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EHK meditsiiniseadmete loetelu muutmise ettepaneku kriteeriumitele vastavuse 

hinnang 

Taotluse nimetus 
Liimieemaldaja B.Braun 50 ml 

MSA kood 10264 

Aasta 2017 

1. Lühikokkuvõte taotlusest 

B.Braun Medical OÜ taotleb liimieemaldaja B.Braun 50 ml (hinnaga XXX €) lisamist 

haigekassa meditsiiniseadmete loetellu. 

Meditsiiniseadme loetellu lisamist taotletakse analoogsetel tingimustel juba 

hüvitatavate stoomi nahapuhastusvahenditega. 

Taotletav liimieemaldaja B.Braun 50 ml on oma omadustelt võrdväärne analoog 

haigekassa meditsiiniseadmete loetelu kaudu käesoleval ajal hüvitatavate stoomi 

nahapuhastuspadjakestele ja nahapuhastusvahenditele. 

2. Meditsiiniseadme kulutõhususe hinnang 

2.1 Meditsiiniseadme kulud (hind) 

Liimieemaldaja B.Braun 50 ml jaemüügihind on XXX €. 

2.2 Võrdlus Eestis kasutatavate alternatiivsete raviviiside, sealhulgas 

meditsiiniseadmete, ravimite ja tervishoiuteenuste kuludega 

Käesoleval ajal hüvitab haigekassa erinevaid stoomihooldusvahendeid kolo-, ileo- ja 

urostoomiga patsientide raviks 90% soodusmääraga lähtuvalt meditsiiniseadme 

pakendi piirhinnast.  

Seejuures stoomi nahapuhastuspadjakeste ja nahapuhastusvahendite hüvitamisele on 

kehtestatud järgnev piirang: haigekassa võtab üle stoomi nahapuhastuspadjakeste ja 

nahapuhastusvahendi eest tasu maksmise kohustuse kuni 200 nahapuhastuspadjakese 

või nelja nahapuhastusvahendi eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, 

kellel on kolo-, ileo- või urostoom. 

Kehtiv meditsiiniseadmete loetelu koos hüvitamistingimustega on leitav 

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

Taotletav liimieemaldaja B.Braun 50 ml on oma omadustelt võrdväärne analoog 

haigekassa meditsiiniseadmete loetelu kaudu käesoleval ajal hüvitatavatele stoomi 

nahapuhastusvahenditele. 

Taotletava liimieemaldaja B.Braun 50 ml hind on XX senti kõrgem käesoleval ajal 

meditsiiniseadmete loetelu kaudu hüvitatavate samasse piirhinnarühma kuuluvate 

nahapuhastusvahendite hinnast. 

Uue toote lisandumisel meditsiiniseadmete loetellu rakenduks alates 01.01.2018 stoomi 

nahapuhastusvahendite piirhinnarühmas haigekassa soodustuse arvutamisel piirhind, 

mille aluseks oleks ConvaTec Niltac meditsiiniliste toodete ja liimainete eemaldaja 

(sprei) 50 ml jaemüügihind 10,45 €. 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/129122016070
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2.3 Patsiendi poolt tehtavad kulutused  

Patsiendi omaosalus on 10% nahapuhastusvahendite piirhinnast või piirhinnarühma 

sisesest piirhinnast.  

Taotletava nahapuhastusvahendi korral on patsiendi omaosalus XX €. 

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 

Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete kasutusstatistika kohaselt hüvitati erinevaid 

stoomi nahapuhastusvahendeid 2016. aastal alljärgnevalt: 

Kood MS pakendi nimetus Isikuid Pakendeid Summa 

(€) 

EHK poolt 

tasutud (€) 

7003741 ConvaCare nahapuhastuspadjake 100 tk, ConvaTec 509 1 200,50 15 133,38 13 618,77 

7007172 ConvaTec Niltac meditsiiniliste toodete ja liimainete 

eemaldaja (sprei) 50ml 

281 801,00 8 370,20 7 532,84 

Kolostoomi nahapuhastuspadjakesed ja nahapuhastus-

vahendid kokku 

673 2 001,50 23 503,58 21 151,61 

7003741 ConvaCare nahapuhastuspadjake 100 tk, ConvaTec 119 265,00 3 345,85 3 004,73 

7007172 ConvaTec Niltac meditsiiniliste toodete ja liimainete 

eemaldaja (sprei) 50ml 

70 193,00 2 016,85 1 815,04 

Ileostoomi nahapuhastuspadjakesed ja nahapuhastus-

vahendid kokku 

159 458,00 5 362,70 4 819,77 

7003741 ConvaCare nahapuhastuspadjake 100 tk, ConvaTec 157 351,36 4 426,63 3 984,33 

7007172 ConvaTec Niltac meditsiiniliste toodete ja liimainete 

eemaldaja (sprei) 50ml 

72 213,00 2 221,95 1 999,66 

Urostoomi nahapuhastuspadjakesed ja nahapuhastus-

vahendid kokku 

196 564,36 6 648,58 5 983,99 

Uue toote lisandumisel meditsiiniseadmete loetellu rakenduks alates 01.01.2018 stoomi 

nahapuhastusvahendite piirhinnarühmas haigekassa soodustuse arvutamisel piirhind. 

Eeltoodust lähtuvalt liimieemaldaja B.Braun 50 ml lisamisega haigekassa 

meditsiiniseadmete loetellu lisakulu ravikindlustuse eelarvele ei kaasne, kuna 

haigekassa soodustuse arvutamisel rakendub piirhind, küll aga laieneb hüvitatavate 

stoomi nahapuhastusvahendite valik. 
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3.2 Meditsiiniseadme kasutamise mõju tervishoiuteenuste kättesaadavusele  

Ei mõjuta tervishoiuteenuste kättesaadavust. 

3.3 Meditsiiniseadme hüvitamine muudest avalikest vahenditest 

Ei muutu võrreldes varasema aastaga. 

3.4 Meditsiiniseadme optimaalse kasutamise tagamise võimalikkus läbi kohaldamise 

tingimuste 

Meditsiiniseadme optimaalne kasutamine on tagatud läbi kohaldamise tingimuste. 

3.5 Meditsiiniseadme väär- ja liigkasutamise võimalikkus ja majanduslikud tagajärjed, 

arvestades seejuures patsiendi isikupära ja eluviisi võimalikku mõju ravi 

tulemustele 

Meditsiiniseadme väär- ja liigkasutamise ei ole tõenäoline. 

4. Kokkuvõte 

Taotletav liimieemaldaja B.Braun 50 ml on oma omadustelt võrdväärne analoog 

haigekassa meditsiiniseadmete loetelu kaudu käesoleval ajal hüvitatavate stoomi 

nahapuhastuspadjakestele ja nahapuhastusvahenditele. 

Taotletava liimieemaldaja B.Braun 50 ml hind on XX senti kõrgem käesoleval ajal 

meditsiiniseadmete loetelu kaudu hüvitatavate samasse piirhinnarühma kuuluvate 

nahapuhastusvahendite hinnast. 

Uue toote lisandumisel meditsiiniseadmete loetellu rakenduks alates 01.01.2018 stoomi 

nahapuhastusvahendite piirhinnarühmas haigekassa soodustuse arvutamisel piirhind. 

Eeltoodust lähtuvalt liimieemaldaja B.Braun 50 ml lisamisega haigekassa 

meditsiiniseadmete loetellu lisakulu ravikindlustuse eelarvele ei kaasne, küll aga 

laieneb hüvitatavate stoomi nahapuhastusvahendite valik. 

5. Kasutatud kirjandus 

Taotlusele lisatud materjalid. 


