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Andmekogu avalik info tootjate kohta

1. Sisene andmekogusse

2. Kasuta märksõnu toodete leidmiseks – seadmepõhine otsing

Kui tootja ja levitaja 
nimed ühtivad, siis on 
tegu Eesti tootjaga



Võimalik on otsida ka asutuste põhjal



Abimaterjale ja juhendeid leiate vormide alt



• Kasutajalt eeldatakse keskmist arvutikasutamise oskust.
• Samuti eeldatakse kasutajalt, et ta on kursis valdkonna sisulise ja seadusandliku poolega



Pea meeles!

• Andmekogusse esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

• Seadmetele soodustuste taotlemine Eesti Haigekassast või 
Sotsiaalkindlustusametist toimub alles siis kui seadmed on andmekogusse
kantud.

• Eesti Haigekassale soodustuse taotluse esitamise eelduseks on positiivselt 
läbitud "EHK-le soodustuse taotluse eelne meditsiiniseadme kontroll".

• Sõltuvalt dokumendi liigist on esitatud lisadokumendid MSA kodulehel 
avalikud (nähtavad kõigile MSA kasutajatele) või konfidentsiaalsed 
(nähtavad ainult menetlusega seotud isikutele). Täpsemat dokumentide 
liigitust vt peatükist 11.1.



Andmebaasi sisenemiseks 1. samm

2. Sisselogimiseks ID-kaart või mobiil-ID



Toimingute alustamiseks

1.



Toimingud

1. Lisa uus asutus – kui varasemalt ei 
ole registreeritud

2. Seo isik asutusega – juhatuse liige 
või volitatud isik

3. Teata meditsiiniseadme Eesti turule 
laskmisest – tootja laseb turule

11.

2.

3.



Toiming – „uue asutuse lisamine“

• Kui uus asutus on loodud, siis peate ennast asutusega siduma

• Kui olete juhatuse liige, siis on tegemist automaatse kinnitusega 

• Kui te ei ole juhatuse liige, siis esitage vabas vormis volitus, mis on 
allkirjastatud juhatuse liikme poolt
• Kindlasti oota kinnitamist

• Nüüd saate alustada toodete registreerimisega



Toiming – „teata meditsiiniseadme Eestis turule laskmisest“

• Vali vastav taotlus 

• Tootja ja levitaja peavad olema samad asutused

• Täida väljad

• lisa vajalikud dokumendid 
• Kinnituskiri / vastavusdeklaratsioon

• Kui on, siis:
• Pakendi näidis

• Toote märgistus 

• Kasutus/ hooldamise juhised

• Andmekogusse üldjuhul ei laeta ülesse tehnilist dokumentatsiooni!



• Vajaduse korral saab tehnilise dokumentatsiooni kanda andmekogusse 
konfidentsiaalsena



Veendu, et taotlus on esitatud!

Kontrolli taotluse olekut!



Taotlus võib olla suunatud parandusse

• Kontrollige taotluse staatust
• Parandusse suunatud taotluse puhul lugege 

selgitust
• Paranduste teostamisel veenduge, et taotlus 

on taas esitatud!



• Edukat sisestamist! 

• Küsimusi? 


