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EHK meditsiiniseadmete loetelu muutmise ettepaneku kriteeriumitele vastavuse 

hinnang 

Taotluse nimetus Conveen uriinikott 500 ml, voolik 50 cm 

Conveen uriinikott 350 ml, voolik 50 cm 

Conveen uriinikott 750 ml, voolik 50 cm 

Curion voodi külge kinnitatav uriinikott 2000 ml 

URINE BAG 

URINE BAG UROMED CYSTOBAG MINI 750 

Curion uriinikott 2 L steriilne 

Conveen uriinikott 

MSA kood 10721; 10722; 10723; 16387; 16341; 16342; 16587; 9028  

Aasta 2021 

1. Lühikokkuvõte taotlusest ja tõenduspõhisusest 

AB Medical Group Eesti OÜ taotleb alljärgnevate Coloplast A/S toodetud uriinikottide 

lisamist haigekassa meditsiiniseadmete loetellu: 

• Conveen uriinikott 500 ml, voolik 50 cm 

• Conveen uriinikott 350 ml, voolik 50 cm 

• Conveen uriinikott 750 ml, voolik 50 cm 

Lisaks taotletakse juba loetellu kuuluva Coloplasti öise uriinikogumiskoti hüvitamist 

lisaks urostoomiga patsientidele ka erinevate kateetritega patsientidele. 

Conveen uriinikott on mittesteriilne jalakott, mis on alt tühjendatav ja mõeldud 

ühekordseks kasutamiseks kuni 1 nädala vältel. Uriinikott koosneb voolikust, kotist ja 

sulgurist. Uriinikott on tehtud nahasõbralikust materjalist ja sellel on tagasivoolu klapp, 

et uriin ei pääseks tagasi torusse. Kotil on üleval ja all avad, kuhu saab kinnitada 

jalarihma, et kotti päevaks jala või ööseks voodi külge kinnitada. Jalakott on tehtud nii, 

et see ka uriiniga täitudes riiete alt välja ei paistaks.  

Aaskla osaühing taotleb alljärgnevate Uromed Kurt Drews KG toodetud uriinikottide 

lisamist haigekassa meditsiiniseadmete loetellu: 

• Uromed uriinikott Cystobag 2 liitrit, steriilne 

• Uromed uriinikott Cystobag Mini 750 ml, mitte-steriilne 

Kaheliitrine kott on mõeldud kinnitamiseks voodile või ratastoolile. Seda saab kasutada 

uriini kogumiseks püsikateetritega, meestel väliste kateetrite puhul ja ka öiseks 

uriinikogumiseks urostoomiga patsientidel. 750 ml mahuga kott on mõeldud uriini 

kogumiseks, ka meeste väliste kateetrite puhul. Seda saab kinnitada jalale, voodile, 

ratastoolile. Mõlemad kotid on mõeldud ühekordseks kasutamiseks kuni kolme päeva 

vältel. 

Mediq Eesti OÜ taotleb alljärgnevate Medeco B.V. toodetud uriinikottide lisamist 

haigekassa meditsiiniseadmete loetellu: 

• Curion voodi külge kinnitatav uriinikott 2000 ml  

• Curion uriinikott 2000 ml steriilne 
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Mõlemad taotletavad kotid on ette nähtud kinnitamiseks voodi külge. Esimese koti 

kasutusaeg on 24 tundi, teisel mitu päeva. 

Uriinikogumiskotid on mõeldud uriini kogumiseks, need saab ühendada kateetri või 

tilgakoguja/peenise kattega. Kotid koosnevad voolikust, kotist ja sulgurist. Kehal 

kantavaid uriinikotte kantakse riiete all ja kinnitatakse vastava kinnitusega puusa või 

sääre külge. Koti külge saab ööseks ühendada suurema kehal mitte kantava koti. 

Suuremahulised kehal mitte kantavad kotid toetatakse voodi külge või eraldi hoidjale. 

Suuremahulisi kotte kasutavad enamasti väheliikuvad patsiendid, samuti ratastooli 

kasutajad1. 

2. Meditsiiniseadme kulutõhususe hinnang 

2.1 Meditsiiniseadme kulud (hind) 

Taotletavate uriinikottide pakendite hinnad on toodud allolevas tabelis: 

Tabel 1. Taotletavate uriinikottide hinnad. 

Pakendi nimetus 
Tk 

pakendis  
Hind (€) 

Tk hind 

(€) 

Kinnitus-

koht 

Kasutus-

aeg  
Piirhinnarühm 

Conveen uriinikott 500 ml, 

voolik 50cm 
1 3,27 3,27 

Jalg või 

voodi Kuni 7 

päeva 

  

  

Kehal kantav uriinikott 

Conveen uriinikott 350 ml, 

voolik 50cm 
1 3,27 3,27 

Jalg või 

voodi 
Kehal kantav uriinikott 

Conveen uriinikott 750 ml, 

voolik 50cm 
1 3,27 3,27 

Jalg või 

voodi 
Kehal kantav uriinikott 

Coloplast öine 

uriinikogumiskott 1500 ml 
1 3,98 3,98 voodi   

Kehal mitte kantav 

uriinikott 

Uromed uriinikott Cystobag 

2 liitrit, steriilne 
1 xx xx 

voodi, 

ratastool 
3 päeva 

Kehal mitte kantav 

uriinikott 

Uromed uriinikott Cystobag 

Mini 750 ml, mitte-steriilne 
1 xx xx 

jalg, voodi, 

ratastool 
3 päeva Kehal kantav uriinikott 

Curion voodi külge 

kinnitatav uriinikott 2000 ml  
1 0,35 0,35 voodi 24 h 

Kehal mitte kantav 

uriinikott 

Curion uriinikott 2000 ml 

steriilne 
10 11,5 1,15 voodi 

1-3 

päeva 

Kehal mitte kantav 

uriinikott 

2.2 Võrdlus Eestis kasutatavate alternatiivsete raviviiside, sealhulgas 

meditsiiniseadmete, ravimite ja tervishoiuteenuste kuludega 

Käesolevalt haigekassa uriinikogumiskotte ei hüvita. Alates 2022. aastast hakkab 

haigekassa uriinikotte hüvitama Sotsiaalkindlustusameti asemel. 

Sotsiaalkindlustusamet hüvitab abivahendite loetelu alusel uriinikotte 50% 

soodusmääraga 10 tk kuus. Kehal kantavate uriinikottide piirhind on 4,60 eurot ja 

keskmine hind 2019. aasta statistika põhjal oli 3,30 eurot. Taotletavate kehal kantavate 

uriinikottide 1 tk hind jääb alla piirhinna, seejuures on Conveen uriinikottide hind 

ligilähedane keskmisele hinnale, Uromed uriinikott Cystobag Mini hind ületab seda 

0,68 euro võrra. Kehal mitte kantavate uriinikottide piirhind on 1,18 eurot ja keskmine 

hind 2019. aasta statistika põhjal oli 1,10 eurot. Taotletavate kehal mitte kantavate 

uriinikottide hind varieerub vahemikus 0,35-3,98 eurot, erineb ka nende kasutusperiood 

(1-3 päeva). 

2.3 Patsiendi poolt tehtavad kulutused  

Patsiendi omaosalus on 10% pakendile rakenduvast piirhinnast ja vajadusel lisaks 

piirhinda ületav summa.  
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2.4 Tervishoiuteenuste ja soodusravimite kulud  

Ei muutu taotletavate meditsiiniseadmete lisandumisest. 

2.5 Ajutise töövõimetuse hüvitiste kulud  

Ei muutu taotletavate meditsiiniseadmete lisandumisest. 

2.6 Võimaliku sotsiaalabi vajaduse kulud  

Ei muutu taotletavate meditsiiniseadmete lisandumisest. 

2.7 Patsiendi töövõime taastamise kulud ning mõju tema sissetulekutele  

Ei muutu taotletavate meditsiiniseadmete lisandumisest. 

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 

Sotsiaalkindlustusamet hüvitas 2019. aastal kehal kantavaid uriinikotte 201 isikule 

kokku 3786 tk ja kehal mitte kantavaid uriinikotte 741 isikule kokku 18155 tk. Üks isik 

kasutas aastas keskmiselt vastavalt 18,8 ja 24,5 kotti. Uriinikogumiskottide hüvitamisel 

haigekassa poolt jääb nende kasutajate arv ja kasutamise maht tõenäoliselt samaks. 

Uriinikogumiskottide hüvitamisega soodusmääraga 90% kaasneb haigekassa eelarvele 

lisakulu ca 30 500 eurot. 

3.2 Meditsiiniseadme kasutamise mõju tervishoiuteenuste kättesaadavusele 

Ei mõjuta tervishoiuteenuste kättesaadavust. 

3.3 Meditsiiniseadme hüvitamine muudest avalikest vahenditest 

Käesolevalt hüvitab uriinikotte Sotsiaalkindlustusamet, kuid 2022. aastast vaid 

haigekassa. 

3.4 Meditsiiniseadme optimaalse kasutamise tagamise võimalikkus läbi kohaldamise 

tingimuste 

Sotsiaalkindlustusamet hüvitab uriinikotte 50% soodusmääraga 10 tk kuus. Sellele 

tuginedes on põhjendatud hüvitada meditsiiniseadmete loetelu kaudu 60 kotti 

poolaastas soodusmääraga 90%. Kottide hüvitamine on põhjendatud patsientidele, kes 

kasutavad kateetrit või uriinikogujat. Täpne hüvitamise tingimus töötatakse välja 

koostöös erialaekspertidega. 

3.5 Meditsiiniseadme väär- ja liigkasutamise võimalikkus ja majanduslikud tagajärjed, 

arvestades seejuures patsiendi isikupära ja eluviisi võimalikku mõju ravi 

tulemustele 

Uriinikottide liigkasutamine ei ole tõenäoline. Väärkasutamise vältimiseks on oluline 

kottide korrektse kasutamise õpetamine patsientidele. 
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4. Kokkuvõte 

Taotletakse erinevate uriinikogumiskottide lisamist haigekassa meditsiiniseadmete 

loetellu. Haigekassa hakkab alates 2022. aastast hüvitama uriinikotte 

Sotsiaalkindlustusameti asemel. Uriinikogumiskotid on vajalikud kateetrite ja 

tilgakogujate kasutajatele. Eristatakse väiksemaid kotte, mis kinnitatakse jalale, ja 

suuremaid kotte, mis kinnitatakse voodi või ratastooli külge. Uriinikottide hüvitamisega 

soodusmääraga 90% kaasneb haigekassa eelarvele lisakulu ca 30 500 eurot. Kottide 

hüvitamise tingimus töötatakse välja koostöös erialaspetsialistidega. 

5. Kasutatud kirjandus 

 
1 https://www.continenceproductadvisor.org/urinecollectionbags  

https://www.continenceproductadvisor.org/urinecollectionbags

