Meditsiiniseadme kaartide kehtivusaeg ja limiidiperioodide korduvus

Valdkond

Alajaotus
Antibakteriaalsed haavasidemed (v.a
Epidermolysis bullosa)
Mitteantibakteriaalsed haavasidemed (v.a
Epidermolysis bullosa)

Haavaravi

CPAP

Diabeet

Ortoosid

Haavasidemed Epidermolysis bullosa
patsientidele
Liimieemaldusvahendid Epidermolysis bullosa
patsientidele
CPAP maskid
CPAP seade
Pideva glükoosimonitooringu komplekt
Insuliinipump
Glükoosisensorid, insuliinipumba
infusioonivahendid ja reservuaarid alla 19aastastele lastele
Glükoosisensorid 1. tüüpi diabeediga
patsientidele
Korduvkasutatav insuliini süstevahend
Insuliininõelad (v.a erand)
Testribad (v.a erandid)
Lantsetid (v.a erandid)
Erand 1. Nõelad, testribad ja lantsetid
insuliinravil rasedusdiabeediga patsiendile
Erand 2. Testribad ja lantsetid
rasedusdiabeediga dieetravil patsiendile
Pump- või sensorravi hooldusvahendid 1.
tüüpi diabeediga alla 19-aastastele lastele
Vere β-ketooni testiribad 1. tüüpi diabeediga
alla 19-aastastele lastele
Ortoosid pärast operatsiooni või traumat (v.a
kaelaortoos)
Kaelaortoos pärast operatsiooni või traumat
Ortoosid alla 19-aastasele patsientidele
ägeda haigestumise või raske kroonilise
haigusega kaasneva funktsioonihäire
kompenseerimiseks
Ortoosid vähemalt 19-aastasele patsientidele
ägeda haigestumise või raske kroonilise
haigusega kaasneva funktsioonihäire
kompenseerimiseks

Kaardi
kehtivusaeg
kuudes

Kaardi limiidiperiood:
korduv/
ühekordne /teatud arv
kordi tekkiv

1 ühekordne
6 ühekordne

12 korduv

12 korduv
12
6
24
6

korduv
ühekordne
korduv
ühekordne

12 korduv
6 korduv
36
6
6
6

ühekordne
korduv
korduv
korduv

6 tekib 4 korda
6 tekib 3 korda
6 korduv
12 korduv
6 ühekordne
3 ühekordne
12 ühekordne

24 ühekordne

Tallatoed

Stoomitooted

Larüngektoomia

Surverõivad

Urineerimise
abivahendid
Vahemahutid
Aspiratsioonisondid

Läätsed

Nahahooldusvahendid
Diafragma
stimulaatori
antennid
Silikoonplaastrid ja
-geelid

Individuaalselt valmistatud ortooside
varuosad garantiiperioodi järgselt
Tallatoed pärast operatsiooni või traumat
Tallatoed vaagnapiirkonna või alajäseme
raske struktuurikahjustuse või sellest
tuleneva liigeste, luude või lihaste
funktsioonihäire ja kaasuva valu või
haavandite korral
Kolo-, ileo- ja urostoomi tooted
Trahhekanüülid, trahheostoomi filtrid
Kõneklapid püsiva trahheostoomi korral,
trahheostoomi plaastrid ja kaelapaelad
Kõneklapid ajutise trahheostoomi korral
Nebulisaatori komplekt
Nebulisaatorid
Filtrid ja dušikaitse
Kinnitusplaastrid ja liimieemaldusvahendid
Kompressioontooted venoosse
puudulikkusega patsientidele
Põletushaigete surverõivad
Surverõivad lümfitursega patsientidele
Uriinikogumiskotid ning nende riputus-ja
kinnitusvahendid, ühekordsed põiekateetrid,
püsikateetrid ja peenisekatted
Vahemahutid
Aspiratsioonisondid
Ravikontaktläätsed keratokoonuse,
keratopaatia või imiku ja kuni 6-aastase lapse
afaakia ravi korral
Skleraalsed ravikontaktläätsed keratokoonuse
korral
Nahahooldusvahendid ihtüoosiga
patsientidele
Diafragma stimulaatori antennid
Silikoonplaastrid ja -geelid

12 tekib 2 korda
6 ühekordne

12 tekib 2 korda

6 korduv
12 korduv
6 korduv
2
12
12
12
6

ühekordne
ühekordne
korduv
korduv
korduv

6 korduv
6 ühekordne
6 ühekordne
6 korduv
12 ühekordne
6 korduv
6 korduv
12 korduv
6 korduv
12 korduv
6 ühekordne

