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Eesti Haigekassale 

 

Alltooduna vastused Teie poolt esitatud lisaandmete küsimisele Eesti Torakaalkirurgia Seltsi 

poolt esitatud taotlusele „TachoSil ravimkäsna kasutamine täiendava vahendina torakaalkirurgias 

hemostaasi parandamiseks ja õhulekke peatamiseks ning ärahoidmiseks“: 

1. Kas antud teenust võib kasutada ka teistel erialadel? Kui jah, millistel?   

TachoSIL ravimkäsna kasutamiseks on kaks peamist näidustust: verejooksu sulgemine ja 

õhulekke peatamine. Verejooksu peatamiseks võib TachoSIL ravimkäsna kasutada kõigil 

kirurgilistel erialadel, kuid õhulekke peatamise näidustus saab esineda vaid torakaalkirurgia 

erialal. 

2. Kas olete kasutanud 2013. aastal igapäeva praktikas TachoSil käsna? Kui jah, palume esitada 

2013. aasta kasutusstatistika erineva suurusega käsnade lõikes.   

TachoSIL ravimkäsn on kasutusel torakaalkirurgias juba aastaid. Tartu Ülikooli Kliinikumis ja 

Põhja-Eesti Regionaalhaiglas on 2013 aastal kasutatud eri suurusega ravimkäsnasid vastavalt 

tabelis toodule: 

Originaal Kliinikum PERH 

Tachosil käsn 2,5*3*0,5cm 14 47 

Tachosil käsn 4,8*4,8*0,5cm N2 19 0 

Tachosil käsn 9,5*4,8*0,5cm 20 43 

KOKKU 53 90 

 

Täpset statistikat ei ole peetud TachoSILi kasutamise kohta erialade lõikes, kuid hinnanguliselt 

on nii Kliinikumis, kui ka PERHis 2/3-3/4 TachoSILi ravimkäsnadest kasutatud torakaalkirurgia 

erialal. 

3. Kas TachoSil käsna kasutamine on potentsiaalselt näidustatud kõigi tervishoiuteenuste loetelu 

§-s 49 nimetatud operatsioonidega? Kui ei, millistega on enamasti seotud.   

TachoSILi ravimkäsna kasutamine on seotud operatsioonidega, mille käigus teostatakse 

kopsuresektsioon või on võimalus kopsu parenhüümi vigastuse tekkimiseks. Viimase tekkimise 

võimalus on praktiliselt kõigil torakaalkirurgilistel operatsioonidel olles sageli seotud pleuraõõne 

liidete vabastamisega. Tervishoiuteenuste loetelu § 49 sisaldab küll üksikuid operatsioone, kus 

TachoSIL ravimkäsna kasutamise vajaduse tõenäosus on väga madal, kuid kuna kasutusvajadus 

võib tekkida suurema osa operatsioonide käigus, siis ilmselt ei ole mõttekas TachoSILi 

ravimkäsna kasutust piirata üksikute operatsioonidega. 

 



4. Palume esitada erinevat suurust käsnade kohta ostuarve koopia või hinnapakkumine. 

Alltooduna Kliinikumile tehtud viimane kehtiv hinnapakkumine TachoSILi ravimkäsna ostuks: 

 

Toote nr  Hind käibemaksuta 

1132225 TACHOSIL 2,5x3x0,5 CM N1 48,00 

1132223 TACHOSIL 4,8x4,8x0,5 CM N2 275,01 

1132219 TACHOSIL 9,5x4,8x0,5 CM N1 250,02 
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