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EHK meditsiiniseadmete loetelu muutmise ettepaneku kriteeriumitele vastavuse 

hinnang 

Taotluse nimetus Breeze Facial Comfort näomask (suurused S, M, L) 

MSA kood 10201 

Aasta 2017 

1. Lühikokkuvõte taotlusest 

Linus Medical OÜ taotleb alljärgnevate CPAP seadme maskide lisamist haigekassa 

meditsiiniseadmete loetellu: 

-  Breeze Facial Comfort näomask (suurus S) 

- Breeze Facial Comfort näomask (suurus M) 

- Breeze Facial Comfort näomask (suurus L) 

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 Breeze Facial Comfort näomask (suurused S, M, L) 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 täisnäomaske2: 

 

Kood Nimetus Piirhind (eurodes) 

8007141 Philips Respironics ComfortFull 2 täisnäomask (suurus L) 163,5 

8006180 Philips Respironics ComfortFull 2 täisnäomask (suurus S) 163,5 

8002463 Philips Respironics ComfortFull 2 täisnäomask (suurus M) 163,5 

7016374 Täisnäomask Amara Gel suurus L 226,69 

7016363 Täisnäomask Amara Gel suurus M 226,69 

7016352 Täisnäomask Amara Gel suurus S 226,69 

7016341 Täisnäomask Amara Gel suurus P 226,69 
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7016217 ResMed AirFit F10 for Her täisnäomask M 226,7 

7016206 ResMed AirFit F10 for Her täisnäomask S 226,7 

7016194 ResMed AirFit F10 for Her täisnäomask XS 226,7 

7016183 ResMed AirFit F10 täisnäomask suurus L 226,7 

7016172 ResMed AirFit F10 täisnäomask suurus M 226,7 

7016161 ResMed AirFit F10 täisnäomask suurus S 226,7 

7014002 Täisnäomask Quatro Air 226,7 

7006148 Täisnäomask L Amara Mask W/Hgr Int 226,7 

7006137 Täisnäomask M Amara Mask W/Hgr Int 226,7 

7006126 Täisnäomask S Amara Mask W/Hgr Int 226,7 

7006115 Täisnäomask S Amara Mask W/RS Frame and RS Hgr Int 226,7 

7006104 Täisnäomask P Amara Mask W/RS Frame and RS Hgr Int 226,7 

7004179 Suu-ninamask ComfortGel Full (S, M, L) 226,7 

7004056 Täisnäomask Mirage Quattro 25 × 40 × 10 226,7 

7004034 Täisnäomask Quattro FX 27 × 44 × 10 226,7 

8009132 Philips Respironics Amara View täisnäomask (suurus M)* 237,62 

8002086 Philips Respironics Amara View täisnäomask (suurus L)* 237,62 

8002079 Philips Respironics Amara View täisnäomask (suurus S)* 237,62 

7003370 Mask Comfort Lite 2 komplekt* 242,67 

7005103 FitLife Total Face Mask* 261,6 

* 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 (Suu-ninamask ComfortGel 

Full (S, M, L)) piirhind, milleks on 226,70 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. 

Breeze Facial Comfort näomaskide jaemüügihind on odavuselt teises hinnaklassis 

võrreldes meditsiiniseadmete loetelus olevate täisnäomaskide hindadega. 

2.3 Patsiendi poolt tehtavad kulutused – toote maksumuseks patsiendile kujuneb 

0,1*xx = xx eurot. 

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 

Taotletavate CPAP seadme täisnäomaskide hind on odavuselt teises hinnaklassis 

võrreldes loetellu kuuluvate täisnäomaskide maksumusega, seega uute maskide 

meditsiiniseadmete loetellu lisandumisega lisakulu ravikindlustuse eelarvele ei kaasne, 

pigem võib oodata kokkuhoidu soodsamate maskide valiku laienemise ning piirhinna 

alanemise tulemusel -  eeldusel, et loetelus olevate seadmete hind jääb samaks, 

kujuneks uueks täisnäomaskide piirhinnaks xxx eurot.  

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 Breeze Facial Comfort näomaskid (suurused S, M, L) on oma omadustelt 

samaväärsed juba loetelus olevate täisnäomaskidega, seejuures uute maskide hind on 

odavuselt teises hinnaklassis loetellu kuuluvate täisnäomaskide maksumustega 

võrreldes. Seega uute maskide meditsiiniseadmete loetellu lisandumisega lisakulu 

ravikindlustuse eelarvele kaasne, pigem võib oodata kokkuhoidu soodsamate maskide 

valiku laienemise ning piirhinna alanemise tulemusel. Eeltoodust lähtuvalt peab 

haigekassa põhjendatuks taotletud täisnäomaskide loetellu lisamist. 

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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