
• Millised VAC-süsteemi seadmed on raviasutustes kasutusel? Mis on nende maksumus? Kui 
kasutusel on nii statsionaarsed kui portatiivsed, siis palume need eraldi välja tuua. 
Üksikasjaliku kirjelduse kasutatavate VAC-süsteemi seadmete kohta on esitanud SA PERHi 
plastika- ja põletusravi arst dr Tiiu Kaha juulis 2020. 
 

• Millises osakaalus statsionaarseid ja portatiivseid seadmeid raviasutustes kasutatakse? 
Praeguse ettekujutuse kohaselt võiks olla 7-8 statsionaarse süsteemi kohta 1 portatiivne 
seade.  
 

• Kui kaua ja millise regulaarsusega on üks seade ühe ravijuhu kohta kasutusel? Kas 
statsionaarse ja portatiivse seadme osas on erinevusi kasutuse kestuse/regulaarsuse osas? 
Palume erisused välja tuua. 
Portatiivse seadme (konkreetselt Avelle) kasutuskestus on 30 päeva (hind 130 eurot), patsient 

võib vajada 2-3 30-päevalist kuuri, s.t 2-3 seadet. Ühe seadme 30-päevase kasutamise jooksul 

vajab patsient 4-5 plaastrivahetust: 5 plaastri hind on 150 eurot. 

Statsionaarse seadme kasutus on 1-3 nädalat ühe paigaldusega. Kui tegemist ulatusliku ja 

rohke eritusega haavaga, toimub korduv švammi vahetus 2-4 päeva järel. 

 

• Millised ühekordsed materjalid lisanduvad seadmele? Kui sagedasti on vajalik neid vahetada? 
Mis on nende maksumus? Erinevate seadmete puhul palume ühekordsed materjalid eraldi 
välja tuua. 
Portatiivse seadme kasutamisel lisanduvad plaastrid 5 kaupa karbis (karbi hind 150 eurot). 

Portatiivse seadme 30-päevase töötsükli jooksul vajatakse 4-5 plaastrivahetust (s.o 1 karp) 

 

• Milliseid seadmeid on plaanis kasutada ambulatoorsel ravil? Palume välja tuua konkreetsed 
seadmed. 
PERHis on kasutusel olnud Avelle tüüpi (tootja ConvaTec) seade, sellest ka kogemus. 

 

• Olemasolevale teenusele kehtib rakendustingimus: Koodiga 2676L tähistatud 
tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse järgmistel juhtudel: traumaatilised või infektsioonist 
tingitud tüsilikud pehmekoe defektid; sügavad (IV astme) põletused. Kas hetkel kehtivad 
sihtrühmad on asjakohased? 
Jah, on. 
 

• Olete välja toonud, milliste näidustuste korral oleks sobilik patsient saata kodusele ravile 
ortopeedia erialal. Kuna teenust kasutatakse ka teistel erialadel, kas teile on teada, et 
ambulatoorseid juhte lisanduks ka teistel erialadel? Millistel erialadel? 
Ambulatoorse VAC-teraapia kasutamine võiks lisanduda ka üldkirurgias, plastikakirurgias. 

 

• Milline on teie hinnangul patsientide arvu prognoos ühe aasta kohta, kes teenust 
ambulatoorselt kasutaksid? 
Prognoosida on keeruline, kuna portatiivse seadme kasutamise kogemus on lühiajaline: ehk 
25-30 patsienti aastas? 
 

• Kui pikalt keskmiselt patsient teenust ambulatoorselt kasutaks? 
Kõige pikem kasutusaeg on tõenäoliselt patsientidel, kelle põhihaigus on diabeet - 2-3 kuud 

(ehk siis 2-3 seadet/pumpa); minimaalne aeg võiks olla 20-30 päeva (1 seadme/pumba 

töötamisaeg) 

 


