Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määrus nr 74
„Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning
abivahendi kaardi andmed“
Lisa
(sotsiaalministri 12.09.2019 määruse nr 58 sõnastuses)

Abivahendite loetelu
ISO kood

ISO-koodi nimetus

SKA poolt kompenseeritava abivahendi
täpsustus või abivahendi grupi kitsendus

04

ABIVAHENDID INIMESE RAVIKS

04.33
04.33.03

Lamatiste vältimise abivahendid
istmepadjad ja muud tooted lamatiste
vältimiseks

04.33.03.01

istmepadjad lamatiste vältimiseks

keskmise, kõrge ja väga kõrge lamatiste
riskiga kasutajale mõeldud istmepadi

04.33.03.02

muud tooted lamatiste vältimiseks

kõik muud tooted lamatiste vältimiseks v.a
istmepadjad ja madratsid

04.33.06

madratsid lamatiste vältimiseks

keskmise, kõrge ja väga kõrge lamatiste
riskiga kasutajale mõeldud madrats

04.48
04.48.08

Liikumis-, jõu- ja tasakaalutreeningu seadmed
seisuraamid, -toed, püstitõusmisfunktsiooniga
seisuraamid ja -toed

Abivahendi
kasutusaeg

Müük
/ Üür

2a

M

Piirlimiit
perioodis

Individuaal
ne
abivahend

Abivahend, mis on
otseselt seotud
hooldusteenuse
osutamise või
teenuse
osutamiseks
kasutatava hoonega

Piirmäär (%)

Piirhind (üür)

Piirhind
(müük)

Isiku
omaosaluse
miinimum

Ühik

06

ORTOOSID JA PROTEESID
Lülisamba ortoosid
Lülisamba ortoosid

06.03.03

ristluu-niude ortoosid

06.03.03.01

ristluu-niude ortoosid (masstoode)

06.03.03.02

ristluu-niude ortoosid (individuaalselt
valmistatud)
nimme-ristluu ortoosid

06.03.06

1 tk / kasutusaeg
2 tk / kasutusaeg
3a

M

1 tk / kasutusaeg

8a

Ü

1 tk / kasutusaeg

2a

M

H

90

-

400,00

7,00

tk

80
90

-

30,00

7,00

tk

-

245,00

7,00

tk

90

106,00

-

-

kuu

1 tk / kasutusaeg

06.03.09

rindkere-nimme-ristluu ortoosid
rindkere-nimme-ristluu ortoosid
(masstoode)

06.03.12

rindkere-nimme-ristluu ortoosid
(individuaalselt valmistatud)
kaela ortoosid

06.03.12.01

kaela ortoosid (masstoode)

06.03.12.02

kaela ortoosid (individuaalselt
valmistatud)
kaela-rindkere ortoosid

06.03.09.02

06.03.15

AV vajaduse
tuvastaja

1 tk / kasutusaeg

1 tk / kasutusaeg

-

48,00

7,00

tk

90

-

170,00

7,00

tk

50

-

108,00

7,00

tk

90

-

108,00

7,00

tk

50

-

127,00

7,00

tk

90

-

840,00

7,00

tk

50

-

30,00

7,00

tk

90

-

30,00

7,00

tk

I

I

tellimusmeditsiiniseade (meditsiiniseadme
seadus § 8)
1 tk / kasutusaeg

50

I

tellimusmeditsiiniseade (meditsiiniseadme
seadus § 8)

I

tõend laieneb koodile 04.33.03.02

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut, õde

1 kord 4 aasta
jooksul

eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut

I

tellimusmeditsiiniseade (meditsiiniseadme
seadus § 8)

nimme-ristluu ortoosid (masstoode)
nimme-ristluu ortoosid (individuaalselt tellimusmeditsiiniseade (meditsiiniseadme
seadus § 8)
valmistatud)

06.03.09.01

I

1 tk / kasutusaeg

06.03.06.01
06.03.06.02

Hoolduse
minimaalne
sagedus
(üüriteenus)

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut, õde

ratastoolid

06.03
06.03

Näidustus

06.03.15.01

kaela-rindkere ortoosid (masstoode)

06.03.15.02

kaela-rindkere ortoosid
(individuaalselt valmistatud)

06.03.18

kaela-rindkere-nimme-ristluu ortoosid

06.03.18.01

kaela-rindkere-nimme-ristluu ortoosid
(masstoode)

06.03.18.02

kaela-rindkere-nimme-ristluu ortoosid
(individuaalselt valmistatud)

06.04
06.04.06

Abdominaalortoosid
songaplaastrid, vööd ja bandaažid

06.04.06.01

songaplaastrid, vööd ja bandaažid
(masstoode)

06.04.06.02

songaplaastrid, vööd ja bandaažid
(individuaalselt valmistatud)

06.06
06.06.03

Ülajäsemeortoosid
sõrmeortoosid

06.06.03.01

sõrmeortoosid (masstoode)

06.06.03.02

sõrmeortoosid (individuaalselt
valmistatud)

06.06.12

labakäe-randmeortoosid

06.06.12.01

labakäe-randmeortoosid (masstoode)

06.06.12.02

labakäe-randmeortoosid
(individuaalselt valmistatud)

06.06.13

labakäe-randme-sõrmeortoosid

06.06.13.01

labakäe-randme-sõrmeortoosid
(masstoode)

06.06.13.02

labakäe-randme-sõrmeortoosid
(individuaalselt valmistatud)

06.06.15

küünarliigeseortoosid

06.06.15.01
06.06.15.02

küünarliigeseortoosid (masstoode)
küünarliigeseortoosid (individuaalselt
valmistatud)

06.06.19

küünarliigese-randme-labakäeortoosid

06.06.19.01

küünarliigese-randmelabakäeortoosid (masstoode)

06.06.19.02
06.06.21

küünarliigese-randmelabakäeortoosid (individuaalselt
valmistatud)
õlaortoosid

06.06.21.01

õlaortoosid (masstoode)

06.06.21.02

õlaortoosid (individuaalselt
valmistatud)

tellimusmeditsiiniseade (meditsiiniseadme
seadus § 8)
1 tk / kasutusaeg

M

2 tk / kasutusaeg

M

1 tk / kasutusaeg /
ühe kehapoole
kohta

M

1 tk / kasutusaeg /
ühe kehapoole
kohta

M

1 tk / kasutusaeg /
ühe kehapoole
kohta

M

1 tk / kasutusaeg /
ühe kehapoole
kohta

M

1 tk / kasutusaeg /
ühe kehapoole
kohta

tellimusmeditsiiniseade (meditsiiniseadme
seadus § 8)

M

1 tk / kasutusaeg /
ühe kehapoole
kohta

580,00

7,00

tk

50

-

260,00

7,00

tk

90

-

520,00

7,00

tk

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond
50

-

96,00

7,00

tk

90

-

180,00

7,00

tk

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut
50

-

26,00

7,00

tk

90

-

50,00

7,00

tk

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut
50

-

52,50

7,00

tk

90

-

162,00

7,00

tk

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut
50

-

31,00

7,00

tk

90

-

162,00

7,00

tk

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut
50

-

43,00

7,00

tk

90

-

140,00

7,00

tk

I

tellimusmeditsiiniseade (meditsiiniseadme
seadus § 8)
2a

-

I

tellimusmeditsiiniseade (meditsiiniseadme
seadus § 8)
2a

90

I

tellimusmeditsiiniseade (meditsiiniseadme
seadus § 8)
2a

tk

I

tellimusmeditsiiniseade (meditsiiniseadme
seadus § 8)
2a

7,00

I

tellimusmeditsiiniseade (meditsiiniseadme
seadus § 8)
2a

55,00

I

tellimusmeditsiiniseade (meditsiiniseadme
seadus § 8)

2a

-

I

tellimusmeditsiiniseade (meditsiiniseadme
seadus § 8)

2a

50

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut
50

-

162,00

7,00

tk

90

-

162,00

7,00

tk

I

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut
50

-

72,50

7,00

tk

90

-

240,00

7,00

tk

06.06.24

õla-küünarliigeseortoosid

06.06.24.01

õla-küünarliigeseortoosid (masstoode)

06.06.24.02

õla-küünarliigeseortoosid
(individuaalselt valmistatud)
õla-küünarliigese-randmeortoosid

06.06.27

2a

M

1 tk / kasutusaeg /
ühe kehapoole
kohta

I

tellimusmeditsiiniseade (meditsiiniseadme
seadus § 8)
2a

M

1 tk / kasutusaeg /
ühe kehapoole
kohta

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut
50

-

72,50

7,00

tk

90

-

240,00

7,00

tk

I

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut

06.06.27.01

õla-küünarliigese-randmeortoosid
(masstoode)

06.06.27.02

õla-küünarliigese-randmeortoosid
(individuaalselt valmistatud)

06.06.30

õla-küünarliigese-randme-labakäe
ortoosid

06.06.30.01

õla-küünarliigese-randme-labakäe
ortoosid (masstoode)

06.06.30.02

tellimusmeditsiiniseade (meditsiiniseadme
seadus § 8)

06.12
06.12.03

õla-küünarliigese-randme-labakäe
ortoosid (individuaalselt valmistatud)
Alajäseme ortoosid
labajalaortoosid

06.12.03.01

pooljäik standardne tallatugi

piki-, ristivõlvi toega pooljäigad standardsed
tallatoed, silikoonist kannatoed

-

27,80

7,00

paar

06.12.03.02

individuaalselt valmistatud tallatugi

tellimusmeditsiiniseade (meditsiiniseadme
seadus § 8), dokumenteeritud, diagnostika või
jäljendi järgselt valmistatud individuaalne
tallatugi

-

65,00

7,00

paar

06.12.06

labajala-hüppeliigese ortoosid

06.12.06.01

labajala-hüppeliigese ortoosid
(masstoode)

06.12.06.02

labajala-hüppeliigese ortoosid
(individuaalselt valmistatud)

06.12.09

põlveortoosid

06.12.09.01
06.12.09.02

põlveortoosid (masstoode)

06.12.12

põlveortoosid (individuaalselt
valmistatud)
põlve-hüppeliigese ortoosid

06.12.12.01

põlve-hüppeliigese ortoosid
(masstoode)

06.12.12.02

põlve-hüppeliigese ortoosid
(individuaalselt valmistatud)

06.12.15

puusaortoosid, k.a
abduktsiooniortoosid

06.12.15.01

puusaortoosid, k.a
abduktsiooniortoosid (masstoode)

tellimusmeditsiiniseade (meditsiiniseadme
seadus § 8)
2a

ortopeedilised sisetallad ja tallatoed

tõendi alusel 2
a

2a

M

M

M

1 tk / kasutusaeg /
ühe kehapoole
kohta

2 paari /
kalendriaasta

1 tk / kasutusaeg /
ühe kehapoole
kohta

M

1 tk / kasutusaeg /
ühe kehapoole
kohta

I

M

1 tk / kasutusaeg /
ühe kehapoole
kohta

M

1 tk / kasutusaeg /
ühe kehapoole
kohta

7,00

tk

90

-

eritaotlus

7,00

tk

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut
50

-

eritaotlus

7,00

tk

90

-

eritaotlus

7,00

tk

vajadust tõendav või põhjendav diagnoos

50

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut
50

-

91,00

7,00

tk

90

-

520,00

7,00

tk

I

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut
50

-

120,00

7,00

tk

90

-

680,00

7,00

tk

I

tellimusmeditsiiniseade (meditsiiniseadme
seadus § 8)
2a

eritaotlus

I

tellimusmeditsiiniseade (meditsiiniseadme
seadus § 8)
2a

-

I

tellimusmeditsiiniseade (meditsiiniseadme
seadus § 8)
2a

50

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut
50

-

850,00

7,00

tk

90

-

850,00

7,00

tk

I

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut
50

-

82,00

7,00

tk

06.12.15.02

puusaortoosid, k.a
abduktsiooniortoosid (individuaalselt
valmistatud)

06.12.16

puusa-põlveortoosid

06.12.16.01

puusa-põlveortoosid (masstoode)

06.12.16.02

puusa-põlveortoosid (individuaalselt
valmistatud)
puusa-põlve-hüppeliigese ortoosid

06.12.18

06.12.18.01

puusa-põlve-hüppeliigese ortoosid
(masstoode)

06.12.18.02

puusa-põlve-hüppeliigese ortoosid
(individuaalselt valmistatud)

06.18
06.18.03

Ülajäsemeproteesid
käeosade proteesid

06.18.06

tellimusmeditsiiniseade (meditsiiniseadme
seadus § 8)

90

2a

M

1 tk / kasutusaeg /
ühe kehapoole
kohta

M

1 tk / kasutusaeg /
ühe kehapoole
kohta

5a

M

randmeproteesid

tellimusmeditsiiniseade (meditsiiniseadme
seadus § 8)

5a

M

1 tk / kasutusaeg /
ühe kehapoole
kohta
/
lapsed vastavalt
1 tk vajadusele
/ kasutusaeg /

06.18.09

küünarvarreproteesid

tellimusmeditsiiniseade (meditsiiniseadme
seadus § 8)

5a

M

ühe kehapoole
kohta
/
lapsed vastavalt
1 tk vajadusele
/ kasutusaeg /

06.18.12

küünarliigeseproteesid

tellimusmeditsiiniseade (meditsiiniseadme
seadus § 8)

5a

M

ühe kehapoole
kohta
/
lapsed vastavalt
1 tk vajadusele
/ kasutusaeg /

06.18.15

õlavarreproteesid

tellimusmeditsiiniseade (meditsiiniseadme
seadus § 8)

5a

M

ühe kehapoole
kohta
/
lapsed vastavalt
1 tk vajadusele
/ kasutusaeg /

06.18.18

õlaproteesid

tellimusmeditsiiniseade (meditsiiniseadme
seadus § 8)

5a

M

ühe kehapoole
kohta
/
lapsed vastavalt
vajadusele
1 tk / kasutusaeg /

06.18.00

hülsid

M

ühe kehapoole
kohta
/
lapsed vastavalt
vajadusele

06.18.00.01

lamineeritud hülss ülajäsemele

06.18.00.02

silikoonhülss ülajäsemele

06.24
06.24.03

Alajäsemeproteesid
jalaosade proteesid

06.24.09

06.24.12

3a

5a

M

sääreproteesid

tellimusmeditsiiniseade (meditsiiniseadme
seadus § 8)

5a

M

põlveproteesid

tellimusmeditsiiniseade (meditsiiniseadme
seadus § 8)

5a

M

tk

50

-

850,00

7,00

tk

90

-

850,00

7,00

tk

eritaotlus

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut

50

7,00

tk

90

7,00

tk

I

90

-

130,00

7,00

tk

eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

I

90

-

1 275,00

7,00

tk

eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

I

90

-

1 275,00

7,00

tk

eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

I

90

-

1 275,00

7,00

tk

eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

I

90

-

2 900,00

7,00

tk

eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

I

90

-

eritaotlus

7,00

tk

eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

I

90

2 tk / kasutusaeg /
ühe kehapoole
kohta
2 tk / kasutusaeg
/
ühe kehapoole
kohta
tellimusmeditsiiniseade (meditsiiniseadme
seadus § 8), varbaproteesid, osaline jalalaba
protees

7,00

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut

I

tellimusmeditsiiniseade (meditsiiniseadme
seadus § 8)

tellimusmeditsiiniseade (meditsiiniseadme
seadus § 8), sõrmeproteesid, osaline käelaba
protees

850,00

I

tellimusmeditsiiniseade (meditsiiniseadme
seadus § 8)
2a

-

1 tk / kasutusaeg /
ühe kehapoole
kohta
/
lapsed vastavalt
vajadusele
1 tk / kasutusaeg /
ühe kehapoole
kohta
/
lapsed vastavalt
vajadusele

I

90

I

90

1 tk / kasutusaeg /
ühe kehapoole
kohta
/
lapsed vastavalt
vajadusele

I

90

Koodidega 06.18.06, 06.18.09, 06.18.12,
06.18.15 ja 06.18.18 tehingu teostanud isik
-

1 270,00

7,00

tk

-

950,00

7,00

tk

-

1 170,00

7,00

tk

-

eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

06.24.15

reieproteesid

tellimusmeditsiiniseade (meditsiiniseadme
seadus § 8)

06.24.09.01
06.24.12.01
06.24.15.01

sääreproteesid - aktiivsusgrupp I
põlveproteesid - aktiivsusgrupp I
reieproteesid - aktiivsusgrupp I

• kasutus keskmiselt 1-5 päeva nädalas, 3-5h
päevas, valdavalt ühes liikumiskeskkonnas,
valdavalt siseruumides
• ei ole võimeline iseseisvalt ületama
keskkonnast tulenevaid takistusi (äärekivid,
trepiastmed jm)
• on suuteline või võimeline liikuma aeglase
kõnnikiiruse ning lühikeste sammudega, kuni
500m
• kasutab lisaks ratastooli, käimisraami,
karke ja/või keppi

5a

M

1 tk / kasutusaeg /
ühe kehapoole
kohta
/
lapsed vastavalt
vajadusele

I

90

-

2 225,00
3 340,00
3 340,00

7,00

tk

eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

-

2 650,00
4 270,00
4 270,00

7,00

tk

eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

-

3 900,00
6 790,00
6 790,00

7,00

tk

eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

-

4 860,00
8 220,00
8 220,00

7,00

tk

eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

-

eritaotlus

7,00

tk

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

piirhind sisaldab valmis proteesi lamineeritud
hülsiga

06.24.09.02
06.24.12.02
06.24.15.02

sääreproteesid - aktiivsusgrupp II
põlveproteesid - aktiivsusgrupp II
reieproteesid - aktiivsusgrupp II

• kasutus keskmiselt vähemalt 5 päeva
nädalas, 5-8h päevas, vähemalt kahes
liikumiskeskkonnas, regulaarselt nii
siseruumides kui väliskeskkonnas
• On suuteline või võimeline iseseisvalt
ületama minimaalseid keskkonnast tulenevaid
takistusi (uksepiidad, äärekivid, ca 7-12
trepiastet jm)
• liigub enamjaolt aeglase kõnnikiiruse ja
lühikeste sammudega, kuid on suuteline või
võimeline lühiajaliselt kiirendama kõnnitempot
ja astuma pikemaid samme ning kõndima
500m kuni 1 km
• vajadusel kasutab lisaks ratastooli,
käimisraami, karke ja/või keppi
piirhind sisaldab valmis proteesi lamineeritud
hülsiga

06.24.09.03
06.24.12.03
06.24.15.03

sääreproteesid - aktiivsusgrupp III
põlveproteesid - aktiivsusgrupp III
reieproteesid - aktiivsusgrupp III

• kasutus igapäevaselt, vähemalt 8h päevas,
vähemalt kolmes liikumiskeskkonnas,
iseseisvalt siseruumides ja väliskeskkonnas
• on suuteline või võimeline iseseisvalt
ületama igapäevasest keskkonnast tulenevad
takistused (äärekivid, trepid jm.)
• on suuteline või võimeline liikuma nii
aeglase, keskmise kui kiire kõnnikiirusega
ning astuma vajadusel ka pikemate
sammudega, kõndima 1 km ja rohkem
• on suuteline või võimeline liikuma ilma
abivahendita, vajadusel kasutab
lisajulgestuseks karke ja/või keppi
piirhind sisaldab valmis proteesi lamineeritud
hülsiga

06.24.09.04
06.24.12.04
06.24.15.04

sääreproteesid - aktiivsusgrupp IV
põlveproteesid - aktiivsusgrupp IV
reieproteesid - aktiivsusgrupp IV

• kasutus igapäevaselt, vähemalt 8h päevas,
vähemalt kolmes liikumiskeskkonnas,
iseseisvalt siseruumides ja väliskeskkonnas
• on suuteline või võimeline iseseisvalt
ületama igapäevasest keskkonnast tulenevad
takistused (äärekivid, trepid jm.)
• on suuteline või võimeline liikuma nii
aeglase, keskmise kui kiire kõnnikiirusega
ning astuma vajadusel ka pikemate
sammudega, kõndima 1 km ja rohkem
• on suuteline või võimeline liikuma ilma
abivahendita, vajadusel kasutab
lisajulgestuseks karke ja/või keppi
• tehingu tegemise hetkel osaleb tööturul
(töötamise registrisse kantud isik, Eesti
Töötukassas töötuna või tööotsijana
registreeritud isik) või omandab alus-, põhi-,
kesk- või kõrgharidust
piirhind sisaldab valmis proteesi lamineeritud
hülsiga

06.24.18

puusaproteesid

06.24.41

hülsid

06.24.41.01

lamineeritud hülss alajäsemele

tellimusmeditsiiniseade (meditsiiniseadme
seadus § 8)

5a

M

3a

M

1 tk / kasutusaeg /
ühe kehapoole
kohta
/
lapsed vastavalt
vajadusele

2 tk / kasutusaeg /
ühe kehapoole
kohta

I

90

I

90

Koodidega 06.24.03, 06.24.09, 06.24.12,
06.24.15 ja 06.24.18 tehingu teostanud isik
-

1 270,00

7,00

tk

-

06.24.41.02

silikoonhülss alajäsemele

06.00.00

proteeside ja ortooside varuosad

proteeside ja ortooside varuosad, va.
garantiiperioodi jooksul

5a

M

06.00.01

proteeside ja ortooside
hooldus(remont)

proteeside ja ortooside hooldus ja remont, va.
garantiiperioodi jooksul

1a

M

06.00.02

mansett

5a

06.30
06.30.18

Muud proteesid
rinnaproteesid

06.30.21

silmaproteesid

06.33
06.33.00

Ortopeedilised jalatsid
jalatsid

2 tk / kasutusaeg /
ühe kehapoole
koguskohta
piirhinna
ulatuses / ühe
kehapoole kohta

-

950,00

7,00

tk

I

90

-

650,00

7,00

tk

kogus piirhinna
ulatuses / ühe
kehapoole kohta /
kalendriaasta

I

80

-

230,00

-

M

1 tk / kasutusaeg /
ühe kehapoole
kohta

I

90

-

650,00

7,00

tk

koodide 06.18 ja 06.24 esmakordsel
väljastamisel

AV ettevõte

4a

M

2 tk / kasutusaeg /
ühe kehapoole
kohta
/
lapsed vastavalt
vajadusele

I

70

-

144,00

7,00

tk

isik, kellel on eemaldatud rind

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

3a

M

2 tk / kasutusaeg /
ühe kehapoole
kohta
/
lapsed vastavalt
vajadusele

I

masstoode 80
/
individuaalne
(MSS §8) 80

-

80,00
/
440,00

7,00

tk

isik, kellel on eemaldatud silm

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

tõendi alusel 2
a

M

2 paari /
kalendriaasta /

I

koodidega: 06.03, 06.04, 06.06, 06.12 (v.a
06.12.03) individuaalsed ortoosid (MSS
§8), 06.18, 06.24 (v.a 06.18.00, 06.24.41)
tehingu teostanud isik

AV ettevõte

summa koodidega: 06.03, 06.04, 06.06, 06.12 (v.a
06.12.03) individuaalsed ortoosid (MSS
§8), 06.18, 06.24 (v.a 06.18.00, 06.24.41)
tehingu teostanud isik

AV ettevõte

3
paari /
kalendriaasta
(lapsed) /

06.33.00.01

jalatsid - kategooria I

individuaalselt valmistatud ortopeedilised
jalatsid
(tellimusmeditsiiniseade, meditsiiniseadme
seadus § 8),
ortopeedilised jalatsid (sh anti varus jalatsid,
ortoos- ja proteesjalatsid) (ainult CEmärgistusega masstoodangu jalatsid meditsiiniseadme seadus § 3 lg 1)

70

-

274,00

7,00

paar

rasked lihasluukonna deformsused ja
väärarendid (sh komppöidus, välja- ja
sissepöördpöid), varvaste ja/või jalalaba
osaline puudumine, ebavõrdne alajäsemete
pikkus (vahe alates 1cm), lihasdüstroofia ja
-atroofia, alajäseme parees (sh
ripppöidsus), raske hüpermobiilsuse
sündroom, lümfödeem.
Tõend laieneb koodile 06.33.00.02

eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond
(korduv
tõend: perearst,
füsioterapeut)

06.33.00.02

jalatsid - kategooria II

eritellimusel kohandatud ja/või modifitseeritud
ortopeedilised jalatsid
(ainult CE-märgistusega masstoodangu
jalatsid - meditsiiniseadme seadus § 3 lg 1)

70

-

166,00

7,00

paar

rasked lihasluukonna deformsused ja
väärarendid (sh komppöidus, välja- ja
sissepöördpöid), varvaste ja/või jalalaba
osaline puudumine, ebavõrdne alajäsemete
pikkus (vahe alates 1cm), lihasdüstroofia ja
-atroofia, alajäseme parees (sh
ripppöidsus), raske hüpermobiilsuse
sündroom, lümfödeem.
Tõend laieneb koodile 06.33.00.01

eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond
(korduv
tõend: perearst,
füsioterapeut)

06.33.00.03

jalatsid - kategooria III

masstoodanguna valmistatud ortopeedilised
jalatsid või terapeutilised (diabeetikute) jalatsid
(ainult CE-märgistusega masstoodangu
jalatsid - meditsiiniseadme seadus § 3 lg 1)

50

-

105,00

7,00

paar

lihasluukonna deformsused (sh
kaasasündinud või omandatud
lampjalgsus, õõspöid), haavandi eelsed
seisundid, diabeetilised haavandid,
varvaste deformsused (Hallux
valgus/varus, haamervarbad jm),
perifeersed neuropaatiad (sh
polüneuropaatia), perifeersete veresoonte
haigused/patoloogiad, põletikulised
kõõluste-, pehmete kudede ja
liigesehaigused (sh reumatoidartriit).

eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond
(korduv
tõend: perearst,
füsioterapeut)

06.33.00.04

jalatsid - kategooria IV

masstoodanguna valmistatud anatoomilised
ehk tervisejalatsid (ainult CE-märgistusega
masstoodangu jalatsid - meditsiiniseadme
seadus § 3 lg 1)

50

-

55,00

7,00

paar

kaasasündinud või omandatud
lampjalgsusega lapsed

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut

50

-

0,13

-

tk

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
tegevusterapeut, õde

50

-

18,00

7,00

tk

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut, õde
(korduv tõendi
vajadus puudub)

09

ENESEHOOLDE- JA KAITSEABIVAHENDID

09.03
09.03.39

Rõivad ja jalatsid
söögipõll

09.09
09.09.03

Abivahendid riietumiseks/lahtiriietumiseks
suka- ja sokijalgatõmbaja

09.12

Tualeti kasutamise abivahendid

tõendi alusel 2
a

M

60 tk / kuu

2a

M

1 tk / kasutusaeg

H

4a

1 tk / kasutusaeg

09.12.03

tualetitoolid

09.12.03.01

tualetitoolid

09.12.03.02

poti- ja dušitoolid

09.12.15

potikõrgendused

4a

M

1 tk / kasutusaeg

09.12.27

tualettpaberitangid

4a

M

1 tk / kasutusaeg

09.12.33

siibrid

4a

M

1 tk / kasutusaeg

09.21
09.21

naha kaitse ja puhastamise vahendid

tõendi alusel 2
a

M

09.21.06

nahapesemisvahendid

veevabad pesuvahendid uriinipidamatusega
inimestele naha puhastamiseks - pesukreem
ja -vaht, veega mahapestav intiimpesugeel
(va. šampoonid, veega mahapestavad seebid,
dušigeelid, dušiõlid)

09.21.09

desinfektandid

09.21.18

nahakaitsevahendid

09.24
09.24.03

Uriini eritumist suunavad abivahendid
püsikateetrid

09.24.03.01

100% silikoonkateeter

100% silikoonist püsikateeter kasutusajaga 45 nädalat

09.24.03.02

silikoonelastomeer kattega kateeter

silikoonelastomeer kattega püsikateeter
kasutusajaga 3-4 nädalat

09.24.06

ühekordsed põiekateetrid

09.24.06.01
09.24.06.02
09.24.09

PVC kateeter
hüdrofiilne kateeter
peenise katted

09.27
09.27.05

Uriinikogujad
alt lahtised uriinikotid

09.27.05.01
09.27.05.02
09.27.13

kehal kantav uriinikott
kehal mitte kantav uriinikott
Uriinikogujate riputus- ja
kinnitusvahendid
Uriini absorbeerivad abivahendid

09.30

H

M/Ü

kogumismahutiga tualetitoolid (ratastega ja
ilma), kood sisaldab ka ratasteta kaks ühes
poti- ja dušitoole
kogumismahutiga ratastega kaks ühes poti- ja
dušitoolid

80

60 / 80

-

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut, õde
(korduv tõendi
vajadus puudub)

11,50

125,00

7,00 / -

tk / kuu

26,50

-

-

kuu

80

-

77,00

7,00

tk

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut, õde
(korduv tõendi
vajadus puudub)

50

-

19,00

7,00

tk

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut, õde
(korduv tõendi
vajadus puudub)

50

-

11,50

7,00

tk

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut, õde
(korduv tõendi
vajadus puudub)

kogus piirhinna
ulatuses
/ kuu

-

5,00

-

ml

vahendid uriinipidamatusega inimestele naha
desinfitseerimiseks;
biotsiidiseaduse nõutele vastavad
desinfitseerivad ained

kogus piirhinna
ulatuses
/ kuu

-

6,60

-

ml/gr

vahendid uriinipidamatusega inimestele naha
kaitsmiseks ja hooldamiseks (v.a. kätekreem,
jalakreem, näokreem, silmakreem,
massaažigeel, aktiivgeel, hüdrogeel kampriga
jm vereringet soodustavad tooted)

kogus piirhinna
ulatuses
/ kuu

-

6,30

-

ml/gr

Ü
H

H

Naha kaitse ja puhastamise vahendid

tõendi alusel 2
a

tõendi alusel 2
a

tühjendatav uriinikott
jalakott mahutavusega 350-1500 ml
uriinikott mahutavusega 1,5-2 l
vahendid kogumiskottide kinnitamiseks
kehale, ratastoolile või voodile

M

M

50

5 tk / kuu

120 tk / kuu

50

-

-

4,60

-

1,54

50

tõendi alusel 2
a

M

40 tk / kuu

50

tõendi alusel 2
a

M

10 tk / kuu

50

-

koodidega 09.24, 09.30 tehingu teinud isik

0,25
2,20
1,20

-

4,60
1,18
3,30

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond, õde
(korduv tõendi
vajadus puudub)

tõend laieneb koodile 09.21, 09.33.30,
09.27

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond, õde
(korduv tõendi
vajadus puudub)

tõend laieneb koodile 09.21, 09.33.30,
09.27

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond, õde
(korduv tõendi
vajadus puudub)

tk
tk
-

-

tõend laieneb koodile 09.21, 09.33.30,
09.27

-

tk
tk
tk

-

koodiga 09.24 tehingu teinud isikud
-

M

2 tk / kuu

50

-

tk
tk
tk

koodiga 09.24 tehingu teinud isikud

-

09.30

uriini absorbeerivad abivahendid

09.30.12
09.30.18
09.30.21

laste ja täiskasvanute ühekordsed sidemed ja
mähkmed

09.30.00

tõendi alusel 2
a

tõend laieneb koodile 09.21, 09.33.30

M

09.30.12 - laste ühekordsed uriinipidamatuse
tooted
09.30.18 - täiskasvanute ühekordsed
uriinipidamatuse tooted imavusega kuni 599ml
09.30.21 - täiskasvanute ühekordsed
uriinipidamatuse tooted imavusega alates
600ml

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond, õde
(tööealisel isikul
puudub korduva
tõendi vajadus)
(riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7
sätestatud
vanaduspensioniikka
jõudnud isikul puudub
esmase tõendi
vajadus)

puudega või vajadust tõendava/põhjendava
diagnoosiga laps alates 3a-ks saamisest;
kerge inkontinentsusprobleemiga isikud:
kuni 599 ml tooted, keskmise või raske
inkontinentsusprobleemiga isikud: alates
600 ml tooted

80 tk / kuu imavusega kuni
599ml
/
120 tk / kuu imavusega alates
600ml ja 09.30.12
koodi tooted

H - riigieelarvest
rahastatav
ööpäevaringne
erihooldusteenus

40

-

Vastavalt
loetelu lõpus
olevatele
piirhindadele

-

tk

imavad aluslinad,va pestavad aluslinad

30 tk / kuu

H

50

-

Vastavalt
loetelu lõpus
olevatele
piirhindadele

-

tk

-

09.30.45

pestavad aluslinad

2 tk / kuu

H

50

-

-

tk

-

09.30.39

uriini absorbeerivate kehalkantavate
abivahendite kinnitusvahendid

5 tk / kuu

50

-

Vastavalt
loetelu lõpus
olevatele
piirhindadele
Vastavalt
loetelu lõpus
olevatele
piirhindadele

-

tk

-

09.33

Abivahendid pesemiseks, vannitamiseks ja duši kasutamiseks

09.33.03

vanni- ja dušitoolid

dušitoolid, -istmed, seljatoega vanniistmed,
kood ei sisalda vanne, vannilifte

4a

M/Ü

1 tk / kasutusaeg

H

70

9,00

97,00

7,00 / -

tk / kuu

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut, õde
(korduv tõendi
vajadus puudub)

09.33.12

vanni-, duši- ja mähkimislauad

laste pesemisalused

4a

Ü

1 tk / kasutusaeg

H

90

29,00

-

-

kuu

09.33.30

keha pesemise või küürimise
vahendid

tõendi alusel 2
a

M

50

-

09.33.30.01
09.33.30.02
09.33.30.03

niisutatud salvrätid
pesukinnas
vannimüts

1 pakk / kuu
60 tk / kuu
4 tk / kuu

niisutatud või kuiv pesukinnas
peapesumüts

12

LIIKUMISE ABIVAHENDID

12.03
12.03

Ühe käega käsitsetavad käimisabivahendid
Ühe käega käsitsetavad
käimisabivahendid

12.03.03
12.03.06

käimiskepid
küünarkargud

12.03.12

kaenlakargud

3a

M

-

7,20
0,08
4,10

puudega laps

-

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut, õde
(korduv tõendi
vajadus puudub)

koodidega 09.24, 09.30 tehingu teinud isik

pakk
tk
tk

50

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut, õde
(korduv tõendi
vajadus puudub)

1 tk / kasutusaeg

-

16,60

7,00

tk

1 tk / kasutusaeg /
ühe kehapoole
kohta
1 tk / kasutusaeg
/

-

13,20

7,00

tk

-

14,70

7,00

tk

-

43,50

7,00

tk

ühe kehapoole
kohta
1 tk / kasutusaeg
/
ühe kehapoole
kohta

käimisabivahendid kolme või enama
tugipunktiga ja käepideme või
küünarvarretoega

12.03.16

harkkepid

12.06
12.06

Käimisabivahendid kahe käega käsitsemiseks
Käimisabivahendid kahe käega
käsitsemiseks

12.06.03

käimisraamid

nelja otsaga sh maksimaalselt 2 rattaga
käimisraam

4a

Ü

1 tk / kasutusaeg

60

5,30

-

-

kuu

-

12.06.06

rulaatorid

käepidemetega, vähemalt 3 rattaga ees
lükatav käimisraam

4a

M/Ü

1 tk / kasutusaeg

40 / 60

13,00

153,00

7,00 / -

tk / kuu

-

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut, õde
(korduv tõendi
vajadus puudub)

12.06.09

käimistoolid

istme või istmeta keha toestav ratastel raam
lastele

5a

Ü

1 tk / kasutusaeg

60

65,40

-

-

kuu

12.06.12

käimislauad

ratastel ning käsivarte toetamiseks laua või
alusega käimislaud, mille lükkamisel
kasutatakse ülakeha abi

5a

Ü

1 tk / kasutusaeg

60

19,80

-

-

kuu

12.12
12.12.04

Autokohandused
auto kohandused mootori
käsitsemiseks

käsijuhtimisseade: mehhaaniline pidur, gaas
või kombineeritult; kiiruse muutmisega seotud
abivahendid: püsikiirusehoidja; pedaalide
kohandused: pedaalipikendused, vasaku jala
gaasipedaal

5a

M

1 tk / kasutusaeg

70

1 500,00

7,00

tk

koodidega 06.24.09, 06.24.12, 06.24.15 või
12.22.03 tehingu teostanud isik,
kehtivat auto juhtimisõiguse luba omav isik

eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut (korduv
tõendi vajadus
puudub)

12.12.05

auto kohandused käsipiduri
käsitsemiseks

5a

M

1 tk / kasutusaeg

70

eritaotlus

7,00

tk

koodidega 06.24.09, 06.24.12, 06.24.15 või
12.22.03 tehingu teostanud isik

12.12.07

auto kohandused roolisüsteemi
käsitsemiseks

5a

M

1 tk / kasutusaeg

70

eritaotlus

7,00

tk

koodiga 12.22.03 tehingu teostanud isik

12.12.09

mootorsõidukite turvavööd ja -rakmed turvavööd ja kinnitusvahendid ratastoolis

5a

M

1 tk / kasutusaeg

70

eritaotlus

7,00

tk

koodidega 12.22, 12.23, 12.27.07 või
18.09.21 tehingu teostanud isik

eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut
eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut
eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut

5a

M

1 tk / kasutusaeg

90

7,00

tk

puudega laps

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut
eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut
eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut (korduv
tõendi vajadus
puudub)

rooliratta kohandused: mehhaanilised hargid,
pööramisnupud ja -kangid

reisija turvalisuse tagamiseks

erikonstruktsiooniga autoistmed ja padjad

laste turvatoolid

12.12.18

abivahendid ratastoolis istuva
inimese sõidukisse või sealt välja
tõstmiseks

tõstesüsteemid; sõidukisse paigaldatud
kaldteed ning tõsteplatvormid

12.12.00

paigaldatud lisadega kohandatud auto
liikumispuudega inimesele
käsijuhtimisele kohandatud sõiduauto esmase registreerimisega või registreeritud

12.12.12

-

puudega või puuduva töövõimega isik

1 kord 2,5 aasta
jooksul
1 kord 2,5 aasta
jooksul

eritaotlus

5a

M

1 tk / kasutusaeg

70

eritaotlus

7,00

tk

koodidega 12.22, 12.23, 12.27.07 või
18.09.21 tehingu teostanud isik

7a

M

1 tk / kasutusaeg

13
(mitte rohkem kui
1500€)

eritaotlus

7,00

tk

koodidega 06.24.09, 06.24.12, 06.24.15 või
12.22.03 tehingu teostanud isik, sh v.a
koodidega 12.12.04, 12.12.05, 12.12.07,
12.12.09 ja 12.12.18 tehingu teostanud
isik, kehtivat auto juhtimisõiguse luba
omav isik

6a

Ü

1 tk / kasutusaeg

60

kasutatud autode korral, mille soetamisel ei
ole kasutatud 13% kompenseerimist,
sõiduauto kohandamist liikumipuudega isikule
tõendatakse ARK registreerimiseelse
ülevaatuse aktiga

12.18
12.18.06

Jalgrattad
kolmerattalised jalgrattad pedaalidega

12.18.06.02

kolmerattalised jalgrattad pedaalidega 3-rattalised kohandamisvõimaluste ja lisadega

1 kord 3 aasta
jooksul

68,00

-

-

kuu

(korduv tõendi
vajadus puudub)

puudega laps

jalgrattad

12.22
12.22.03

Käsiratastoolid
kahekäeratastoolid

Ü

1 tk / kasutusaeg

90

12.22.09

ühekäeratastoolid

Ü

1 tk / kasutusaeg

90

12.22.03.01
12.22.09.01

kahekäeratastoolid - aktiivsusgrupp I
ühekäeratastoolid - aktiivsusgrupp I

• kasutus keskmiselt 1-5 päeva nädalas, 3-5h
päevas, valdavalt ühes liikumiskeskkonnas,
valdavalt siseruumides, sh võib kasutaja olla
ratastoolis transporditav
• on suuteline või võimeline iseseisvalt liikuma
ainult tasasel pinnal, ületama siseruumides
minimaalseid takistusi (lävepakud jm),
väliskeskkonnas võib vajada kõrvalabi
• on suuteline või võimeline liikuma vaid
aeglase tempoga, kuni 500m
• vajab valdavalt kõrvalabi ratastooliga
liikumisel, siirdumisel, ebatasasuste
ületamisel, ratastooli siirdamisel autosse
• võib kasutada lisaks proteese, käimisraami,
karke ja/või keppi
transporttool või standardratastool

6a

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut
(tuvastatud puudega
lapsel puudub korduv
tõendi vajadus)

v.a isikud, kes on teostanud tehingu
koodiga 12.22.09
v.a isikud, kes on teostanud tehingu
koodiga 12.22.03
34,50

-

-

kuu

-

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut
(korduv tõendi
vajadus puudub)

12.22.03.02
12.22.09.02

kahekäeratastoolid - aktiivsusgrupp II
ühekäeratastoolid - aktiivsusgrupp II

• kasutus keskmiselt vähemalt 5 päeva
nädalas, vähemalt 5-8h päevas, vähemalt
kahes liikumiskeskkonnas, regulaarselt nii
siseruumides kui ka väliskeskkonnas
• on suuteline või võimeline iseseisvalt
ületama minimaalseid takistusi (uksepiidad,
madalad äärekivid, kaldteed jm)
• on suuteline või võimeline liikuma ratastoolis
keskmise tempoga, 500m kuni 1 km
• siseruumides liigub iseseisvalt, vajab osalist
kõrvalabi või juhendamist välikeskkonnas
liikumisel, siirdumisel, ebatasasuste
ületamisel, ratastooli siirdamisel autosse
• võib kasutada lisaks proteese, käimisraami,
karke ja/või keppi

6a

98,00

-

-

kuu

1 kord 1 aasta
jooksul

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut
(korduv tõendi
vajadus puudub)

4a

152,00

-

-

kuu

1 kord 1 aasta
jooksul

eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut
(korduv tõendi
vajadus puudub)

4a

196,00

-

-

kuu

1 kord 1 aasta
jooksul

eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut
(korduv tõendi
vajadus puudub)

-

kuu

-

eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut
(korduv tõendi
vajadus puudub)

1 kord 1 aasta
jooksul

eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut

poolaktiivratastool

12.22.03.03
12.22.09.03

kahekäeratastoolid - aktiivsusgrupp III • kasutus igapäevaselt, vähemalt 8h päevas,
ühekäeratastoolid - aktiivsusgrupp III vähemalt kolmes liikumiskeskkonnas,

iseseisvalt siseruumides ja väliskeskkonnas
• on suuteline või võimeline iseseisvalt
ületama kõik standardsed takistused
(uksepiidad, äärekivid, kaldteed jm)
• on suuteline või võimeline liikuma ratastoolis
nii aeglase, keskmise kui kiire tempoga, 1 km
ja rohkem
• ratastooliga liikumisel üldiselt iseseisev, võib
vajada osalist kõrvalabi siirdumisel,
ebatasasuste ületamisel ja ratastooli
siirdamisel autosse
• ei kasuta täiendavaid liikumisabivahendeid
aktiivratastool rohkete lisade ja
reguleerimisvõimalusega

12.22.03.04
12.22.09.04

kahekäeratastoolid - aktiivsusgrupp IV • kasutus igapäevaselt, vähemalt 8h päevas,
ühekäeratastoolid - aktiivsusgrupp IV vähemalt kolmes liikumiskeskkonnas,

iseseisvalt siseruumides ja väliskeskkonnas
• on suuteline või võimeline iseseisvalt
ületama kõik standardsed takistused
(uksepiidad, äärekivid, kaldteed jm)
• on suuteline või võimeline liikuma ratastoolis
nii aeglase, keskmise kui kiire tempoga, 1 km
ja rohkem
• iseseisev ratastooliga liikumisel, siirdumisel,
ebatasasuste ületamisel ja ratastooli
siirdamisel autosse
• ei kasuta täiendavaid liikumisabivahendeid
• tehingu tegemise
hetkel osaleb tööturul (töötamise registrisse
kantud isik, Eesti Töötukassas töötuna või
tööotsijana registreeritud isik) või omandab
alus-, põhi-, kesk- või kõrgharidust
ülikerge ja funktsionaalne aktiivratastool
väheste lisade ja reguleerimisvõimalusega

12.22.18

abistaja juhitavad käsiratastoolid

12.23
12.23.03

Elektrilised ratastoolid
invarollerid

12.23.06

elektrilised ratastoolid

passiivratastoolid, täieliku kõrvalabi
vajadusega kasutajale

6a

Ü

1 tk / kasutusaeg

90

59,00

-

elektrilised kolme- või neljarattalised
käsijuhtimisega invarollerid

7a

Ü

1 tk / kasutusaeg

90

105 /
riikliku
pensionikindlustuse
seaduse §-s
7 sätestatud
vanaduspensioniikka
jõudnud
isikud
eritaotlusega

-

elektrilise mootorjuhtimisega ratastoolid

7a

Ü

1 tk / kasutusaeg

kuu

v.a isikud, kes on teostanud tehingu
koodiga 12.23.06
v.a. isikud kellel on sügav või raske
vaimupuue või raske või sügav
nägemispuue või kui esinevad mäluhäired.
Va. isikud kes on võimelised
liikumisabivahendi toel välitingimustes
liikuma.

kuu

v.a isikud, kes on teostanud tehingu
koodiga 12.23.03
v.a. raske või sügava nägemispuudega isik.

12.23.06.01

aktiivsusgrupp I

• kasutus keskmiselt 1-5 päeva nädalas, 1-5h
päevas, valdavalt ühes liikumiskeskkonnas,
valdavalt siseruumides või väliskeskkonnas
mittenõudlikul pinnasel (tasane, ühtlase
kattega tee jm)
• füüsiline seisund ei sea istmele ja
reguleerimisfunktsioonidele erinõudeid
(standardkomplektsus)
• võib kasutada lisaks manuaalset ratastooli,
sh võimekus kõndida lühikest vahemaad
kasutades käimisraami, karke ja/või keppi

80

115 /
riikliku
pensionikindlustuse
seaduse §-s
7 sätestatud
vanaduspensioniikka
jõudnud
isikud
eritaotlusega

-

-

kuu

1 kord 1 aasta
jooksul

eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut
(korduv tõendi
vajadus puudub)

12.23.06.02

aktiivsusgrupp II

• kasutus keskmiselt vähemalt 5 päeva
nädalas, vähemalt 5h päevas, vähemalt kahes
liikumiskeskkonnas, siseruumides ning
väliskeskkonnas keskmise nõudlikkusega
pinnasel (võivad esineda pinnase
vaheldumine, vähesed takistused jm.)
• füüsiline seisund seab vähesel määral
erinõudeid istmele ja
reguleerimisfunktsioonidele (1-2 elektrilist
lisafunktsiooni ning kliendi vajadusest
lähtuvalt standardkomplektsuse täiendamine
või muutmine)
• lühemate vahemaade läbimiseks võib
kasutada manuaalset ratastooli

90

195 /
riikliku
pensionikindlustuse
seaduse §-s
7 sätestatud
vanaduspensioniikka
jõudnud
isikud
eritaotlusega

-

-

kuu

1 kord 1 aasta
jooksul

eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut
(korduv tõendi
vajadus puudub)

12.23.06.03

aktiivsusgrupp III

• kasutus igapäevaselt, vähemalt 8h päevas,
vähemalt kolmes liikumiskeskkonnas,
siseruumides ning väliskeskkonnas nõudlikul
pinnasel (mitmete tõusude ja langustega,
künklik või auklik pinnas, metsarajad,
kaldteed, äärekivid jm)
• füüsiline seisund seab istmele ja
reguleerimisfunktsioonidele erinõudeid (võib
vajada kõiki elektrilisi lisafunktsioone,
erilahendust ratastooli juhtimiseks ning kliendi
vajadusest lähtuvalt standardkomplektsuse
täiendamine või muutmine)
• ei kasuta reeglina täiendavaid
liikumisabivahendeid, võib kasutada
manuaalset ratastooli vajadusel elektriliste
lisadega

90

eritaotlus

-

-

kuu

1 kord 1 aasta
jooksul

eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut
(korduv tõendi
vajadus puudub)

12.24
12.24
12.24.21
12.24.24
12.24.30
12.24.00

Ratastoolide tarvikud
ratastoolide varuosad
ratastoolide rehvid ja rattad
akud ja akulaadijad
ratastoolirihmad
muud ratastooli varuosad

34,00
277,00
107,00
400,00

-

tk
tk
tk
summa

12.27
12.27.07

Muud sõiduriistad
kärud

-

-

kuu

puudega või puuduva töövõimega isik
tõend laieneb koodile 18.09.21

1 kord 1 aasta
jooksul

eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut
(korduv tõendi
vajadus puudub)

-

-

kuu

koodi 12.27.07 või 18.09.21 kasutaja, v.a
koodiga 12.27.07.02 tehingu teostanud isik

1 kord 2 aasta
jooksul

-

-

-

kuu

koodi 12.27.07 või 18.09.21 kasutaja, v.a
koodiga 12.27.07.01 tehingu teostanud isik

1 kord 2 aasta
jooksul

-

M

kõik muud varuosad va. rehvid, rattad, akud,
akulaadijad ja ratastoolirihmad

käru iste koos toa- või õueraamiga

1a
2a
3a
1a

4a

ratastoolide müügiteenuse korral

50
2 tk / kasutusaeg
2 tk / kasutusaeg
2 tk / kasutusaeg
kogus piirhinna
ulatuses /
kalendriaasta

Ü

1 tk / kasutusaeg

90
145

12.27.07.01

toaraam

lisaraam kärule või eriistmele

5a

Ü

1 tk / kasutusaeg

90
38

12.27.07.02

õueraam

lisaraam kärule või eriistmele

4a

Ü

1 tk / kasutusaeg

90
73

12.31
12.31.03

Siirdumis- ja teisaldamisabivahendid
libistamislauad ja -matid

12.31.03.01
12.31.03.02

libistamislauad
libilinad

M

libilinad- ja kindad

4a
2a

H

1 tk / kasutusaeg
2 tk / kasutusaeg

-

50
70

-

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut, õde
(korduv tõendi
vajadus puudub)
120,00
49,00

7,00
7,00

tk
tk

12.31.09

teisaldatavad käsipuud tõusmiseks

voodiohjad jalaga, voodile kinnitatavad
käsipuud

6a

Ü

1 tk / kasutusaeg

H

50

6,10

-

-

kuu

12.31.15

tõsterihmad ja -rakmed

tõstevööd koduhoolduses
kood ei sisalda linge, tõsteraame

4a

M

1 tk / kasutusaeg

H

70

-

80,00

7,00

tk

12.36
12.36.03

Tõstmisabivahendid
lingtõstukid

lingtõstuk linguga

6a

Ü

1 tk / kasutusaeg

H

70

-

-

kuu

-

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut, õde
(korduv tõendi
vajadus puudub)
1 kord 4 aasta
jooksul

51

12.36.21
12.39
12.39.03

lingtõstuki kehatoed
Orienteerumise abivahendid
valged kepid

lisaling lingtõstukile

3a

Ü

1 tk / kasutusaeg

4a

M

6 tk / kasutusaeg

12.39.00

juhtkoer

Kahe aasta jooksul makstakse summa välja
kolmes etapis (vastavalt teenuse kirjeldusele)

8a

M

1 tk / kasutusaeg

12.39.00.01

juhtkoera I etapp

Moodustab 25% piirhinnast

1a

12.39.00.02

juhtkoera II etapp

Moodustab 60% piirhinnast

6 kuud

12.39.00.03

juhtkoera III etapp

Moodustab 15% piirhinnast

6 kuud

12.39.00.04

veterinaarkulud

hammaste raviga seotud kulu, parasiitide
põhjustatud ravi, krooniliste haiguste ravi,
pärilikke ja kaasasündinud haiguste ravi,
kaitsesüstimised, küünte lõikamised, kõrvade
puhastamised jne.

12.39.00.05

erakorralised veterinaarkulud

Erakorralised meditsiinilised sekkumised,
mida ei kata kindlustus või üle 7 a
juhtkoeratele erakorraliste kulude katmiseks

H

70

9,60

-

-

kuu

90

-

110,00

7,00

tk

eritaotlus (mitte
rohkem kui
8175 €)

7,00

tk

90

I

koodiga 12.36.03 tehingu teostanud isik

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

Raske ja sügava nägemispuudega
tööealised isikud või riikliku
pensionikindlustuse seaduse §-s 7
sätestatud vanaduspensioniikka jõudnud
isikud

eritaotluse alusel
hinnatav

15% (mitte
rohkem kui
1226 €)

90

600,00

7,00

summa koodiga 12.39.00 tehingu teostanud isik või
kokkuõppe eksami läbinud isik

90

eritaotlus

7,00

summa koodiga 12.39.00 tehingu teostanud isik või
kokkuõppe eksami läbinud isik

-

1 kord aastas

12.39.00.06

treeningpäev

kogus piirhinna
ulatuses / aasta

90

50,00

7,00

summa koodiga 12.39.00 tehingu teostanud isik või
kokkuõppe eksami läbinud isik

1 kord aastas

12.39.00.07

lemmikloomakindlustus

kogus piirhinna
ulatuses / aasta

90

250,00

7,00

summa koodiga 12.39.00 tehingu teostanud isik või
kokkuõppe eksami läbinud isik

1 kord aastas

12.39.00.08

juhtkoera teenuselt väljumine

1 kord / kasutusaeg

90

700,00

7,00

summa koodiga 12.39.00 tehingu teostanud isik või
kokkuõppe eksami läbinud isik

-

-

18

KODU JA MUUDE RUUMIDE SISUSTUS JA KOHANDUSED

18.03
18.03.15

Lauad
voodilauad

18.09
18.09.21

Istemööbel
eriistmed

18.09.21.01

eriistmed - kategooria I

väheste kohandamisvõimalustega istmed,
vaakumpadjad ja kiilud istumisasendi
korrigeerimiseks

Ü

30,00

-

-

kuu

-

18.09.21.02

eriistmed - kategooria II

toas või õues kasutatavad, sh. alusraamiga
istmed istumisasendi individuaalseks
korrigeerimiseks, istmel on mõõtude
reguleerimise võimalus ning istme
kohandamise võimalus toestava
lisavarustusega

Ü

82,00

-

-

kuu

1 kord 1 aasta
jooksul

6a

inimese erivajadustele vastavad istmed

4a

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut
(korduv tõendi
vajadus puudub)

25% (kuid mitte
rohkem kui
2045 €)
60% (mitte
rohkem kui
4905 €)

kogus piirhinna
ulatuses / kahe
aasta jooksul

voodil, voodi kohal ja kõrval kasutamiseks
mõeldud lauad, kood ei sisalda voodi
kandikuid

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut, õde
(korduv tõendi
vajadus puudub)

Ü

1 tk / kasutusaeg

1 tk / kasutusaeg

H

70

4,80

kuu

-

puudega või puuduva töövõimega isik
tõend laieneb koodile 12.27.07

90

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut
(korduv tõendi
vajadus puudub)
eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut
(korduv tõendi
vajadus puudub)

tellimusmeditsiiniseade (meditsiiniseadme
seadus § 8) individuaalselt valmistatud
eriistmed

M

I

-

4 525,00

7,00

tk

18.09.21.03

eriistmed (individuaalne) - kategooria
III

18.10
18.10.03

Lisavarustus ratastoolidele
seljatoed

18.10.06

ratastoolipadjad

18.12
18.12.10

Voodid
elektrilise reguleerimisega voodid

18.18
18.18

Toetusabivahendid
toetusabivahendid

18.18.06

tugikäepidemed

4a

3 tk / kasutusaeg

-

15.70

7,00

tk

18.18.11

hingedega tugipuud ja käetoed

6a

2 tk / kasutusaeg

-

102,00

7,00

tk

18.30
18.30.15

Vertikaalkonveierid
kaasaskantav kaldtee

6a

M

1 tk / kasutusaeg

50

-

560,00

7,00

tk / paar

2a

M

1 tk / kasutusaeg

I

90

-

152,00

7,00

tk

2a

M

2 tk / kasutusaeg
/
lapsed vastavalt
vajadusele

I

lülisamba ja puusaliigese deformatsioonid

ratastooli seljatoed ja lumbaarpadjad

3a

M

1 tk / kasutusaeg

80

-

505,00

7,00

tk

padjad ja alused ratastooliistmele
asetamiseks, mitte lamatistevastased

2a

M

1 tk / kasutusaeg

90

-

21,00

7,00

tk

koodiga 12.22 tehingu teostanud isik

vähemalt 4-osalise elektrilise reguleerimisega
funktsionaalvoodi, koos voodipiirete ja
voodiohjaga

8a

Ü

1 tk / kasutusaeg

H

90

42,00

-

-

kuu

tõend laieneb koodile 12.31.03.02 ja
18.03.15

H

50

M

22

SUHTLUS- JA TEABEVAHETUSE ABIVAHENDID

22.03
22.03.03

Optilised abivahendid
valgusfiltrid

22.03.06

prilliklaasid

22.03.06.01
22.03.06.02

prilliklaasid Dsph, cyl
prillidesse monteeritud optilised
süsteemid

22.03.09

suurendusklaasid

22.03.12
22.03.18

filterprillid

eriotsarbelised prilliraamidesse paigaldatavad
klaasid, sh prismaprillid, luupprillid,
läätsesüsteemid
alates 2x suurendusega luubid valgustusega,
sisseehitatud valgustusega või valgustuseta

H

eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut
(korduv tõendi
vajadus puudub)
-

1 kord 4 aasta
jooksul

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut
(korduv tõendi
vajadus puudub)
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut
(korduv tõendi
vajadus puudub)

-

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut
(korduv tõendi
vajadus puudub)

nägemisteravus koos korrektsiooniga kuni
0,3

perearst, optometrist,
silmaarst

nägemisteravus koos korrektsiooniga kuni
0.3, lastel kuni 0,6

optometrist, silmaarst

50
90

-

170,00
149,00

7,00
7,00

paar
tk

90

-

86,00

7,00

tk

nägemisteravus koos korrektsiooniga kuni
0,3

perearst, optometrist,
silmaarst

90

-

eritaotlus

7,00

tk

nägemisteravus koos korrektsiooniga kuni
0,3

perearst, optometrist,
silmaarst

3a

M

2 tk / kasutusaeg

binoklid ja teleskoobid

3a

M

1 tk / kasutusaeg

5a

M

1 tk / kasutusaeg

90

-

720,00

7,00

tk

nägemisteravus koos korrektsiooniga kuni
0,3

optometrist, silmaarst

22.06
22.06.06

suurendavad videosüsteemid, sh
kaasaskantavad
Kuulmisabivahendid
kommunikatsioonivõimendid

riiete külge kinnitatavad või kaelas kantavad
helivõimendusseadmed

5a

M

1 tk / kasutusaeg

70

-

eritaotlus

7,00

tk

v.a koodidega 22.06.12, 22.06.15 ja
22.06.21 tehingu teostanud isik

eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond

22.06.12

kõrvasisesed kuulmisabivahendid

kuulmisaparaadi väljastamisel audiogramm
(sh luu-, õhukuulmine, ebamugavusläve
testimine), kuuldeaparaadi seadistamine ja
selle dokumenteerimine, järelkontroll 14 päeva
pärast
(va. analoog tehnoloogiaga kuuldeaparaadid)

4a

M

1 tk / kasutusaeg /
ühe kehapoole
kohta
/
1tk / 3a / ühe
kehapoole kohta
(lapsed)

I

90

kuulmislangus alates 30 dB
v.a koodiga 22.06.06 tehingu teostanud isik
Tõend laieneb koodile 22.06.15

-

audioloog, nina-kõrvakurguarst

22.06.15

kõrvatagused kuulmisabivahendid

kuulmisaparaadi väljastamisel audiogramm
(sh luu-, õhukuulmine, ebamugavusläve
testimine), kuuldeaparaadi seadistamine ja
selle dokumenteerimine, järelkontroll 14 päeva
pärast
(va. analoog tehnoloogiaga kuuldeaparaadid)

4a

M

1 tk / kasutusaeg /
ühe kehapoole
kohta
/
1tk / 3a / ühe
kehapoole kohta
(lapsed)

I

90

kuulmislangus alates 30dB
v.a koodiga 22.06.06 tehingu teostanud isik
Tõend laieneb koodile 22.06.12

-

audioloog, nina-kõrvakurguarst

I

22.06.12.01
22.06.15.01

kõrvasisesed kuulmisabivahendid aktiivsusgrupp I
kõrvatagused kuulmisabivahendid aktiivsusgrupp I

• kasutus keskmiselt 1-5 päeva nädalas,
keskmiselt vähemalt 2h päevas
• kasutuskeskkond eeldab igapäevategevustes
lihtsat suulist suhtlust

-

288,00

7,00

tk

22.06.12.02
22.06.15.02

kõrvasisesed kuulmisabivahendid aktiivsusgrupp II
kõrvatagused kuulmisabivahendid aktiivsusgrupp II

• kasutus vähemalt 5 päeva nädalas,
keskmiselt 8h päevas, iganädalaselt vähemalt
kolmes kasutuskeskkonnas
• kasutuskeskkond eeldab igapäevaselt
vähemalt 4h suulist suhtlust ning seab
aparaadile keerukamatest
suhtlussituatsioonidest (õppetöö, töö vm
raames) tingituna lisanõudeid
• tehingu tegemise hetkel osaleb tööturul
(töötamise registrisse kantud isik, Eesti
Töötukassas töötuna või tööotsijana
registreeritud isik) või omandab alus-, põhi-,
kesk- või kõrgharidust

-

680,00

7,00

tk

22.06.12.04

kuuldeaparaadi individuaalne otsak

27,30

7,00

tk

22.06.21

implantaadi kõneprotsessor

22.06.21.01

sisekõrva implantaadi kõneprotsessor

7a

90

-

11 125,00

7,00

tk

22.06.21.02

luukuulmisimplantaadi kõneprotsessor

5a

90

-

4 898,00

7,00

tk

22.06.21.05

ajutüve implantaadi kõneprotsessor

7a

90

-

11 125,00

7,00

tk

22.06.21.03

varuosad

kõneprotsessori juhtpult, saatjarõngas,
juhtmed, magnet, toiteplokk, hooldustarvikud,
kinnitusvahendid, lisaseadmete juhtmed ja
adapterid, peapael, väliskinnituse- ja
patareikatted

22.06.21.04

hooldusremont

koodide 22.06.21.01 ja 22.06.21.02,
22.06.21.05 hooldusremont, va.
garantiiperioodi jooksul

22.09
22.09.06

Häälevõimendid
häälevõimendid isiklikuks kasutuseks

22.12
22.12.12

Abivahendid joonistamiseks ja kirjutamiseks
stiftid, raamid, joonlauad, mallid, sirkel,
punktkirjavarustus

1a

abivahendid, mis toimivad implanteeritud
vastuvõtjate stimuleerimise teel

kõrimikrofon

M

1 tk / kasutusaeg /
ühe kehapoole
kohta
/
lapsed vastavalt
vajadusele

I

-

M

1 tk / kasutusaeg /
ühe kehapoole
kohta

I

-

-

-

v.a koodiga 22.06.06 tehingu teostanud isik

-

audioloog, nina-kõrvakurguarst (korudv
tõendi vajadus
puudub)

1a

kogus piirhinna
ulatuses / ühe
kehapoole kohta /
kalendriaasta

80

375,00

-

summa koodidega 22.06.21.01 või 22.06.21.02 või
22.06.21.05 tehingu teostanud isik või
Eesti Haigekassa rahastusega implantaadi
ja kõneprotsessori soetanud isikud

AV ettevõte

7a/5a

kogus piirhinna
ulatuses / ühe
kehapoole kohta /
kasutusaeg

80

450,00
(kood:
22.06.21.01
ja
22.06.21.05)
/
570,00
(kood:
22.06.21.02)

-

summa koodidega 22.06.21.01 või 22.06.21.02 või
22.06.21.05 tehingu teostanud isik või
Eesti Haigekassa rahastusega implantaadi
ja kõneprotsessori soetanud isikud

AV ettevõte

5a

M

1 tk / kasutusaeg

90

-

eritaotlus

7,00

tk

rehabilitatsiooni
meeskond, ninakõrva-kurguarst

3a

M

kogus piirhinna
ulatuses /
kalendriaasta

90

-

300,00

-

summa

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

5a

M

2 tk / kasutusaeg

90

-

630,00

7,00

tk

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

3a

M

1 tk / kasutusaeg

70

-

150,00

7,00

tk

5a

M

vihikud, paberid, ritmuff kiled ja kleepkiled.
Kood ei sisalda printereid

I

22.12.15

punktkirja kirjutusmasinad

22.15
22.15.06

Arvutusabivahendid
kalkulaatorid

22.18
22.18.03

Abivahendid audio- ja visuaalse teabe käitlemiseks
helisalvestus- ja heliesitusseadmed

22.18.03.01

daisypleierid

1 tk / kasutusaeg

-

450,00

7,00

tk

22.18.03.02

hääljuhendavad diktofonid

1 tk / kasutusaeg

-

370,00

7,00

tk

kõnelev kalkulaator

koodiga 22.06.15 tehingu teostanud isik

90

nägemisteravus koos korrektsiooniga kuni
0,3

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
tegevusterapeut
(korduv tõendi
vajadus puudub)

nägemisteravus koos korrektsiooniga kuni
0,3

perearst, silmaarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

FM süsteem

7a

M

kogus piirhinna
ulatuses

kommunikaatorid

3a

M

1 tk / kasutusaeg

seadmed, mis muudavad kuuldava signaali
valgus- või muuks visuaalseks signaaliks
beebimonitor, uksekell, helivalguspult

6a

M

akustilise signaaliga seadmed

seadmed, mis muudavad visuaalse signaali
kuuldavaks või võimendavad tavaseadme
helitugevust
keha- õhu- ja toidutermomeeter

6a

22.27.09

mehhaanilise signaaliga seadmed

seadmed, mis muudavad visuaalse või
kuuldava signaali vibreerimiseks või muuks
taktiilseks signaaliks
vibropadi, lapsenutu saatja

22.27.12

kellad ja ajanäitajad

22.27.21

keskkonnahäiresüsteemid

22.39
22.39.04

Arvutite väljundseadmed
arvuti ekraanisuurendustarkvara

22.39.05

punktkirjakuvarid

22.39.07

tekstituvastustarkvara

22.39.12

22.39.00

koodidega 22.06.12, 22.06.15 või 22.06.21
tehingu teostanud lapsed

audioloog, nina-kõrvakurguarst (korduv
tõendi vajadus
puudub)

80

-

2 250,00

7,00

tk

80

-

330,00

7,00

tk

2 tk / kasutusaeg

70

-

74,00

7,00

tk

kuulmislangus alates 30dB

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

M

3 tk / kasutusaeg

70

-

38,00

7,00

tk

nägemisteravus koos korrektsiooniga kuni
0,3 ja/või kuulmislangus alates 30dB

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

6a

M

2 tk / kasutusaeg

70

-

170,00

7,00

tk

nägemisteravus koos korrektsiooniga kuni
0,3 ja/või kuulmislangus alates 30dB

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

taktiilsed, kõnelevad, vibratsioooniga või
suurte numbritega kellad
käekell, äratuskell

3a

M

2 tk / kasutusaeg

80

-

105,00

7,00

tk

nägemisteravus koos korrektsiooniga kuni
0,3 ja/või kuulmislangus alates 30dB

suitsuanduri komplekt: andur, saatja ja
vastuvõtja

6a

M

2 tk / kasutusaeg

80

-

180,00

7,00

tk

nägemisteravus koos korrektsiooniga kuni
0,3 ja/või kuulmislangus alates 30dB, laps
alates 6a-ks saamisest

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)
perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

arvutiteavet visuaalselt suurendavad seadmed
+ 2 uuendust

9a

M

1 tk / kasutusaeg

90

-

700,00

7,00

tk

nägemisteravus koos korrektsiooniga kuni
0,3

perearst, silmaarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

5a

M

1 tk / kasutusaeg

90

-

1 400,00

7,00

tk

nägemisteravus koos korrektsiooniga kuni
0,3

kõnesüntesaator

5a

M

1 tk / kasutusaeg

90

-

1 100,00

7,00

tk

nägemisteravus koos korrektsiooniga kuni
0,3

arvuti ekraanilugemise tarkvara

ekraanilugeja + 2 uuendust

9a

M

1 tk / kasutusaeg

90

-

1 100,00

7,00

tk

nägemisteravus koos korrektsiooniga kuni
0,3

perearst, silmaarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)
perearst, silmaarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)
perearst, silmaarst,
rehabilitatsiooni
meeskond (korduv
tõendi vajadus
puudub)

tarkvara uuendus

seotud 22.39.04 ja 22.39.12 koodi tehingutega

9a

M

2 tk / kasutusaeg /
ISO koodi kohta

90

410,00
(kood:
22.39.04)
/
650,00
(kood:
22.39.12)

7,00

tk

koodidega 22.39.04 või 22.39.12 tehingu
teostanud isik

4a

M

1 tk / kasutusaeg

50

-

21,00

7,00

tk

70

-

170,00

7,00

tk

22.18.24

raadiosagedusega
ülekandesüsteemid

22.21
22.21.09

Lähisuhtluse abivahendid
dialoogiseadmed

22.27
22.27.03

visuaalse signaaliga seadmed

22.27.06

I

eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
tegevusterapeut
(korduv tõendi
vajadus puudub)

Häire-, osutamis-, meeldetuletus- ja signaliseerimisseadmed

24

ESEMETE JA SEADMETE KÄSITSEMISE ABIVAHENDID

24.21
24.21.03

Pikendused
haaramistangid

27

ABIVAHENDID JA SEADMED KESKKONNATEGURITE PARENDAMISEKS, TÖÖRIISTAD JA MASINAD

27.06
27.06

Mõõteriistad
mõõteriistad

kõnelevad mõõteriistad:
köögi- ja saunakaal, mõõdulint,
vererõhuaparaat, värvimääraja, vedelikunivoo
teataja, glükomeeter

6a

M

3 tk / kasutusaeg

H

-

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
füsioterapeut,
tegevusterapeut, õde
(korduv tõendi
vajadus puudub)

nägemisteravus koos korrektsiooniga kuni
0,3

perearst, eriarst,
rehabilitatsiooni
meeskond,
tegevusterapeut
(korduv tõendi
vajadus puudub)

Laste ühekordsed
uriinipidamatuse tooted:
09.30.12
Laste mähkmed

Piirhind laste püksmähkmed Piirhind laste
imavad püksid

Mini 3 - 6 kg
Midi 4 - 9 kg
Maxi 7 - 18 kg
Junior 11 - 26 kg
XL 15 - 30 kg
Night XL - XXL 20 - 60 kg

0,25
0,28
0,36
0,41
0,47
1,03

0,46
0,52
0,56

Täiskasvanute ühekordsed sidemed (09.30.18) ja mähkmed (09.30.21)
Inkontinentsisidemed meestele

Piirhind

kuni 399 ml
400 - 599 ml
üle 600 ml

0,34
0,38
0,38

Vormmähkmed /
Inkontinentsisidemed naistele

Piirhind

201- 299 ml

0,15

300 - 599 ml
600 - 999 ml
1000 - 1499 ml
1500 - 1999 ml
2000 - 2499 ml
2500 - 2999 ml
üle 3000 ml

0,24
0,28
0,32
0,40
0,45
0,54
0,62

Püksmähkmed

XXS-XS

S

M

L

XL

kuni 1899 ml
1900 - 2499 ml
2500 - 2999 ml
3000 - 3699 ml
üle 3700 ml

0,44

0,51
0,50

0,55
0,57
0,63
0,74
0,94

0,65
0,81
0,78
1,02

1,15
0,92
0,92
1,06
XL

XXL

1,20

Vöömähkmed

XS-S

M

L

kuni 1899 ml
1900 - 2499 ml
2500 - 2999 ml
3000 - 3699 ml
üle 3700 ml

0,59
0,65
0,78

0,60
0,71
0,84
0,89

0,65
0,71
0,86
0,93

Imavad püksid

XS-S

M

L

XL

XXL

kuni 1399 ml
1400 - 1699 ml
üle 1700 ml

0,82
0,90
0,94

0,89
0,95
1,12

0,97
1,12
1,22

1,27
1,30
1,33

2,39

0,97
1,05
1,17

Imavad aluslinad, sh pestavad: 09.30.00
Imavad aluslinad

Piirhind

40 x 60 cm
60 x 60 cm
60 x 90 cm
80-90 x 140-180 cm
70-90 x 210 cm
90 x 80 cm
Pestav aluslina

0,22
0,28
0,38
0,69
1,00
0,56
23,00

Uriini absorbeerivate
abivahendite hoidmis- ja
kinnitusvahendid: 09.30.39
Püksid mähkmete fikseerimiseks

tk

S

M

L

XL

XXL+

0,60

0,75

0,80

0,85

1,05

