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Sissejuhatus 
Käesolev "Meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogu kasutusjuhend" on andmete esitajatele
abimaterjal süsteemi kasutamisel.

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

Andmekogu on loodud selleks, et: 

1. Eestis turule kasutusele võetud, esmakordselt levitatud ja esmakordselt professionaalselt
kasutatud meditsiiniseadmete andmete ning meditsiiniseadmete ohujuhtumite,  kliiniliste
uuringute ja järelevalvemenetluste andmete registreerimiseks, kogumiseks, töötlemiseks,
analüüsimiseks,  avalikustamiseks  ja  Euroopa  meditsiiniseadmete  andmepangale
edastamiseks;

2. ravikindlustuse  seaduse  alusel  Eesti  Haigekassa  poolt  meditsiiniseadmete  ja  nendega
võrdsustatud  toodete  (edaspidi hüvitatavate  meditsiiniseadmete)  eest  tasu  maksmise
kohustuse üle võtmise (edaspidi meditsiiniseadme hüvitamise) andmete registreerimiseks,
kogumiseks, töötlemiseks, analüüsimiseks ja avalikustamiseks;

3. sotsiaalhoolekande  seaduse  mõistes  abivahendite  (edaspidi abivahendite)  müügi  ja
üürimise  andmete  registreerimiseks,  kogumiseks,  töötlemiseks,  analüüsimiseks  ja
avalikustamiseks.

Andmekogusse esitatavate taotluse nimekiri: 

1. Asutusega seotud (ettevõte tase)

a. Lisa uus asutus (vaikimisi menetleja: )
b. Muuda asutuse andmeid 
c. Värskenda asutuse andmeid 
d. Seo isik asutusega

2. Endaga seotud (isiku tase)

a. Muuda enda andmeid
b. Muuda enda parooli 
c. Seo ennast asutusega 
d. Eemalda ennast asutuse küljest

3. Seadmega seotud

a. Teata meditsiiniseadme levitamisest
b. Teata meditsiiniseadme Eestis turule kasutusele võtmisest
c. Registreeri meditsiiniseadme professionaalne kasutamine
d. Taotle meditsiiniseadme ümberliigitamist
e. Küsi infot meditsiiniseadme kohta
f. Paranda andmeid
g. Märgi EC vastavussertifikaadi olek
h. Lisa tüübihindamise sertifikaat
i. Teata järelkontrolli loobumisest
j. Esita järelkontrolli dokumendid
k. Esita järelhindamise dokumendid
l. Esita kliinilise hinnangu dokumendid
m. Esita meditsiiniseadme dokumendid
n. Esita hooldustöö dokumendid
o. Esita paigaldustöö dokumendid
p. Eemalda meditsiiniseadme volitatud esindaja
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q. Lõpeta meditsiiniseadme kasutamine
r. Lõpeta meditsiiniseadme levitamine
s. Registreeri kaebus meditsiiniseadme mudeli kohta
t. Teata tootmise lõpetamisest

4. Eesti Haigekassaga seotud

a. Nahahooldusvahendi registreerimine
b. Nahahooldusvahendi andmetes kirjavigade parandamine
c. Nahahooldusvahendi soodustusest loobumine
d. Taotlust "EHK soodustuse taotlemine" saab algatada pärast "EHK-le soodustuse

taotluse  eelse  meditsiiniseadme  kontrolli"  läbimist  seadme  vaatest.  Põhjalikum
info on leitav peatükidest 6.3. ja 6.4. 

e. EHK soodustusest loobumine. 

5. Abivahenditega seotud

a. Abivahendi registreerimine 
b. Abivahendi failide lisamine 
c. Meditsiiniseadme registreerimine abivahendina
d. Teata abivahendi täiendavast levitamisest

6. Ohujuhtum

a. Anna teada ohujuhtumist 
b. Esita ohujuhtumi dokumendid 
c. Teata ohujuhtumist eraisikuna 
d. Lõpeta ohujuhtumi menetlemine

7. Kliiniline uuring

a. Algata kliiniline uuring 
b. Esita kliinilise uuringu dokumendid 
c. Teata kliinilise uuringu peatamisest 
d. Ava uuesti kliiniline uuring 
e. Teata kliinilise uuringu lõpetamisest 
f. Teavita kliinilise uuringu käigus ilmnenud kõrvalmõjudest

Pea meeles!
 Andmekogusse esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja. 
 Seadmetele  soodustuste  taotlemine  Eesti  Haigekassast  või  Sotsiaalkindlustusametist

toimub 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.

Mõisted

EHK – Eesti Haigekassa 

MSA – Meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogu

MSO – Terviseameti meditsiiniseadmete osakond

SKA – Sotsiaalkindlustusamet
ÄR – Äriregister



Meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogu kasutusjuhend Lk 6/63

1. Süsteemi sisse logimine

1.1. ID-kaardi ja mobiil-ID abil sisenemine

Süsteemi sisenemiseks kasutatakse  ID-kaarti  ning PIN1.  Kasutajanime ja  parooliga  sisenemist
kasutatakse erandjuhtudel.

Mobiil-ID kasutamiseks on vaja eelnevalt sõlmida vastav leping oma mobiilioperaatoriga. Kui
kirjutada lahtrisse oma telefoninumber (võib kasutada +372 prefiksit, aga ei ole kohustuslik) või
isikukood,  siis  saadetakse  mobiilile  teenussõnum  koos  ekraanil  nähtava  4-kohalise  koodiga.
Sõnumi infos peab olemas autentija nimi (antud juhul on selleks "Sotsiaalministeerium PASS").
Kui nimi on õige ja kood identne, tuleb mobiilis sisestada Mobiili-ID PIN1.

1.2. Parooliga sisse logimine

Parooliga sisenemine pole lubatud. Kuid selleks, et süsteemi kasutamine ei oleks häiritud mõnel
kriitilisel  juhul,  on  MSO  administraatoril õigus  anda  konkreetsele  isikule  personaalne  ajutine
õigus kasutada kasutajanime ja parooli.

1.3. Turvaline väljalogimine

Süsteemist väljalogimiseks vajutage sisseloginud kasutaja nime taga olevale ristikesele, mis asub
paremas ülanurgas. 

Turvaliseks lahkumiseks sulgege veebilehitseja kõik aknad.

Pilt 1: Kasutaja väljalogimise nupp.
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2. Taotluse esitamine
Kõik andmete muudatused süsteemis toimuvad läbi toimingutaotluste. Kui taotlusele on andmed
sisestatud,  jõuab  see  menetlejani,  kes  ilma  andmeid  muutmata,  teeb  otsuse,  kas  andmed  on
korrektsed, et sattuda registrisse. Kui andmed on ebakorrektsed, annab menetleja süsteemi abil
sellest taotlejale  teada.  Kõik taotlused on jagatud liikidesse  ja  kui  mingit  liiki  taotluse juures
MSO/SKA/EHK menetleja  sekkumisel  puudub  lisaväärtus,  siis  toimub  andmemuudatuse
automaatne kinnitamine.

2.1. Toimingu algatamine

Toimingu algatamiseks on neli võimalust:

1. Menüü punktist Uus toiming:

Uute toimingute nimekiri on jaotatud alalõikudeks ja välja on toodud need, millele kasutajal on
olemas õigus.

Kui kasutaja pole seotud ühegi asutusega on temale lubatud järgmised taotlused (Pilt 1):

➢ Lisa uus asutus;

➢ Muuda enda andmeid;

➢ Muuda enda parooli;
➢ Seo ennast asutusega;

➢ Küsi infot meditsiiniseadme kohta;

➢ Registreeri kaebus meditsiiniseadme mudeli kohta:

➢ Teata ohujuhtumist eraisikuna.

Pilt 2: Ilma asutuseta kasutaja toimingute nimekiri.

Klikkides vastava toimingu nimetusel avaneb uue taotluse lisamise leht.

2. Juba registris oleva andmeobjekti lehelt (Menüü Andmekogu alammenüüd):
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Uue  toimingu  ripploend  asub  objekti  põhiandmete  all.  Uue  taotluse  lisamisel  tuleb  valida
ripploendist vastava toimingu nimetus ja klikkida nupul [Alusta toimingut] (Pilt 3).

3. Enda andmetega  seotud toiminguid saab muuta avalehel,  plokis  'Minu kontaktandmed'
(Pilt 4).

Pilt 3: Uus toiming meditsiiniseadme lehelt. 
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Pilt 4: Avaleht. Minu kontaktandmed. 

4. "Teata meditsiiniseadme Eestis turule laskmisest", "Teata meditsiiniseadme levitamisest"
ja "Abivahendi registreerimine" taotluste esitamise järel on võimalik kohe alustada sarnast
taotlust  (seda  nt  juhul,  kui  soovitakse  registreerida  mitut  üldiselt  sarnaste  andmetega
seadet). Selleks on olemas nupp [Sarnaste andmetega uus toiming] esitatud taotluse lõpus.

2.1.1. Taotluse üldandmed

Väärtused 'Olek', 'Alustatud' ja 'Sisestaja' täidetakse automaatselt.

Väljale 'Taotluse asutus' tuleb valida asutus,  kelle nimel kasutaja  taotluse esitab.  Asutuse saab
valida kasutajaga seotud asutuste hulgast.  Asutuse nimel tehtav taotlus on nähtav ja muudetav
kõigi antud asutusega seotud kasutajate poolt.

Märkused:

➢ Kui kasutaja ei ole asutusega seotud, siis taotluse koostamisel puudub asutus (Pilt 5). 

Pilt 5: Taotlusel puudub taotluse asutuse valik.

➢ Kui taotlus on kord juba esitatud, siis taotluse asutust muuta ei saa.

2.1.2. Põhiobjekti andmed

Iga  taotlus  on  seotud  vähemalt  ühe  objektiga:  meditsiiniseade,  abivahend,  kliiniline  uuring,
ohujuhtum, asutus või isik. Taotluse andmed täidetakse vastavalt valitud objektile või sisestatakse
käsitsi  (sõltub taotluse liigist).  Näiteks pildil  on toodud taotlus "Algata kliiniline uuring",  kus
põhiobjekt  on  meditsiiniseade  (Pilt  6).  Meditsiiniseadme  otsimiseks/vahetamiseks  ja
tühistamiseks on vastavad nupud.
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Kui taotluse tegemist on alustatud objekti lehelt või taotlus on seotud enda andmete muutmisega,
on objekti andmed kinni ja neid muuta ei saa. Samuti ei saa põhiobjekti vahetada juhul kui taotlus
on juba korra esitatud.

2.1.3. Taotluse põhiandmed (sõltuvad taotluse liigist)

Taotluse  põhiandmete  osas  tuleb  lähtuda  ekraanil  olevast  vormist  ja  täita  ära  kõik  väljad.
Andmekogu parema andmekvaliteedi huvides tuleb täita niipalju välju, kui võimalik. Eeldatakse,
et  asutusepoolne andmete sisestaja  omab vastavaid andmeid.  Ebapiisavate andmetega  taotluse
lükkab  MSO/SKA/EHK töötaja  koos  vastavate  täpsustusega  tagasi.  Lõppkokkuvõttes  jõuavad
süsteemi  ikkagi  korrektsed  andmed,  aga  kui  andmete  kogumisse  ja  esitamisse  hoolikalt  mitte
suhtuda, siis protsess kujuneb pikemaks.

Põhjalikum juhend on peatükis  "6. Meditsiiniseadmega seotud tegevused" või  "7. Abivahendiga
seotud tegevused".

2.1.4. Failide lisamine

Vastavalt valitud taotluse liigile eristatakse kolme failide lisamist:

• Failide lisamise võimalus puudub;

• Failide lisamine on kohustuslik;
• Failide lisamine on sõltuv esitatavatest andmetest.

Failide lisamise plokk asub taotluse allservas (Pilt 7).

• Failide otstarvete ripploendis on taotlusega seotud failide sisulised liigid.  See aitab aru
saada  faili  sisust  ilma  seda  arvutisse  alla  laadimata.  Lisaks  saab  faili  esitaja  otstarbe
valikuga anda edasi teadmise, et faili sisu ei kuulu registri avalikku ossa.

• Kui pealkiri pole sisestatud, siis võetakse selleks failinimi nagu ta on üleslaadija arvutis,
seega on soovitav lisada pealkirja lahtrisse võimalikult täpne lahtikirjutus.

• Väljas 'Fail  (vali  oma arvutist)'  tuleb sirvida fail  oma arvutist  (nupp ja  meetod selleks
sõltub arvuti operatsioonisüsteemist ja veebibrauserist).

• Järgmise faili lisamiseks tuleb klikkida [Lisa veel].

• Lisatud faili eemaldamiseks tuleb klikkida [Eemalda] rea lõpus.
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Reaalselt kustutatakse fail alles pärast salvestamist (edasiminekut, pooleli jätmist).

Pilt 7: Taotluse juures faili lisamine.

Märkus: Lubatud failitüübid on *.pdf, *.jpg, *.png, *.tif ja bdoc (vana *.ddoc).

Põhjalikum informatsioon on leitav peatükist "11.2. Faili otstarbed".

2.2. Taotluste salvestamine, kustutamine ja esitamine

Taotlust saab töö käigus salvestada (nupp [Salvesta] taotluse lõpus) (Pilt 8). Antud juhul võib
tühjaks jätta ka kohustuslikud väljad. 

Kui taotlus on salvestamata, saab selle lisamisest loobuda (nupp [Loobu] taotluse lõpus) (Pilt 8). 

Taotluse lisamist saab ka pooleli jätta (nupp [Jäta pooleli] taotluse lõpus) (Pilt 8). Sel juhul taotlus
salvestatakse ning kasutaja suunatakse eelnevale lehele.

Taotluse  salvestamist  ja  pooleli  jätmist  on  mõistlik  kasutada  siis,  kui  koostamisel  on
suuremahuline taotlus või vajaliku informatsiooni kogumine võtab palju aega.

Koostamisel olev taotlus on leitav jooksvate menetluste nimekirjast (menüüvalik  Minu asjad >
Minu menetlused). 

Salvestatud, kuid esitamata taotlust saab kustutada: nupp [Kustuta] taotluse lõpus.

Kui kõik andmed on sisestatud, tuleb vajutada nuppu [Edasi]. Juhul kui kohustuslikud andmed on
puudu või sisestatud andmed on tehniliselt vigased, antakse vastav hoiatus ning edasi minna ei saa
(Pilt 9).

Kui kõik andmed on sisestatud ja tehniliselt korrektsed, siis avaneb taotluse eelvaade, kus saab
enne taotluse esitamist veelkord kontrollida kõiki enda poolt sisestatud andmeid.

Pilt 8: Tegevuse taotlusega nupud.

Pilt 9: Veateate näide.



Meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogu kasutusjuhend Lk 12/63

Andmete parandamiseks tuleb vajutada nupule [Tagasi sisestamisse] (Pilt 10).

Taotluse esitamiseks on nupp [Esita] (Pilt 10). Esitatud taotlus läheb taotluse menetleja töölauale.

Taotluse esitamise järgselt ilmub ekraanile taotluse olekuvaade, kus on näha taotluse esitamist
puudutav info (Pilt 11). Alustatud kuupäev on alati sama. Esitatud kuupäev võib muutuda, kui
taotlus on näiteks lükatud parandamisse ja uuesti esitatud. Tähtaeg sõltub taotluse liigist ja on
MSO menetleja poolt muudetav.

Samas on võimalik juba enne menetlemist anda MSO/SKA/EHK menetlejale lisainformatsiooni
(sh paluda taotlus  tagasi lükata (vaata peatükk "3. Suhtlus taotluse esitamise protsessis"), juhul
kui viga andmetes ilmnes taotluse esitamise järgselt).

2.3. Konkreetsete taotluste liikide juhud

2.3.1. Asutus + isik taotlused (Volitamine)

Juhul kui kasutaja logib süsteemi esmakordselt ja ei ole ühegi asutusega seotud, on asutusega
sidumiseks kaks võimalust:

1. Kasutaja esitab taotluse "Enda sidumine asutusega", milles määrab asutuse ja lisab asutuse
esindaja poolt saadud volituse.

2. Asutuse  volitatud  esindaja  esitab  taotluse  "Isiku  sidumine  asutusega",  milles  määrab
asutuse ja inimese isikukoodi.

Märkused:

"Enda sidumine asutusega" taotluses edasiminekul tehakse ÄR päring ja saadakse teada, kas isik
on asutuse esindaja või mitte. Juhul kui tegemist on asutuse esindajaga, siis volitust ei küsita ja

Pilt 11: Esitatud taotluse 'Esita meditsiiniseadme dokumendid' üldandmed.

Pilt 10: Tegevuse nupud taotluse eelvaates
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päring  kinnitub  automaatselt.  Muul  juhul  peab  kasutaja  esitama  volituse  ja  taotlus  läheb
menetlejale kinnitamiseks.

"Isiku sidumine asutusega" taotluses tehakse samuti ÄR päring, et saada teada kas taotluse esitaja
või lisatud isik on asutuse esindajad. Juhul kui on, siis pole volitust vaja.

2.3.2. Automaatselt kinnituvad taotlused

Automaatse  kinnitusega  taotlus  kinnitatakse  kasutaja  poolt  taotluse  esitamisel.  Taotlusega
kaasnevad muudatused lähevad kohe registrisse.

Selliste taotluste juures puudub selgituste plokk.

 Automaatse kinnitusega taotlused on:
• Muuda enda andmeid;

• Muuda enda parooli;

• Seo ennast asutusega;

• Muuda asutuse andmeid;
• Värskenda asutuse andmeid;

• Eemalda ennast asutuse küljest;

• Meditsiiniseadme dokumendi tühistamine;

• Märgi EC vastavussertifikaadi olek;
• EC sertifikaadi tühistamine;

• Kliinilise uuringu dokumendi tühistamine;

• Kliinilise hinnangu dokumendi tühistamine;

• Järelkontrolli dokumendi tühistamine;
• Järelhindamise dokumendi tühistamine;

• Järelkontrollist loobumise dokumendi tühistamine;

• Hooldustöö dokumendi tühistamine;

• Paigaldustöö dokumendi tühistamine;
• Ohujuhtumiga seotud dokumendi tühistamine;

• Järelevalvemenetluse dokumendi tühistamine;

• Mitte-medistsiinilise seadmelt failide tühistamine;

• Lõpeta meditsiiniseadme levitamine.
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3. Suhtlus taotluse esitamise protsessis
Esitatud,  kuid  menetleja  poolt  veel  kinnitamata  taotluse  korral  saavad  taotluse  esitaja  ja
MSO/SKA/EHK kasutajad taotluse juurde lisada selgitusi (jutelda). Selleks on selgituste plokk
taotluse vaate paremas servas.

Iga selgituse juures on olemas selle lisamise hetk ja lisaja nimi. Uuemad selgitused kuvatakse
eespool.

Kui taotlus on MSO/SKA/EHK poolt lükatud parandusse, saavad selgitusi lisada ka kõik teised
taotluse esitanud asutusega seotud isikud (mitte ainult esitaja isik) (Pilt 12).

Menetleja poolt taotluse kinnitamise järgselt läheb selgituste plokk kinni, aga lisatud selgitused
jäävad alles.

Kui taotlus on lõplikult tagasi lükatud, siis selgituste plokk jääb esialgu aktiivseks ja sulgub mõne
aja pärast (Vaata peatükk "5.1.2. Taotluste tähtajad ja aegumine").

 
Pilt 12: Selgituste plokk. 
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4. Taotluste vaatamine
Kõik esitamata, menetluses olevad ja lõpetatud taotlused asuvad tabelis 'Jooksvad menetlused':
Minu asjad > Minu menetlused.

Kasutades  filtri  välja  'Taotluse  esitaja'  saab  vaadata  kõiki  taotleja  poolt  esitatud  erinevates
olekutes taotlusi. See annab võimaluse nt kolleegi puhkuse ajal tema algatatud asutuse taotlustega
edasi tegeleda.

Tulemust saab piirata ka taotluse oleku, taotluse liigi ja meditsiiniseadme nime järgi (Pilt 13).
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5. Menetleja poolsed tegevused ja süsteemi teated

5.1. Taotluste menetlemine

5.1.1. Esitatud taotluste menetlemine

Kõik esitatud taotlused (v.a.  automaatselt kinnituvad) jõuavad MSO/SKA/EHK töötajani, kes on
taotluse vaikimisi menetleja.

MSO/SKA/EHK töötaja  ei  saa  taotluse  andmeid  muuta.  Tema  saab  ainult  taotluse  kinnitada,
lükata parandamisse või lükata täielikult tagasi.

Võib  juhtuda,  et  vaikimisi  menetleja  muutub.  Näiteks  puhkusel  oleva  menetleja  tööasjade
üleandmine.

5.1.2. Taotluste tähtajad ja aegumine

Tavalise  (mitte-automaatse)  taotluse  korral  on  olemas  menetlemise  tähtaeg  (Pilt  11:  Esitatud
taotluse "Esita meditsiiniseadme dokumendid" üldandmed.). Tähtaeg sõltub taotluse liigist ja on
MSO administraatori poolt muudetav. Üldjuhul on tähtajad kas 14 või 30 päeva. EHK-le taotluse
eelse meditsiiniseadme kontrolli aeg on 45 päeva ja EHK soodustuse taotluse tähtaeg on järgmise
kalendriaasta 1. jaanuar.

Iga taotluse juures on olemas aegumise kuupäev – kuupäev, pärast mida ei saa taotlusega enam
tegeleda: muuta, esitada uuesti,  selgitusi lisada. Esmalt arvutatakse aegumise kuupäev siis, kui
menetleja  lükkab  taotluse  tagasi,  hiljem arvutatakse  kuupäev  uuesti,  võttes  arvesse  menetleja
viimase vastuse kuupäeva (Märkus: ära aja segi selgituse vastustega).

5.2. Teated

Avalehe keskel asub 'Teated' osa, mis vaikimisi näitab 10 viimast toimingut (Pilt 14). Vajadusel
saab näidatavate toimingute arvu suurendada valides ripploendist  ''Lehekülje suurus''  soovitava
arvu.

Teadete tabelis on kõik kasutajaga seotud toimingud. ">" ikoon teadete tabeli paremas ülanurgas
viib kõikide teadete lehele (Menüü punktist Teated).

Teateid saab piirata kasutades filtrit. Pildi näide: Kõik asutuse Polinomec poolt esitatud taotlused, 
mis on parandamisse lükatud (Pilt 15). Seotud asutuse nime järgi filtreerimine on vajalik näiteks 
siis, kui kasutaja on seotud mitme asutustega.

Pilt 14: Avalehe tabeli 'Teated' osa.
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Nimi veerus 'Taotlus' on lingitav ja viib taotluse eelvaatesse. Siit saab jätkata tegevust, näiteks 
jätkata taotluse sisestamist (kui taotlus lükati parandusse).

'Edasi' veerus on antud võimalikud edasised tegevused taotlusega. Näiteks:

• 'Jätka sisestamist';
• 'Täida tehnilised andmed' või 'Vaata abivahendit', kui abivahend on registrisse kantud;
• 'Taotle sügavkontroll' (see viib taotlusele "EHK-le soodustuse taotluse eelne 

meditsiiniseadme kontroll", vaata peatükk "6.3. EHK-le soodustuse taotluse eelne 
meditsiiniseadme kontroll") või 'Vaata seadet', kui meditsiiniseade on registrisse kantud.

Antud veerg on nähtav ainult tavakasutajale. Menetlejad seda ei näe.

Veerus 'Seade' on taotlusega seotud põhiobjekt: meditsiiniseade, abivahend, nahahooldusvahend,
asutus.

Kui  põhiobjekt  on  andmebaasis  olemas  ja  see  on  meditsiiniseade,  abivahend  või
nahahooldusvahend,  siis  nimi  on  lingitav  ja  viib  meditsiiniseadme  /  abivahendi  /
nahahooldusvahendi üldandmete vaatesse.

5.3. Teavitused e-mailile

Taotlusega seotud kasutaja saab e-maili teavituse iga toimingu kohta. Näiteks 'Taotlus lükati 
parandusse', 'Taotlus kinnitati', 'Uus selgitus'. 

Pilt 15: Teadete filtri näide.
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6. Meditsiiniseadmega seotud tegevused

6.1. Taotluse "Teata meditsiiniseadme levitamisest" esitamine

Taotlus "Teata meditsiiniseadme levitamisest" on põhitaotlus, mille kaudu levitaja registreerib kas
uue või andmebaasis oleva meditsiiniseadme levitamise. 

Alustuseks tuleb väljale 'Taotluse asutus' valida sobilik asutus. 

Taotluse põhiobjektiks on meditsiiniseade.

6.1.1. Meditsiiniseadme valik

Selleks  on nupp [Otsi  meditsiiniseade]  plokis  'Meditsiiniseadme andmed'.  Avaneb aken  leitud
meditsiiniseadmetega. Leitud meditsiiniseadmeid saab piirata kasutades filtrit. Seadme valimiseks
on rea alguses nupp [Vali].

Meditsiiniseadme  valimisel  kuvatakse  kõiki  sellega  seotud  andmekogus  olevaid  andmeid.
Kuvatavad andmed ei ole muudetavad (Pilt 16). Muudetav on ainult asutuste ja failide osa. 
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6.1.2. Uue meditsiiniseadme andmete sisestamine

Ripploendist tuleb valida seadme klass ja riskiklass. Riskiklasside nimekiri sõltub seadme klassi
valikust. 

IVD Lisa II nimekirja A seadme puhul võib vastavasse välja panna linnukese, et seade vastab
tehnilistele spetsifikatsioonidele (CTS). 

Antud taotluse juures on kohustuslikud järgmised meditsiiniseadme andmed:

• Seadme kaubanduslik nimi  (eesti  keeles).  Seejuures  süsteem võrdleb sisestatavat teksti
andmebaasis olevate seadmete nimetustega ning vastavuste leidmisel  kuvab võimalikke
variante (Pilt 17).  Kui leitud nimekirjast on seade, mille levitamine registreeritakse, siis
saab seda valida (roheline link 'Vali' iga leitud seadmerea ees). 

Kuvatakse maksimaalselt 10 kirjet. Kui seadme nime sisestamisel näitab süsteem 10 leitud
seadet, siis on mõistlik seadme otsimiseks kasutada otsingut (nupp [Otsi meditsiiniseade]
plokis 'Meditsiiniseadme andmed').

• Seadme kaubanduslik nimi (inglise keeles)
• Sihtotstarve (Eesti keeles)
• Sihtotstarve (Inglise keeles)

Kui seade on abivahend, tuleb märkida linnuke vastavasse lahtrisse. ISO koodi lahterisse on ISO
koodi võimalik sisestada käsitsi või valida nimekirjast (nupp [Vali]) (Pilt 18).

Täita tuleb ka ülejäänud lahtrid ja lisada vajalikud failid.

NB! Kui seade on abivahend (vastav linnuke märgitud ja ISO kood lisatud), ei pea taotluse esitaja
esitama eraldi abivahendi registreerimise taotlust. Levitamise taotluse kinnitamisel genereeritakse
automaatselt abivahendi registreerimise taotlus, mis edastatakse SKA-le.

Pilt 17: Leitud vastavused sisestatud meditsiiniseadme nimetusega.

Pilt
18: Abivahendi ISO koodi valimine.



Meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogu kasutusjuhend Lk 20/63

NB! Seadme lisainfo lahtris sisestav info on nähtav kõigile, ka sisselogimata kasutajale.

6.1.3. Seotud asutuse andmed

Taotluse asutus ja Levitaja asutus peavad olema samad. 

Tootja andmete sisestamiseks on kaks võimalust:

• Valida  andmebaasis  olev  asutus (nupp  [Lisa  olemasolev  asutus]).  Avanevas  aknas  on
kõikide asutuste nimekiri. Leitud tulemusi saab piirata kasutades filtrit. Asutuse valimiseks
on nupp [Vali] juriidilise nime juures.

• Lisada  uus  asutus.  Vastavale  nupule  klikkides  avaneb  uue  asutuse  lisamise  aken.
'Juriidiline nimi', 'Riik' ja 'Asutuse e-post' on kohustuslikud väljad. Eesti asutuse korral on
registrikood ja kontaktisiku andmed kohustuslikud.

Lisainfo:

➢ Mitte Euroopa Liidu tootja puhul (v.a Norra NO, Šveits CH, Türgi TR) on vaja sisestada
ka volitatud esindaja andmed. Tuleb käituda samamoodi nagu tootja lisamisel. Rolli väljas
tuleb valida vastava asutuse roll. 

➢ Kui tegemist  on andmebaasis oleva meditsiiniseadmega on seadmel tootja  juba olemas
ning uut tootjat lisada ei saa.

Esitatud taotluse lõppu tekib nupp [Sarnaste andmetega uus toiming]. Sellele nupule vajutamisel
avaneb uus  taotluse  leht,  kus  kõik  (v.a.  'Seadme mudeli,  tüübi,  artikli,  kataloogi  numbri  jne,
failid') andmed on eeltäidetud.

6.2. Taotluse "Teata meditsiiniseadme Eestis turule laskmisest" esitamine

Kui meditsiiniseade ei  ole  veel  Eestis  kasutusel,  tuleb esitada taotlus "Teata meditsiiniseadme
Eestis turule laskmisest".

Taotluse ülesehitus on sarnane taotluse "Teata meditsiiniseadme levitamisest" ülesehitusega, v.a.: 
• sektsioon, kus tuleb valida Turule laskmise eest vastutava isiku staatus;

• kuna tegemist on uue meditsiiniseadmega, siis kasutaja ei saa valida sobivat "kandidaati"
andmebaasist, vaid peab täitma kõik andmed käsitsi. 

6.3. EHK-le soodustuse taotluse eelne meditsiiniseadme kontroll 

Kui  kasutaja  soovib  esitada  taotluse  meditsiiniseadme  lisamiseks  EHK  poolt  hüvitatavate
meditsiiniseadmete  loetellu  tuleb  eelnevalt  taotleda  EHK-le  soodustuse  taotluse  eelset
meditsiiniseadme  kontrolli.  Taotlust  saab  algatada  kas  tabelis  'Teated'  (taotluse  juures  veerus
'Edasi'  'Taotle  sügavkontroll')  või  meditsiiniseadme  lehelt:  uue  toimingu  nimekirjast  taotlus
"EHK-le soodustuse taotluse eelne meditsiiniseadme kontroll".

Märkus: Kontroll  ei  ole  vajalik,  kui  soovitakse esitada taotlus haigekassa meditsiiniseadmete
loetellu nahahooldustoodete lisamiseks või juhul kui meditsiiniseadmete loetellu soovitakse lisada
juba varasemalt kõne all oleva kontrolli läbinud seadmega seotud uut pakendit.

Kuna  taotluse  algatamine  toimub  meditsiiniseadme  juurest,  on  taotluse  põhiobjekt  –
meditsiiniseade – juba valitud (Pilt 19).

Kasutajal tuleb valida taotluse asutus, sisestada taotluse kommentaar ja  lisada vajalikud failid.
Näiteks:

• Seadme pakendi/märgistuse koopia;
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• Eestikeelne kasutusjuhend;
• Seadme originaalkasutusjuhend;

• EC vastavussertifikaat;

• EC vastavusdeklaratsioon 

Pärast  taotluse  kinnitamist  MSO  menetleja  poolt  saab  meditsiiniseadme  lehel  välja
'KONTROLLitud?' väärtuseks "+".

6.4. EHK soodustuse taotlemine

Kui  EHK-le  soodustuse  taotluse  eelne  meditsiiniseadme  kontroll  on  tehtud  ja  see  on  saanud
positiivse  vastuse  (taotlus  on  MSO  poolt  kinnitatud),  on  võimalik  taotleda  meditsiiniseadme
lisamist EHK poolt hüvitatavate meditsiiniseadmete loetellu ehk esitada EHK soodustuse taotlus.
Taotlust saab algatada kas tabelis 'Teated' (taotluse juures veerus 'Edasi' "Taotle soodustust" või
meditsiiniseadme lehelt: uue toimingu nimekirjast taotlus "EHK soodustuse taotlus").

Kuna  taotluse  algatamine  toimub  meditsiiniseadme  juurest,  on  taotluse  põhiobjekt  –
meditsiiniseade – juba valitud. 

Kasutaja sisestab meditsiiniseadmega seotud pakendi(te) andmed: 

• pakendi nimi: vaikimisi on seadme nimi, mida saab muuta; 

• ühikute/tükkide arv pakendis; 

• hinnakokkuleppe hind (sendid eraldatakse punktiga või komaga) ehk lõplik jaemüügihind
(koos käibemaksuga).

Pilt 19: EHK-le soodustuse taotluse eelne meditsiiniseadme kontrolli 
taotluse koostamine.

Pilt 20: Täidetud välja "KONTROLLitud?" näide.
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Iga järgnev pakend lisatakse uuele reale. Uue rea lisamiseks on olemas nupp [+]. Lisatud rea
eemaldamiseks on rea lõpus "prügikasti" ikoon (Pilt 21).

Taotluse  juurde  tuleb  lisada  vormikohane  taotlus  ning  muud  taotluse  esitamisel  asjakohased
lisadokumendid. Taotluse vorm ja selgitus lisadokumentide kohta on leitav EHK kodulehelt.

Esitatud taotluse lõppu tekib nupp [Sarnaste andmetega uus toiming]. Sellele nupule vajutamisel
avaneb uus taotluse leht, kus kõik andmed on eeltäidetud. Failid ei lähe juurde. Need tuleb lisada
eraldi.

Kui  taotlus  on  kinnitatud  EHK  menetleja  poolt,  siis  meditsiiniseadme  andmete  lehele  ilmub
[Pakendiinfo], mis viib konkreetse seadme pakendite loetellu.

Juhul, kui taotlus lükatakse tagasi, siis nupp [Sarnaste andmetega uus toiming] annab võimaluse
alustada uut taotlust samade andmetega.

Iga taotluses oleva pakendi kohta antud tagasisidet on võimalik vaadata taotluse PDF failis. PDF
fail on taotlejale kättesaadav juba siis, kui menetleja võtab taotluse menetlusse.

6.5. Põhiobjekti dokumentide esitamine

Kui on vajadus lisada dokumendid juba olemasolevatele objektidele (meditsiiniseade, ohujuhtum,
kliiniline uuring või abivahend), siis tuleb kasutada vastavaid taotlusi:

• Lisa tüübihindamise sertifikaat (põhiobjekt on meditsiiniseade);
• Esita kliinilise hinnangu dokumendid (põhiobjekt on meditsiiniseade);

• Esita järelkontrolli dokumendid (põhiobjekt on meditsiiniseade);

• Esita järelhindamise dokumendid (põhiobjekt on meditsiiniseade);

• Esita kliinilise hinnangu dokumendid (põhiobjekt on meditsiiniseade);
• Esita meditsiiniseadme dokumendid (põhiobjekt on meditsiiniseade);

• Abivahendi failide lisamine (põhiobjekt on abivahend);

• Esita hooldustöö dokumendid (põhiobjekt on meditsiiniseade);

• Esita paigaldustöö dokumendid (põhiobjekt on meditsiiniseade);
• Esita ohujuhtumi dokumendid (põhiobjekt on ohujuhtum);

• Esita kliinilise uuringu dokumendid (põhiobjekt on kliiniline uuring).

Taotlust saab algatada põhiobjekti lehelt, plokis 'Uus toiming' või üldlehel Uus toiming. Taotluses
tuleb valida põhiobjekt, fail ning vajadusel sisestada märkus.

Pärast  MSO  menetleja  poolset  taotluse  kinnitamist  ilmub  fail  põhiobjekti  lehele,  seotud
dokumentide tabelisse (Pilt 22). 

Pilt 21: EHK soodustuse taotlus. Pakendite andmete sisestamine.
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Seotud dokumentidest põhjalikumalt kirjutatud peatükis "9.1.1. Meditsiiniseadmega seotud do-
kumendid".

6.6. Meditsiiniseadme professionaalse kasutamise registreerimine

Tervishoiuteenuse osutajad (näiteks haiglad) saavad seadme endapoolse kasutamise registreerida
taotlusega "Registreeri meditsiiniseadme professionaalne kasutamine".

Kui taotlus on algatatud meditsiiniseadme lehelt, on põhiobjekti andmed kinni ja neid muuta ei
saa. Teisel juhul valitakse põhiobjekt taotluse koostamisel kasutades nuppu [Otsi meditsiiniseade]
'Meditsiiniseadme andmed' plokis.

Kasutamise  ehk  taotluse  põhiandmetes  täpsustakse  kasutatava  meditsiiniseadme  konkreetse
seadme  /  partii  parameetrid  (nt  masina  unikaalne  kood;  väiksemate  hulgiasjade  korral  partii
number jms). 

Sisestada tuleb kasutamise alustamise kuupäeva, milleks vaikimisi  näidatakse taotluse täitmise
kuupäeva (Pilt 23) .
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Seadme asukohaks on raviasutuse osakond, kus meditsiiniseadet kasutatakse. Muude tähistuste ja
märkuste jaoks on vastavad väljad. 

Kui taotlus on kinnitatud MSO menetleja poolt, siis kasutaja andmed ilmuvad meditsiiniseadme
lehel tabelis 'Kasutamine' (Pilt 24).

Taotluse  "Lõpeta  meditsiiniseadme kasutamine" saab  algatada  kas  uute  toimingute  lehelt  või
kasutamise tabelist (nupp [Lõpeta kasutamine]). Kasutaja saab sisestada tühistamise põhjuse.

6.7. Meditsiiniseadme andmete parandamine

Meditsiiniseadme andmete parandamine toimub läbi taotluse  "Paranda andmeid". Andmeid saab
parandada ainult kasutajaga seotud seadme juures.

Pilt 24: Kasutajate tabel.
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Kui taotlus on algatatud meditsiiniseadme lehelt, on põhiobjekti andmed lukus ja neid muuta ei
saa.  Teine  võimalus  on  valida  põhiobjekt  taotluse  koostamisel.  Selleks  on  nupp  [Otsi
meditsiiniseade] plokis 'Meditsiiniseadme andmed'.

Kasutajal on võimalus muuta seadme nimetust, sihtotstarvet ning mudeli andmeid. Pildi näide:
meditsiiniseadme mudeli andmete muutmine (Pilt 25).

6.8. Levitamisest loobumine

Meditsiiniseadme  levitamise  lõpetamisest  teavitamine  toimub  läbi  taotluse  "Lõpeta
meditsiiniseadme levitamine".

Kui taotlus on algatatud meditsiiniseadme lehelt, siis põhiobjekti andmed on lukus ja neid muuta
ei  saa.  Teine  võimalus  on  valida  põhiobjekt  taotluse  koostamisel.  Selleks  on  nupp  [Otsi
meditsiiniseadme  levitamine]  plokis  'Levitamise  andmed'.  Otsingu  tulemuseks  on  ainult  need
meditsiiniseadmed, mida kasutaja levitab.

Taotluses tuleb sisestada levitamise lõpetamise põhjus (Pilt 26).

Pilt 25: Taotluse "Paranda andmeid" koostamine.
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Kui taotlus on kinnitatud, siis ettevõtte andmeid enam ei näidata (v.a. MSO, kes saab filtri abil
valida ka lõpetatud levitamiste näitamist).

6.9. Tootmise lõpetamisest teatamine

Oma meditsiiniseadme tootmise lõpetamisest  teavitamine toimub läbi  taotluse "Teata  tootmise
lõpetamisest".

Taotluse  põhiobjektiks  on  meditsiiniseade.  Kasutaja  peab  sisestama  lõpetamise  kuupäeva  ja
põhjuse (Pilt 27).

Kui  MSO  kinnitab  taotluse,  siis  meditsiiniseadme  andmetes  näidatakse  'Tootmine  lõpetatud'
kuupäev.

Pilt 26: Taotluse "Lõpeta meditsiiniseadme levitamine" 
koostamine.

Pilt 27: Taotluse "Teata tootmise lõpetamisest" koostamine.
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6.10. Meditsiiniseadme müügilt kõrvaldamine

Meditsiiniseadme saab müügilt kõrvaldada ainult MSO. Seotud asutused saavad sellest teada ning
meditsiiniseadme andmetes muutub tema olek olekusk 'Müügilt kõrvaldatud'.
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7. Abivahendiga seotud tegevused
Kõigepealt tuleb esitada esmane taotlus: "Abivahendi registreerimine" või "Meditsiiniseadme 
registreerimine abivahendina". 

7.1. Taotluse "Abivahendi registreerimine" esitamine

Antud taotlus on sarnane taotlusega "Teata meditsiiniseadme levitamisest".
Seadme klass ('Mitte-meditsiiniseade') ja märge, et seade on abivahend on juba määratud.
ISO koodi ja faili 'Eestikeelne kasutusjuhend' sisestamine on kohustuslik (Pilt 29).

Ülejäänud andmete sisestamiseks abistavat informatsiooni vaata peatükist "6.1. Taotluse "Teata 
meditsiiniseadme levitamisest" esitamine". 

7.2. Taotluse "Meditsiiniseadme registreerimine abivahendina" esitamine

Taotluse põhiobjekt meditsiiniseade valitakse andmebaasist ning antud kasutaja asutusega seotud 
meditsiiniseadmete hulgast.
Kui taotlus on algatatud meditsiiniseadme lehelt, siis põhiobjekti andmed on lukus ja neid muuta 
ei saa. Teine võimalus on valida põhiobjekt taotluse koostamisel. Selleks on nupp [Otsi 
meditsiiniseade] plokis 'Meditsiiniseadme andmed'. Meditsiiniseadme vahetamiseks või 
tühistamiseks on vastavad nupud [Vaheta meditsiiniseade] ja [Tühista valik]. 
Kasutaja peab sisestama ISO koodi, abivahendi kommentaari ja lisama vajalikud failid (Pilt 30).

Pilt 29: Abivahendi registreerimise taotluse koostamine.
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Kui SKA menetleja kinnitab taotluse, lisatakse abivahend andmebaasi ning seadme vaatesse ilmub
nupp [Abivahendi vaatesse] (Pilt 31).

7.3. Abivahendi täiendavast levitamisest teavitamine

Abivahendi (ehk mitte-meditsiiniseadme) täiendavaks levitamiseks tuleb teavitada läbi taotlust 
"Teata abivahendi täiendavast levitamisest".
Taotlust saab algatada ainult abivahendi lehel, plokk 'Uus toiming'.

Taotluse põhiobjekti (abivahendi) andmed on kinni. Neid muuta ei saa.

Taotluse asutus ja Levitaja asutus peavad olema samad.

Pilt 30: Meditsiiniseadme registreerimine abivahendina.
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Kuna abivahendil on tootja juba registreeritud, siis uut tootjat lisama ei pea. 
Levitamise andmed paistavad abivahendi lehel, levitamise tabelis.

Levitamise lõpetamise saab algatada levitaja.

7.4. Enda lisamine jaemüüjana

Kõik abivahendite jaemüüjad peavad ennast lisama MSA süsteemi. Olles süsteemi sees ettevõtja 
rollis, abivahendi vaates (Andmekogu > otsitav meditsiiniseade > [Abivahendi vaatesse] või 
Otsing > Abivahendid) tekib rida 'Jaemüüja' ning nupp [Lisa ennast] (Pilt 32).

Juhul, kui kasutaja on seotud mitme asutusega, tuleb ripploendist valida õige asutus. Peale õige 
asutuse valimist näeb kasutaja tabelis 'Jaemüüjad' uut rida asutuse nimega. (Pilt 33). Klikk asutuse
nimele viib jaemüüja vaatesse.

7.5. Abivahendi tehniliste andmete sisestamine

Kui peatükis 7.1 ja 7.2 kirjeldatud taotlused on kinnitatud ehk abivahendi andmed on kantud 
andmekogusse, tekib võimalus sisestada toote tehnilised andmed.

Taotluse "Sisesta tehnilised andmed" saab algatada: 

• Teadete tabelis veerus 'Edasi' lingi 'Täida tehnilised andmed' abil (vastav link tekib ainult 
juhul, kui abivahendi registreerimise taotlus on kinnitatud);

Pilt 32: Lisa ennast abivahendi jaemüüjana.

Pilt 33: Jaemüüjate tabel abivahendi lehel. Andmed ei ole veel sisestatud.



Meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogu kasutusjuhend Lk 31/63

• Abivahendi lehelt (Andmekogu > otsitav meditsiiniseade > [Abivahendi vaatesse] või 
Otsing > Abivahendid) (Pilt 35):

• Abivahendi jaemüüja vaates hindade haldamise alt (Abivahendi andmed >  Jaemüüjad >
[Ettevõtte] > Halda hindasid) (Pilt 36):

Taotluse põhiobjekt – meditsiiniseade – on valitud ja lukus.

Plokk 'Sisesta tehnilised andmed':

ISO koodist  sõltub tootekaardi vorm: Vorm 1, Vorm 2 või Vorm 3.  Põhjalikum info on leitav
peatükist "11.3. Tootekaartide vormid". ISO kood on eelsisestatud (võetud abivahendi andmetest).
Ülejäänud andmed sisestab kasutaja.

Nt Vorm 2 (Pilt 37): Toote suurus, kaal, maksimaalne kaal, kõrgus, laius, pikkus. Iga lahtri juures
on abistav kommentaar.

Lisaks väljade 'Tüüp', 'Lisad', 'Muud omadused', 'Kirjeldus' täitmiseks on olemas eeldefineeritud
rohelised 'sildid'. Klikk sildi peale tähendab selle lisamist väljale.

Pilt 34: Link 'Täida tehnilised andmed' Teadete tabelis.

Pilt 36: Hindade haldamine abivahendi jaemüüja vaates.
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Antud taotluse tüübil puudub failide lisamise võimalus.

Kui taotlus on kinnitatud SKA menetleja poolt  siis  abivahendi andmetes tuleb nähtavale nupp
[Tehnilised andmed], mis viib abivahendi tehniliste andmete lehele,  ja kinnitamise kuupäev. Kui
kasutaja soovib lisada uusi tehnilisi andmeid, siis selleks on vastav nupp (Pilt 38). Avaneb taotlus
"Sisesta tehnilised andmed".

7.6. Jaemüüja abivahendi(te) andmete sisestamine

Peatükis 7.4. kirjeldatud tegevuse tulemuseks on ettevõte lisamine jaemüüjana abivahendi juurde. 

Järgmise  sammuna  tuleb  sisestada  andmed  jaemüüja  kohta.  Jaemüüja  lehele  minnakse:
Abivahendi lehe tabelis 'jaemüüjad' > vajutades ettevõtte nime peale. 

Lehe pealkirjaks on jaemüüja nimi.

Pilt 37: Taotluse "Sisesta tehnilised andmed" koostamine.

Pilt 38: Tehniliste andmete nupud abivahendi juures.
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7.6.1. Jaemüüja abivahendite hindade haldamine

Hindade sisestamiseks tuleb vajutada nupule [Halda hindasid], mis asub 'Minu abivahendid' tabeli
kohal. Pildi näide: jaemüüjal 'Test Polinomec' on kaks abivahendit (Pilt 39). 

Lahtritesse  tuleb  sisestada  müügi-  ja  üürihinnad.  Andmete  salvestamiseks  ja  muutmisest
loobumiseks on vastavad nupud (Pilt 40).

Hindasid saab muuta või kustutada nupuga [Halda hindasid].

Nupp [Vaata tehnilisi andmed] viib abivahendi tehniliste andmete lehele.

Ennast  abivahendi küljest eemaldamise puhul küsib süsteem üle, kas kasutaja on oma otsuses
kindel.

7.6.2. Teeninduspunkti(de) lisamine

Uue teeninduspunkti lisamiseks on nupp [+], mis asub 'Minu teeninduspunktid' tabeli  paremas
ülaservas. 

Pilt 39: Hindade haldamine abivahendi juures.

Pilt 40: Hindade sisestamine abivahendi juures.
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Avaneb teeninduspunkti lisamise leht.

Aadressi otsimiseks tuleb sisestada vähemalt tänava nimi ja maja number. Andmete sisestamise
järjekord ei ole oluline. 

Näide: "Tartu Narva mnt 27", "Narva mnt 27 Tartu". Postiindeksi ei pea sisestama. 

Aadressi  asemel  on  otsingusse  võimalik  sisestada  kood  ADR-ID.  Koodi  leidmisel  on  abiks
veebileht: http://xgis.maaamet.ee/adsavalik/ads.

Leitud  nimekirjast  aadressi  valimiseks  tuleb  märkida  kursoriga  soovitud  aadress  ja  vajutada
nupule [Vali] (Pilt 42).

Teeninduspunkti aadress, telefon ja e-mail on kohustuslikud. Lisainfo on kõigile nähtav. Samuti
tasub linukesega märkida, kas teeninduspunkt on ligipääsetav ratastooliga (Pilt 43). 

Pilt 41: Teeninduspunktide lisamise võimalus.

Pilt 42: Teeninduspunkti lisamine. Aadressi otsimine ja valimine.
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Salvestatud teeninduspunkte on võimalik muuta ja kustutada vastavate nuppudega (Pilt 44).

7.6.3. Jaemüüja lepingud

Kehtiv leping ettevõttega on üks tingimustest, mille järgi süsteem otsustab abivahendi näitamist
avalikkusele. Lepingu sisestab SKA menetleja, ettevõte saab lepingut vaadata, 'Minu lepingud' ta-
belist (Pilt 45).

7.6.4. Jaemüüja taustainfo

Tabelis 'Minu taustainfo' kuvatakse kontaktandmeid ning abivahendi lisainfot (Pilt 46). 

Pilt 45: Minu lepingute tabel.
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Andmete  muutmiseks  kasutatakse  nuppu  [Muuda].  Muutmise  vaates  on  võimalik  sisestada
kodulehe aadress ning SKA kontaktisik ja kontaktandmed. Vajalike siht- ja tootegruppide juurde
tuleb panna linnukesed (Pilt 47).

Salvestatud andmed näevad välja sellised (Pilt 48):

Pilt 46: Minu taustainfo tabel. Enne muutmist.

Pilt 47: Minu taustainfo muutmine.
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7.7. Abivahendi pildi lisamine

Abivahendi lehele on võimalik lisada abivahendi pilt. See on vajalik näiteks toodete võrdlusel. 

Väljale  'Vali  uus  pilt'  tuleb  valida  fail  oma  arvutist  (nupp  ja  meetod  selleks  sõltub  arvuti
operatsioonisüsteemist ja veebibrauserist) (Pilt 49). 

Lubatud pildi formaadid on: png, jpg, jpeg, gif, bmp.

Pildi  salvestamiseks  on  nupp  [Vaheta  pilt].  Pilti  saab  vahetada  valides  arvutist  uue  pildi  ja
vajutades nupule [Vaheta pilt].

Pildi näide: Abivahendi juurde on lisatud pilt (Pilt 50).

Pilt 48: Minu taustainfo tabel. Pärast muutmist.

Pilt 49: Pildi lisamise plokk. Pilt on valitud.
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7.8. Abivahendiks olemise tühistamine
Abivahendiks  olemise tühistamiseks on vastav taotlus,  mille  täitmist  saab alustada abivahendi
lehelt. Selleks on nupp [Tühista abivahendiks olemine].

Taotluse põhiobjekt – meditsiiniseade – on valitud ja lukus.

Taotluse põhiandmed: ISO kood on eelsisestatud (võetud abivahendi andmetest). Kasutaja peab
sisestama abivahendi tühistamise kommentaari ja märksõnad. 

Pärast SKA menetleja poolt taotluse kinnitamist muutuvad vastavad andmed ka seadme juures
(Pilt 52).

Pilt 50: Pildiga abivahendi leht.

Pilt 51: Abivahendiks olemise tühistamise võimalus.

Pilt 52: Seade ei ole enam abivahend.
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8. Nahahooldusvahendiga seotud tegevused
Kõiki nahahooldusvahendiga seotud taotlusi menetleb EHK töötaja.

8.1. Nahahooldusvahendi registreerimine

Nahahooldusvahendid ei kuulu meditsiiniseadmete ega abivahendite hulka. Nende 
registreerimiseks on eraldi taotlus "Nahahooldusvahendi registreerimine".

Taotluse põhiandmete osas tuleb lähtuda ekraanil olevast vormist ja täita tärniga tähistatud väljad
(Pilt 52) ning lisada fail (otstarbega 'Muu konfidentsiaalne dokument').

Kui EHK menetleja kinnitab taotluse siis nahahooldusvahend lisatakse andmebaasi. 
Nahahooldusvahendi leht näeb välja samasugune nagu meditsiiniseadme leht, kuid andmeid on 
vähem.

Nahahooldusvahendid on leitavad läbi üldotsingu (Otsing > Üldotsing).

8.2. Nahahooldusvahendi pakendite soodustuse taotlemine

Vaata peatükki "6.4. EHK soodustuse taotlemine".

8.3. Nahahooldusvahendi andmetes kirjavigade parandamine

Nahahooldusvahendi andmetes esinevate kirjavigade parandamine toimub läbi vastava taotluse, 
mida saab algatada nahahooldusvahendi lehelt, plokis 'Uus toiming' või üldlehel "Uus toiming" – 
EHK-iga seotud asjad.

Taotluse põhiobjekti (mitte-meditsiiniseadme mudeli) andmed on sisestatud. Kasutajal on 
võimalus muuta nahahooldusvahendi nimetust ja sihtotstarvet (Pilt 55).

Pilt 53: Taotluse "Nahahooldusvahendi registreerimine" täitmine.

Pilt 54: Kirjavigade parandamise taotluse algatamine.



Meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogu kasutusjuhend Lk 40/63

8.4. Nahahooldusvahendi soodustusest loobumine

Nahahooldusvahendi loetelust eemaldamiseks ehk tühistamiseks (näiteks, ainuke levitaja lõpetab
levitamise/tootmise) esitatakse taotlus "Nahahooldusvahendi soodustusest loobumine". 

Taotluse algatamine toimub andmekogus oleva toote vaatest või leheküljelt Uus toiming > EHK-
iga seotud asjad.

Soodustusest  loobumise  põhjus  tuleb  sisestada  taotluse  väljale  'Seadme  kommentaar  ja
märksõnad'.

Kui  EHK  töötaja  kinnitab  taotluse,  siis  toode  jääb  andmebaasi,  kuid  muutub  tema  olek:
'Aktsepteeritud' muutub 'Müügilt kõrvaldatud'-ks (Pilt 56). 

Pilt 55: Taotluse "Nahahooldusvahendi andmetes kirjavigade 
parandamine" andmed.

Pilt 56: Taotluse "Nahahooldusvahendi soodustusest loobumine" andmed.
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9. Registri andmete vaatamine
Kõiki registrisse kantud andmeid on võimalik vaadata avalikult.  See on sisselogimata kasutaja
menüü vaade.

Sisselogitud kasutaja ehk tavakasutaja näeb enda poolt  ja tema asutusega seotud isikute poolt
lisatud andmeid vajutades menüü punktile Minu asjad.

9.1. Meditsiiniseadmed

Menüüvalik Andmekogu > Meditsiiniseadmed.

Leitud meditsiiniseadmeid saab piirata  kasutades  filtrit.  Pildi  näide: EHK soodustusega ja IIA
klassi meditsiiniseadmed, mis on lisatud alates 01.01.2012 (Pilt 59).

Meditsiiniseadme tabeli andmeid saab eksportida PDF või CSV failina.

Pilt 57: Anonüümse kasutaja menüü vaade.

Pilt 58: Sisseloginud kasutaja "Minu asjad" vaate menüü.
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Nimi veerus 'Tootja nimi' on lingitav ja viib asutuse üldandmete vaatesse.

Nimi veerus 'Levitajaid' on lingitav ja viib asutuse üldandmete vaatesse. Kui levitajaid on 
vähemalt kaks, siis tuleb vajutada numbrile. Avanevas loetelus on asutuste nimed lingitavad.

Nimi veerus 'Seadme nimi (eesti keeles)' on lingitav ja viib meditsiiniseadme üldandmete 
vaatesse.

Meditsiiniseadme lehelt saab alustada uut toimingut.

Meditsiiniseadme lehel saab vaadata seadmega seotud lisaandmeid ja objekte:

• Lisatud failid (avalikud ja kasutaja asutusega seotud konfidentsiaalsed);
• Levitamise andmed;

• Professionaalse kasutamise andmed (kasutaja asutusega seotud seadmete puhul);

• Järelevalvemenetluste andmed (lõpetatud ja kasutaja asutusega seotud lõpetamata);

• Ohujuhtumi andmed (avalikustatud ja kasutaja asutusega seotud);
• Kliinilise uuringu andmed (kasutaja asutusega seotud);

• Meditsiiniseadmega seotud menetlused;

• EHK soodustuse taotlemine;

• Abivahendiga seotud menetlused.

Kui meditsiinseadmel on kehtiv EHK soodustus, siis seadme andmete välja 'EHK soodustus' 
väärtus on "+" ja olemas on seadme Pakendiinfo nupp (Pilt 60). 

[Pakendiinfo] nupp viib konkreetse seadme pakendite loetellu (Pilt 61).

Pilt 60: EHK soodustusega seade.
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Kui meditsiiniseade on abivahend, on võimalik vajutada nupule [Abivahendi vaatesse], mis avab 
abivahendi andmete lehe (Pilt 62).

9.1.1. Meditsiiniseadmega seotud dokumendid

Kõik meditsiiniseadmega seotud dokumendid asuvad tabelis 'Meditsiiniseadmega seotud do-
kumendid'. Meditsiiniseadmega seotud ning MSO kasutajatel on võimalik kõiki faile vaadata. 
Teised näevad avalikke faile.

Faile on võimalik alla laadida kas ühe kaupa (nupp [Laadi alla] faili juures) või kõik korraga 
(nupp [Laadi alla kõik failid ZIP-ituna] tabeli juures). Faili saab tühistada vajutades nupule [Tü-
hista] (Pilt 63). Kasutaja saab sisestada ka tühistamise põhjuse.

Pilt 61: Seadme pakendite loetelu.
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Tühistatud faile saab vaadata samas tabelis, kasutades selleks filtri 'Näita tühistatud faile' (Pilt 64).
Faili pealkirjale on lisatud märkus (tühistatud) ning selliseid faile alla laadida ei saa.

9.2. Üldotsing

Menüüvalik Otsing > Üldotsing

Antud tabelis on võimalik leida nii meditsiiniseadmeid, nahahooldusvahendeid kui ka 
abivahendeid. Tabeli andmeid saab eksportida PDF või CSV failina.

9.2.1 EHK soodustusega asjad

Filtri väli 'Soodustus': "EHK soodustusega".

Pilt 63: Meditsiiniseadmega seotud dokumentide tabel.

Pilt 64: Meditsiiniseadmega seotud tühistatud dokumentide tabel.
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EHK soodustusega on need meditsiiniseadmed ja nahahooldusvahendid, mille juures on vähemalt 
üks pakend.

EHK soodustuse pakendiinfo vaatamiseks on nupp [EHK pakend] meditsiiniseadme/nahahooldus-
vahendi rea lõpus. Avanenud lehel kuvatakse sellega seotud pakendeid (Pilt 66).

Pildi näide: meditsiiniseadmega on seotud üks pakend.

Pakendi andmete vaatamiseks on nupp [Vaata] pakendi rea lõpus.
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Üleval paistab kehtiva määruse kuupäev. Seadme nimi on lingitav ja viib seadme lehele.

9.2.2 SKA soodustusega

Filtri väli 'Soodustus': "EHK soodustusega".

9.3. Abivahendid

9.3.1 Abivahendi otsing

Abivahendite laiendatud loetelu on menüüvalikul Otsing > Abivahendid.

NB! Abivahend on avalik (nähtav anonüümsele kasutajale) ainult siis, kui kõik järgmised tingi-
mused on täidetud:

a) olemas linnuke, et seade on abivahend (SKA kinnitab abivahendi);
b) on olemas abivahendi andmed (tehnilised andmed on kinnitatud);
c) on olemas vähemalt üks jaemüüja, kellel on:

(1) vähemalt üks teeninduspunkt;
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(2) märgitud hind abivahendile;
(3) olemas kehtiv leping SKA-ga ('kuni kpv' on täidetud).

Leitud abivahendeid saab piirata kasutades filtrit.

Abivahendi tabeli andmeid saab eksportida PDF või CSV failina.

Nimi veerus 'Abivahendi nimi' on lingitav ja viib abivahendi üldandmete vaatesse (peatükk "9.3.2.
Abivahendi vaade").

Nimed veergudes 'Jaemüüjad' ja 'Levitajad' on lingitavad ja viivad asutuse andmete vaatesse. Kui 
asutusi on vähemalt kaks, siis tuleb klikkida numbril. Avanevas loetelus on asutuste nimed lingi-
tavad.

Nimi veerus 'Tehnilised andmed' on lingitav ja viib antud seadme tehniliste andmete lehele. Kust 
saab alustada (või jätkata olemasoleva) tehniliste andmete taotluse sisestamist.

9.3.2. Abivahendi vaade

Abivahendi lehel on võimalik vaadata (Pilt 69):

• põhiandmeid. Vajutades seadme nimele avaneb meditsiiniseadme andmete vaade;

• tehnilisi andmeid;
• jaemüüja(te) andmeid. Vajutades asutuse nimele avaneb jaemüüja andmetega vaade (abi-

vahendid, teeninduspunktid, lepingud, teenindatava sihtgrupi info);

• Seotud faile.
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9.4. Tootevõrdlus

Abivahendeid saab lisada tootevõrdlusesse järgmistel viisidel:

• Otsing > Abivahendid > abivahendi rea lõpus: link võrdle (Pilt 70);

Pilt 69: Abivahendi andmete leht.

Pilt 70: Abivahendi võrdlusesse lisamine.
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• Abivahendi lehel, nupp [lisa võrdlusse] (Pilt 71).

Tootevõrdluse vaade: Otsing > Tootevõrdlus.

Võrrelda saab erinevate andmetega: ISO kood, SKA toetus, hinnad, tehnilised andmed. 

Võrreldavad hinnad valitakse eraldi: kas üür või müük (Pilt 72).

NB! Võrreldavate abivahendite vorm peab olema ühine. 

Pildi näide (  Pilt 72  ): võrreldakse kahte abivahendit vormiga 1. Võrreldav hind on müügihind.

Pilt 71: Abivahendi võrdlusesse lisami-
ne abivahendi lehel.



Meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogu kasutusjuhend Lk 50/63

Toote võrdlusest eemaldamiseks on ikoon "X" , mis ilmub pildile siis, kui kursor asetatakse pildi 
kohale (Pilt 73).

Pilt 72: Kahe toote võrdlus.

Pilt 73: Abivahendi eemaldamine tootevõrdlusest.



Meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogu kasutusjuhend Lk 51/63

Kõige väiksemad hinnad on eristatud rohelise kirjaga jaemüüjate kaupa (Pilt 74). 

9.5. Ohujuhtumid

Ohujuhtumite  tabeli  filter  annab võimaluse piirata  leitud ohujuhtumid.  Pildi  näide:  kõik minu
asutusega seotud aktiivsed ohujuhtumid (Pilt 75).

Ohujuhtumi tabeli andmeid saab eksportida PDF või CSV failina.

Nimi veerus 'Seadme mudel' on lingitav ja viib meditsiiniseadme üldandmete vaatesse.
Kood veerus 'Kood' ja tekst veerus 'Kirjeldus' on lingitavad ning viivad ohujuhtumi üldandmete 
vaatesse.

Ohujuhtumi lehelt saab alustada uut toimingut.

9.6. Jaemüüjad

Abivahendite jaemüüjate loetelu on menüüvalikul Otsing > Jaemüüjad.

Pilt 74: Toodete hindade eristus.

Pilt 75: Leitud ohujuhtumid.

Pilt 76: Abivahendite jaemüüjad.
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Jaemüüjaid saab piirata filtriga. Jaemüüjate tabel on sorteeritav teeninduspunkti järgi. 

Nupp [Vaata  asutust]  viib  teeninduspunkti  omava asutuse vaatesse,  kust  saab vaadata  asutuse
andmeid (sh kontaktandmeid).

Jaemüüja vaatest (nupp [Vaata jaemüüjat]) näeb selle jaemüüja abivahendite ja teeninduspunktide
loetelu ning taustainformatsiooni, mis sihtgruppi teenindatakse ja milliseid tootegruppe esinda-
takse. 
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10. Väljundid

10.1. Teatis meditsiiniseadme andmekogusse kandmise kohta

Pärast taotluse kinnitamist määrab MSO töötaja isiku, kellele saadetakse registreerimisteatis.

Kui kasutaja on taotluse esitaja ja andmebaasis on olemas tema e-mail, siis registreerimisteatis
saadetakse tema e-mailile. Kui kasutajal puudub e-mail saadetakse teatis asutuse kontaktisikule.
Kui asutuse kontaktisikul puudub e-maili,  siis MSO töötaja valib, kas teatis saadetakse asutuse
teiste isikute e-mailile või asutuse üldisele e-mailile. 

Rohkem  sellest  vaata:  Meditsiiniseadmete  ja  abivahendite  andmebaasi  kasutusjuhend
Terviseameti meditsiiniseadmete osakonna töötajale,  peatükk "5.4. Registreerimisteatis. Teatise
saatmine seadme kandmise registrisse koht".

Vajadusel saab MSO töötaja registreerimisteatise hiljem uuesti saata. Juhul kui kasutaja ei saanud
teatist kätte, saab ta seda uuesti küsida.

10.2. Taotluse PDF väljund

Kui taotlus on esitatud tuleb nähtavale taotluse üldandmete plokki PDF ikoon (Pilt 11: Esitatud
taotluse 'Esita meditsiiniseadme dokumendid' üldandmed.).

PDF failis on kõik taotluse andmed. Kui taotlus on uuesti esitatud, siis PDF fail uuendatakse.

PDF fail on alati kättesaadav. Ka siis, kui taotlus aegub.

10.3. Andmekogu PDF ja CSV väljundid

Andmekogu tabelite  andmeid saab  eksportida PDF või  CSV failina.  Vastavad ikoonid asuvad
tabeli ees (Pilt 77).

Faili salvestamiseks tuleb vajutada vastavale ikoonile.

Märkus:  Juhul kui kasutatakse Microsoft toodet (Excel), ei tohi teha allalaetud faili avamiseks
topeltklikki.  Toimida järgmiselt:  Avada Microsoft  Excel,  valida  Data >  From Text (Microsoft
Excel 2003: Data > Import External Data > Import Data...) ja avanevas pop-up aknas häälestada
seadistused õigeks (MSA annab andmed välja universaalses UTF-8 vormingus).

LibreOffice ja OpenOffice programmid saavad aru, et tegu on importfailiga ja annavad häälestuse 
akna ette ka tavapärase (topeltklikk) faili avamisel ning üldjuhul pakuvad õiged seadistused 
impordiks.

Pilt 77: Väljundi formaadid.
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11. Lisa 

11.1. "Uus toiming" loetelu seadme juures
Antud  peatükis  toodud  "Uus  toiming"  loetelu  seadme  juures  vastavalt  seadme  tüübile  ja
kasutajaga seosele.

1) Meditsiiniseade. Kasutaja ei ole seadmega seotud.
• Teata meditsiiniseadme levitamisest

• Registreeri meditsiiniseadme professionaalne kasutamine

• Küsi infot meditsiiniseadme kohta

• Registreeri kaebus meditsiiniseadme mudeli kohta
• Anna teada ohujuhtumist

• Algata kliiniline uuring

2) Meditsiiniseade. Kasutaja on seadme levitaja.
• EHK-le soodustuse taotluse eelne meditsiiniseadme kontroll

• Teata meditsiiniseadme levitamisest

• EHK soodustuse taotlus

• Registreeri meditsiiniseadme professionaalne kasutamine
• Taotle meditsiiniseadme ümberliigitamine

• Küsi infot meditsiiniseadme kohta

• Paranda andmeid

• Märgi EC vastavussertifikaadi olek
• Lisa tüübihindamise sertifikaat

• Teata järelkontrollist loobumisest

• Esita järelkontrolli dokumendid

• Esita järelhindamise dokumendid
• Esita kliinilise hinnangu dokumendid

• Esita meditsiiniseadme dokumendid

• Esita hooldustöö dokumendid

• Esita paigaldustöö dokumendid
• Eemalda meditsiiniseadme volitatud esindaja

• Registreeri kaebus meditsiiniseadme mudeli kohta

• Teata tootmise lõpetamisest

• Anna teada ohujuhtumist
• Algata kliiniline uuring

• Meditsiiniseadme registreerimine abivahendina

3) Meditsiiniseade. Kasutaja on seadme tootja.
• Teata meditsiiniseadme levitamisest

• Registreeri meditsiiniseadme professionaalne kasutamine

• Taotle meditsiiniseadme ümberliigitamine

• Küsi infot meditsiiniseadme kohta
• Paranda andmeid

• Märgi EC vastavussertifikaadi olek
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• Lisa tüübihindamise sertifikaat
• Teata järelkontrollist loobumisest

• Esita järelkontrolli dokumendid

• Esita järelhindamise dokumendid

• Esita kliinilise hinnangu dokumendid
• Esita meditsiiniseadme dokumendid

• Esita hooldustöö dokumendid

• Esita paigaldustöö dokumendid

• Eemalda meditsiiniseadme volitatud esindaja
• Registreeri kaebus meditsiiniseadme mudeli kohta

• Teata tootmise lõpetamisest

• Anna teada ohujuhtumist

• Algata kliiniline uuring

4) "Meditsiiniseade + Abivahend" seade. Kasutaja ei ole seadmega seotud.

• Teata meditsiiniseadme levitamisest

• Registreeri meditsiiniseadme professionaalne kasutamine
• Küsi infot meditsiiniseadme kohta

• Registreeri kaebus meditsiiniseadme mudeli kohta

• Anna teada ohujuhtumist

• Algata kliiniline uuring

5) "Meditsiiniseade + Abivahend". Kasutaja on seotud seadmega.

• EHK-le soodustuse taotluse eelne meditsiiniseadme kontroll

• Teata meditsiiniseadme levitamisest
• EHK soodustuse taotlus

• Registreeri meditsiiniseadme professionaalne kasutamine

• Taotle meditsiiniseadme ümberliigitamine

• Küsi infot meditsiiniseadme kohta
• Paranda andmeid

• Märgi EC vastavussertifikaadi olek

• Lisa tüübihindamise sertifikaat

• Teata järelkontrollist loobumisest
• Esita järelkontrolli dokumendid

• Esita järelhindamise dokumendid

• Esita kliinilise hinnangu dokumendid

• Esita meditsiiniseadme dokumendid
• Esita hooldustöö dokumendid

• Esita paigaldustöö dokumendid

• Eemalda meditsiiniseadme volitatud esindaja

• Registreeri kaebus meditsiiniseadme mudeli kohta
• Teata tootmise lõpetamisest

• Anna teada ohujuhtumist

• Algata kliiniline uuring
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• Abivahendi olemise tühistamine
• Abivahendi failide lisamine

6) Mitte-meditsiiniseade Abivahend. Kasutaja on seotud seadmega (levitaja/tootja).

• Teata abivahendi täiendavast levitamisest
• Kirjavigade parandus abivahendi andmetes

• Abivahendi failide lisamine

• Abivahendiks olemise tühistamine

7) Mitte-meditsiiniseade Abivahend. Suvaline sisselogitud asutusega seotud kasutaja. Sead-
mega ei ole seotud.

• Teata abivahendi täiendavast levitamisest

8) Mitte-meditsiiniseade Nahahooldusvahend. Seadmega ei ole seotud.
Tühi

9) Mitte-meditsiiniseade Nahahooldusvahend. Seadmega ei ole seotud.

• EHK soodustuse taotlus
• Esita meditsiiniseadme dokumendid

• Nahahooldusvahendi soodustusest loobumine

Erijuht: "Teata abivahendi täiendavast levitamisest"
Kas on lubatud

Seade On abivahend MS levitamine (MSO) ABV täiendav levitamine

Meditsiiniseade Jah Jah Ei

Mittemeditsiiniseade Jah Ei Jah

Meditsiiniseade Ei Jah Ei

Mittemeditsiiniseade Ei Ei Ei
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11.2. Faili otstarbed

Tabelis  1  on toodud faili  otstarve,  informatsioon kas  tegemist  on salajase või  avaliku failiga.
Lisaks  on  toodud info,  mis  taotluse  liigi  juures  antud  faili  otstarve  on  kasutusel  (NB! MSO
administraatoril on võimalus muuta kõikide failidega seotud andmeid ja seoseid).

Jrk. Faili otstarve nimi (et) Kas on salajane? Taotluse liik

1 Lisadokument Ei - Abivahendi failide lisamine
- EHK soodustuse taotlus
- Meditsiiniseadme registreerimine 
abivahendina
- Abivahendi registreerimine
- Teata abivahendi täiendavast levitamisest

2 Ekspertkomisjoni otsus Ei -

3 Pakendi pinnalaotus Ei -

4 Vormikohane taotlus Ei - EHK soodustuse taotlus

5 Muu dokument 
(konfidentsiaalne)

Jah - Taotle meditsiiniseadme 
ümberliigitamine
- Abivahendi failide lisamine
- EHK-le soodustuse taotluse eelne 
meditsiiniseadme kontroll

6 Muu dokument (avalik) Ei - Taotle meditsiiniseadme 
ümberliigitamine
- Abivahendi failide lisamine
- EHK-le soodustuse taotluse eelne 
meditsiiniseadme kontroll

7 Muu avalik dokument Ei - Teata meditsiiniseadme Eestis turule 
laskmisest
- Teata meditsiiniseadme levitamisest
- Registreeri meditsiiniseadme 
professionaalne kasutamine
- Esita meditsiiniseadme dokumendid

8 Muu konfidentsiaalne 
dokument

Jah - Teata meditsiiniseadme Eestis turule 
laskmisest
- Teata meditsiiniseadme levitamisest
- Registreeri meditsiiniseadme 
professionaalne kasutamine
- Esita meditsiiniseadme dokumendid

9 Asutuse juhataja volitus Jah - Seo ennast asutusega
- Seo isik asutusega

10 Ohujuhtumi menetlemise
tulemus

Jah - Avalikusta ohujuhtumi info
- Anna teada ohujuhtumist
- Esita ohujuhtumi dokumendid

11 Ohujuhtumiga seotud 
dokumendid

Jah - Anna teada ohujuhtumist
- Esita ohujuhtumi dokumendid
- Teavita kliinilise uuringu käigus 
ilmnenud kõrvalmõjudest

12 Paigaldustöö Jah - Esita paigaldustöö dokumendid
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dokumendid

13 Hooldustöö dokumendid Jah - Esita hooldustöö dokumendid

14 Järelkontrollist loobumist
põhjendav dokument

Jah - Teata järelkontrolli loobumisest

15 CE märkega seotud 
dokumendid

Jah - Teata meditsiiniseadme Eestis turule 
laskmisest

16 Ettekirjutuse tulemused Jah - Lisa järelevalvemenetluse dokumente

17 Ettekirjutuse ja selle 
resolutsiooni 
registreerimine

Jah - Lisa järelevalvemenetluse dokumente

18 Vaide läbivaatamise 
tulemused

Jah - Lisa järelevalvemenetluse dokumente

19 Järelvalvega seotud 
dokumendid

Jah - Lisa järelevalvemenetluse dokumente

20 Järelvalvemenetluse 
tulemused

Jah - Lisa järelevalvemenetluse dokumente
- Registreeri järelevalvemenetluse 
resolutsioon

21 Järelhindamise 
tulemused

Jah - Esita järelhindamise dokumendid

22 Järelhindamisest 
loobumine

Jah - Esita järelhindamise dokumendid

23 Meditsiiniseadme mudeli
liigitamisega seotud 
dokumendid

Jah - Esita meditsiiniseadme dokumendid

24 Vastavuskinnitus/sertifik
aat

Jah - Esita meditsiiniseadme dokumendid

25 Tellimusmeditsiiniseadm
e kinnituskirja koopia

Jah - Esita meditsiiniseadme dokumendid
- Teata meditsiiniseadme Eestis turule 
laskmisest

26 Järelkontrolli tulemused Jah - Esita järelkontrolli dokumendid

27 Järelkontrolli plaan Jah - Esita järelkontrolli dokumendid

28 Kliinilise hinnangu 
uuendamine

Jah - Esita kliinilise hinnangu dokumendid

29 Euroopa Ravimiameti 
või pädeva asutuse 
hinnang seadmesse 
lahutamatu osana 
inkorporeeritud ravimi 
või verepreparaadi 
kvaliteedi ja ohutuse, 
sealhulgas ravimi või 
verepreparaadi 
seadmesse inkorporee

Jah - Algata kliiniline uuring
- Esita kliinilise uuringu dokumendid

30 Eestikeelsed patsientide 
või personali täidetav 
hinnangu vorm

Jah - Algata kliiniline uuring
- Esita kliinilise uuringu dokumendid
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31 Eesikeelsed 
kasutusjuhendid 
patsientidele või 
personalile

Jah - Algata kliiniline uuring
- Esita kliinilise uuringu dokumendid

32 Dokumentatsioon 
toodete/ravimite/toimeai
nete kohta, millega koos 
seadet kasutatakse, 
millega seadet 
võrreldakse või mille 
koostoimet seadmega 
uuritakse

Jah - Algata kliiniline uuring
- Esita kliinilise uuringu dokumendid

33 Olulistele nõuetele 
vastavuse sertifikaat

Jah - Algata kliiniline uuring
- Esita kliinilise uuringu dokumendid

34 Eetikakomitee 
kooskõlastus

Jah - Algata kliiniline uuring
- Esita kliinilise uuringu dokumendid

35 Kinnitavad dokumendid 
uurijate kvalifikatsiooni 
kohta

Jah - Algata kliiniline uuring
- Esita kliinilise uuringu dokumendid

36 Eestikeelne patsiendi 
teadva nõusoleku vorm 
ja infoleht

Jah - Algata kliiniline uuring
- Esita kliinilise uuringu dokumendid

37 Kindlustuspoliis või selle
kinnitatud koopia

Jah - Algata kliiniline uuring
- Esita kliinilise uuringu dokumendid

38 Volitus, kui taotleja ei ole
tootja või tema volitatud 
esindaja

Jah - Algata kliiniline uuring
- Esita kliinilise uuringu dokumendid

39 Uuritava 
meditsiiniseadmega seni 
tehtud uuringute 
tulemused

Jah - Algata kliiniline uuring
- Esita kliinilise uuringu dokumendid

40 Seadmele mõeldud 
märgistuse kava (kui on 
kohaldatav)

Jah - Algata kliiniline uuring
- Esita kliinilise uuringu dokumendid

41 Uurijabrošüür (CIB) Jah - Algata kliiniline uuring
- Esita kliinilise uuringu dokumendid

42 Uuringuplaan (CIP), mis 
sisaldab ka osaleja 
andmekaarti (CRF)

Jah - Algata kliiniline uuring
- Esita kliinilise uuringu dokumendid

43 Järelkontrolli materjalid Jah - Esita järelkontrolli dokumendid

44 Tüübihindamise 
sertifikaat

Jah - Lisa tüübihindamise sertifikaat

45 Kliinilise hinnangu 
materjalid

Jah - Esita kliinilise hinnangu dokumendid

46 Seadme 
pakendi/märgistuse 
koopia

Ei - Taotle meditsiiniseadme 
ümberliigitamine
- Esita meditsiiniseadme dokumendid
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- Teata meditsiiniseadme Eestis turule 
laskmisest
- EHK-le soodustuse taotluse eelne 
meditsiiniseadme kontroll
- Teata meditsiiniseadme levitamisest

47 Seadme 
originaalkasutusjuhend

Ei - Taotle meditsiiniseadme 
ümberliigitamine
- Esita meditsiiniseadme dokumendid
- Teata meditsiiniseadme Eestis turule 
laskmisest
- EHK-le soodustuse taotluse eelne 
meditsiiniseadme kontroll
- Teata meditsiiniseadme levitamisest

48 Eestikeelne 
kasutusjuhend

Ei - Esita meditsiiniseadme dokumendid
- Teata meditsiiniseadme Eestis turule 
laskmisest
- Taotle meditsiiniseadme 
ümberliigitamine
- Abivahendi failide lisamine
- Meditsiiniseadme registreerimine 
abivahendina
- Abivahendi registreerimine
- EHK-le soodustuse taotluse eelne 
meditsiiniseadme kontroll
- Teata meditsiiniseadme levitamisest
- Teata abivahendi täiendavast levitamisest

49 EC vastavussertifikaat Jah - Esita meditsiiniseadme dokumendid
- Taotle meditsiiniseadme ümberliigitamist
- Teata meditsiiniseadme Eestis turule 
laskmisest
- EHK-le soodustuse taotluse eelne 
meditsiiniseadme kontroll
- Teata meditsiiniseadme levitamisest

50 EC 
vastavusdeklaratsioon

Jah - Esita meditsiiniseadme dokumendid
- Taotle meditsiiniseadme ümberliigitamist
- Teata meditsiiniseadme Eestis turule 
laskmisest
- EHK-le soodustuse taotluse eelne 
meditsiiniseadme kontroll
- Teata meditsiiniseadme levitamisest

11.3. Tootekaartide vormid

Tabelis 2 on toodud välja kõikide tootekaartide vormid koos väljadega.

Väljad Tootekaardi vorm

Vorm 1 Vorm 2 Vorm 3

Suurus + + +

Kaal + +
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Maksimaalne kaal + +

Kõrgus + +

Laius + +

Pikkus + +

Koostis + + +

Tüüp + +

Lisad + +

Muu omadused + + +

Kirjeldus + + +

Elektroonika +

Raam +

kaetoed / jalatoed +

rattad / rehvid +

Pidurid +

iste +

seljatugi +

pööramisraadius +
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11.4. Teavitused süsteemis toimuvate toimingute kohta

Tabelis 3 on toodud teavitused süsteemis toimuvate toimingute kohta. 

Toiming Kellele Lisatingimus
Süsteemsed

teated

Taotluse esitamine MSO/EHK/SKA 
menetleja 

Kui taotlus ei ole automaatselt 
kinnituv

+

Esitatud automaatselt 
kinnituv taotlus

Taotluse menetleja - +

Uus selgitus taotluses Vastaspool * Kui selgituse lisaja on 
taotluseja, siis saab menetleja
* Kui selgituse lisaja on 
menetleja, siis saab taotleja
* Kui selgituse lisaja on kolmas 
isik (taotluse asutuse seotud isik, 
teine MSO/EHK/SKA ]igustega 
kasutaja), siis saavad nii taotleja 
kui ka menetleja

+

Teie taotluse tähtaeg 
on täna 

Taotluse menetleja - +

Teie taotluse tähtaeg 
on möödas 

Taotluse menetleja - +

Taotlus on kinnitatud Taotluse esitajale - +

Taotluse on saadetud 
parandamisse 

Taotluse esitajale - +

Taotlus on lükatud 
tagasi 

Taotluse esitajale - +

Meditsiiniseade on 
registreeritud 

Taotluse esitajale Kirja saatmise kinnitab menetleja -

Meditsiiniseadme 
levitamise lõpetamine. 
"MSA TÄHTIS 
TEADE" 

EHK Kui ainuke/viimane levitaja 
lõpetab levitamise 

-

Ohujuhtumi 
registreerimine: "MSA 
automaatne teade: 
Ohujuhtum on 
registreeritud" 

Meditsiiniseadmega 
seotud isikutele (tootja,
levitaja) 

- +

Ohujuhtumi dokument 
on lisatud

Meditsiiniseadmega 
seotud isikutele (tootja,
levitaja), ohujuhtumi 
registreerijale 

- +

Ohujuhtumi andmed 
on avalikustatud:"Info 
ohujuhtumist on 
avalikustatud" 

Meditsiiniseadmega 
seotud isikutele (tootja,
levitaja), ohujuhtumi 
registreerijale 

- +
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Ohujuhtumi 
menetlemine on 
lõpetaud

Meditsiiniseadmega 
seotud isikutele (tootja,
levitaja), ohujuhtumi 
registreerijale 

- +

Ohujuhtum on 
registreeritud

Meditsiiniseadmega 
seotud isikutele (tootja,
levitaja) 

Kui taotlus "Teavita kliinilise 
uuringu käigus ilmnenud 
kõrvalmõjudest" kinnitatud 

+

Taotluse arutelu 
lukustati 

Taotluse esitajale Taotluste puhul: Küsi infot 
meditsiiniseadme kohta 

-

Dokument on 
eemaldatud 

Meditsiiniseadmega 
seotud isikutele 

- +

Meditsiiniseade on 
müügilt eemaldatud 

Meditsiiniseadmega 
seotud isikutele: 
levitaja(te)le 

- +

Meditsiiniseade on taas
müügil 

Meditsiiniseadmega 
seotud isikutele: 
levitaja(te)le 

- +

EHK soodustuse 
taotluse menetlemine 
on lõpetatud

Taotluse esitajale - -

"MSA 
nahahooldusvahendi 
tühistamise teade!" 

EHK kasutajatele - -

11.4.1. E-maili teavituste saatmise reegel taotlejale 

• Teavitused saadetakse taotleja e-mailile: sisselogitud kasutaja, kes esitab taotluse. 
• Kui taotleja e-mail puudub, siis saadetakse taotluse asutuse Kontaktisiku e-mailile.
• Kui asutuse kontaktisiku e-mail puudub, siis saadetakse taotluse asutuse Üldemailile 

(Asutuse andmetes väli: E-post).
Märkus:

• Kui mingi email puudub, siis üritakse kiri edasi saata (vaata reeglid).
• Kui mingi email on vigane (nt "suvaline tekst") või ei ole korrektne/ei eksisteeri (nt. 

"testestest@trtrtr.tetete"), siis kiri edasi saata ei ürita.
Ebakorrektse emaili korral taotluse menetleja saab "Undelivered Mail Returned to Sender"


