
Abivahendi tõendi väljastamise juhis.  
(Kehtivad tingimused alates 01.10.2020) 

 
Abivahendite müüki ja renti reguleerib Sotsiaalkaitseministri määrus nr 74 – „Abivahendite loetelu, 
abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise 
tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed“. Määrus puudutab puuetega inimesi, vähenenud 
töövõimega inimesi, vanaduspensioni ealiseid ja lapsi alates 3. eluaastast (mähkmed).  
 
Abivahendi vajaduse tuvastab: perearst, eriarst, rehabilitatsiooni meeskond, füsioterapeut, 
tegevusterapeut, õde või ämmaemand. 
 
Uriini imavate abivahendite tõendi väljastamine: 

o Tõend võib olla paberkandjal või saadetud digi-allkirjastatuna (tõendina ei sobi digiretsept). 
o Puudeta lastel tuvastab abivahendi vajaduse endiselt eriarst.  

o Tõend kehtib 2 aastat.  

o Arstitõend peab sisaldama üheselt arusaadavalt abivahendi nimetust või abivahendi ISO koodi: 

 „Uriini imavad abivahendid“ / ISO kood 09.30. – kirjutades tõendile antud nimetuse 
või koodi, ei pea eraldi välja tooma teisi kaasuvaid abivahendeid (pesemine, naha 
kaitse, niisutatud salvrätid, aluslinad jne.), sest tõend laieneb neile automaatselt. 

 „Kateetrid“ / ISO kood 09.24. – kirjutades tõendile antud nimetuse või koodi, ei pea 
eraldi välja tooma teisi kaasuvaid abivahendeid (uriinikotid, uriinikogujate riputus- ja 

kinnitusvahendid; samuti naha kaitse ja puhastamise ning keha pesemise ja 

küürimise vahendid), sest tõend laieneb neile automaatselt. 

o Vanaduspensioni ealistel puudub esmase tõendi vajadus uriini imavate abivahendite osas. 

o Alates 16. aastasel tööealisel isikul puudub korduva tõendi vajadus. 

 

Limiidid ja ISO koodid toodetele, mida saab Inkotoast osta riikliku soodustusega: 

Uriini absorbeerivad abivahendid  
* 09.30.24 - Laste ja täiskasvanute ühekordsed sidemed ja mähkmed, kuni 120 tk kuus, 40 % 
* 09.30.00 - Ühekordsed imavad aluslinad, 30 tk kuus, 50 % 
* 09.30.45 - Pestavad imavad aluslinad, 2 tk kuus, 50 % 
 
Uriini eritumist suunavad abivahendid: 
* 09.24.03 - Püsikateetrid, 5 tk kuus, 50 % 
* 09.24.06 - Ühekordsed põiekateetrid, 120 tk kuus, 50% 
* 09.24.09 - Peenise katted, 40 tk kuus, 50 % 
 
Uriinikogujad (kaasuvad tooted koodile 09.24): 
* 09.27.05 - Uriinikotid, 10 tk kuus, 50% 
* 09.27.13 - Uriinikogujate riputus- ja kinnitusvahendid, 2 tk kuus, 50% 
 
Naha kaitse ja puhastamise vahendid (Soodustus kehtib ainult koodidega 09.24 ja 09.30 
tehingu teinud isikutele): 
* 09.21.06 - Nahapesemise vahendid (veevaba pesu ja intiimpesu), 5.- eur kuus 50% 
* 09.21.09 - Desinfektandid naha desinfitseerimiseks, 6.60 eur kuus 50% 
* 09.21.18 - Nahakaitsevahendid (kreemid kaitsmiseks ja hooldamiseks), 6.30 eur kuus 50% 
Riigi toel ei saa osta järgmisi tooteid:  šampoone, veega mahapestavaid seepe, dušigeele, 
dušiõlisid, kätekreeme, jalakreeme, näokreeme, silmakreeme, massaažigeele, aktiivgeele, 

http://www.riigiteataja.ee/akt/129122017020


kampriga hüdrogeele ja muid vereringet soodustavaid tooteid. 
 
Abivahendid pesemiseks 
* 09.33.30.01 - Niisutatud salvrätid - 1 pakk kuus 50% 
* 09.33.30.02 - Pesukindad - kuni 60 tk kuus 50% 
* 09.33.30.03 - Vannimütsid - kuni 4 tk kuus 50% 
 
Tualeti kasutamise abivahendid: 
* 09.12.03 - Poti-ja tualetitoolid, 1 tk - 4 a. jooksul 60% 
* 09.12.15 - Potikõrgendused, 1 tk - 4 a. jooksul, 80 % 
* 09.12.33 - Siibrid, 1 tk - 4 a. jooksul 50% 
 
Abivahendid pesemiseks, vannitamiseks ja duši kasutamiseks: 
* 09.33.03 - Vanni- ja dušitoolid, 1 tk 4 a. jooksul, 70% 
 
Lamatiste vältimise abivahendid: 
* 04.33.03 - Istmepadjad ja muud tooted lamatiste   vältimiseks, 2 tk – 2 a. jooksul, 80% 
 
Söögipõlled: 
*09.03.39 - Söögipõlled, 60 tk kuus 50% 
 
Ühe ja kahe käega käsitsetavad käimisabivahendid: 
* 12.03.03 - Käimiskepid, 1 tk - 3 a. jooksul 50% 
* 12.03.06 - Küünarkargud, 2 tk - 3 a. jooksul 50% 
* 12.03.12 - Kaenlakargud, 2 tk - 3 a. jooksul 50% 
* 12.03.16 - Harkkepid, 2 tk  - 3 a. jooksul 50% 
* 12.06.06 - Rulaatorid, 1 tk - 4 a. jooksul 40% 
 
Siirdumis- ja teisaldamisabivahendid: 
* 12.31.03.01 - Libistamislauad, 1 tk - 4 a. jooksul 50 % 
* 12.31.03.02 - Libilinad, 2 tk - 2 a. jooksul, 70% 
 


