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e miinimum

Ühik Näidustus AV vajaduse tuvastaja

12.39
12.39.03 valged kepid 4 a 6 tk / kasutusaeg 90 110,00 7,00 tk Isikud, kellel on raske või täielik probleem 

nägemisfunktsioonides.
-

22
22.03
22.03.03 valgusfiltrid filterprillid

meditsiinilised valgusfiltrid, sh 
prillidele paigaldatavad klipid

2 a 1 paar/ kasutusaeg 70 152,00 7,00 paar nägemisteravus paremini nägevas silmas 
koos korrektsiooniga 0.3 või alla selle, lastel 
0,5  ja/või silmade vaateväli kitsam kui 30 

kraadi

optometrist, silmaarst

22.03.06.02 prillidesse monteeritud 
optilised süsteemid

prismaprillid, luupprillid 2 a 2 paari / kasutusaeg 90 149,00 7,00 paar Isikud, kellel esineb raske või täielik probleem 
nägemisfunktsioonides.

nägemisteravus paremini nägevas silmas 
koos korrektsiooniga 0.3 või alla selle, lastel 
0,5  ja/või silmade vaateväli kitsam kui 30 

kraadi

22.03.09 suurendusklaasid alates 3x suurendusega luubid 
valgustusega, sisseehitatud 
valgustusega või valgustuseta

3 a 2 tk / kasutusaeg 70 86,00 7,00 tk nägemisteravus paremini nägevas silmas 
koos korrektsiooniga 0.3 või alla selle, lastel 
0,5  ja/või silmade vaateväli kitsam kui 30 

kraadi

optometrist, silmaarst

22.03.12 binoklid ja teleskoobid 3 a 1 tk / kasutusaeg 70 eritaotlus 7,00 tk nägemisteravus paremini nägevas silmas 
koos korrektsiooniga 0.3 või alla selle, lastel 
0,5  ja/või silmade vaateväli kitsam kui 30 

kraadi

optometrist, silmaarst

22.03.18 suurendavad 
videosüsteemid, sh 
kaasaskantavad

5 a 1 tk / kasutusaeg 80 740,00 7,00 tk nägemisteravus paremini nägevas silmas 
koos korrektsiooniga 0.3 või alla selle, lastel 
0,5  ja/või silmade vaateväli kitsam kui 30 

kraadi

optometrist, silmaarst

22.06
22.06.06 kommunikatsiooni-

võimendid
riiete külge kinnitatavad või 
kaelas kantavad 
helivõimendusseadmed

5 a 1 tk / kasutusaeg 70 eritaotlus 7,00 tk Isikud, kellel esineb probleem välis-, kesk- 
ja/või sisekõrva struktuurides. Kuulmislangus 

alates 30 dB                                 

eriarst, rehabilitatsiooni-
meeskond

22.09
22.09.06 häälevõimendid 

isiklikuks kasutuseks
kõrimikrofon 5 a 1 tk / kasutusaeg 90 eritaotlus 7,00 tk Isikud, kellel on täielik probleem hääle ja 

kõnega seotud struktuurides.
 rehabilitatsiooni-

meeskond, nina-kõrva-
kurguarst, logopeed

22.12
22.12.12 punktkirjavarustus stiftid, raamid, joonlauad, mallid, 

sirkel, vihikud, paberid, ritmuff 
kiled ja kleepkiled.
Kood ei sisalda printereid

3 a kogus piirhinna 
ulatuses / 

kalendriaasta

90 300,00 - summa Isikud, kellel on raske või täielik probleem 
nägemisfunktsioonides

perearst, üldarst, arst-
resident, eriarst, 
rehabilitatsiooni-

meeskond (korduv 
tõendi vajadus puudub)

Orienteerumise abivahendid

Optilised abivahendid

Kuulmisabivahendid

Häälevõimendid  

SUHTLUS- JA TEABEVAHETUSE ABIVAHENDID

Abivahendid joonistamiseks ja kirjutamiseks



22.12.15 punktkirja 
kirjutusmasinad

5 a 2 tk / kasutusaeg 90 630,00 7,00 tk isikud, kellel on raske või täielik probleem 
nägemisfunktsioonides

perearst, üldarst, arst-
resident, eriarst, 
rehabilitatsiooni-

meeskond (korduv 
tõendi vajadus puudub)

22.15
22.15.06 kalkulaatorid kõnelev kalkulaator 3 a 1 tk / kasutusaeg 70 150,00 7,00 tk Isikud, kellel on raske või täielik probleem 

nägemisfunktsioonides
nägemisteravus koos korrektsiooniga kuni 0,3

perearst, üldarst, arst-
resident, eriarst, 

rehabilitatsioonimeesko
nd, tegevusterapeut 

(korduv tõendi vajadus 
puudub)

22.18
22.18.03 helisalvestus- ja 

heliesitusseadmed
5 a 90 perearst, üldarst, arst-

resident, silmaarst, 
rehabilitatsiooni-

meeskond (korduv 
tõendi vajadus puudub)

22.18.03.01 daisypleierid 5 a 1 tk / kasutusaeg 90 460,00 7,00 tk Isikud, kellel on raske või täielik probleem 
nägemisfunktsioonides

nägemisteravus koos korrektsiooniga kuni 0,3

22.18.03.02 hääljuhendavad 
diktofonid

5 a 1 tk / kasutusaeg 90 370,00 7,00 tk Isikud, kellel on raske või täielik probleem 
nägemisfunktsioonides

nägemisteravus koos korrektsiooniga kuni 0,3

22.21 Lähisuhtluse 
abivahendid

22.21.09 dialoogiseadmed kommunikaatorid 3 a 1 tk / kasutusaeg 80 330,00 7,00 tk Isikud, kellel on raske või täielik probleem 
sõnade, lausete ja pikemate suuliste lausete 

väljaütlemisel.

eriarst, rehabilitatsiooni-
meeskond, 

tegevusterapeut, 
logopeed (korduv tõendi 

vajadus puudub)

22.24 Telefonid ja 
telefoneerimis-
abivahendid

22.24.21 helistamistarvikud võimendiga, kõnelevad või 
visuaalse signaaliga telefonid

5 a 1 tk / kasutusaeg 70 350,00 7,00 tk nägemisteravus koos korrektsiooniga kuni 0,3 
ja/või kuulmislangus alates 30 dB

perearst, üldarst, arst-
resident, eriarst, 
rehabilitatsiooni-

meeskond

22.27
22.27.12 kellad ja ajanäitajad vibratsioooniga kellad

käekell, äratuskell
3 a 2 tk / kasutusaeg 80 105,00 7,00 tk Isikud, kellel esineb probleem välis-, kesk- 

ja/või sisekõrva struktuurides.
kuulmislangus alates 50 dB

perearst, üldarst, arst-
resident, eriarst, 

rehabilitatsioonimeesko
nd, audioloog  (korduv 
tõendi vajadus puudub)

Abivahendid audio- ja visuaalse teabe käitlemiseks

Arvutusabivahendid

Häire-, osutamis-, meeldetuletus- ja signaliseerimisseadmed



22.39
22.39.04 arvuti ekraanisuurendus-

tarkvara
arvutiteavet visuaalselt 
suurendavad seadmed + 2 
uuendust

18 a  2 tk / kasutusaeg 90 700,00 7,00 tk Isikud, kellel on raske või täielik probleem 
nägemisfunktsioonides.

nägemisteravus koos korrektsiooniga kuni 0,3

perearst, üldarst, arst-
resident, silmaarst, 

rehabilitatsiooni-
meeskond  (korduv 

tõendi vajadus puudub)

22.39.05 punktkirjakuvarid 5 a 1 tk / kasutusaeg 90 1 400,00 7,00 tk Isikud, kellel on raske või täielik probleem 
nägemisfunktsioonides

nägemisteravus koos korrektsiooniga kuni 0,3

perearst, üldarst, arst-
resident, silmaarst, 

rehabilitatsiooni-
meeskond  (korduv 

tõendi vajadus puudub)

22.39.07 tekstituvastustarkvara kõnesüntesaator 5 a 1 tk / kasutusaeg 90 1 100,00 7,00 tk Isikud, kellel on raske või täielik probleem 
nägemisfunktsioonides

nägemisteravus koos korrektsiooniga kuni 0,3

perearst, üldarst, arst-
resident, silmaarst, 

rehabilitatsiooni-
meeskond  (korduv 

tõendi vajadus puudub)

22.39.12 arvuti ekraani-lugemise 
tarkvara

ekraanilugeja + 2 uuendust 18 a 2 tk / kasutusaeg 90 1 100,00 7,00 tk Isikud, kellel on raske või täielik probleem 
nägemisfunktsioonides

nägemisteravus koos korrektsiooniga kuni 0,3

perearst, üldarst, arst-
resident, silmaarst, 

rehabilitatsiooni-
meeskond  (korduv 

tõendi vajadus puudub)

22.39.00 tarkvara uuendus 9 a 2 tk / kasutusaeg 90 -
22.39.00.01 arvuti ekraanisuurendus 

tarkvara uuendus
410,00 7,00 tk

22.39.00.02 arvuti ekraanilugemise 
tarkvara uuendus

650,00 7,00 tk

27
27.06
27.06.01 termomeetrid ja 

vedelikunivoo teatajad
keha- õhu- ja toidutermomeeter 6 a 3 tk / kasutusaeg 70 39,60 7,00 tk Isikud, kellel on raske või täielik probleem 

nägemisfunktsioonides
nägemisteravus paremini nägevas silmas 

koos korrektsiooniga 0.3 või alla selle, lastel 
0,5  ja/või silmade vaateväli kitsam kui 30 

kraadi

perearst, üldarst, arst-
resident, eriarst, 
rehabilitatsiooni-

meeskond, 
tegevusterapeut  

(korduv tõendi vajadus 
puudub)

27.06.02 kellad ja ajanäitajad taktiilsed, kõnelevad või suurte 
numbritega kellad
käekell, äratuskell

3 a 2 tk/ kasutusaeg 80 105,00 7,00 tk Isikud, kellel on raske või täielik probleem 
nägemisfunktsioonides

nägemisteravus paremini nägevas silmas 
koos korrektsiooniga 0.3 või alla selle, lastel 
0,5  ja/või silmade vaateväli kitsam kui 30 

kraadi

perearst, üldarst, arst-
resident, eriarst, 
rehabilitatsiooni-

meeskond, 
tegevusterapeut  

(korduv tõendi vajadus 
puudub)

27.06.03 mõõteriistad köögi- ja kehakaal, 
vererõhuaparaat, glükomeeter, 
mõõdulint, värvimääraja, 
kalkulaator

6 a 4 tk / kasutusaeg 70 170,00 7,00 tk Isikud, kellel on raske või täielik probleem 
nägemisfunktsioonides

nägemisteravus paremini nägevas silmas 
koos korrektsiooniga 0.3 või alla selle, lastel 
0,5  ja/või silmade vaateväli kitsam kui 30 

kraadi

perearst, üldarst, arst-
resident, eriarst, 
rehabilitatsiooni-

meeskond, 
tegevusterapeut  

(korduv tõendi vajadus 
puudub)

Taktiilsed ja kõnelevad seaded

Arvutite väljundseadmed

ABIVAHENDID JA SEADMED KESKKONNATEGURITE PARENDAMISEKS, TÖÖRIISTAD JA MASINAD


