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HINNAKIRI 

Automaatse rõhuregulatsiooniga positiivrõhu seadmed ja maskid 

§ 73.  Automaatse rõhuregulatsiooniga positiivrõhu seaded 

Haigekassa võtab üle automaatse püsiva positiivrõhu aparaadi (CPAP-seadme) eest tasu maksmise kohustuse kindlustatud 
isikult, kellel on eelnevalt rõhu testimine AUTO-CPAP-aparaadiga osutunud edukaks, üks kord viie aasta jooksul järgmistel 
tingimustel: 

1) alla 16-aastastel patsientidel, kellel on diagnoositud raske raskusastmega obstruktiivne uneapnoe (ODI või apnoe hüpopnoe 
indeks (AHI) on ≥30) või keskmise raskusastmega uneapnoe (ODI või AHI on 15–29), kui sellega kaasneb kardiorespiratoorne 
puudulikkus, hüpertensioon, rasvumine või püsiv eluviisi korrigeerimisele mittealluv päevane liigunisus või insomnia; 

2) 16-aastastel ja vanematel patsientidel, kellel on diagnoositud raske raskusastmega obstruktiivne uneapnoe (ODI või AHI on 
≥30) või keskmise raskusastmega uneapnoe (ODI või AHI on 15–29), kui sellega kaasneb vähemalt üks järgmistest seisunditest: 
kõrge või väga kõrge lisariskiga ravim-refraktaarne hüpertensioon, mis ei allu ravile vähemalt kahe hüpertensiooni ravimiga; 
öine hüpertensioon või non-dipper profiiliga vererõhk; kodade virvendusarütmia; kardiovaskulaarne haigus 
südamepuudulikkusega (alates NYHA II); infarkti- või insuldijärgne seisund, rasvumine või püsiv eluviisi korrigeerimisele 
mittealluv päevane liigunisus või insomnia. 

Nimetus 
 

Täishind 
kindlustamata isikule 
(ilma HK osaluseta) 

Maksumus 
kindlustatud isikule 
(HK osalusega) 

HK osalus Patsiendi omaosalus 

ResMed AirSense 10 
AutoSet 

577,70 € 577,70 € 519,93 € 57,77 € 

ResMed AirSense 10 
AutoSet for Her 

577,70 € 577,70 € 519,93 € 57,77 € 

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 
alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme 
(DreamStar Auto Evolve CPAP seade) piirhind, milleks on 569,45 eurot. 
 

§ 74.  Automaatse rõhuregulatsiooniga ja fikseeritava rõhuga positiivrõhu seadme maskid 

Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku automaatse rõhuregulatsiooniga ja fikseeritava rõhuga positiivrõhu seadme 
maski eest tasu maksmise kohustuse üks kord kalendriaastas § 74 lõikes 2 sätestatud tingimustel. 

NINASÕÕRMEMASKID Täishind kindlustamata 
isikule (ilma HK 
osaluseta) 

Maksumus 
kindlustatud isikule 
(HK osalusega) 

HK osalus Patsiendi omaosalus 

ResMed AirFit P10 for 
Her sõõrmemask XSML-
SML-MED 

109,00 € 109,00 € 84,90 € 24,10 €* 

ResMed AirFit P10 
sõõrmemask suurus 
SML-MED-LGE 

109,00 € 109,00 € 84,90 € 24,10 €* 

ResMed AirFit P30 i 
sõõrmemask suurus 
SML-MED-LGE 

109,00 € 109,00 € 84,90 € 24,10 €* 

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 
alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme 
(ninasõõrmemask Nuance Pro suurus M) piirhind, milleks on 94,33 eurot. 
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NINAMASKID Täishind 
kindlustamata 
isikule (ilma HK 
osaluseta) 

Maksumus 
kindlustatud 
isikule (HK 
osalusega) 

HK osalus Patsiendi 
omaosalus 

Ninamask Mirage FX 21 x 38 x 8,5 109,00 € 109,00 € 84,87 € 24,13 €* 

ResMed AirFit N20 Classic 
ninamask (S, M, L)* 

109,00 € 109,00 € 84,87 € 24,13 €* 

ResMed AirFit N20 For Her 
ninamask suurus S* 
 

109,00 € 109,00 € 84,87 € 24,13 €* 

ResMed AirFit N20 ninamask 
suurus M* 
 

109,00 € 109,00 € 84,87 € 24,13 €* 

ResMed AirFit N20 ninamask 
suurus L* 
 

109,00 € 109,00 € 84,87 € 24,13 € 

ResMed AirFit N20 Classic 
ninamask (S, M, L)* 

109,00 € 109,00 € 84,87 € 24,13 € 

ResMed AirFit N30i ninamask 
(suurus S, STD)* 

109,00 € 109,00 € 84,87 € 24,13 €* 

ResMed AirFit N30 ninamask* 109,00 € 109,00 € 84,87 € 24,13 €* 

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 
alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme (Ninamask 
Wisp, mask with fabric frame and headgear, suurus XL) piirhind, milleks on 94,33 eurot. 
 

TÄISNÄOMASKID 
 

Täishind 
kindlustamata 
isikule (ilma HK 
osaluseta) 

Maksumus 
kindlustatud 
isikule (HK 
osalusega) 

HK osalus Patsiendi 
omaosalus 

Täisnäomask Mirage Quattro 25 
× 40 × 10 

226,70 € 226,70 € 204,03 € 22,67 € 

ResMed AirFit F20 for Her 
täisnäomask suurus M* 

226,70 € 226,70 € 204,03 € 22,67 € 

ResMed AirFit F20 for Her 
täisnäomask suurus S* 

226,70 € 226,70 € 204,03 € 22,67 € 

ResMed AirFit F20 täisnäomask 
suurus L* 

226,70 € 226,70 € 204,03 € 22,67 € 

ResMed AirFit F20 täisnäomask 
suurus S* 

226,70 € 226,70 €  204,03 € 22,67 € 

ResMed AirFit F20 täisnäomask 
suurus M* 

226,70 € 226,70 € 204,03 € 22,67 € 

Täisnäomask Quatro Air* 226,70 € 226,70 € 204,03 € 22,67 € 

ResMed AirFit F30i täisnäomask 
(suurus S/S, S/STD, M/STD, 
W/STD, M/L)* 

226,70 € 226,70 € 204,03 € 22,67 € 

ResMed AirFit F30 täisnäomask 
(suurus S, M)* 

226,70 € 226,70 € 204,03 € 22,67 € 

* Märkus: kuna meditsiiniseadmete rühmas on kaks võrreldavat meditsiiniseadet, on ravikindlustuse seaduse § 481 lõike 3 
alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks piirhinnalt teise võrreldava meditsiiniseadme 
(Täisnäomask Mirage Quattro 25 × 40 × 10) piirhind, milleks on 226,70 eurot. 
 
Allikas: Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme 
eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord–Riigi Teataja  


