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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



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1814712 abirateroon, 1000mg L02BX03 ABIRATERONE SANDOZ,

õhukese polümeerikattega

tablett, 30TK

Sandoz

Pharmaceuticals d.d.

100 C61-C61 Uroloog, Onkoloog metastaseerunud

kastratsioonresistentse

 eesnäärmevähi raviks

patsientidele, kes ei

ole enne haiguse

metastaseerumist

saanud ravi teise

põlvkonna

androgeeniretseptori

inhibiitoriga, kes on

asümptomaatilised või

kergelt

sümptomaatilised

peale ebaõnnestunud

androgeenide

deprivatsioonravi, ning

kellel kemoteraapia ei

ole veel kliiniliselt

näidustatud või heas

üldseisundis (ECOG 0-

1 või valusündroomist

tingitud ECOG 2)

patsientidele, kelle

haigus on eelneva

dotsetakseeli sisaldava

kemoteraapia vältel või

pärast seda

progresseerunud.

Ravimi kasutamisele ei

või eelneda

metastaatilise haiguse

ravi ensalutamiidiga

või abiraterooniga

varasemas ravireas,

kuid lubatud on ravimi

vahetus talumatute

kõrvaltoimete

ilmnemisel.



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1806915 abirateroon, 500mg L02BX03 ABIRATERONE SANDOZ,

õhukese polümeerikattega

tablett, 60TK

Sandoz

Pharmaceuticals d.d.

100 C61-C61 Uroloog, Onkoloog metastaseerunud

kastratsioonresistentse

 eesnäärmevähi raviks

patsientidele, kes ei

ole enne haiguse

metastaseerumist

saanud ravi teise

põlvkonna

androgeeniretseptori

inhibiitoriga, kes on

asümptomaatilised või

kergelt

sümptomaatilised

peale ebaõnnestunud

androgeenide

deprivatsioonravi, ning

kellel kemoteraapia ei

ole veel kliiniliselt

näidustatud või heas

üldseisundis (ECOG 0-

1 või valusündroomist

tingitud ECOG 2)

patsientidele, kelle

haigus on eelneva

dotsetakseeli sisaldava

kemoteraapia vältel või

pärast seda

progresseerunud.

Ravimi kasutamisele ei

või eelneda

metastaatilise haiguse

ravi ensalutamiidiga

või abiraterooniga

varasemas ravireas,

kuid lubatud on ravimi

vahetus talumatute

kõrvaltoimete

ilmnemisel.



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1829998 abirateroon, 500mg L02BX03 ABIRATERONE ZENTIVA,

õhukese polümeerikattega

tablett, 60TK

Zentiva k.s. 100 C61-C61 Uroloog, Onkoloog metastaseerunud

kastratsioonresistentse

 eesnäärmevähi raviks

patsientidele, kes ei

ole enne haiguse

metastaseerumist

saanud ravi teise

põlvkonna

androgeeniretseptori

inhibiitoriga, kes on

asümptomaatilised või

kergelt

sümptomaatilised

peale ebaõnnestunud

androgeenide

deprivatsioonravi, ning

kellel kemoteraapia ei

ole veel kliiniliselt

näidustatud või heas

üldseisundis (ECOG 0-

1 või valusündroomist

tingitud ECOG 2)

patsientidele, kelle

haigus on eelneva

dotsetakseeli sisaldava

kemoteraapia vältel või

pärast seda

progresseerunud.

Ravimi kasutamisele ei

või eelneda

metastaatilise haiguse

ravi ensalutamiidiga

või abiraterooniga

varasemas ravireas,

kuid lubatud on ravimi

vahetus talumatute

kõrvaltoimete

ilmnemisel.



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1847426 abirateroon, 500mg L02BX03 ABIRATERONE ACCORD,

tablett, 60TK

Accord Healthcare

S.L.U.

100 C61-C61 Onkoloog, Uroloog metastaseerunud

kastratsioonresistentse

 eesnäärmevähi raviks

patsientidele, kes ei

ole enne haiguse

metastaseerumist

saanud ravi teise

põlvkonna

androgeeniretseptori

inhibiitoriga, kes on

asümptomaatilised või

kergelt

sümptomaatilised

peale ebaõnnestunud

androgeenide

deprivatsioonravi, ning

kellel kemoteraapia ei

ole veel kliiniliselt

näidustatud või heas

üldseisundis (ECOG 0-

1 või valusündroomist

tingitud ECOG 2)

patsientidele, kelle

haigus on eelneva

dotsetakseeli sisaldava

kemoteraapia vältel või

pärast seda

progresseerunud.

Ravimi kasutamisele ei

või eelneda

metastaatilise haiguse

ravi ensalutamiidiga

või abiraterooniga

varasemas ravireas,

kuid lubatud on ravimi

vahetus talumatute

kõrvaltoimete

ilmnemisel.



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1887633 abirateroon, 500mg L02BX03 ABIRATERONE MYLAN,

õhukese polümeerikattega

tablett, 60TK

Mylan Ireland Limited 100 C61-C61 Uroloog, Onkoloog metastaseerunud

kastratsioonresistentse

 eesnäärmevähi raviks

patsientidele, kes ei

ole enne haiguse

metastaseerumist

saanud ravi teise

põlvkonna

androgeeniretseptori

inhibiitoriga, kes on

asümptomaatilised või

kergelt

sümptomaatilised

peale ebaõnnestunud

androgeenide

deprivatsioonravi, ning

kellel kemoteraapia ei

ole veel kliiniliselt

näidustatud või heas

üldseisundis (ECOG 0-

1 või valusündroomist

tingitud ECOG 2)

patsientidele, kelle

haigus on eelneva

dotsetakseeli sisaldava

kemoteraapia vältel või

pärast seda

progresseerunud.

Ravimi kasutamisele ei

või eelneda

metastaatilise haiguse

ravi ensalutamiidiga

või abiraterooniga

varasemas ravireas,

kuid lubatud on ravimi

vahetus talumatute

kõrvaltoimete

ilmnemisel.



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1745007 alfafollitropiin+alfalutro

piin, 450RÜ+225RÜ

0.72ml

G03GA30 PERGOVERIS, süstelahus

pen-süstlis, 0.72ml 1TK

Merck Europe B.V. 100 N97.0-N97.9, Z31.0-

Z31.9

41,00 kehavälise viljastamise

ja embrüo siirdamise

tervishoiuteenuste

osutamise

ettevalmistuseks

50

1745018 alfafollitropiin+alfalutro

piin, 900RÜ+450RÜ

1.44ml

G03GA30 PERGOVERIS, süstelahus

pen-süstlis, 1.44ml 1TK

Merck Europe B.V. 50

100 N97.0-N97.9, Z31.0-

Z31.9

41,00 kehavälise viljastamise

ja embrüo siirdamise

tervishoiuteenuste

osutamise

ettevalmistuseks

1861781 beetahistiin, 24mg N07CA01 BETASERC, tablett, 60TK Ideal Trade Links UAB 50 H81-H81

1772018 deltafollitropiin, 36mcg

1.08ml

G03GA10 REKOVELLE, süstelahus

pen-süstlis, 1.08ml 1TK

Ferring

Pharmaceuticals A/S

100 N97.0-N97.9, Z31.0-

Z31.9

41,00 kehavälise viljastamise

ja embrüo siirdamise

tervishoiuteenuste

osutamise

ettevalmistuseks

50

1772029 deltafollitropiin, 72mcg

2.16ml

G03GA10 REKOVELLE, süstelahus

pen-süstlis, 2.16ml 1TK

Ferring

Pharmaceuticals A/S

100 N97.0-N97.9, Z31.0-

Z31.9

41,00 kehavälise viljastamise

ja embrüo siirdamise

tervishoiuteenuste

osutamise

ettevalmistuseks

50

1883617 dimetüülfumaraat,

120mg

L04AX07 DIMETHYL FUMARATE

MYLAN, gastroresistentne

kõvakapsel, 14TK

Mylan Ireland Limited 100 G35-G35 Neuroloog esmane konsiiliumi (3

neuroloogi ühise)

otsuse alusel

ägenemiste ja

remissioonidega

kulgeva hulgiskleroosi

raviks



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1883651 dimetüülfumaraat,

240mg

L04AX07 DIMETHYL FUMARATE

MYLAN, gastroresistentne

kõvakapsel, 56TK

Mylan Ireland Limited 100 G35-G35 Neuroloog esmane konsiiliumi (3

neuroloogi ühise)

otsuse alusel

ägenemiste ja

remissioonidega

kulgeva hulgiskleroosi

raviks

1881042 fluvastatiin, 80mg C10AA04 LESCOL XL, toimeainet

prolongeeritult vabastav

tablett, 28TK

Ideal Trade Links UAB 75 I21-I22, Z45-Z45,

Z95-Z95, I65-I66,

E10-E11, I70.2-

I70.2, I63-I63, I25-

I25, E13-E14, E78-

E78, I11-I12

100 N18-N18

50

1878251 hüdroksükarbamiid,

500mg

L01XX05 HYDREA, kõvakapsel, 100TK Lex Ano UAB 100 C00-D48 Hematoloog,

Onkoloog

50

1879690 kvetiapiin, 25mg N05AH04 KETIPINOR, õhukese

polümeerikattega tablett,

100TK

Ideal Trade Links UAB 50

100 F20-F29, F30-F31 Psühhiaater

1860386 lerkanidipiin, 10mg C08CA13 KAPIDIN, õhukese

polümeerikattega tablett,

90TK

Zentiva k.s. 75 I10-I13, I15-I15

50

1880186 lerkanidipiin, 10mg C08CA13 LERCAPIN, õhukese

polümeerikattega tablett,

90TK

Ideal Trade Links UAB 75 I10-I13, I15-I15

50

1860498 lerkanidipiin, 20mg C08CA13 KAPIDIN, õhukese

polümeerikattega tablett,

90TK

Zentiva k.s. 50

75 I10-I13, I15-I15



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1830169 metformiin+sitagliptiin,

1000mg+50mg

A10BD07 SITAGLIPTIN/METFORMIN

HYDROCHLORIDE

SANDOZ, õhukese

polümeerikattega tablett,

56TK

Sandoz

Pharmaceuticals d.d.

75 E14-E14, E11-E11 II tüüpi diabeedi

kombinatsioonraviks;

kombinatsioonravi

peab sisaldama

sulfonüüluurea

preparaati, välja

arvatud juhul kui see

on meditsiiniliselt

vastunäidustatud

50

1830091 metformiin+sitagliptiin,

850mg+50mg

A10BD07 SITAGLIPTIN/METFORMIN

HYDROCHLORIDE

SANDOZ, õhukese

polümeerikattega tablett,

56TK

Sandoz

Pharmaceuticals d.d.

50

75 E11-E11, E14-E14 II tüüpi diabeedi

kombinatsioonraviks;

kombinatsioonravi

peab sisaldama

sulfonüüluurea

preparaati, välja

arvatud juhul kui see

on meditsiiniliselt

vastunäidustatud

1878554 metformiin+vildagliptiin

, 1000mg+50mg

A10BD08 VILDAGLIPTIN/METFORMIN

HYDROCHLORIDE

ACCORD, õhukese

polümeerikattega tablett,

60TK

Accord Healthcare

S.L.U.

50

75 E11-E11, E14-E14 II tüüpi diabeedi

kombinatsioonraviks;

kombinatsioonravi

peab sisaldama

sulfonüüluurea

preparaati, välja

arvatud juhul kui see

on meditsiiniliselt

vastunäidustatud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1878532 metformiin+vildagliptiin

, 850mg+50mg

A10BD08 VILDAGLIPTIN/METFORMIN

HYDROCHLORIDE

ACCORD, õhukese

polümeerikattega tablett,

60TK

Accord Healthcare

S.L.U.

50

75 E14-E14, E11-E11 II tüüpi diabeedi

kombinatsioonraviks;

kombinatsioonravi

peab sisaldama

sulfonüüluurea

preparaati, välja

arvatud juhul kui see

on meditsiiniliselt

vastunäidustatud



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1838033 metüülfenidaat, 10mg N06BA04 AFFENID, toimeainet

modifitseeritult vabastav

kõvakapsel, 30TK

Zentiva k.s. 75 F90.0-F90.1 Psühhiaater esmane 6,00 20,00 ravimi esmase

väljakirjutamise õigus

laste ravi

lisapädevusega

psühhiaatril 6-19-

aastastele lastele ja

noorukitele järgmistel

tingimustel: ravi

alustamise otsuse on

langetanud

lastepsühhiaatriline

meeskond (2 Eesti

Psühhiaatrite Seltsi

poolt tunnustatud laste

ravi lisapädevusega

psühhiaatrit, kliiniline

psühholoog ja

logopeed-

eripedagoog);

diagnoos on kinnitatud

vähemasti 2 erinevas

keskkonnas

(perekond,

haridusasutus)

lapsega kokkupuutuva

isiku küsitluse alusel;

patsiendil esineb

mõõdukas või raske

toimetulekuraskus

(kliinilise pildi

kirjelduse alusel, C-

GAS skoor <=50

punkti); ravi toimub

koos samaaegse

psühhosotsiaalsete

meetmete

rakendamisega



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

75 F90.0-F90.1 Psühhiaater esmane 20,00 vastavalt Eesti

Haigekassa ravimite

loetelus kehtestatud

tingimustele lapse- või

noorukieas alustatud

ravi jätkamiseks 20-

aastastel ja vanematel

patsientidel ühe aasta

jooksul



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1838101 metüülfenidaat, 20mg N06BA04 AFFENID, toimeainet

modifitseeritult vabastav

kõvakapsel, 30TK

Zentiva k.s. 75 F90.0-F90.1 Psühhiaater esmane 20,00 vastavalt Eesti

Haigekassa ravimite

loetelus kehtestatud

tingimustele lapse- või

noorukieas alustatud

ravi jätkamiseks 20-

aastastel ja vanematel

patsientidel ühe aasta

jooksul



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

75 F90.0-F90.1 Psühhiaater esmane 6,00 20,00 ravimi esmase

väljakirjutamise õigus

laste ravi

lisapädevusega

psühhiaatril 6-19-

aastastele lastele ja

noorukitele järgmistel

tingimustel: ravi

alustamise otsuse on

langetanud

lastepsühhiaatriline

meeskond (2 Eesti

Psühhiaatrite Seltsi

poolt tunnustatud laste

ravi lisapädevusega

psühhiaatrit, kliiniline

psühholoog ja

logopeed-

eripedagoog);

diagnoos on kinnitatud

vähemasti 2 erinevas

keskkonnas

(perekond,

haridusasutus)

lapsega kokkupuutuva

isiku küsitluse alusel;

patsiendil esineb

mõõdukas või raske

toimetulekuraskus

(kliinilise pildi

kirjelduse alusel, C-

GAS skoor <=50

punkti); ravi toimub

koos samaaegse

psühhosotsiaalsete

meetmete

rakendamisega



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1838178 metüülfenidaat, 30mg N06BA04 AFFENID, toimeainet

modifitseeritult vabastav

kõvakapsel, 30TK

Zentiva k.s. 75 F90.0-F90.1 Psühhiaater esmane 20,00 vastavalt Eesti

Haigekassa ravimite

loetelus kehtestatud

tingimustele lapse- või

noorukieas alustatud

ravi jätkamiseks 20-

aastastel ja vanematel

patsientidel ühe aasta

jooksul



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

75 F90.0-F90.1 Psühhiaater esmane 6,00 20,00 ravimi esmase

väljakirjutamise õigus

laste ravi

lisapädevusega

psühhiaatril 6-19-

aastastele lastele ja

noorukitele järgmistel

tingimustel: ravi

alustamise otsuse on

langetanud

lastepsühhiaatriline

meeskond (2 Eesti

Psühhiaatrite Seltsi

poolt tunnustatud laste

ravi lisapädevusega

psühhiaatrit, kliiniline

psühholoog ja

logopeed-

eripedagoog);

diagnoos on kinnitatud

vähemasti 2 erinevas

keskkonnas

(perekond,

haridusasutus)

lapsega kokkupuutuva

isiku küsitluse alusel;

patsiendil esineb

mõõdukas või raske

toimetulekuraskus

(kliinilise pildi

kirjelduse alusel, C-

GAS skoor <=50

punkti); ravi toimub

koos samaaegse

psühhosotsiaalsete

meetmete

rakendamisega



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1838235 metüülfenidaat, 40mg N06BA04 AFFENID, toimeainet

modifitseeritult vabastav

kõvakapsel, 30TK

Zentiva k.s. 75 F90.0-F90.1 Psühhiaater esmane 6,00 20,00 ravimi esmase

väljakirjutamise õigus

laste ravi

lisapädevusega

psühhiaatril 6-19-

aastastele lastele ja

noorukitele järgmistel

tingimustel: ravi

alustamise otsuse on

langetanud

lastepsühhiaatriline

meeskond (2 Eesti

Psühhiaatrite Seltsi

poolt tunnustatud laste

ravi lisapädevusega

psühhiaatrit, kliiniline

psühholoog ja

logopeed-

eripedagoog);

diagnoos on kinnitatud

vähemasti 2 erinevas

keskkonnas

(perekond,

haridusasutus)

lapsega kokkupuutuva

isiku küsitluse alusel;

patsiendil esineb

mõõdukas või raske

toimetulekuraskus

(kliinilise pildi

kirjelduse alusel, C-

GAS skoor <=50

punkti); ravi toimub

koos samaaegse

psühhosotsiaalsete

meetmete

rakendamisega



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

75 F90.0-F90.1 Psühhiaater esmane 20,00 vastavalt Eesti

Haigekassa ravimite

loetelus kehtestatud

tingimustele lapse- või

noorukieas alustatud

ravi jätkamiseks 20-

aastastel ja vanematel

patsientidel ühe aasta

jooksul



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1838291 metüülfenidaat, 60mg N06BA04 AFFENID, toimeainet

modifitseeritult vabastav

kõvakapsel, 30TK

Zentiva k.s. 75 F90.0-F90.1 Psühhiaater esmane 20,00 vastavalt Eesti

Haigekassa ravimite

loetelus kehtestatud

tingimustele lapse- või

noorukieas alustatud

ravi jätkamiseks 20-

aastastel ja vanematel

patsientidel ühe aasta

jooksul



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

75 F90.0-F90.1 Psühhiaater esmane 6,00 20,00 ravimi esmase

väljakirjutamise õigus

laste ravi

lisapädevusega

psühhiaatril 6-19-

aastastele lastele ja

noorukitele järgmistel

tingimustel: ravi

alustamise otsuse on

langetanud

lastepsühhiaatriline

meeskond (2 Eesti

Psühhiaatrite Seltsi

poolt tunnustatud laste

ravi lisapädevusega

psühhiaatrit, kliiniline

psühholoog ja

logopeed-

eripedagoog);

diagnoos on kinnitatud

vähemasti 2 erinevas

keskkonnas

(perekond,

haridusasutus)

lapsega kokkupuutuva

isiku küsitluse alusel;

patsiendil esineb

mõõdukas või raske

toimetulekuraskus

(kliinilise pildi

kirjelduse alusel, C-

GAS skoor <=50

punkti); ravi toimub

koos samaaegse

psühhosotsiaalsete

meetmete

rakendamisega

1880344 noretisteroon+östradio

ol, 0,5mg+1mg

G03FA01 ACTIVELLE, õhukese

polümeerikattega tablett,

28TK

Ideal Trade Links UAB 50



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1856842 ponesimood, 20mg L04AA50 PONVORY, õhukese

polümeerikattega tablett,

28TK

Janssen - Cilag

International

100 G35-G35 Neuroloog konsiiliumi (3

neuroloogi ühise)

otsuse alusel

ägenemistega kulgeva

hulgiskleroosi raviks

1863402 ponesimood,

2mg/3mg/4mg/5mg/6m

g/7mg/8mg/9mg/10mg

L04AA50 PONVORY, õhukese

polümeerikattega tablett, 2TK

/ 2TK / 2TK / 1TK / 1TK / 1TK

/ 1TK / 1TK / 3TK

Janssen - Cilag

International

100 G35-G35 Neuroloog konsiiliumi (3

neuroloogi ühise)

otsuse alusel

ägenemistega kulgeva

hulgiskleroosi raviks

1881738 ramipriil+hüdroklorotia

siid, 10mg+25mg

C09BA05 CARDACE FORTE, tablett,

56TK

First Pharma OÜ 50

75 I15-I15, I50-I50, I10-

I13

1881749 ramipriil+hüdroklorotia

siid, 10mg+25mg

C09BA05 CARDACE FORTE, tablett,

60TK

First Pharma OÜ 75 I15-I15, I50-I50, I10-

I13

50

1881637 ramipriil+hüdroklorotia

siid, 5mg+25mg

C09BA05 CARDACE PLUS, tablett,

56TK

First Pharma OÜ 50

75 I15-I15, I50-I50, I10-

I13



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1879735 rosuvastatiin+esetimiib

, 10mg+10mg

C10BA06 DELIPID PLUS, kõvakapsel,

30TK

Ideal Trade Links UAB 75 Z95-Z95, I21-I22,

I25-I25, Z45-Z45,

I63-I63, I70.2-I70.2,

E10-E11, E13-E14,

I65-I66

kui vaatamata

rosuvastatiini

optimaalse annuse

kasutamisele ei

saavutata

kolesteroolitaseme

eesmärkväärtust

100 N18-N18 patsientidel, kellel

esineb

neerupuudulikkus

alates III staadiumist ja

vaatamata

rosuvastatiini

optimaalse annuse

kasutamisele ei

saavutata

kolesteroolitaseme

eesmärkväärtust

75 I11-I12 raske südame- või

neerukahjustusega

hüpertensiooni

esinemisel kui

vaatamata

rosuvastatiini

optimaalse annuse

kasutamisele ei

saavutata

kolesteroolitaseme

eesmärkväärtust



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1879803 rosuvastatiin+esetimiib

, 20mg+10mg

C10BA06 DELIPID PLUS, kõvakapsel,

30TK

Ideal Trade Links UAB 75 Z95-Z95, I21-I22,

I25-I25, Z45-Z45,

I63-I63, I70.2-I70.2,

E10-E11, E13-E14,

I65-I66

kui vaatamata

rosuvastatiini

optimaalse annuse

kasutamisele ei

saavutata

kolesteroolitaseme

eesmärkväärtust

75 I11-I12 raske südame- või

neerukahjustusega

hüpertensiooni

esinemisel kui

vaatamata

rosuvastatiini

optimaalse annuse

kasutamisele ei

saavutata

kolesteroolitaseme

eesmärkväärtust

100 N18-N18 patsientidel, kellel

esineb

neerupuudulikkus

alates III staadiumist ja

vaatamata

rosuvastatiini

optimaalse annuse

kasutamisele ei

saavutata

kolesteroolitaseme

eesmärkväärtust



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1680869 sitagliptiin, 100mg A10BH01 SITAGLIPTIN TEVA, õhukese

polümeerikattega tablett,

28TK

Teva B.V. 50

75 E11-E11, E14-E14 II tüüpi diabeedi

kombinatsioonraviks;

kombinatsioonravi

peab sisaldama

metformiini ja

sulfonüüluurea

preparaati või

vähemasti ühte neist,

juhul kui metformiin või

sulfonüüluurea on

meditsiiniliselt

vastunäidustatud 

1817603 sitagliptiin, 100mg A10BH01 JUZINA, õhukese

polümeerikattega tablett,

28TK

Gedeon Richter Plc. 50

75 E14-E14, E11-E11 II tüüpi diabeedi

kombinatsioonraviks;

kombinatsioonravi

peab sisaldama

metformiini ja

sulfonüüluurea

preparaati või

vähemasti ühte neist,

juhul kui metformiin või

sulfonüüluurea on

meditsiiniliselt

vastunäidustatud 

1820753 sitagliptiin, 100mg A10BH01 JAZETA, õhukese

polümeerikattega tablett,

28TK

Zentiva k.s. 50

75 E14-E14, E11-E11 II tüüpi diabeedi

kombinatsioonraviks;

kombinatsioonravi

peab sisaldama

metformiini ja

sulfonüüluurea

preparaati või

vähemasti ühte neist,

juhul kui metformiin või

sulfonüüluurea on

meditsiiniliselt

vastunäidustatud 



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1829707 sitagliptiin, 100mg A10BH01 SITAGLIPTIN SANDOZ,

õhukese polümeerikattega

tablett, 28TK

Sandoz

Pharmaceuticals d.d.

50

75 E14-E14, E11-E11 II tüüpi diabeedi

kombinatsioonraviks;

kombinatsioonravi

peab sisaldama

metformiini ja

sulfonüüluurea

preparaati või

vähemasti ühte neist,

juhul kui metformiin või

sulfonüüluurea

preparaat on

meditsiiniliselt

vastunäidustatud

1820719 sitagliptiin, 50mg A10BH01 JAZETA, õhukese

polümeerikattega tablett,

28TK

Zentiva k.s. 75 E11-E11, E14-E14 II tüüpi diabeedi

kombinatsioonraviks;

kombinatsioonravi

peab sisaldama

metformiini ja

sulfonüüluurea

preparaati või

vähemasti ühte neist,

juhul kui metformiin või

sulfonüüluurea

preparaat on

meditsiiniliselt

vastunäidustatud

50



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1829538 sitagliptiin, 50mg A10BH01 SITAGLIPTIN SANDOZ,

õhukese polümeerikattega

tablett, 28TK

Sandoz

Pharmaceuticals d.d.

75 E11-E11, E14-E14 II tüüpi diabeedi

kombinatsioonraviks;

kombinatsioonravi

peab sisaldama

metformiini ja

sulfonüüluurea

preparaati või

vähemasti ühte neist,

juhul kui metformiin või

sulfonüüluurea

preparaat on

meditsiiniliselt

vastunäidustatud

50



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1842409 sunitiniib, 12,5mg L01EX01 SUNITINIB ACCORD,

kõvakapsel, 28TK

Accord Healthcare

S.L.U.

100 C64-C64 Onkoloog IV staadiumis

heledarakulise neeru

kartsinoomi esimese

rea ravina või teise rea

ravina pärast

interferooni sisaldava

ravi ebaõnnestumist

patsientidele, kellel

ravi alustamine ja

jätkamine sunitiniibiga

on hinnatud konsiiliumi

(vähemalt kahe

onkoloogi) poolt

vastavaks järgmistele

kriteeriumidele:

patsiendi üldseisund

ECOG kriteeriumide

järgi on 0-1, haiguse

prognoos Hengi

kriteeriumide järgi hea

või keskmine ning

mitte enam kui 3

ravikuu möödumisel on

saavutatud täielik või

osaline ravivastus või

haigus püsib

stabiilsena



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1842432 sunitiniib, 25mg L01EX01 SUNITINIB ACCORD,

kõvakapsel, 28TK

Accord Healthcare

S.L.U.

100 C64-C64 Onkoloog IV staadiumis

heledarakulise neeru

kartsinoomi esimese

rea ravina või teise rea

ravina pärast

interferooni sisaldava

ravi ebaõnnestumist

patsientidele, kellel

ravi alustamine ja

jätkamine sunitiniibiga

on hinnatud konsiiliumi

(vähemalt kahe

onkoloogi) poolt

vastavaks järgmistele

kriteeriumidele:

patsiendi üldseisund

ECOG kriteeriumide

järgi on 0-1, haiguse

prognoos Hengi

kriteeriumide järgi hea

või keskmine ning

mitte enam kui 3

ravikuu möödumisel on

saavutatud täielik või

osaline ravivastus või

haigus püsib

stabiilsena



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1842498 sunitiniib, 50mg L01EX01 SUNITINIB ACCORD,

kõvakapsel, 28TK

Accord Healthcare

S.L.U.

100 C64-C64 Onkoloog IV staadiumis

heledarakulise neeru

kartsinoomi esimese

rea ravina või teise rea

ravina pärast

interferooni sisaldava

ravi ebaõnnestumist

patsientidele, kellel

ravi alustamine ja

jätkamine sunitiniibiga

on hinnatud konsiiliumi

(vähemalt kahe

onkoloogi) poolt

vastavaks järgmistele

kriteeriumidele:

patsiendi üldseisund

ECOG kriteeriumide

järgi on 0-1, haiguse

prognoos Hengi

kriteeriumide järgi hea

või keskmine ning

mitte enam kui 3

ravikuu möödumisel on

saavutatud täielik või

osaline ravivastus või

haigus püsib

stabiilsena

1882975 terbinafiin, 250mg D01BA02 TERBINAFINE SANDOZ 250

MG, tablett, 60TK

Ideal Trade Links UAB 50



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

1747762 lenalidomiid, 10mg L04AX04 LENALIDOMIDE TEVA,

kõvakapsel, 21TK

Teva B.V. 100 D46-D46 Hematoloog konsiiliumi (vähemasti

3 hematoloogi) otsuse

alusel isoleeritud 5q

deletsioonist tingitud

tsütogeneetilise

häirega seotud

müelodüsplastilise

sündroomi raviks

erütrotsüütide

suspensiooni

ülekannetest sõltuva

(koormusega vähemalt

4 doosi 8 nädala

kohta) ja madala või

madala-mõõduka

riskiskooriga (IPSS 0-

1) patsiendile piisava

ravivastuse

saavutamisel

(ülekannete koormus

väheneb vähemalt

50% võrra 16.

ravinädalaks) ja selle

püsimisel

100 C90-C90 Hematoloog



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1748156 lenalidomiid, 10mg L04AX04 LENALIDOMIDE AUXILIA,

kõvakapsel, 21TK

Auxilia Pharma OÜ 100 D46-D46 Hematoloog konsiiliumi (vähemasti

3 hematoloogi) otsuse

alusel isoleeritud 5q

deletsioonist tingitud

tsütogeneetilise

häirega seotud

müelodüsplastilise

sündroomi raviks

erütrotsüütide

suspensiooni

ülekannetest sõltuva

(koormusega vähemalt

4 doosi 8 nädala

kohta) ja madala või

madala-mõõduka

riskiskooriga (IPSS 0-

1) patsiendile piisava

ravivastuse

saavutamisel

(ülekannete koormus

väheneb vähemalt

50% võrra 16.

ravinädalaks) ja selle

püsimisel

100 C90-C90 Hematoloog



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1766000 lenalidomiid, 10mg L04AX04 LENALIDOMIDE GRINDEKS,

kõvakapsel, 21TK

Grindeks AS 100 D46-D46 Hematoloog konsiiliumi (vähemasti

3 hematoloogi) otsuse

alusel isoleeritud 5q

deletsioonist tingitud

tsütogeneetilise

häirega seotud

müelodüsplastilise

sündroomi raviks

erütrotsüütide

suspensiooni

ülekannetest sõltuva

(koormusega vähemalt

4 doosi 8 nädala

kohta) ja madala või

madala-mõõduka

riskiskooriga (IPSS 0-

1) patsiendile piisava

ravivastuse

saavutamisel

(ülekannete koormus

väheneb vähemalt

50% võrra 16.

ravinädalaks) ja selle

püsimisel

100 C90-C90 Hematoloog



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1780411 lenalidomiid, 10mg L04AX04 LENALIDOMIDE ACCORD,

kõvakapsel, 21TK

Accord Healthcare

S.L.U.

100 C90-C90 Hematoloog

100 D46-D46 Hematoloog konsiiliumi (vähemasti

3 hematoloogi) otsuse

alusel isoleeritud 5q

deletsioonist tingitud

tsütogeneetilise

häirega seotud

müelodüsplastilise

sündroomi raviks

erütrotsüütide

suspensiooni

ülekannetest sõltuva

(koormusega vähemalt

4 doosi 8 nädala

kohta) ja madala või

madala-mõõduka

riskiskooriga (IPSS 0-

1) patsiendile piisava

ravivastuse

saavutamisel

(ülekannete koormus

väheneb vähemalt

50% võrra 16.

ravinädalaks) ja selle

püsimisel



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1806072 lenalidomiid, 10mg L04AX04 LENALIDOMIDE ZENTIVA,

kõvakapsel, 21TK

Zentiva k.s. 100 D46-D46 Hematoloog konsiiliumi (vähemasti

3 hematoloogi) otsuse

alusel isoleeritud 5q

deletsioonist tingitud

tsütogeneetilise

häirega seotud

müelodüsplastilise

sündroomi raviks

erütrotsüütide

suspensiooni

ülekannetest sõltuva

(koormusega vähemalt

4 doosi 8 nädala

kohta) ja madala või

madala-mõõduka

riskiskooriga (IPSS 0-

1) patsiendile piisava

ravivastuse

saavutamisel

(ülekannete koormus

väheneb vähemalt

50% võrra 16.

ravinädalaks) ja selle

püsimisel

100 C90-C90 Hematoloog



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1747784 lenalidomiid, 15mg L04AX04 LENALIDOMIDE TEVA,

kõvakapsel, 21TK

Teva B.V. 100 D46-D46 Hematoloog konsiiliumi (vähemasti

3 hematoloogi) otsuse

alusel isoleeritud 5q

deletsioonist tingitud

tsütogeneetilise

häirega seotud

müelodüsplastilise

sündroomi raviks

erütrotsüütide

suspensiooni

ülekannetest sõltuva

(koormusega vähemalt

4 doosi 8 nädala

kohta) ja madala või

madala-mõõduka

riskiskooriga (IPSS 0-

1) patsiendile piisava

ravivastuse

saavutamisel

(ülekannete koormus

väheneb vähemalt

50% võrra 16.

ravinädalaks) ja selle

püsimisel

100 C90-C90 Hematoloog



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1748202 lenalidomiid, 15mg L04AX04 LENALIDOMIDE AUXILIA,

kõvakapsel, 21TK

Auxilia Pharma OÜ 100 C90-C90 Hematoloog

100 D46-D46 Hematoloog konsiiliumi (vähemasti

3 hematoloogi) otsuse

alusel isoleeritud 5q

deletsioonist tingitud

tsütogeneetilise

häirega seotud

müelodüsplastilise

sündroomi raviks

erütrotsüütide

suspensiooni

ülekannetest sõltuva

(koormusega vähemalt

4 doosi 8 nädala

kohta) ja madala või

madala-mõõduka

riskiskooriga (IPSS 0-

1) patsiendile piisava

ravivastuse

saavutamisel

(ülekannete koormus

väheneb vähemalt

50% võrra 16.

ravinädalaks) ja selle

püsimisel



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1766022 lenalidomiid, 15mg L04AX04 LENALIDOMIDE GRINDEKS,

kõvakapsel, 21TK

Grindeks AS 100 D46-D46 Hematoloog konsiiliumi (vähemasti

3 hematoloogi) otsuse

alusel isoleeritud 5q

deletsioonist tingitud

tsütogeneetilise

häirega seotud

müelodüsplastilise

sündroomi raviks

erütrotsüütide

suspensiooni

ülekannetest sõltuva

(koormusega vähemalt

4 doosi 8 nädala

kohta) ja madala või

madala-mõõduka

riskiskooriga (IPSS 0-

1) patsiendile piisava

ravivastuse

saavutamisel

(ülekannete koormus

väheneb vähemalt

50% võrra 16.

ravinädalaks) ja selle

püsimisel

100 C90-C90 Hematoloog



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1780433 lenalidomiid, 15mg L04AX04 LENALIDOMIDE ACCORD,

kõvakapsel, 21TK

Accord Healthcare

S.L.U.

100 C90-C90 Hematoloog

100 D46-D46 Hematoloog konsiiliumi (vähemasti

3 hematoloogi) otsuse

alusel isoleeritud 5q

deletsioonist tingitud

tsütogeneetilise

häirega seotud

müelodüsplastilise

sündroomi raviks

erütrotsüütide

suspensiooni

ülekannetest sõltuva

(koormusega vähemalt

4 doosi 8 nädala

kohta) ja madala või

madala-mõõduka

riskiskooriga (IPSS 0-

1) patsiendile piisava

ravivastuse

saavutamisel

(ülekannete koormus

väheneb vähemalt

50% võrra 16.

ravinädalaks) ja selle

püsimisel



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1806094 lenalidomiid, 15mg L04AX04 LENALIDOMIDE ZENTIVA,

kõvakapsel, 21TK

Zentiva k.s. 100 C90-C90 Hematoloog

100 D46-D46 Hematoloog konsiiliumi (vähemasti

3 hematoloogi) otsuse

alusel isoleeritud 5q

deletsioonist tingitud

tsütogeneetilise

häirega seotud

müelodüsplastilise

sündroomi raviks

erütrotsüütide

suspensiooni

ülekannetest sõltuva

(koormusega vähemalt

4 doosi 8 nädala

kohta) ja madala või

madala-mõõduka

riskiskooriga (IPSS 0-

1) patsiendile piisava

ravivastuse

saavutamisel

(ülekannete koormus

väheneb vähemalt

50% võrra 16.

ravinädalaks) ja selle

püsimisel



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1747807 lenalidomiid, 25mg L04AX04 LENALIDOMIDE TEVA,

kõvakapsel, 21TK

Teva B.V. 100 D46-D46 Hematoloog konsiiliumi (vähemasti

3 hematoloogi) otsuse

alusel isoleeritud 5q

deletsioonist tingitud

tsütogeneetilise

häirega seotud

müelodüsplastilise

sündroomi raviks

erütrotsüütide

suspensiooni

ülekannetest sõltuva

(koormusega vähemalt

4 doosi 8 nädala

kohta) ja madala või

madala-mõõduka

riskiskooriga (IPSS 0-

1) patsiendile piisava

ravivastuse

saavutamisel

(ülekannete koormus

väheneb vähemalt

50% võrra 16.

ravinädalaks) ja selle

püsimisel

100 C90-C90 Hematoloog



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1748257 lenalidomiid, 25mg L04AX04 LENALIDOMIDE AUXILIA,

kõvakapsel, 21TK

Auxilia Pharma OÜ 100 C90-C90 Hematoloog

100 D46-D46 Hematoloog konsiiliumi (vähemasti

3 hematoloogi) otsuse

alusel isoleeritud 5q

deletsioonist tingitud

tsütogeneetilise

häirega seotud

müelodüsplastilise

sündroomi raviks

erütrotsüütide

suspensiooni

ülekannetest sõltuva

(koormusega vähemalt

4 doosi 8 nädala

kohta) ja madala või

madala-mõõduka

riskiskooriga (IPSS 0-

1) patsiendile piisava

ravivastuse

saavutamisel

(ülekannete koormus

väheneb vähemalt

50% võrra 16.

ravinädalaks) ja selle

püsimisel



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1766066 lenalidomiid, 25mg L04AX04 LENALIDOMIDE GRINDEKS,

kõvakapsel, 21TK

Grindeks AS 100 C90-C90 Hematoloog

100 D46-D46 Hematoloog konsiiliumi (vähemasti

3 hematoloogi) otsuse

alusel isoleeritud 5q

deletsioonist tingitud

tsütogeneetilise

häirega seotud

müelodüsplastilise

sündroomi raviks

erütrotsüütide

suspensiooni

ülekannetest sõltuva

(koormusega vähemalt

4 doosi 8 nädala

kohta) ja madala või

madala-mõõduka

riskiskooriga (IPSS 0-

1) patsiendile piisava

ravivastuse

saavutamisel

(ülekannete koormus

väheneb vähemalt

50% võrra 16.

ravinädalaks) ja selle

püsimisel



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1780455 lenalidomiid, 25mg L04AX04 LENALIDOMIDE ACCORD,

kõvakapsel, 21TK

Accord Healthcare

S.L.U.

100 D46-D46 Hematoloog konsiiliumi (vähemasti

3 hematoloogi) otsuse

alusel isoleeritud 5q

deletsioonist tingitud

tsütogeneetilise

häirega seotud

müelodüsplastilise

sündroomi raviks

erütrotsüütide

suspensiooni

ülekannetest sõltuva

(koormusega vähemalt

4 doosi 8 nädala

kohta) ja madala või

madala-mõõduka

riskiskooriga (IPSS 0-

1) patsiendile piisava

ravivastuse

saavutamisel

(ülekannete koormus

väheneb vähemalt

50% võrra 16.

ravinädalaks) ja selle

püsimisel

100 C90-C90 Hematoloog



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1806139 lenalidomiid, 25mg L04AX04 LENALIDOMIDE ZENTIVA,

kõvakapsel, 21TK

Zentiva k.s. 100 C90-C90 Hematoloog

100 D46-D46 Hematoloog konsiiliumi (vähemasti

3 hematoloogi) otsuse

alusel isoleeritud 5q

deletsioonist tingitud

tsütogeneetilise

häirega seotud

müelodüsplastilise

sündroomi raviks

erütrotsüütide

suspensiooni

ülekannetest sõltuva

(koormusega vähemalt

4 doosi 8 nädala

kohta) ja madala või

madala-mõõduka

riskiskooriga (IPSS 0-

1) patsiendile piisava

ravivastuse

saavutamisel

(ülekannete koormus

väheneb vähemalt

50% võrra 16.

ravinädalaks) ja selle

püsimisel



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1747740 lenalidomiid, 5mg L04AX04 LENALIDOMIDE TEVA,

kõvakapsel, 21TK

Teva B.V. 100 C90-C90 Hematoloog

100 D46-D46 Hematoloog konsiiliumi (vähemasti

3 hematoloogi) otsuse

alusel isoleeritud 5q

deletsioonist tingitud

tsütogeneetilise

häirega seotud

müelodüsplastilise

sündroomi raviks

erütrotsüütide

suspensiooni

ülekannetest sõltuva

(koormusega vähemalt

4 doosi 8 nädala

kohta) ja madala või

madala-mõõduka

riskiskooriga (IPSS 0-

1) patsiendile piisava

ravivastuse

saavutamisel

(ülekannete koormus

väheneb vähemalt

50% võrra 16.

ravinädalaks) ja selle

püsimisel



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1748101 lenalidomiid, 5mg L04AX04 LENALIDOMIDE AUXILIA,

kõvakapsel, 21TK

Auxilia Pharma OÜ 100 D46-D46 Hematoloog konsiiliumi (vähemasti

3 hematoloogi) otsuse

alusel isoleeritud 5q

deletsioonist tingitud

tsütogeneetilise

häirega seotud

müelodüsplastilise

sündroomi raviks

erütrotsüütide

suspensiooni

ülekannetest sõltuva

(koormusega vähemalt

4 doosi 8 nädala

kohta) ja madala või

madala-mõõduka

riskiskooriga (IPSS 0-

1) patsiendile piisava

ravivastuse

saavutamisel

(ülekannete koormus

väheneb vähemalt

50% võrra 16.

ravinädalaks) ja selle

püsimisel

100 C90-C90 Hematoloog



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1765964 lenalidomiid, 5mg L04AX04 LENALIDOMIDE GRINDEKS,

kõvakapsel, 21TK

Grindeks AS 100 C90-C90 Hematoloog

100 D46-D46 Hematoloog konsiiliumi (vähemasti

3 hematoloogi) otsuse

alusel isoleeritud 5q

deletsioonist tingitud

tsütogeneetilise

häirega seotud

müelodüsplastilise

sündroomi raviks

erütrotsüütide

suspensiooni

ülekannetest sõltuva

(koormusega vähemalt

4 doosi 8 nädala

kohta) ja madala või

madala-mõõduka

riskiskooriga (IPSS 0-

1) patsiendile piisava

ravivastuse

saavutamisel

(ülekannete koormus

väheneb vähemalt

50% võrra 16.

ravinädalaks) ja selle

püsimisel



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1780376 lenalidomiid, 5mg L04AX04 LENALIDOMIDE ACCORD,

kõvakapsel, 21TK

Accord Healthcare

S.L.U.

100 C90-C90 Hematoloog

100 D46-D46 Hematoloog konsiiliumi (vähemasti

3 hematoloogi) otsuse

alusel isoleeritud 5q

deletsioonist tingitud

tsütogeneetilise

häirega seotud

müelodüsplastilise

sündroomi raviks

erütrotsüütide

suspensiooni

ülekannetest sõltuva

(koormusega vähemalt

4 doosi 8 nädala

kohta) ja madala või

madala-mõõduka

riskiskooriga (IPSS 0-

1) patsiendile piisava

ravivastuse

saavutamisel

(ülekannete koormus

väheneb vähemalt

50% võrra 16.

ravinädalaks) ja selle

püsimisel



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1780398 lenalidomiid, 7,5mg L04AX04 LENALIDOMIDE ACCORD,

kõvakapsel, 21TK

Accord Healthcare

S.L.U.

100 D46-D46 Hematoloog konsiiliumi (vähemasti

3 hematoloogi) otsuse

alusel isoleeritud 5q

deletsioonist tingitud

tsütogeneetilise

häirega seotud

müelodüsplastilise

sündroomi raviks

erütrotsüütide

suspensiooni

ülekannetest sõltuva

(koormusega vähemalt

4 doosi 8 nädala

kohta) ja madala või

madala-mõõduka

riskiskooriga (IPSS 0-

1) patsiendile piisava

ravivastuse

saavutamisel

(ülekannete koormus

väheneb vähemalt

50% võrra 16.

ravinädalaks) ja selle

püsimisel

100 C90-C90 Hematoloog

1587517 rosuvastatiin, 20mg C10AA07 ROVASYN, õhukese

polümeerikattega tablett,

60TK

Medochemie Limited 50

100 N18-N18

75 I21-I22, Z45-Z45,

Z95-Z95, I65-I66,

E10-E11, I70.2-

I70.2, I63-I63, I25-

I25, E13-E14, E78-

E78, I11-I12



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

1336676 estsitalopraam, 10mg N06AB10 ESLOREX 10 MG, õhukese

polümeerikattega tablett,

30TK

Zentiva k.s. 50

100 F33.2-F33.3, F32.2-

F32.3

Psühhiaater esmane

1336687 estsitalopraam, 10mg N06AB10 ESLOREX 10 MG, õhukese

polümeerikattega tablett,

60TK

Zentiva k.s. 50

100 F33.2-F33.3, F32.2-

F32.3

Psühhiaater esmane

1034075 formoterool, 9mcg

1annust

R03AC13 OXIS TURBUHALER,

inhalatsioonipulber, 60annust

1TK

Astrazeneca AB 75 J43-J44 Pulmonoloog esmane

75 J45-J45

50

1008841 hüdroklorotiasiid+amilo

riid, 50mg+5mg

C03EA81 MODURETIC, tablett, 30TK Merck Sharp & Dohme

OÜ

100 N25.1-N25.1

1339376 morfiin, 120mg N02AA01 MXL 120 MG, toimeainet

prolongeeritult vabastav

kõvakapsel, 30TK

Mundipharma

Gesellschaft m.b.H.

100 C00-D48

100 R52.1-R52.1 Anestesioloog,

Reumatoloog,

Neuroloog

esmane esmase

väljakirjutamise õigus

valuravi

lisapädevusega

anestesioloogil,

reumatoloogil ja

neuroloogil ühe aasta

jooksul

50

1080289 morfiin, 30mg N02AA01 MST CONTINUS 30 MG,

suukaudse suspensiooni

toimeainet prolongeeritult

vabastavad graanulid, 30TK

Mundipharma

Gesellschaft m.b.H.

100 R52.1-R52.1 Anestesioloog,

Reumatoloog,

Neuroloog

esmane esmase

väljakirjutamise õigus

valuravi

lisapädevusega

anestesioloogil,

reumatoloogil ja

neuroloogil ühe aasta

jooksul

100 C00-D48

50



Ravimi-

kood

Toimeaine, toimeaine

sisaldus

ATC kood Ravim, pakendi suurus Müügiloa hoidja Soodus-

tus %

Diagnoos Eriala Esmane Vanus üle Vanus alla Märkused

1731013 noretisteroon+östradio

ol, 0,5mg+1mg

G03FA01 ACTIVELLE, õhukese

polümeerikattega tablett,

28TK

First Pharma OÜ 50

1007963 tromantadiin, 1% D06BB02 VIRU-MERZ SEROL GEEL,

geel, 2g 1TK

Merz Pharmaceuticals

GmbH

50


