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EHK meditsiiniseadmete loetelu muutmise ettepaneku kriteeriumitele vastavuse 

hinnang 

Taotluse nimetus Air Fit N20 / AirFit N20 for Her ninamask 

MSA kood 10208 

Aasta 2017 

1. Lühikokkuvõte taotlusest 

Pintmann Grupp OÜ taotleb alljärgnevate CPAP seadme maskide lisamist haigekassa 

meditsiiniseadmete loetellu: 

-  AirFit N20 ninamask suurus M  

- AirFit N20 ninamask suurus L 

- AirFit N20 for Her suurus S 

Tuginedes meditsiiniseadme näidustusele ja asjaolule, et taotleja soovib 

meditsiiniseadme lisamist loetellu juba olemasolevasse meditsiiniseadme rühma § 76.  

„Automaatse rõhuregulatsiooniga ja fikseeritava rõhuga positiivrõhu seadme maskid“, 

seejuures hüvitamistingimusi muutmata, lähtutakse käesolevas hinnangus eeldusest, et 

meditsiiniseadme oodatavad ravitulemused ja võimalikud kõrvaltoimed on 

samaväärsed juba loetelus olemasolevate seadmetega. 

 

Lähtuvalt haigekassa meditsiiniseadmete kasutusstatistikast1 kompenseeriti automaatse 

rõhuregulatsiooniga ja fikseeritava rõhuga positiivrõhu seadme maske 2016. aastal 

3227 isikule 3227 seadet kogusummas 571 235,13 eurot, millest haigekassa tasus 

514 118,39 eurot. 

2. Meditsiiniseadme kulutõhususe hinnang 

2.1 Meditsiiniseadme kulud (hind) 

Taotletavate ninamaskide jaemüügihind on xxx eurot. 

2.2 Võrdlus Eestis kasutatavate alternatiivsete raviviiside, sealhulgas 

meditsiiniseadmete, ravimite ja tervishoiuteenuste kuludega 

Haigekassa meditsiiniseadmete loetellu kuuluvaid automaatse rõhuregulatsiooniga ja 

fikseeritava rõhuga positiivrõhu seadme maske hüvitab haigekassa 90% 

soodusmääraga lähtuvalt meditsiiniseadme jaemüügihinnast. Käesoleval ajal hüvitab 

haigekassa alljärgnevaid ninamaske2: 

 

Kood Nimetus Piirhind 

7004539 Ninamask Comfort Gel (S, M, L) 94,33 

7005811 EasyLife Nasal Mask 94,33 

7005967 TrueBlue Nasal Mask 94,33 

7005833 ComfortGel Blue Nasal 94,33 

7012998 
Ninamask Wisp, mask with silicone frame and headgear, 

suurus XL 
94,33 
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7012987 
Ninamask Wisp, mask with silicone frame and headgear, 

suurus S/M 
94,33 

7012976 
Ninamask Wisp, mask with silicone frame and headgear, 

suurus L 
94,33 

7015373 
Ninamask Wisp, mask with fabric frame and headgear, 

suurus XL 
94,33 

7015362 
Ninamask Wisp, mask with fabric frame and headgear, 

suurus L 
94,33 

7015351 
Ninamask Wisp, mask with fabric frame and headgear, 

suurus S/M 
94,33 

7013023 
Ninamask Wisp, mask youth fabric, W/hdgr, intl, suurus 

P 
94,33 

7013012 
Ninamask Wisp, mask youth fabric, W/hdgr, intl, suurus 

L 
94,33 

7013001 
Ninamask Wisp, mask youth fabric, W/hdgr, intl, suurus 

S/M 
94,33 

8004550 Philips Respironics Comfort Classic ninamask (suurus M) 98,1 

8001549 Philips Respironics Comfort Classic ninamask (suurus S) 98,1 

7005822 EasyLife Fitback* 112,27 

8009665 Philips Respironics DreamWear ninamask* 129,71 

7004887 Ninamask Mirage FX 21 x 38 x 8,5* 136,25 

7004494 Ninamask Ultra Mirage II 21 x 35 x 10* 136,25 

7016240 ResMed AirFit N10 for Her ninamask suurus S* 136,25 

7016239 ResMed AirFit N10 ninamask suurus W* 136,25 

7016228 ResMed AirFit N10 ninamask suurus Std* 136,25 

7003831 Ninamask Mirage Micro 25,5 x 40 x 8* 145,33 

7004393 Ninamask Activa LT 25,5 x 40 x 8,5* 145,33 

7014013 Ninamask Swift FX Nano* 145,33 

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on rohkem kui kaks võrreldavat meditsiiniseadet, 

on tärniga tähistatud meditsiiniseadmete puhul haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse 

ülevõtmise aluseks odavuselt teise võrreldava meditsiiniseadme (Philips Respironics Comfort 

Classic ninamask (suurus S)) piirhind, milleks on 98,10 eurot. 

Seejuures on hüvitamisele seatud alljärgnev piirang: haigekassa võtab üle kindlustatud 

isikule vajaliku automaatse rõhuregulatsiooniga ja fikseeritava rõhuga positiivrõhu 

seadme maski eest tasu maksmise kohustuse üks kord kalendriaastas. 

Air Fit N20 / AirFit N20 for Her ninamaski jaemüügihind on xx eurot kallim kui 

ninamaskide rühmale kehtiv piirhind, kuid samaväärne võrreldes järgmiste 

ninamaskide hindadega: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

2.3 Patsiendi poolt tehtavad kulutused – arvestades, et tegu on piirhinda ületava 

tootega, kujuneb toote maksumuseks patsiendile kehtiva piirhinna korral xxx eurot. 

Piirhinnaga toote ostmisel tasuks patsient xxxx eurot ehk taotletavad maskid on 

patsiendile xxx eurot kallimad. 

2.4 Tervishoiuteenuste ja soodusravimite kulud – ei muutu 

2.5 Ajutise töövõimetuse hüvitiste kulud – ei muutu 

2.6 Võimaliku sotsiaalabi vajaduse kulud – ei muutu 

2.7 Patsiendi töövõime taastamise kulud ning mõju tema sissetulekutele – ei muutu 
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3. Meditsiiniseadme vastavus ravikindlustuse rahalistele võimalustele, sealhulgas 

muu avaliku rahastamisallika olemasolu 

3.1 Meditsiiniseadme lühi- ja pikaajaline mõju ravikindlustuse eelarvele, sealhulgas 

asendav või täiendav mõju meditsiiniseadmete, tervishoiuteenuste, soodusravimite 

ja töövõimetushüvitiste kuludele lähtudes meditsiiniseadet vajavate patsientide arvu 

prognoosist Eestis diagnoosi või muu näidustuse, haiguse raskusastme või muu ravi 

kulgu mõjutavate asjaolu kaupa ning arvestades optimaalset raviks vajalikku 

meditsiiniseadme kogust patsiendi kohta 

Tulenevalt piirhinnasüsteemi rakendamisest ninamaskide piirhinnarühmas, uute 

maskide meditsiiniseadmete loetellu lisandumisega lisakulu ravikindlustuse eelarvele 

ei kaasne, küll aga jääb patsiendi tasuda piirhinna ja toote hinna vaheline summa.  

3.2 Meditsiiniseadme kasutamise mõju tervishoiuteenuste kättesaadavusele – ei muutu 

3.3 Meditsiiniseadme hüvitamine muudest avalikest vahenditest – ei muutu 

3.4 Meditsiiniseadme optimaalse kasutamise tagamise võimalikkus läbi kohaldamise 

tingimuste – kohaldamise tingimusi ei ole vaja muuta 

3.5 Meditsiiniseadme väär- ja liigkasutamise võimalikkus ja majanduslikud tagajärjed, 

arvestades seejuures patsiendi isikupära ja eluviisi võimalikku mõju ravi 

tulemustele – ei ole tõenäoline 

4. Kokkuvõte 

Taotletavad Air Fit N20 / AirFit N20 for Her ninamaskid on oma omadustelt 

samaväärsed juba loetelus olevate ninamaskidega, seejuures uute maskide hind on xxx 

eurot kallim kui ninamaskide rühmale kehtiv piirhind, kuid samaväärne võrreldes 

loetellu juba kuuluvate mõnede ninamaskide hindadega. Tulenevalt piirhinnasüsteemi 

rakendamisest ninamaskide piirhinnarühmas lisakulu ravikindlustuse eelarvele kaasne 

ja ühtlasi laieneb ninamaskide valik kindlustatutele, küll aga jääb patsiendi tasuda 

piirhinna ja toote hinna vaheline summa.  

5. Kasutatud kirjandus 

1 Haigekassa meditsiiniseadmete statistika:  

https://www.haigekassa.ee/et/haigekassa/statistika/meditsiiniseadmed 
2 Eesti haigekassa meditsiiniseadmete loetelu: 

https://www.riigiteataja.ee/akt/129122016070 
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