ORTHO hüppeliigese tugiside AEQUI 

Jalaortoosid 8009688 Push ORTHO hüppeliigese tugiside AEQUI JUNIOR 
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Jalaortoosid 7009972 Otto Bock kogujalaortoos Malleo Immobil Walker, low 50S11-1 

Jalaortoosid 7009994 Otto Bock kogujalaortoos Malleo Immobil Walker, high 50S10-1 

Jalaortoosid 7010019 Otto Bock kogujalaortoos Malleo Immobil ROM Walker 50S15-1 

Jalaortoosid 7009769 Korrigeeriv jalatugi Sporlastic Neurodyn Comfort 

Jalaortoosid 8021505 
OÜ HNRK Abivahendikeskus labajala-hüppeliigese ortoos, kõrge 
plastikust, plastliigendiga 

Jalaortoosid 8022020 
OÜ HNRK Abivahendikeskus labajala-hüppeliigese ortoos, 
karbonist/lamineeritud kõrge, ilma liigendita 

Jalaortoosid 8022127 
OÜ HNRK Abivahendikeskus labajala-hüppeliigese ortoos madal, 
plastikust, laste 

Jalaortoosid 8024475 
OÜ HNRK Abivahendikeskus labajala-hüppeliigese ortoos, kõrge 
plastikust, plastliigendiga, nahaga 

Jalaortoosid 8024555 
OÜ HNRK Abivahendikeskus labajala-hüppeliigese ortoos kõrge 
lastele, plantaar-dorsaal liigendiga, plastikust 

Jalaortoosid 8024613 
OÜ HNRK Abivahendikeskus labajala-hüppeliigese ortoos, 
karbonist/lamineeritud kõrge, dual liigendiga, nahaga 

Jalaortoosid 8025972 
OÜ HNRK Abivahendikeskus labajala-hüppeliigese ortoos, 
karbonist/lamineeritud kõrge, dual liigendiga 

Jalaortoosid 8026758 
OÜ HNRK Abivahendikeskus labajala-hüppeliigese ortoos, kõrge, 
dual liigendiga, plastist 

Jalaortoosid 8027147 
OÜ HNRK Abivahendikeskus labajala-hüppeliigese ortoos, kõrge 
plastik, ilma liigendita 

Jalaortoosid 8027219 
OÜ HNRK Abivahendikeskus labajala-hüppeliigese ortoos, kõrge, 
dual liigendiga, plastist, nahaga 

Jalaortoosid 8027357 
OÜ HNRK Abivahendikeskus labajala-hüppeliigese ortoos kõrge 
lastele, plantaar-dorsaal liigendiga, plastikust, nahaga 

Jalaortoosid 8028070 
OÜ HNRK Abivahendikeskus labajala-hüppeliigese ortoos madal, 
plastikust täiskasvanute 

Jalaortoosid 8029154 
OÜ HNRK Abivahendikeskus labajala-hüppeliigese ortoos, 
karbonist/lamineeritud kõrge, ilma liigendita, nahaga 

Jalaortoosid 8029340 
OÜ HNRK Abivahendikeskus labajala-hüppeliigese ortoos kõrge, 
plastikust, ilma liigendita, nahaga 

Jalaortoosid 8024532 
OÜ HNRK Abivahendikeskus põlve-hüppeliigese ortoos, piiratud 
liikuvusega põlveliigendiga ja dual liigendiga hüppeliigeses, plastik  

Jalaortoosid 8026031 
OÜ HNRK Abivahendikeskus põlve-hüppeliigese ortoos, staatiline,  
plastikust hüppeliigese liigendiga 

Jalaortoosid 8026122 

OÜ HNRK Abivahendikeskus põlve-hüppeliigese ortoos, piiratud 
liikuvusega põlveliigendiga ja dual liigendiga hüppeliigeses, plastik, 
nahaga 

Jalaortoosid 8027978 OÜ HNRK Abivahendikeskus põlve-hüppeliigese ortoos, staatiline 

Jalaortoosid 8028137 
OÜ HNRK Abivahendikeskus põlve-hüppeliigese ortoos, piiratud 
liikuvusega põlveliigendiga, plastik 

Jalaortoosid 8028329 
OÜ HNRK Abivahendikeskus põlve-hüppeliigese ortoos, piiratud 
liikuvusega põlveliigendiga, plastik, nahaga 

Jalaortoosid 8029528 
OÜ HNRK Abivahendikeskus põlve-hüppeliigese ortoos, staatiline,  
plastikust hüppeliigese liigendiga, nahaga 

Jalaortoosid 8029588 
OÜ HNRK Abivahendikeskus põlve-hüppeliigese ortoos, piiratud 
liikuvusega põlveliigendiga, lamineeritud, nahaga 

Jalaortoosid 8029832 
OÜ HNRK Abivahendikeskus põlve-hüppeliigese ortoos, piiratud 
liikuvusega põlveliigendiga, lamineeritud 

Jalaortoosid 8029940 
OÜ HNRK Abivahendikeskus põlve-hüppeliigese ortoos, staatiline, 
nahaga 

Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid 8015654 
Reguleeritav elastne vöö roietele ja kõhupiirkonnale kõrgusega 16 
cm - 122 

Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid 8008797 Push Care selja tugiside 

Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid 7010255 Thuasne tugikorsett Lombax Activity 

Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid 7010323 DJO Global Sacro-lumbaar ortoos lisarihmadega 79-8926X 

Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid 7010334 Mediroyal seljaortoos MR8830 

Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid 7010378 Mediroyal tugikorsett EU 3000 

Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid 7010389 Mediroyal tugikorsett EU 3001 

Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid 7011278 Tugikorsett Medi Lumbamed Stabil 

Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid 7011313 Thuasne tugikorsett Dynacross Activity 

Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid 7011346 Thuasne tugikorsett Lombax H 

Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid 7013124 Tugikorsett, Orliman, art. Lumbitron Elite Duo art. LTG-375 

Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid 7013180 Seljaortoos Orliman, Lumbitron, art. LT-290 

Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid 7016701 Reh4Mat Slawomir Wronski seljaortoos AR-SO-01 

Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid 7016712 Reh4Mat Slawomir Wronski seljaortoos AM-WSP-01 
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Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid 7016756 Reh4Mat Slawomir Wronski seljaortoos AM-SO-06 

Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid 7016802 Reh4Mat Slawomir Wronski seljaortoos OT-03 

Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid 7010312 Mediroyal Prolign Lumbaar ortoos 1350 

Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid 8006458 DJO kompressiooniga seljatugi 

Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid 7010356 Mediroyal Ultralign™ TLSO korsett UPT1XXX 

Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid 7011335 Thuasne tugikorsett Lombax Dorso 

Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid 7010277 Tugikorsett Sporlastic Vertebradyn X-Strong 

Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid 7004045 
OÜ Rehabilitatsiooniabi individuaalselt valmistatav nimme-ristluu 
osa toestav tugikorsett 

Kõhuortoosid 8019252 
Reguleeritav elastne vöö roietele, kõhu- ja nimmepiirkonnale 
kõrgusega 20 cm - 123 

Kõhuortoosid 8019786 
Reguleeritav elastne vöö  kõhu- ja nimmepiirkonnale kõrgusega 24 
cm -124 

Kõhuortoosid 8024663 
ScudoTex kubemevöö kahe nahaga kaetud pelotiga, kahepoolne - 
682 

Kõhuortoosid 8026301 ScudoTex kubemevöö nahaga kaetud ühe pelotiga - 680, 681 

Kaelaortoosid 7015968 Traumajärgne Orliman kaelaortoos lisatoestusega, art. CC2206 

Kaelaortoosid 8008785 Push MED kaela tugiside 

Kaelaortoosid 8014244 Jäik reguleeritava kõrgusega kaelatugi MINERVA 860 

Vahemahutid 8009616 Inhaler® kambriga vahemahuti - vanus üle 6 a, huulikuga  

Vahemahutid 8001817 Inhaler® kambriga vahemahuti - vanus 9 k - 6 a, maskiga 

Vahemahutid 8007139 Inhaler® kambriga vahemahuti - vanus 0-9 kuud, maskiga 

Insuliinipumbad 7010648 Insuliinipump Paradigm MMT-715 

Insuliinipumbad 8016032 A7+ Touchscreen insuliinravi haldamise süsteem (plaasterpump) 

Hooldusvahendid pump- või sensorravi 
kasutajatele 7007824 Askina Barrier Film Spray 28 ml 

Mitteantibakteriaalsed haavasidemed ja 
drenaažikotid 7003695 Askina Silnet 10 x 18 cm 

Mitteantibakteriaalsed haavasidemed ja 
drenaažikotid 7003752 Askina Silnet 10 x 7,5 cm 

Haavasidemed Epidermolysis bullosa 
raviks 7003695 Askina Silnet 10 x 18 cm 

Haavasidemed Epidermolysis bullosa 
raviks 7003752 Askina Silnet 10 x 7,5 cm 

Automaatse rõhuregulatsiooniga ja 
fikseeritava rõhuga positiivrõhu seadme 
maskid 7016161 ResMed AirFit F10 täisnäomask suurus S 

Automaatse rõhuregulatsiooniga ja 
fikseeritava rõhuga positiivrõhu seadme 
maskid 7016172 ResMed AirFit F10 täisnäomask suurus M 

Automaatse rõhuregulatsiooniga ja 
fikseeritava rõhuga positiivrõhu seadme 
maskid 7016183 ResMed AirFit F10 täisnäomask suurus L 

Automaatse rõhuregulatsiooniga ja 
fikseeritava rõhuga positiivrõhu seadme 
maskid 7016194 ResMed AirFit F10 for Her täisnäomask XS 

Automaatse rõhuregulatsiooniga ja 
fikseeritava rõhuga positiivrõhu seadme 
maskid 7016206 ResMed AirFit F10 for Her täisnäomask S 

Automaatse rõhuregulatsiooniga ja 
fikseeritava rõhuga positiivrõhu seadme 
maskid 7016217 ResMed AirFit F10 for Her täisnäomask M 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8003143 

JOBST® Classic CCL3 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised 
kompressioonpõlvikud 2 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8008980 

JOBST® Classic CCL2 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised 
kompressioonpõlvikud 2 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8001391 

JOBST® Classic CCL2 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised 
kompressioonsukad 2 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8004516 

JOBST® Classic CCL3 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised 
kompressioonsukad 2 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8006527 

JOBST® Classic CCL2 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised 
kompressioonsukkpüksid 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8009435 

JOBST® Classic CCL3 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised 
kompressioonsukkpüksid 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8006039 JOBST® Ulcercare™ 40 mm/Hg kompressioonpõlvikud 

 
Tulenevalt meditsiiniseadmete tootjate esindajate ettepanekutest, haigekassa 
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hinnaettepanekutest ja hinnaläbirääkimiste tulemustest on tootjate esindajatega sõlmitud 
hinnakokkulepped uute piirhindadega 280 meditsiiniseadme puhul. 
 
Nende meditsiiniseadmete loetelu on esitatud tabelis 3. 
 
Tabel 3 

Meditsiiniseadme rühma nimetus 
Meditsiiniseadme 
pakendikood Meditsiiniseadme pakendi nimetus ja kogus müügipakendis 

Tallatoed 7001592 
Eesti Ortoosikeskuse OÜ valmistatavad postoperatiivsed tallatoed 
N2 

Tallatoed 8029182 Jalg ja Tald OÜ individuaalselt valmistatud tallatoed N2 

Tallatoed 8029061 Ortoteek OÜ individuaalselt valmistatud ortopeedilised tallatoed N2 

Tallatoed 8021485 OÜ Jalaexpert valmistatavad individuaalsed tallatoed N2 

Tallatoed 8025925 
OÜ Jalaexpert valmistatavad individuaalsed tallatoed, kipsjäljendiga 
N2 

Tallatoed 7001682 OÜ Ortopeediakeskus valmistatavad postoperatiivsed tallatoed N2 

Tallatoed 7003538 
OÜ Rehabilitatsiooniabi valmistatavad postoperatiivsed tallatoed 2 
tk 

Tallatoed 8029976 Tallux orto OÜ individuaalselt valmistatud tallatoed EVA N2 

Tallatoed 8021122 
Tallux orto OÜ individuaalselt valmistatud tallatoed toorikmaterjalist 
N2 

Tallatoed 8029624 Tartu Arstiabi Keskus OÜ valmistatavad individuaalsed tallatoed N2 

Tallatoed 8021262 OÜ Jalaexpert valmistatavad individuaalsed tallatoed, eritüüp N2 

Tallatoed 7015508 OÜ Rehabilitatsiooniabi valmistatavad eritüüpi tallatoed N2 

Tallatoed 8021857 
Tallux orto OÜ individuaalselt valmistatud tallatoed EVA 
modifitseeritud erineva kõrguse või pehmendustega N2 

Randme-kämblaortoosid 8023438 Camp Scandinavia Selection laste pöidlaortoos 35300 

Randme-kämblaortoosid 8026479 Camp Scandinavia Selection pehme pöidlaortoos 35200 - 35201 

Randme-kämblaortoosid 8024385 Camp Scandinavia Selection jäik pöidlaortoos 35202 - 35203 

Randme-kämblaortoosid 8022550 DJO Exos pöidla ortoos STS II 

Randme-kämblaortoosid 8027375 DJO pöidla lahas 79-82710 

Randme-kämblaortoosid 8006795 DJO pöidlalahas 

Randme-kämblaortoosid 8023225 Camp Scandinavia Selection pehme randmeortoos  35204 - 35205    

Randme-kämblaortoosid 8023287 Camp Scandinavia Selection avatud randmeortoos 35207 

Randme-kämblaortoosid 8022922 Camp Scandinavia Selection jäik randmeortoos 35206          

Randme-kämblaortoosid 8001685 DJO Aircast A2 randmeortoos 

Randme-kämblaortoosid 7008522 DJO Global universaalne randme/käe ortoos 79-870XX 

Randme-kämblaortoosid 8009213 DJO randmeortoos 

Randme-kämblaortoosid 8007630 DJO randmeortoos Comfort Form 

Randme-kämblaortoosid 8029924 DJO randmeortoos ManuForce 82-0254-x 

Randme-kämblaortoosid 7008544 Mediroyal Manex Optima randme ortoos EU204X 

Randme-kämblaortoosid 8021859 Prim randmeortoos Airmed AM203, AM203G, AM204, AM204G 

Randme-kämblaortoosid 7016699 Reh4Mat Slawomir Wronski randmeortoos AM-OSN-U-08 

Randme-kämblaortoosid 7010794 Sporlastic randmeortoos Manu-HIT 

Randme-kämblaortoosid 8024733 DJO randme-pöidla ortoos 79-87480 / 79-87490 

Randme-kämblaortoosid 8029856 Camp Scandinavia S.O.T puhkeortoos 28710 

Randme-kämblaortoosid 7008498 DJO Global operatsioonijärgne randme/pöidla ortoos 79-9772X 

Randme-kämblaortoosid 7008500 DJO Global operatsioonijärgne randmelahas 79-7220X 

Randme-kämblaortoosid 8011801 Randmeortoos Manumed RFX 

Randme-kämblaortoosid 7008656 
OÜ Ortopeediakeskus valmistatav käelaba-randme ekspressortoos 
kinnitusega, – T-TAPE 

Randme-kämblaortoosid 7008667 
OÜ Ortopeediakeskus valmistatav käelaba-randmeortoos, 
dünaamiline, jõumooduliga – DIRAME 

Randme-kämblaortoosid 7001693 OÜ Ortopeediakeskus valmistatav kämblaluude murdejärgne ortoos 

Õla- ja küünarliigese ortoosid 7008791 Sporlastic epikondüliidiortoos CUBIDYN 
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Õla- ja küünarliigese ortoosid 7008825 Condilax epiortoos elastne 5400 DJO Global 

Õla- ja küünarliigese ortoosid 8028976 DJO küünarnuki ortoos EpiForce 82-0253-X 

Õla- ja küünarliigese ortoosid 7008993 DJO Global küünarliigese immobilisatsiooni ortoos 79-9151X 

Õla- ja küünarliigese ortoosid 8021547 DJO küünarliigese ortoos 11-1003-x-06000 

Õla- ja küünarliigese ortoosid 7008960 DJO Global õlavarreluumurru järgne ortoos 79-9795X 

Õla- ja küünarliigese ortoosid 8022595 DJO õlavarreluu murru ortoos Exos 

Õla- ja küünarliigese ortoosid 8008830 DJO Sully õlga stabiliseeriv tugi 

Õla- ja küünarliigese ortoosid 7009017 Mediroyal ErixOne õlavarreortoos MR990 

Õla- ja küünarliigese ortoosid 7008959 DJO Global õla/käekott 79-8401X 

Õla- ja küünarliigese ortoosid 8027869 DJO käevarre ripportoos Chieftain 79-8417X 

Õla- ja küünarliigese ortoosid 7016857 Reh4Mat Slawomir Wronski õlatugi AM-SOB-03 

Õla- ja küünarliigese ortoosid 7008982 DJO Global ROM küünarnukiortoos 11-0520-x 

Õla- ja küünarliigese ortoosid 8028423 DJO X-Act ROM küünaliigese tugi 11-9121 /11-9122 

Õla- ja küünarliigese ortoosid 7008971 
DJO Global õlavarreluumurru järgne ortoos koos küünarnuki 
ortoosiga 11-011X 

Õla- ja küünarliigese ortoosid 8007532 DJO õla abduktsiooni ortoos UltraSling 

Õla- ja küünarliigese ortoosid 7016880 Reh4Mat Slawomir Wronski õlatugi AM-AO-KG-02 

Õla- ja küünarliigese ortoosid 7009084 OÜ Ortopeediakeskus valmistatav küünarliigeseortoos, kinnitusega 

Õla- ja küünarliigese ortoosid 7009073 
OÜ Ortopeediakeskus valmistatav küünarvarre ekspressortoos, 
kinnitusega - T-TAPE 

Õla- ja küünarliigese ortoosid 7001738 
OÜ Ortopeediakeskus valmistatav õla-küünarliigese postoperatiivne 
ortoos 

Põlveortoosid 7009354 DJO Global Patella ortoos 08A 

Põlveortoosid 8027910 DJO patella ortoos Drytex 

Põlveortoosid 8026787 DJO põlveortoos GenuForce 82-0027-X 

Põlveortoosid 8024494 DJO TriZone Knee™ sukk 

Põlveortoosid 8006329 DJO elastne põlveortoos külgtugedega Aligua 

Põlveortoosid 7009310 DJO Global Deluxe lukkudega põlvetugi 81-0758 

Põlveortoosid 7009321 DJO Global Reddie™ põlveortoos 79-8239 

Põlveortoosid 7009332 DJO Global Tru-Pull™ põlveortoos 11-0260X 

Põlveortoosid 8006108 DJO põlveortoos liigenditega Tru-Pull 

Põlveortoosid 8008927 DJO põlveortoos Reaction 

Põlveortoosid 8026851 DJO põlveortoos Sports Hinged Knee 81-067XX 

Põlveortoosid 8022979 DJO Quick Fit liigendiga põlvetugi 82-0010-X 

Põlveortoosid 8024298 MediRoyal Nordic põlveortoos ARX 314 Liga X Wrap Black 

Põlveortoosid 8026053 MediRoyal põlveortoos NRX411 

Põlveortoosid 7015812 Orliman nurgaga põlvetugi 3-Tex 6104-A / 7104-A 

Põlveortoosid 8006892 Põlveortoos DJO OA Reaction Web 

Põlveortoosid 8006214 DJO 3-panel põlveortoos 

Põlveortoosid 7009309 DJO Global ACL põlveortoos 11-160X 

Põlveortoosid 8001415 DJO post-op pikendatav põlveortoos 

Põlveortoosid 7009433 DJO põlveortoos Armor 11-144X 

Põlveortoosid 7009422 DJO põlveortoos Defiance 11-7422X 

Põlveortoosid 7009444 DJO põlveortoos FullForce põlveortoos 11-322X 

Põlveortoosid 8024534 DJO põlveortoos Rehab Trom 

Põlveortoosid 7009455 DJO põlverortoos 4Titude 11-083X 

Põlveortoosid 8008641 DJO põlvetugi Legend 

Põlveortoosid 8007491 DJO TROM advance põlveortoos 

Põlveortoosid 8009766 DJO X-Act ROM Lite põlveortoos 

Põlveortoosid 7011021 medi M.4s comfort põlveortoos 

Põlveortoosid 8027383 MediRoyal Nordic põlveortoos arx 912 Liga Post-Op Long 
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Põlveortoosid 7016576 
Reh4Mat Slawomir Wronski eest avatav reguleeritava nurgaga laste 
põlveortoos AM-DOSK-O/1R 

Põlveortoosid 7016565 
Reh4Mat Slawomir Wronski reguleeritava nurgaga laste põlveortoos 
AM-DOSK-Z/1R 

Põlveortoosid 7001716 OÜ Ortopeediakeskus valmistatav põlveortoos 

Põlveortoosid 7009488 
OÜ Ortopeediakeskus valmistatav põlveortoos dünaamiline, 
jõumooduliga - DIRAME 

Jalaortoosid 8008863 DJO hüppeliigese tugi Airheel 

Jalaortoosid 8006946 DJO Aircast jalaortoos 

Jalaortoosid 7009859 DJO Global Aircast A60 hüppeliigesetugi 02T 

Jalaortoosid 8027966 DJO hüppeliigese ortoos AchilloForce Air 82-0252-X 

Jalaortoosid 8007114 DJO hüppeliigese ortoos Air Sport 

Jalaortoosid 8021649 DJO hüppeliigese ortoos Sport 79-8109X 

Jalaortoosid 8007200 DJO hüppeliigese ortoos Stabilizing pro 

Jalaortoosid 8027315 DJO hüppeliigese ortoos Surround Gel 81-97877 

Jalaortoosid 8005229 DJO hüppeliigese tugi Lace-Up 

Jalaortoosid 7009871 Mediband korrigeeriv jalatugi Swede-O Tarsal Lok™ 511X 

Jalaortoosid 7009860 DJO jalatugilahas pehmendusega 79-7228X 

Jalaortoosid 8027617 DJO Aircast jäik pikk jalaortoos AirSelect Standard 01EF 

Jalaortoosid 7009837 DJO Global Aircast FP walker (pikk õhuga) 01F 

Jalaortoosid 7009826 DJO Global Aircast SP walker (lühike õhuga) 01A 

Jalaortoosid 7009815 DJO Global MaxTrax™ Air Rom 79-9543X 

Jalaortoosid 7009848 
DJO Global MaxTrax™ Rom Walker (pikk, õhuga, reguleeritava 
nurgaga) 11-138X 

Jalaortoosid 8024069 DJO jäik lühike saabas XcelTrax Penumatic 

Jalaortoosid 7011188 Medi ROM Walker jalaortoos 

Jalaortoosid 8005705 Orliman kogujalaortoos Walker lastele OP1191 

Jalaortoosid 7011223 Thuasne korrigeeriv jalatugi Walker Control ROM 

Jalaortoosid 7009781 DJO Global Plantar Fasciitis öölahas 79-9772X 

Jalaortoosid 8001344 DJO PodaLib Dünaamiline AFO 

Jalaortoosid 8023855 Erimed Dictus original jalaortoos DS02 koos DS03 

Jalaortoosid 8022704 DJO jalaortoos AFO 

Jalaortoosid 8001804 DJO jalaortoos Super Lite Afo 

Jalaortoosid 7009882 
Camp Scandinavia AB jalalaba ortoos koos pehmendusega ToeOff 
28405 

Jalaortoosid 7009804 Schein Orthopädie Hallux Valgus saabas 322047 

Jalaortoosid 8021116 Schein Orthopädie post-operatiivne king 322046 

Jalaortoosid 8024423 DJO reie tugi 79-8233X 

Jalaortoosid 8028284 Prim SWASH puusaortoos koos lisaseadmetega 

Jalaortoosid 8027770 Ortoosimeister OÜ allapõlve Carbon Spring ortoos, 36-92 kg 

Jalaortoosid 8022201 Ortoosimeister OÜ allapõlve Carbon Spring ortoos, alates 93 kg 

Jalaortoosid 8029394 Ortoosimeister OÜ allapõlve Carbon Spring ortoos, kuni 35 kg 

Jalaortoosid 8026283 
Ortoosimeister OÜ allapõlve ortoos CAJ liigendiga, lamineeritud, 
alates 31 kg 

Jalaortoosid 8024462 
Ortoosimeister OÜ allapõlve ortoos CAJ liigendiga, termoplastist, 
kuni 30 kg 

Jalaortoosid 8028953 
Ortoosimeister OÜ allapõlve ortoos TAJ liigendiga, lamineeritud, 30 
- 45 kg 

Jalaortoosid 8021147 
Ortoosimeister OÜ allapõlve ortoos TAJ liigendiga, lamineeritud, 
alates 46 kg 

Jalaortoosid 8028964 
Ortoosimeister OÜ allapõlve ortoos TAJ liigendiga, termoplastist, 31 
- 45 kg 

Jalaortoosid 8023865 
Ortoosimeister OÜ allapõlve ortoos TAJ liigendiga, termoplastist, 
kuni 30 kg 

Jalaortoosid 8029156 
Ortoosimeister OÜ allapõlve ortoos, piiratud liikuvusega 
hüppeliigeses, alates 36 kg 

Jalaortoosid 8029748 
Ortoosimeister OÜ allapõlve ortoos, piiratud liikuvusega 
hüppeliigeses, kuni 35 kg 
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Jalaortoosid 8029090 Ortoosimeister OÜ DAFO elastikliigendiga 

Jalaortoosid 8029519 
Ortoosimeister OÜ hüppeliigese venitusortoos CAROLLI, alates 36 
kg 

Jalaortoosid 8027263 Ortoosimeister OÜ hüppeliigese venitusortoos CAROLLI, kuni 35 kg 

Jalaortoosid 8022994 Ortoosimeister OÜ korrigeeriv jalatugi, allapõlve lamineeritud, suur 

Jalaortoosid 8027369 Ortoosimeister OÜ korrigeeriv jalatugi, allapõlve lamineeritud, väike 

Jalaortoosid 8022156 Ortoosimeister OÜ korrigeeriv jalatugi, allapõlve termoplastist, suur 

Jalaortoosid 8028056 Ortoosimeister OÜ korrigeeriv jalatugi, allapõlve termoplastist, väike 

Jalaortoosid 8026298 Ortoosimeister OÜ madal DAFO, termoplast 

Jalaortoosid 8027336 Ortoosimeister OÜ metallist liigendiga DAFO, kuni 20 kg 

Jalaortoosid 8026224 Ortoosimeister OÜ venitusortoosi asendusortoos, suur 

Jalaortoosid 8021331 Ortoosimeister OÜ venitusortoosi asendusortoos, väike 

Jalaortoosid 7009950 
OÜ Ortopeediakeskus valmistatav hüppeliigese jalaortoos, 
dünaamiline mooduliga DIRAME 

Jalaortoosid 7001750 OÜ Ortopeediakeskus valmistatav korrigeeriv jalatugi 

Jalaortoosid 7009961 
OÜ Ortopeediakeskus valmistatav korrigeeriv jalatugi, 
ekspressortoos kinnitusega - T-TAPE 

Jalaortoosid 8029206 Ortoosimeister OÜ korrigeeriv jalatugi, ülepõlve, suur 

Jalaortoosid 8022934 Ortoosimeister OÜ korrigeeriv jalatugi, ülepõlve, väike 

Jalaortoosid 8026636 
Ortoosimeister OÜ põlve-ja hüppeliigese venitusortoos CAROLLI, 
alates 36 kg 

Jalaortoosid 8026690 
Ortoosimeister OÜ põlve-ja hüppeliigese venitusortoos CAROLLI, 
kuni 35 kg 

Jalaortoosid 8023441 
Ortoosimeister OÜ põlveliigese venitusortoos CAROLLI, alates 36 
kg 

Jalaortoosid 8028838 Ortoosimeister OÜ põlveliigese venitusortoos CAROLLI, kuni 35 kg 

Jalaortoosid 8022583 Ortoosimeister OÜ venitusortoosi asendusortoos, 1 liigend 

Jalaortoosid 8026735 Ortoosimeister OÜ venitusortoosi asendusortoos, 2 liigendit 

Jalaortoosid 8023888 
Ortoosimeister OÜ ülepõlve Carbon Spring ortoos sirutusabiga, 36-
92 kg  

Jalaortoosid 8028407 
Ortoosimeister OÜ ülepõlve Carbon Spring ortoos sirutusabiga, 
alates 93 kg 

Jalaortoosid 8023095 Ortoosimeister OÜ ülepõlve Carbon Spring ortoos, 36-92 kg 

Jalaortoosid 8025564 Ortoosimeister OÜ ülepõlve Carbon Spring ortoos, alates 93 kg 

Jalaortoosid 8027262 Ortoosimeister OÜ ülepõlve Carbon Spring ortoos, kuni 35 kg 

Jalaortoosid 8028196 
Ortoosimeister OÜ ülepõlve Carbon Spring ortoos, sirutusabiga, 
kuni 35 kg 

Jalaortoosid 8027344 
Ortoosimeister OÜ ülepõlve ortoos, piiratud liikuvusega põlve 
sirutusabiga, alates 36 kg 

Jalaortoosid 8021294 
Ortoosimeister OÜ ülepõlve ortoos, piiratud liikuvusega põlve 
sirutusabiga, kuni 35 kg 

Jalaortoosid 8026284 
Ortoosimeister OÜ ülepõlve ortoos, piiratud liikuvusega põlves, kuni 
35 kg 

Jalaortoosid 8023660 Ortoosimeister OÜ ülepõlve ortoos, piiratud liikuvusega põlves, suur 

Jalaortoosid 8025529 Ortoosimeister OÜ käimisraam RGO, lamineeritud, 36-70 kg 

Jalaortoosid 8029713 Ortoosimeister OÜ käimisraam RGO, lamineeritud, kuni 35 kg 

Jalaortoosid 8025572 Ortoosimeister OÜ SALERA Carbon Spring, lamineeritud, 36-70 kg 

Jalaortoosid 8023156 
Ortoosimeister OÜ SALERA Carbon Spring, lamineeritud, kuni 35 
kg 

Jalaortoosid 8025307 Ortoosimeister OÜ SALERA lamineeritud, 36-70 kg 

Jalaortoosid 8028567 Ortoosimeister OÜ SALERA, lamineeritud, kuni 35 kg 

Jalaortoosid 8022083 Ortoosimeister OÜ seisuortoos, termoplastist  

Jalaortoosid 8029749 Ortoosimeister OÜ Swivel Walker platform koos seisuortoosiga  

Jalaortoosid 7001727 OÜ Ortopeediakeskus valmistatav kogujalaortoos (tugiaparaat) 

Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid 8006508 DJO seljaortoos Actistarps 

Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid 8008715 DJO seljaortoos Conforstraps 

Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid 7013102 Orliman Lumbitron Elite tugevdatud seljatugi LTG-275 

Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid 7013090 Orliman Lumbitron Elite tugevdatud seljatugi LTG-285 
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Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid 8022771 DJO sakroiliakaalIiigese vöö 11-1571 

Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid 8029045 DonJoy kompressiooniga seljatugi 11-1562-x 

Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid 8028440 DonJoy Seljaortoos II TLSO 11-1585-x 

Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid 8022451 Ortoosimeister OÜ istumiskorsett jalgade osaga 

Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid 8026822 Ortoosimeister OÜ istumiskorsett RSC 

Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid 8026140 Ortoosimeister OÜ RSC korsett 

Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid 8026396 Ortoosimeister OÜ öökorsett RSC 

Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid 7001749 OÜ Ortopeediakeskus valmistatav tugikorsett termoplastist, toestav 

Kõhuortoosid 8022788 DJO kõhubandaaž 

Kaelaortoosid 8025599 DJO kaelatugi Adams krae 

Kaelaortoosid 7016824 Timago International kaelatugi TGO-CKS 101 

Kaelaortoosid 8023254 DJO kaelatugi California trahhea auguga 

Kaelaortoosid 7016813 Timago International kaelatugi TGO-CKPH 103 

Individuaalselt valmistatud ortooside 
varuosad 8028737 Ortoosimeister OÜ allapõlve ortoosi varuosa 

Individuaalselt valmistatud ortooside 
varuosad 8026843 Ortoosimeister OÜ käimisraam RGO varuosa 

Individuaalselt valmistatud ortooside 
varuosad 8026353 Ortoosimeister OÜ ülepõlve ortoosi varuosa 

Ühekordsed põiekateetrid 7014631 
Pennine Healthcare meeste põiekateeter FG/CH8-22 Ø 2,66-7,33 
mm, 38 cm 

Ühekordsed põiekateetrid 7014754 
Pennine Healthcare naiste põiekateeter FG/CH6-16 Ø 2,00-5,33 
mm, 23 cm 

Insuliinipumba infusioonivahendid 8008467 Infusioonikomplekt Mio 6mm/45cm Paradigm N10 

Insuliinipumba infusioonivahendid 8002273 Infusioonikomplekt Mio 6mm/60cm Paradigm N10 

Insuliinipumba infusioonivahendid 8001958 Infusioonikomplekt Mio 6mm/80cm Paradigm N10 

Insuliinipumba infusioonivahendid 8004884 Infusioonikomplekt Mio 9mm/80cm Paradigm N10 

Insuliinipumba infusioonivahendid 8003570 Infusioonikomplekt Quick-Set 6mm/45cm Paradigm MMT-394 N10 

Insuliinipumba infusioonivahendid 7002739 Quick-Set infusioonikomplekt MMT396 10 tk 

Insuliinipumba infusioonivahendid 7002740 Quick-Set infusioonikomplekt MMT397 10 tk 

Insuliinipumba infusioonivahendid 7002751 Quick-Set infusioonikomplekt MMT398 10 tk 

Insuliinipumba infusioonivahendid 7002762 Quick-Set infusioonikomplekt MMT399 10 tk 

Insuliinipumba infusioonivahendid 7005440 Silhouette MMT-368 infusioonikomplekt (13mm/45cm) 10 tk 

Insuliinipumba infusioonivahendid 7005451 Silhouette MMT-377 infusioonikomplekt (17mm/110cm) 10 tk 

Insuliinipumba infusioonivahendid 7005877 Silhouette MMT-378 infusioonikomplekt (17mm/60cm) 10 tk 

Insuliinipumba infusioonivahendid 7005462 Silhouette MMT-381 infusioonikomplekt (13mm/60cm) 10 tk 

Insuliinipumba infusioonivahendid 7005473 Silhouette MMT-382 infusioonikomplekt (13mm/110cm) 10 tk 

Insuliinipumba infusioonivahendid 7005484 Silhouette MMT-383 infusioonikomplekt (13mm/80cm) 10 tk 

Insuliinipumba infusioonivahendid 7005844 Silhouette MMT-384 infusioonikomplekt (17mm/80cm) 10 tk 

Insuliinipumba infusioonivahendid 7005776 Sure-T MMT-862 infusioonikomplekt (6mm/45cm) 10 tk 

Insuliinipumba infusioonivahendid 7005541 Sure-T MMT-864 infusioonikomplekt (6mm/60cm) 10 tk 

Insuliinipumba infusioonivahendid 7005552 Sure-T MMT-866 infusioonikomplekt (6mm/80cm) 10 tk 

Insuliinipumba infusioonivahendid 7005563 Sure-T MMT-874 infusioonikomplekt (8mm/60cm) 10 tk 

Insuliinipumba infusioonivahendid 7005530 Sure-T MMT-876 infusioonikomplekt (8mm/80cm) 10 tk 

Insuliinipumba infusioonivahendid 7005787 Sure-T MMT-884 infusioonikomplekt (10mm/60cm) 10 tk 

Insuliinipumba infusioonivahendid 7005596 Sure-T MMT-886 infusioonikomplekt (10mm/80cm) 10 tk 

Insuliinipumba reservuaarid 8014783 Reservuaar Paradigm 1,8ml N10 MMT-326A N10 

Insuliinipumba reservuaarid 8014847 Reservuaar Paradigm 3,0ml N10 MMT-332A N10 

Pideva glükoosimonitooringu komplekt 8005030 Guardian 2 glükoosi monitooringu komplekt 

Pideva glükoosimonitooringu komplekt 8012837 Guardian Link (3) saatja komplekt 

Pideva glükoosimonitooringu komplekt 8028253 Guardian™ Link (3) saatja komplekt (Bluetooth) MMT-7910 

Pideva glükoosimonitooringu komplekt 8002999 MiniLink saatja komplekt MMT-7774 
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Pideva glükoosimonitooringu komplekt 8003169 
Guardian™ Connect pideva glükoosimonitooringu süsteem, MMT-
7820 

Glükoosisensorid 8013016 Glükoosisensor Guardian™ Sensor (3) MMT-7020C N5 

Glükoosisensorid 8012407 Glükoosisensor Guardian™ Sensor (3) MMT-7020D N1 

Glükoosisensorid 7005428 Glükoosisensorid Enlite MMT-7008A 5 tk 

Glükoosisensorid 7005439 Glükoosisensorid Enlite MMT-7008B 1 tk 

Kompressioontooted lümfitursete raviks 7017117 
VenoTrain® curaflow erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline 
kompressioonvarrukas CG 

Kompressioontooted lümfitursete raviks 7017128 
VenoTrain® curaflow erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline 
kompressioonkinnas AC1 

Kompressioontooted lümfitursete raviks 7017139 
VenoTrain® curaflow erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline 
kompressioonpõlvik AD (avatud varvas) 

Kompressioontooted lümfitursete raviks 7017140 
VenoTrain® curaflow erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiiniline 
kompressioonsukk AG (avatud varvas) 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8003827 JOBST® ForMen Ambition kompressioonpõlvikud CCL2 2 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8009542 JOBST® ForMen Ambition kompressioonpõlvikud CCL3 2 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8009061 JOBST® ForMen Explore kompressioonpõlvikud CCL2 2 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8004350 JOBST® ForMen Explore kompressioonpõlvikud CCL3 2 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8004994 

JOBST® Opaque CCL2 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised 
kompressioonpõlvikud 2 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8006450 

JOBST® Ultra Sheer CCL2 standardmõõdus ringkoes 
meditsiinilised kompressioonpõlvikud 2 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8023772 

SIGVARIS Active MASCULINE CCL2 standardmõõdus ringkoes 
meditsiinilised kompressioonpõlvikud 2 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8028929 

SIGVARIS Essential CLASSICAL CCL2 standardmõõdus ringkoes 
meditsiinilised kompressioonpõlvikud 2 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8022978 

SIGVARIS Essential COMFORTABLE CCL2 standardmõõdus 
ringkoes meditsiinilised kompressioonpõlvikud 2 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8024762 

SIGVARIS Essential THERMOREGULATING CCL2 
standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonpõlvikud 2 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8021989 

SIGVARIS Essential THERMOREGULATING CCL3 
standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonpõlvikud 2 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8022043 

SIGVARIS Style SEMITRANSPARENT CCL2 standardmõõdus 
ringkoes meditsiinilised kompressioonpõlvikud 2 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8003379 Venosan 4000 (23-32 mmHg) ravipõlvikud 2 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8003125 Venosan 5000 (23-32 mmHg) ravipõlvikud 2 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8006094 Venosan 5000 (34-46 mmHg) ravipõlvikud 2 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8005881 Venosan 7000 ravipõlvikud (34-46 mmHg) 2 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8004627 Venosan 7000 ravipõlvikud 2 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8027532 

JOBST® Opaque erimõõdus ringkoes meditsiinilised 
kompressioonpõlvikud (AD) CCL2 2 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8021497 

JOBST® Opaque erimõõdus ringkoes meditsiinilised 
kompressioonpõlvikud (AD) CCL3 2 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8008267 

JOBST® Opaque CCL2 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised 
kompressioonsukad 2 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8008636 

JOBST® Ultra Sheer CCL2 standardmõõdus ringkoes 
meditsiinilised kompressioonsukad 2 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8029609 

SIGVARIS Essential CLASSICAL CCL2 standardmõõdus ringkoes 
meditsiinilised kompressioonsukad 2 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8021864 

SIGVARIS Essential COMFORTABLE CCL2 standardmõõdus 
ringkoes meditsiinilised kompressioonsukad 2 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8027832 

SIGVARIS Essential THERMOREGULATING CCL2 
standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonsukad 2 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8023165 

SIGVARIS Essential THERMOREGULATING CCL3 
standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonsukad 2 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8027794 

SIGVARIS Style SEMITRANSPARENT CCL2 standardmõõdus 
ringkoes meditsiinilised kompressioonsukad 2 tk 
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Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8006825 Venosan 4000 (23-32 mmHg) ravisukad 2 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8008268 Venosan 5000 (23-32 mmHg) ravisukad 2 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8001611 Venosan 5000 (34-46 mmHg) ravisukad 2 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8006173 Venosan 7000 ravisukad (34-46 mmHg) 2 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8005214 Venosan 7000 ravisukad 2 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8001482 

Venosan 7000 vöökinnitusega ravisukk (parem/vasak) (34-46 
mmHg) 1 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8006996 Venosan 7000 vöökinnitusega ravisukk (parem/vasak) 1 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8024998 

JOBST® Opaque erimõõdus ringkoes meditsiinilised 
kompressioonsukad (AG) CCL2 2 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8026168 

JOBST® Opaque erimõõdus ringkoes meditsiinilised 
kompressioonsukad (AG) CCL3 2 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8001524 

JOBST® Opaque CCL2 standardmõõdus ringkoes meditsiinilised 
kompressioonsukkpüksid 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8001338 

JOBST® Ultra Sheer CCL2 standardmõõdus ringkoes 
meditsiinilised kompressioonsukkpüksid 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8025425 

SIGVARIS Essential CLASSICAL CCL2 standardmõõdus ringkoes 
meditsiinilised kompressioonsukkpüksid 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8022774 

SIGVARIS Essential COMFORTABLE CCL2 standardmõõdus 
ringkoes meditsiinilised kompressioonsukkpüksid 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8022068 

SIGVARIS Essential THERMOREGULATING CCL2 
standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonsukkpüksid 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8027210 

SIGVARIS Essential THERMOREGULATING CCL3 
standardmõõdus ringkoes meditsiinilised kompressioonsukkpüksid 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8024966 

SIGVARIS Style SEMITRANSPARENT CCL2 standardmõõdus 
ringkoes meditsiinilised kompressioonsukkpüksid 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8025580 

JOBST® Opaque erimõõdus ringkoes meditsiinilised 
kompressioonsukkpüksid (AT) CCL2 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8021937 

JOBST® Opaque erimõõdus ringkoes meditsiinilised 
kompressioonsukkpüksid (AT) CCL3 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8007787 Venosan 8000 (23-32 mmHg) ravipõlvikud 1 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8001428 Venosan 8000 ravipõlvikud (34-46 mmHg) 1 tk 

 
Selliste meditsiiniseadmete hüvitamine, mille puhul on võrreldes kehtiva määrusega saavutatud 
madalam hind, toob eelarvele kokkuhoidu ja samas vähendab ka patsientide omaosalust. Nende 
meditsiiniseadmete hinnatõusuga, mille puhul on võrreldes kehtiva määrusega kokku lepitud 
kõrgem hind, tagatakse nende valmistamise või turustamise jätkusuutlikkus ja toodete edasine 
kättesaadavus kindlustatutele tulenevalt meditsiiniseadmete või nende valmistamiseks vajalike 
komponentide sisseostu-, transpordi- ja valmistamiskulude kasvust. 
 
Uute meditsiiniseadmete loetellu lisandumise, meditsiiniseadmete loetelust väljaarvamise või 
loetelus olevate meditsiiniseadmete hinnamuudatuste tõttu muutub alljärgnevates rühmades 
haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks oleva piirhinnalt teise 
võrreldava meditsiiniseadme pakend ja/või piirhind või rakendatakse erinevalt kehtivast 
määrusest piirhinnasüsteemi. Muudatus tuleneb RaKS § 481 lõikes 3 sätestatust, mille kohaselt 
juhul, kui meditsiiniseadmete loetelus on ühes meditsiiniseadme rühmas kaks võrreldavat 
meditsiiniseadet, on alates kolmandast meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadmest 
haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks meditsiiniseadmete loetelus 
sisalduva piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme piirhind. 
 
Alates 01.01.2023 lähtutakse tabelis 4 esitatud meditsiiniseadme rühmades haigekassa poolt tasu 
maksmise kohustuse ülevõtmise arvutamisel piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme 
piirhinnast arvutatud ühe meditsiiniseadme maksumusest, haavasidemete korral haavasideme 
ühe ruutsentimeetri maksumusest. 
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Tabel 4 
Meditsiiniseadme rühm Meditsiiniseadme rühma nimetus Arvutatud ühe 

meditsiiniseadme 
maksumus (eurot) 

Uriinikogumiskotid Kehal mittekantavad püsikateetri, tilgakogujaga või 
urostoomiga ühilduvad uriinikogumiskotid 

1,95 

Tallatoed Individuaalselt valmistatud tallatoed 31,50 

Randme-kämblaortoosid Pöidlatoed 17,39 

Randme-kämblaortoosid Pöidlaortoosid 17,39 

Randme-kämblaortoosid Randmetoed 18,50 

Randme-kämblaortoosid Randmeortoosid 18,96 

Randme-kämblaortoosid Pöidla-randmeortoosid 35,00 

Õla- ja küünarliigese ortoosid Küünarliigeserihmad 16,00 

Õla- ja küünarliigese ortoosid Õla- ja küünarliigest fikseerivad rippsidemed 13,00 

Põlveortoosid Jäiga toestusega põlveortoosid 64,00 

Jalaortoosid Achilleuse kõõluse toed 50,00 

Jalaortoosid Hüppeliigest täielikult fikseerivad ortoosid 42,00 

Jalaortoosid Postoperatiivsed jalanõud 75,00 

Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid Nimme-ristluu ortoosid 60,00 

Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid Ristluu-niude ortoosid 46,00 

Vahemahutid Huulikuga vahemahutid 20,00 

Vahemahutid Maskiga vahemahutid 29,00 

Ühekordsed põiekateetrid Ühekordsed libiainega katmata põiekateetrid 0,27 

Mitteantibakteriaalsed haavasidemed ja 
drenaažikotid 

Silikoonvõrgud 0,0476 

Haavasidemed Epidermolysis bullosa raviks Silikoonvõrgud 0,0476 

Kompressioontooted lümfitursete raviks Erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised 
kompressioonvarrukad 

135,00 

Kompressioontooted lümfitursete raviks Erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised 
kompressioonkindad 

170,00 

Kompressioontooted lümfitursete raviks Erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised 
kompressioonpõlvikud 

130,00 

Kompressioontooted lümfitursete raviks Erimõõdus lamekoes tekstiilist meditsiinilised 
kompressioonsukad 

195,00 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 

CEAP klassifikatsiooni järgi vähemalt kuni C5 näidustusega 
kompressioonpõlvikud 

28,50 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 

CEAP klassifikatsiooni järgi vähemalt kuni C5 näidustusega 
kompressioonsukad 

46,00 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 

Venoosse haavandi (C5 või C6) raviks mõeldud aluspõlvikuid 
sisaldavad kompressioonpõlvikute komplektid 

80,00 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 

CEAP klassifikatsiooni järgi vähemalt kuni C5 näidustusega 
kompressioonsukkpüksid 

104,59 

 
Tulenevalt meditsiiniseadmete hinnamuudatustest rühmas „Insuliinipumba infusioonivahendid“ ei 
ole piirhinnasüsteemi rakendamine ühmas „Insuliinipumba infusioonivahendid“ enam põhjendatud. 
 

Määruse §-des 30–36 (kehtiva määruse §-d 29–35) esitatud rühmades olevad ortoosid kuuluvad 

määruse lisa kohaselt erinevatesse rühmadesse. Ühte rühma kuuluvad sarnaste omadustega 
tooted, mis on mõeldud ühesuguse funktsiooni täitmiseks ja mille kasutajate sihtrühm valdavalt 
kattub. Koostöös ortoose müüvate ettevõtetega on täiendava analüüsi käigus ilmnenud, et 
rühmadesse kuulumist on teatud meditsiiniseadmete puhul põhjendatud muuta. Seetõttu viiakse 
randme-kämblaortooside rühmast „Randmeortoosid“ rühma „Käe asendiortoosid“ üks ortoos 
(pakendikood 8011801), rühmast „Pöidla-randmeortoosid“ rühma „Käe asendiortoosid“ üks ortoos 
(pakendikood 7008498), rühmast „Käe asendiortoosid“ rühma „Pöidla-randmeortoosid“ üks ortoos 
(pakendikood 8001614) ja rühmast „Pöidla-randmeortoosid“ rühma „Randmeortoosid“ kaks ortoosi 
(pakendikoodid 8021859 ja 8021189). Põlveortooside rühmast „Jäiga toestusega põlveortoosid“ 
viiakse rühma „ROM-põlveortoosid“ üks ortoos (pakendikood 7011054) ja rühmast „Põlvetoed“ 
viiakse rühma „Elastse toestusega põlveortoosid“ kaks ortoosi (pakendikoodid 7007543 ja 
8024494). Jalaortooside rühmast „Hüppeliigesetoed“ viiakse rühma „Achilleuse kõõluse toed“ viis 
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ortoosi (pakendikoodid 7011177, 7011267, 8026205, 8006167 ja 8004824) ja rühmast „Elastsete 
tugedega hüppeliigeseortoosid“ viiakse rühma „Külgsidemeid fikseerivad hüppeliigeseortoosid“ 
üks ortoos (pakendikood 7011212). Selja- ja nimmepiirkonna ortooside rühmast „Nimme-ristluu 
ortoosid“ viiakse rühma „Nimme-ristluu toed“ kaks ortoosi (pakendikoodid 8025688 ja 7010301). 
 
Võrreldes kehtiva määrusega muudetakse meditsiiniseadmete loetelus 72 meditsiiniseadme 
pakendinimetust. Pakendinimetusi muudetakse eesmärgiga lihtsustada meditsiiniseadmete 
loetelu, samuti juhul, kui meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogus on vaja täpsustada 
toodete nimetusi, arvestades nende meditsiiniseadmete nimetusi ja/või mudelinumbreid. 
 
Nende meditsiiniseadmete loetelu koos uue rühmanimetuse ja pakendinimetusega on esitatud 
tabelis 5. 
 
Tabel 5 

Meditsiiniseadme rühmanimetus 
Meditsiiniseadme 
pakendikood Meditsiiniseadme pakendi nimetus ja kogus müügipakendis 

Tallatoed 7015508 OÜ Rehabilitatsiooniabi valmistatavad eritüüpi tallatoed N2 

Randme-kämblaortoosid 7008173 
Sporlastic kämblaluude murdejärgne ortoos Flexible 
Daumenstütze 

Randme-kämblaortoosid 8029973 medi Thumb support pöidlaortoos 

Randme-kämblaortoosid 7010749 
Sporlastic kämblaluude murdejärgne ortoos Mittelhand-
Daumenschiene 

Randme-kämblaortoosid 7008184 Sporlastic kämblaluude murdejärgne ortoos RHIZO-HIT 

Randme-kämblaortoosid 8002296 Orliman lühike randmeortoos jäiga splindiga MF-D52 / MF-I52 

Randme-kämblaortoosid 7013810 Orliman randmeortoos lastele OP1154 

Randme-kämblaortoosid 7010750 medi randmeortoos Manumed Active 

Randme-kämblaortoosid 8002008 Mediroyal Ventus lühike randmeortoos MR2220 

Randme-kämblaortoosid 7010806 Sporlastic randmeortoos ManuDYN 

Randme-kämblaortoosid 7010794 Sporlastic randmeortoos Manu-HIT 

Randme-kämblaortoosid 7008465 Sporlastic randmeortoos MANU-X 

Randme-kämblaortoosid 8005778 Mediroyal Ventus randme- ja pöidlaortoos MR2222 

Randme-kämblaortoosid 7010727 Sporlastic kämblaluude murdejärgne ortoos RHIZO-RING 

Randme-kämblaortoosid 7010772 medi randmeortoos CTS 

Randme-kämblaortoosid 7013809 Orliman randmeortoos lastele OP1150 / OP1151 

Randme-kämblaortoosid 7008454 Sporlastic randmeortoos Manu Hit Digitus 

Õla- ja küünarliigese ortoosid 7008791 Sporlastic epikondüliidiortoos CUBIDYN 

Õla- ja küünarliigese ortoosid 7010929 Sporlastic epikondüliidiortoos Olecranonbandage 

Õla- ja küünarliigese ortoosid 7008915 Sporlastic õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos NeuroLux II 

Õla- ja küünarliigese ortoosid 7008904 Sporlastic õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos OMO-HIT 

Õla- ja küünarliigese ortoosid 8024951 medi Armschlinge õla- ja küünarliigest fikseeriv tugi 

Õla- ja küünarliigese ortoosid 7010963 medi SLK 90 abdusktisoonipadjaga õlaortoos 

Õla- ja küünarliigese ortoosid 7009073 
OÜ Ortopeediakeskus valmistatav küünarvarre ekspressortoos, 
kinnitusega - T-TAPE 

Põlveortoosid 8007448 medi Genumedi põlvetugi K10220 

Põlveortoosid 8026715 Orliman põlveortoos 3-Tex 6119 / 7119 

Põlveortoosid 7013337 Orliman põlvetugi lastele OP1181 

Põlveortoosid 7013348 Orliman põlvetugi lastele OP1182 

Põlveortoosid 7013359 Orliman põlvetugi lastele OP1184 

Põlveortoosid 7009219 Sporlastic põlvetugi SUPER-GENUPLUS 

Põlveortoosid 7015812 Orliman nurgaga põlvetugi 3-Tex 6104-A / 7104-A 

Põlveortoosid 7013214 Orliman põlvetugi Rodisil Plus 8106 / 9106 

Põlveortoosid 7009208 Sporlastic põlvetugi GENU-HIT GS 

Põlveortoosid 7011021 medi M.4s comfort põlveortoos 

Põlveortoosid 7009242 Sporlastic põlvetugi V-FORCE 
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Jalaortoosid 7013382 Orliman korrigeeriv jalatugi Tobisil 8401 

Jalaortoosid 7011177 medi Achimed korrigeeriv jalatugi 

Jalaortoosid 7011267 Sporlastic korrigeeriv jalatugi ACHILLO-HIT 

Jalaortoosid 7011199 medi M.step korrigeeriv jalatugi 

Jalaortoosid 7013360 Orliman korrigeeriv jalatugi Tobiplus EST-090 

Jalaortoosid 7010200 Otto Bock korrigeeriv jalatugi Malleo TriStep 50S8N 

Jalaortoosid 7011201 Thuasne hüppeliigese ortoos MalleoDynastab 

Jalaortoosid 8023855 Erimed Dictus original jalaortoos DS02 koos DS03 

Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid 7011357 Sporlastic tugikorsett VERTEBRADYN-SENSO 

Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid 7013102 Orliman Lumbitron Elite tugevdatud seljatugi LTG-275 

Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid 7013090 Orliman Lumbitron Elite tugevdatud seljatugi LTG-285 

Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid 7010266 Sporlastic tugikorsett VERTEBRADYN-AKTIV 

Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid 7011379 Sporlastic tugikorsett VERTEBRADYN-STABIL 

Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid 7011368 Sporlastic tugikorsett VERTEBRADYN-STRONG 

Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid 8005518 Orliman alaseljaortoos Sacroiliac belt SD102 

Selja- ja nimmepiirkonna ortoosid 8028325 
Prim lumbaalkorsett Optima 996/995G/996/996G koos 
ESPONE/ESPONEG, MDO 

Ühekordsed põiekateetrid 7014631 
Pennine Healthcare meeste põiekateeter FG/CH8-22 Ø 2,66-
7,33 mm, 38 cm 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8003379 Venosan 4000 (23-32 mmHg) ravipõlvikud 2 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8003125 Venosan 5000 (23-32 mmHg) ravipõlvikud 2 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8006094 Venosan 5000 (34-46 mmHg) ravipõlvikud 2 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8005881 Venosan 7000 ravipõlvikud (34-46 mmHg) 2 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8004627 Venosan 7000 ravipõlvikud 2 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8006825 Venosan 4000 (23-32 mmHg) ravisukad 2 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8008268 Venosan 5000 (23-32 mmHg) ravisukad 2 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8001611 Venosan 5000 (34-46 mmHg) ravisukad 2 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8006173 Venosan 7000 ravisukad (34-46 mmHg) 2 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8005214 Venosan 7000 ravisukad 2 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8001482 

Venosan 7000 vöökinnitusega ravisukk (parem/vasak) (34-46 
mmHg) 1 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8006996 Venosan 7000 vöökinnitusega ravisukk (parem/vasak) 1 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8005200 Venosan 4000 (23-32 mmHg)  ravisukkpüksid 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8009885 Venosan 5000 (23-32 mmHg) ravisukkpüksid 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8009800 Venosan 5000 (34-46 mmHg)  ravisukkpüksid 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8007869 

Actico® UlcerSys kompressioonpõlviku komplekt (34-46 mmHg) 
1 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8007787 Venosan 8000 (23-32 mmHg) ravipõlvikud 1 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8001428 Venosan 8000 ravipõlvikud (34-46 mmHg) 1 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8007380 

VenoTrain® ulcertec kompressioonravipõlvik 39 mmHg 
komplekt 1 tk 

Kompressioontooted venoosse 
puudulikkuse ja haavandite raviks 8006943 

VenoTrain® ulcertec kompressioonravipõlvik 46 mmHg 
komplekt 1 tk 

 
3. Määruse vastavus Euroopa Liidu õigusele 
 
Euroopa Liidu õigusaktidega seonduvat määrusega reguleeritud ei ole, samuti ei ole määruse 
ettevalmistamisel aluseks võetud teiste riikide õigusakte. 
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4. Määruse mõju 
 
Määruses tehtavate muudatuste tulemusena paraneb kindlustatud isikute raviks ja haiguse 
leevendamiseks vajalike meditsiiniseadmete kättesaadavus ning sarnase sihtotstarbega 
meditsiiniseadmete valik. Uute kaasaegsete ja efektiivsete meditsiiniseadmete kättesaadavuse 
suurendamine vähendab haiguse süvenemise ja hilistüsistuste riski, mille tulemusel inimeste 
tervisenäitajad paranevad. 
 
5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse rakendamise 
eeldatavad tulud 
 
Määruses sätestatu ei põhjusta muudatusi riigiasutuste töökorralduses ega eelda olemasolevate 
struktuuriüksuste ülesannete muutmist. Määruse kehtestamine ei too kaasa organisatsioonilisi 
muudatusi ega tagajärgi. 
 
Meditsiiniseadmete loetellu uute meditsiiniseadmete lisandumise (kui nende lisandumisega 
progonoositakse lisakulu), meditsiiniseadmete hinnamuudatuste (kui sellega kaasneb lisakulu või 
sääst), hüvitamistingimuste muutmise ja piirhinnasüsteemi rakendamise mõju ravikindlustuse 
eelarvele on esitatud tabelis 6. 
 
Määruse lisas esitatud meditsiiniseadmete loetelu järgmistesse rühmadesse lisanduvad uued 
meditsiiniseadmed: ühekordse kasutusega nõelad (§ 5), stoomikotid (§ 9), stoomihooldusvahendid 
(§ 10), uriinikogumiskotid (§ 14), trahheostoomi kaelapaelad (§ 24), aspiratsioonisondid (§ 28), 

tallatoed ja ortoosid (§-d 30–36), põletushaigete surverõivad (§ 39), ühekordsed põiekateetrid (§ 

41), püsikateetrid (§ 42), insuliinipumbad (§ 44), insuliinipumba reservuaarid (§ 46), pideva 
glükoosimonitooringu komplekt (§ 47), glükoosisensorid (§ 48), automaatse rõhuregulatsiooniga ja 

fikseeritava rõhuga positiivrõhu seadmed ja maskid (§-d 56–57), kompressioontooted lümfitursete 

ning venoosse puudulikkuse ja haavandite raviks (§-d 58–59) ja nahahooldusvahendid (§ 60). 

Nimetatud muudatustega lisakulu ei kaasne ja tabelis 6 (muudatustest tulenev mõju 
ravikindlustuse eelarvele) need ei kajastu, sest tegu on juba loetelus olevate alternatiividega 
sarnase sihtotstarbega meditsiiniseadmetega, mis on hinnalt võrreldavad või soodsamad. Lisakulu 
aitab vältida ka piirhinnasüsteemi rakendamine. 
 
Muudatuste mõju prognoosimisel on arvestatud 2021. aasta ja/või 2022. aasta 6 või 9 kuu 
meditsiiniseadmete ja/või abivahendite kasutajate hulka ja kasutatud koguseid, kuid arvestamata 
on jäetud kasutajate arvu võimalik kasv 2023. aastal. 
 
Tabel 6. Muudatustest tulenev mõju ravikindlustuse eelarvele 

Muudatus Mõju haigekassa 
eelarvele (eurot) 

Selgitused 

Automatiseeritud 
elektristimulatsioonil põhinev 
haavaraviseade (§ 63) 

30 000 Haavaraviseadme hüvitamine raskesti 
paranevate haavade või haavandite 
korral, mis ei ole vaatamata adekvaatsele 
haavaravile kuue kuu jooksul paranenud 

Olemasolevate 
meditsiiniseadmete 
hinnatõusuga või täiendavate 
alternatiivsete toodete 
hüvitamise või soodsamate 
meditsiiniseadmete 
väljaarvamisega kaasnev 
lisakulu (§ 40, §-d 29–36, §-d 
45–48, §-d 58–59) 

4 000 Astma vahemahutite piirhinna tõus 

220 000 Ortooside ja tallatugede 
piirhinnamuudatused 

319 000 Pumbaravi tarvikute hinnatõus 

43 000 Venoosse puudulikkuse ning haavandite 
ja lümfitursete raviks kasutatavate 
kompressioontoodete hinnatõus 
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Hüvitatava sihtrühma 
laiendamine (§-d 44–48) 

1 151 000 19–25-aastasele hea ravisoostumuse ja 
glükoosikontrolliga 1. tüübi diabeediga 
patsiendile pumbaravi jätkamiseks ja 19–
25-aastasele 1. tüübi diabeediga 
patsiendile, kes ei ole eelneva kuue kuu 
jooksul pideva glükoosimonitooringuga 
saavutanud ravieesmärke, kuid kes on 
pumbaraviks motiveeritud. Mõlemal 
sihtrühmal hüvitatakse seadmeid 
maksimaalselt kuni 26-aastaseks 
saamiseni. 

Hüvitatavate koguste 
suurendamine uriinikottide 
puhul (§ 14) 

10 000 Urostoomiga patsientidele ja 
neuroloogilise, onkoloogilise, uroloogilise 
või günekoloogilise patoloogiaga 
patsientidele, kellel esineb 
urineerimisfunktsiooni häire, 
suurendatakse uriinikogumiskottide 
hüvitamise koguseid vastavalt 50 ja 90 
uriinikogumiskotini kalendripoolaastas. 

Muudatuste mõju kokku 1 777 000 
 

 
Määruse rakendamisega kaasnevate lisakuludega on arvestatud haigekassa 2023. aasta 
eelarves. Riigieelarvele täiendavat kulu ei teki. 
 
6. Määruse jõustumine 
 
Määrus jõustub 1. jaanuaril 2023. a. 
 
7. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon 
 
Määruse eelnõu esitati kooskõlastamiseks õigusaktide eelnõude infosüsteemi (EIS) kaudu 
Rahandusministeeriumile ning arvamuse avaldamiseks Eesti Haigekassale, Terviseametile, Eesti 
Haiglate Liidule, Eesti Arstide Liidule, Eesti Perearstide Seltsile, Eesti Puuetega Inimeste Kojale, 
Eesti Patsientide Liidule, Eesti Apteekrite Liidule, Eesti Proviisorite Kojale, Eesti Proviisorapteekide 
Liidule, Eesti Ravimihulgimüüjate Liidule ja MTÜ-le M-Ring. 
 
Rahandusministeerium kooskõlastas määruse eelnõu vaikimisi. Eesti Haigekassa, Terviseamet ja 
Eesti Arstide Liit kooskõlastasid eelnõu märkusteta. Vastused Eesti Perearstide Seltsi ja Eesti 
Ravimihulgimüüjate Liidu arvamusele on esitatud seletuskirja lisas. 


