
Lk 1 / 3 

 

EHK meditsiiniseadmete loetelu muutmise ettepaneku 

kriteeriumitele vastavuse hinnang 
 

Taotluse nimetus Valmistatav tugikorsett Taylor Corset TC101 ja TC200A  

(toote nimetus ja kood MSA-s: 

Tugikorsett Taylor Corset TC101 ja TC200A, 9320) 

Taotluse number 11507 

1. Lühikokkuvõte taotlusest 

Jalakabinet OÜ taotleb alljärgnevate meditsiiniseadme pakendite lisamist haigekassa 

meditsiiniseadmete loetellu: 

- Valmistatav tugikorsett Taylor Corset TC101 ja TC200A  

(toote nimetus ja kood MSA-s: Tugikorsett Taylor Corset TC101 ja TC200A, 9320). 

Tooted on saadaval järgmistes suurustes: S, M, L, XL. 

 

Taylor Corset TC101 ja TC200A on arsti poolt määratav tugikorsett, mis on näidustatud 

järgmiste seisundite korral: küfoos, lülisamba kinnikiilumine, selja- ja nimmepiirkonna 

vigastused, nakkushaigused, mis mõjutavad lülisammast, seljaaju ketassong, 

postoperatiivne ravi, osteoporoos, dorsalgia. TC200A mudel on sobilik rippuva kõhuga 

patsientidele. Toote lisamist meditsiiniseadmete loetellu taotletakse samadel 

tingimustel sinna juba kuuluvate toodetega. 

 

Lähtuvalt haigekassa meditsiiniseadmete kasutusstatistikast1 kompenseeriti esmaseid 

varaseid selja- ja nimmepiirkonna ortoose 2015. aastal 1988 patsiendile, kulu 

ravikindlustuse eelarvele oli 320 166 eurot. 

2. Meditsiiniseadme kulutõhususe hinnang 

2.1 Meditsiiniseadme kulud (hind) 

Taotletava meditsiiniseadmete Tugikorsett Taylor Corset TC101 ja TC200A 

jaemüügihind on xxx eurot. 

2.2 Võrdlus Eestis kasutatavate alternatiivsete raviviiside, sealhulgas 

meditsiiniseadmete, ravimite ja tervishoiuteenuste kuludega 

 

Taotletavad meditsiiniseadmed Tugikorsett Taylor Corset TC101 ja TC200A on 

alternatiiviks kipssidemele, seade on sobiv lühiaegseks kasutamiseks seljatrauma korral 

ning operatsioonijärgselt. Seade on võrreldav meditsiiniseadmete loetelus olevate  

tugikorsettidega.  

Käesoleval ajal hüvitab haigekassa esmaseid varaseid selja- ja nimmepiirkonna ortoose 

(§ 49)2 90% soodusmääraga. Seejuures on hüvitamisele seatud alljärgnev piirang: 

haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku esmase varase selja- ja 

nimmepiirkonna ortoosi eest tasu maksmise kohustuse üks kord kuue kuu jooksul pärast 

operatsiooni või traumat. 

 

Taylor Corset TC101 ja TC200A maksumus on võrreldav mõningate valmistatavate 

meditsiiniseadmete loetellu kuuluvate tugikorsettide hinnaga, kuid xxx eurot kallim 

võrreldes tabelis 1 toodud Orlimani seadmetega. Võrreldes toodete omadusi ja 

kasutusnäidustusi, siis võib tõdeda, et toodetel on teatavaid erisusi, kuid suures osas 
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kasutusnäidustused kattuvad. Näiteks on samalaadsete omadustega valmistatavad 

seljaortoosid Orliman Lumbitron art. LT-280 ja LT-290. Taotleja on Taylor Corset 

TC101 ja TC200A kallimat maksumust põhjendanud asjaoluga, et toodet saab 

valmistada ka individuaalselt mõõtude järgi. Siiski, tutvudes kasutamisjuhendis toodud 

paigaldusinstruktsioonidega, on haigekassa hinnangul tegu kohaldatavate toodetega. 

Antud väidet on kinnitanud ka Terviseamet, sest tootja on turule lasknud seadme CE-

märgistatava seadmena, mitte tellimusmeditsiiniseadmena. Eeltoodust lähtuvalt, ei ole 

kõrgem hind põhjendatud. 

 

Tabel 1 

Kood Nimetus Piirhind (€) 

7013090 

Kohaldatav tugikorsett, Orliman, art. Lumbitron Elite art. 

LTG-285 104,89 

7013102 

Kohaldatav tugikorsett, Orliman, art. Lumbitron Elite art. 

LTG-275 104,89 

7013113 

Kohaldatav tugikorsett, Orliman, art. Lumbitron Elite Duo 

art. LTG-305 104,89 

7013124 

Kohaldatav tugikorsett, Orliman, art. Lumbitron Elite Duo 

art. LTG-375 104,89 

7013179 Valmistatav seljaortoos Orliman, Lumbitron art. LT-280 104,89 

7013180 Valmistatav seljaortoos Orliman, Lumbitron art. LT-290 104,89 

  

2.3 Patsiendi poolt tehtavad kulutused – ei muutu 

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 

3. Meditsiiniseadme vastavus ravikindlustuse rahalistele võimalustele, sealhulgas muu 

avaliku rahastamisallika olemasolu 

3.1 Meditsiiniseadme lühi- ja pikaajaline mõju ravikindlustuse eelarvele, sealhulgas 

mõju tervishoiuteenuste, soodusravimite ja töövõimetushüvitiste kuludele 

Taotletavate tugikorsettide hind on xxx eurot kallim meditsiiniseadmete loetellu 

kuuluvate omadustelt võrreldavate Orlimani seljaortooside maksumustest. Haigekassal 

ei ole võimalik prognoosida, milliseks kujuneb uute seadmete osakaal 

meditsiiniseadmete seas, kuid kui seade hakkab asendama odavamaid tooteid, siis uue 

ortoosi meditsiiniseadmete loetellu lisandumisega kaasneb lisakulu ravikindlustuse 

eelarvele. 

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 tingimused ei vaja muutmist 

3.5 Meditsiiniseadme väär- ja liigkasutamise võimalikkus ja majanduslikud tagajärjed 

– ei ole tõenäoline 

4. Kokkuvõte 
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Taotletavate meditsiiniseadmete - Tugikorsett Taylor Corset TC101 ja TC200A (toote 

nimetus ja kood MSA-s: Tugikorsett Taylor Corset TC101 ja TC200A, 9320) näol on 

haigekassa hinnangul tegemist loetelus olevate Orlimani tugikorsettidega võrreldavate 

seadmetega, seejuures taotletavate seadmete maksumus on xxx eurot kallim. 

Haigekassal ei ole võimalik prognoosida, milliseks kujuneb uue meditsiiniseadme 

osakaal meditsiiniseadmete seas, kuid kui seade hakkab asendama odavamaid tooteid, 

siis uute ortooside meditsiiniseadmete loetellu lisandumisega kaasneb lisakulu 

ravikindlustuse eelarvele. Laiendamaks haigekassa poolt hüvitatavate seljaortooside 

valikut kindlustatutele, peab haigekassa põhjendatuks meditsiiniseadmete loetellu 

lisamist täiendava hinnaalandusega xx % ulatuses ehk seadme maksumus ei tohi ületada 

xxx eurot. 

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/129122015066# 

                                                 


