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EESTI HAIGEKASSA RAVIMITE LOETELU
 

 

Lisatakse read järgmises sõnastuses:
 

Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused



Muudetakse read ja sõnastatakse järgmiselt:
 

Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1361652 ranolasiin, 375mg C01EB18 RANEXA, toimeainet

prolongeeritult vabastav

tablett, 60TK

Menarini International

Operations

Luxembourg S.A.

75 I20-I20 Kardioloog esmane III-IV funktsionaalne

klass, kellel esinevad

stenokardilised

kaebused vaatamata

adekvaatsele

antiisheemilisele ravile

(beeta-

adrenoblokaator,

kaltsiumikanali

blokaator ja pika

toimega

nitropreparaat) või

kellel need ravimid on

vastunäidustatud ja

kelle puhul on

kardioloogide

konsiilium, kuhu on

kaasatud vähemalt üks

regionaalhaigla

kardiokirurg või

invasiivkardioloog,

otsustanud et

revaskulariseerimine ei

ole võimalik



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1361674 ranolasiin, 500mg C01EB18 RANEXA, toimeainet

prolongeeritult vabastav

tablett, 60TK

Menarini International

Operations

Luxembourg S.A.

75 I20-I20 Kardioloog esmane III-IV funktsionaalne

klass, kellel esinevad

stenokardilised

kaebused vaatamata

adekvaatsele

antiisheemilisele ravile

(beeta-

adrenoblokaator,

kaltsiumikanali

blokaator ja pika

toimega

nitropreparaat) või

kellel need ravimid on

vastunäidustatud ja

kelle puhul on

kardioloogide

konsiilium, kuhu on

kaasatud vähemalt üks

regionaalhaigla

kardiokirurg või

invasiivkardioloog,

otsustanud et

revaskulariseerimine ei

ole võimalik



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1361685 ranolasiin, 750mg C01EB18 RANEXA, toimeainet

prolongeeritult vabastav

tablett, 60TK

Menarini International

Operations

Luxembourg S.A.

75 I20-I20 Kardioloog esmane III-IV funktsionaalne

klass, kellel esinevad

stenokardilised

kaebused vaatamata

adekvaatsele

antiisheemilisele ravile

(beeta-

adrenoblokaator,

kaltsiumikanali

blokaator ja pika

toimega

nitropreparaat) või

kellel need ravimid on

vastunäidustatud ja

kelle puhul on

kardioloogide

konsiilium, kuhu on

kaasatud vähemalt üks

regionaalhaigla

kardiokirurg või

invasiivkardioloog,

otsustanud et

revaskulariseerimine ei

ole võimalik



Tunnistatakse kehtetuks järgmised read:
 

Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused


