
ISO kood ISO-koodi nimetus SKA poolt kompenseeritava abivahendi 

täpsustus või abivahendi grupi kitsendus

Näidustus Füsioterapeudid Kommentaar

04
04.33

04.33.03 istmepadjad ja muud tooted lamatiste 

vältimiseks

X Tõendil tuleb määrata 

6-kohaline kood

x - kohustuslik määramise tasand

o - soovituslik täpsustus

04.33.03.01 istmepadjad lamatiste vältimiseks O

04.33.03.02 muud tooted lamatiste vältimiseks kõik muud tooted lamatiste vältimiseks v.a 

istmepadjad ja madratsid

O

04.33.06 madratsid lamatiste vältimiseks X

04.48

04.48.03 treening- ja ergomeeterjalgrattad elektrilised pedaaltrenažöörid X

04.48.08 seisuraamid ja -toed seisuraamid, -toed, püstitõusmisfunktsiooniga 

ratastoolid

X

06
06.03

06.03. Lülisamba ortoosid X Tõendil tuleb määrata 

4-kohaline kood.

06.03.03 ristluu-niude ortoosid O

06.03.06 nimme-ristluu ortoosid O

06.03.09 rindkere-nimme-ristluu ortoosid O

06.03.12 kaela ortoosid O

06.03.15 kaela-rindkere ortoosid O

06.03.18 kaela-rindkere-nimme-ristluu ortoosid O

06.06

06.06.03 sõrmeortoosid X

06.06.12 labakäe-randmeortoosid X

06.06.13 labakäe-randme-sõrmeortoosid X

06.06.15 küünarliigeseortoosid X

06.06.19 küünarliigese-randme-labakäeortoosid X

06.06.21 õlaortoosid X

06.06.24 õla-küünarliigeseortoosid X

06.06.27 õla-küünarliigese-randmeortoosid X

06.06.30 õla-küünarliigese-randme-labakäe 

ortoosid

X

06.12

06.12.03 labajalaortoosid ortopeedilised sisetallad ja tallatoed vajadust tõendav või põhjendav diagnoos X Tõendil tuleb määrata 

6-kohaline kood.

06.12.03.01 pooljäik standardne tallatugi piki-, ristivõlvi toega pooljäigad standardsed 

tallatoed, silikoonist kannatoed

O

06.12.03.02 individuaalselt valmistatud tallatugi tellimusmeditsiiniseade (meditsiiniseadme 

seadus § 8), dokumenteeritud, diagnostika või 

jäljendi järgselt valmistatud individuaalne 

tallatugi 

O

06.12.03.03 varbasirutaja, -tugi O

06.12.06 labajala-hüppeliigese ortoosid X

06.12.09 põlveortoosid X

06.12.12 põlve-hüppeliigese ortoosid X

06.12.15 puusaortoosid, k.a 

abduktsiooniortoosid

X

06.12.16 puusa-põlveortoosid X

06.12.18 puusa-põlve-hüppeliigese ortoosid X

06.33 Ortopeedilised jalatsid

06.33.00 jalatsid

Abivahendite loetelu

ABIVAHENDID INIMESE RAVIKS

Alajäseme ortoosid

Lamatiste vältimise abivahendid

Lülisamba ortoosid

Ülajäsemeortoosid

ORTOOSID JA PROTEESID

Liikumis-, jõu- ja tasakaalutreeningu seadmed



06.33.00.01 jalatsid - kategooria I individuaalselt valmistatud ortopeedilised 

jalatsid

(tellimusmeditsiiniseade, meditsiiniseadme 

seadus § 8), 

ortopeedilised jalatsid (sh anti varus jalatsid, 

ortoos- ja proteesjalatsid)

rasked lihasluukonna deformsused ja 

väärarendid  (sh komppöidus, välja- ja 

sissepöördpöid), varvaste ja/või jalalaba 

osaline puudumine, ebavõrdne alajäsemete 

pikkus (vahe alates 1cm), lihasdüstroofia ja -

atroofia, alajäseme parees (sh ripppöidsus), 

raske hüpermobiilsuse sündroom, 

lümfödeem.

Tõend laieneb koodile 06.33.00.02

X

06.33.00.02 jalatsid - kategooria II eritellimusel kohandatud ja/või modifitseeritud 

ortopeedilised jalatsid

rasked lihasluukonna deformsused ja 

väärarendid  (sh komppöidus, välja- ja 

sissepöördpöid), varvaste ja/või jalalaba 

osaline puudumine, ebavõrdne alajäsemete 

pikkus (vahe alates 1cm), lihasdüstroofia ja -

atroofia, alajäseme parees (sh ripppöidsus), 

raske hüpermobiilsuse sündroom, 

lümfödeem.

Tõend laieneb koodile 06.33.00.01

X

06.33.00.03 jalatsid - kategooria III masstoodanguna valmistatud ortopeedilised 

jalatsid või terapeutilised (diabeetikute) 

jalatsid

lihasluukonna deformsused (sh 

kaasasündinud või omandatud lampjalgsus, 

õõspöid), haavandi eelsed seisundid, 

diabeetilised haavandid, varvaste 

deformsused (Hallux valgus/varus, 

haamervarbad jm), perifeersed 

neuropaatiad (sh polüneuropaatia), 

perifeersete veresoonte 

haigused/patoloogiad, põletikulised kõõluste-

, pehmete kudede ja liigesehaigused (sh 

reumatoidartriit).

X

06.33.00.04 jalatsid - kategooria IV masstoodanguna valmistatud anatoomilised 

ehk tervisejalatsid

kaasasündinud või omandatud 

lampjalgsusega lapsed

X

09 
09.09

09.09.03 sukajalgatõmbaja X

09.12

09.12.03 tualetitoolid X Tõendil tuleb määrata 

6-kohaline kood

09.12.03.01 tualetitoolid kogumismahutiga tualetitoolid (ratastega ja 

ilma), kood sisaldab ka ratasteta kaks ühes 

poti- ja dušitoole

O

09.12.03.02 poti- ja dušitoolid kogumismahutiga ratastega kaks ühes poti- ja 

dušitoolid

O

09.12.15 potikõrgendused X

09.12.27 tualettpaberitangid X

09.12.33 siibrid X

09.33

09.33.03 vanni- ja dušitoolid dušitoolid, -istmed, seljatoega vanniistmed,

kood ei sisalda vanne, vannilifte 

X

09.33.12 vanni-, duši- ja mähkimislauad laste pesemisalused puudega laps X

12
12.03

12.03 Ühe käega käsitsetavad 

käimisabivahendid

X Tõendil tuleb määrata 

4-kohaline kood.

12.03.03 käimiskepid O

12.03.06 küünarkargud O

12.03.12 kaenlakargud O

12.03.16 harkkepid käimisabivahendid kolme või enama 

tugipunktiga ja käepideme või 

küünarvarretoega

O

12.06

12.06 Käimisabivahendid kahe käega 

käsitsemiseks

X Tõendil tuleb määrata 

4-kohaline kood.

12.06.03 käimisraamid nelja otsaga sh maksimaalselt 2 rattaga 

käimisraam 

O

12.06.06 rulaatorid käepidemetega, vähemalt 3 rattaga ees 

lükatav käimisraam

O

12.06.09 käimistoolid istme või istmeta keha toestav ratastel raam 

lastele

puudega või puuduva töövõimega isik O

12.06.12 käimislauad ratastel ning käsivarte toetamiseks laua või 

alusega käimislaud, mille lükkamisel 

kasutatakse ülakeha abi

O

12.12

Füsioterapeudid 

saavad jalatsite I, II ja 

III kategooria puhul 

väljastada ainult 

korduvtõendi

Abivahendid riietumiseks/lahtiriietumiseks

ENESEHOOLDE- JA KAITSEABIVAHENDID

LIIKUMISE ABIVAHENDID

Tualeti kasutamise abivahendid

Abivahendid pesemiseks, vannitamiseks ja duši kasutamiseks

Ühe käega käsitsetavad käimisabivahendid

Käimisabivahendid kahe käega käsitsemiseks

Autokohandused



12.12.04 auto kohandused mootori 

käsitsemiseks

käsijuhtimisseade: mehhaaniline pidur, gaas 

või kombineeritult; kiiruse muutmisega seotud 

abivahendid: püsikiirusehoidja; pedaalide 

kohandused: pedaalipikendused, vasaku jala 

gaasipedaal

koodidega 06.24.09, 06.24.12, 06.24.15 või 

12.22.03 tehingu teostanud isik

X

12.12.05 auto kohandused käsipiduri 

käsitsemiseks

koodidega 06.24.09, 06.24.12, 06.24.15 või 

12.22.03 tehingu teostanud isik

X

12.12.07 auto kohandused roolisüsteemi 

käsitsemiseks

rooliratta kohandused: mehhaanilised hargid, 

pööramisnupud ja -kangid  

koodiga 12.22.03 tehingu teostanud isik X

12.12.09 mootorsõidukite turvavööd ja -rakmed turvavööd ja kinnitusvahendid ratastoolis 

reisija turvalisuse tagamiseks

koodidega 12.22, 12.23, 12.27.07 või 

18.09.21 tehingu teostanud isik

X

12.12.12 erikonstruktsiooniga autoistmed ja -

padjad

laste turvatoolid puudega laps X

12.12.18 abivahendid ratastoolis istuva inimese 

sõidukisse või sealt välja tõstmiseks

tõstesüsteemid; sõidukisse paigaldatud 

kaldteed ning tõsteplatvormid

koodidega 12.22, 12.23, 12.27.07 või 

18.09.21 tehingu teostanud isik

X

12.12.00 liikumispuudega inimesele 

käsijuhtimisele kohandatud sõiduauto

paigaldatud lisadega kohandatud auto esmase 

registreerimisega või registreeritud kasutatud 

autode korral, mille soetamisel ei ole 

kasutatud 13% kompenseerimist, sõiduauto 

kohandamist liikumipuudega isikule 

tõendatakse ARK registreerimiseelse 

ülevaatuse aktiga

koodidega 06.24.09, 06.24.12, 06.24.15 või 

12.22.03 tehingu teostanud isik, sh v.a 

koodidega 12.12.04, 12.12.05, 12.12.07, 

12.12.09 ja 12.12.18 tehingu teostanud isik

X

12.18

12.18.06 kolmerattalised jalgrattad pedaalidega X Tõendil tuleb 

jalgarataste puhul 

määrata 6-kohaline 

kood

12.18.06.01 kolmerattalised standardsed jalgrattad 

pedaalidega

3- ja 4-rattalised ühe inimese standardsed 

jalgrattad 

- O

12.18.06.02 kolmerattalised jalgrattad pedaalidega 3-rattalised kohandamisvõimaluste ja lisadega 

jalgrattad

puudega laps O

12.22

12.22.03 kahekäeratastoolid v.a isikud, kes on teostanud tehingu 

koodiga 12.22.09

12.22.09 ühekäeratastoolid v.a isikud, kes on teostanud tehingu 

koodiga 12.22.03

12.22.03.01

12.22.09.01

kahekäeratastoolid - aktiivsusgrupp I

ühekäeratastoolid - aktiivsusgrupp I

• kasutus keskmiselt 1-5 päeva nädalas, 3-5h 

päevas, valdavalt ühes liikumiskeskkonnas, 

valdavalt siseruumides, sh võib kasutaja olla 

ratastoolis transporditav

• on suuteline või võimeline iseseisvalt liikuma 

ainult tasasel pinnal, ületama siseruumides 

minimaalseid takistusi (lävepakud jm), 

väliskeskkonnas võib vajada kõrvalabi

• on suuteline või võimeline liikuma vaid 

aeglase tempoga, kuni 500m

• vajab valdavalt kõrvalabi ratastooliga 

liikumisel, siirdumisel, ebatasasuste 

ületamisel, ratastooli siirdamisel autosse

• võib kasutada lisaks proteese, käimisraami, 

karke ja/või keppi

transporttool või standardratastool

X

12.22.03.02

12.22.09.02

kahekäeratastoolid - aktiivsusgrupp II

ühekäeratastoolid - aktiivsusgrupp II

• kasutus keskmiselt vähemalt 5 päeva 

nädalas, vähemalt 5-8h päevas, vähemalt 

kahes liikumiskeskkonnas, regulaarselt nii 

siseruumides kui ka väliskeskkonnas

• on suuteline või võimeline iseseisvalt 

ületama minimaalseid takistusi (uksepiidad, 

madalad äärekivid, kaldteed jm)

• on suuteline või võimeline liikuma ratastoolis 

keskmise tempoga, 500m kuni 1 km

• siseruumides liigub iseseisvalt, vajab osalist 

kõrvalabi või juhendamist välikeskkonnas 

liikumisel, siirdumisel, ebatasasuste 

ületamisel, ratastooli siirdamisel autosse 

• võib kasutada lisaks proteese, käimisraami, 

karke ja/või keppi

poolaktiivratastool

X

Käsiratastoolid

Jalgrattad

Tõendil tuleb 

ratastoolide puhul 

määrata 8-kohaline 

kood.



12.22.03.03

12.22.09.03

kahekäeratastoolid - aktiivsusgrupp III

ühekäeratastoolid - aktiivsusgrupp III

• kasutus igapäevaselt, vähemalt 8h päevas, 

vähemalt kolmes liikumiskeskkonnas, 

iseseisvalt siseruumides ja väliskeskkonnas

• on suuteline või võimeline iseseisvalt 

ületama kõik standardsed takistused 

(uksepiidad, äärekivid, kaldteed jm)

• on suuteline või võimeline liikuma ratastoolis 

nii aeglase, keskmise kui kiire tempoga, 1 km 

ja rohkem

• iseseisev ratastooliga liikumisel, siirdumisel, 

ebatasasuste ületamisel ja ratastooli 

siirdamisel autosse

• ei kasuta täiendavaid liikumisabivahendeid

aktiivratastool rohkete lisade ja 

reguleerimisvõimalusega

X

12.22.03.04

12.22.09.04

kahekäeratastoolid - aktiivsusgrupp IV

ühekäeratastoolid - aktiivsusgrupp IV

• kasutus igapäevaselt, vähemalt 8h päevas, 

vähemalt kolmes liikumiskeskkonnas, 

iseseisvalt siseruumides ja väliskeskkonnas

• on suuteline või võimeline iseseisvalt 

ületama kõik standardsed takistused 

(uksepiidad, äärekivid, kaldteed jm)

• on suuteline või võimeline liikuma ratastoolis 

nii aeglase, keskmise kui kiire tempoga, 1 km 

ja rohkem

• iseseisev ratastooliga liikumisel, siirdumisel, 

ebatasasuste ületamisel ja ratastooli 

siirdamisel autosse

• ei kasuta täiendavaid liikumisabivahendeid                                       

• tõendi väljastamise hetkel osaleb tööturul 

või õppes

ülikerge ja funktsionaalne aktiivratastool 

väheste lisade ja reguleerimisvõimalusega

X

12.22.18 abistaja juhitavad käsiratastoolid passiivratastoolid, täieliku kõrvalabi 

vajadusega kasutajale

X

12.23

12.23.03 invarollerid elektrilised kolme- või neljarattalised 

käsijuhtimisega invarollerid

v.a isikud, kes on teostanud tehingu 

koodiga 12.23.06

X

12.23.06 elektrilised ratastoolid elektrilise mootorjuhtimisega ratastoolid v.a isikud, kes on teostanud tehingu 

koodiga 12.23.03

Tõendil tuleb elektriliste 

ratastoolide puhul 

määrata 8-kohaline 

kood.

12.23.06.01 aktiivsusgrupp I • kasutus keskmiselt 1-5 päeva nädalas, 1-5h 

päevas, valdavalt ühes liikumiskeskkonnas, 

valdavalt siseruumides või väliskeskkonnas 

mittenõudlikul pinnasel (tasane, ühtlase 

kattega tee jm)

• füüsiline seisund ei sea istmele ja 

reguleerimisfunktsioonidele erinõudeid 

(standardkomplektsus)

• võib kasutada lisaks manuaalset ratastooli, 

sh võimekus kõndida lühikest vahemaad 

kasutades käimisraami, karke ja/või keppi

X

12.23.06.02 aktiivsusgrupp II • kasutus keskmiselt vähemalt 5 päeva 

nädalas, vähemalt 5h päevas, vähemalt kahes 

liikumiskeskkonnas, siseruumides ning 

väliskeskkonnas keskmise nõudlikkusega 

pinnasel (võivad esineda pinnase 

vaheldumine, vähesed takistused jm.)

• füüsiline seisund seab vähesel määral 

erinõudeid istmele ja 

reguleerimisfunktsioonidele (1-2 elektrilist 

lisafunktsiooni ning kliendi vajadusest 

lähtuvalt standardkomplektsuse täiendamine 

või muutmine)

• lühemate vahemaade läbimiseks võib 

kasutada manuaalset ratastooli

X

Elektrilised ratastoolid



12.23.06.03 aktiivsusgrupp III • kasutus igapäevaselt, vähemalt 8h päevas, 

vähemalt kolmes liikumiskeskkonnas, 

siseruumides ning väliskeskkonnas nõudlikul 

pinnasel (mitmete tõusude ja langustega, 

künklik või auklik pinnas, metsarajad, 

kaldteed, äärekivid jm)

• füüsiline seisund seab istmele ja 

reguleerimisfunktsioonidele erinõudeid (võib 

vajada kõiki elektrilisi lisafunktsioone, 

erilahendust ratastooli juhtimiseks ning kliendi 

vajadusest lähtuvalt standardkomplektsuse 

täiendamine või muutmine)

• ei kasuta reeglina täiendavaid 

liikumisabivahendeid, võib kasutada 

manuaalset ratastooli vajadusel elektriliste 

lisadega

X

12.27

12.27.07 kärud käru iste koos toa- või õueraamiga puudega või puuduva töövõimega isik tõend 

laieneb koodile 18.09.21

X

12.27.07.01 toaraam lisaraam kärule või eriistmele koodi 12.27.07 või 18.09.21 kasutaja, v.a 

koodiga 12.27.07.02 tehingu teostanud isik

12.27.07.02 õueraam lisaraam kärule või eriistmele koodi 12.27.07 või 18.09.21 kasutaja, v.a 

koodiga 12.27.07.01 tehingu teostanud isik

12.31

12.31.03 libistamislauad ja -matid X Tõendil tuleb määrata 

6-kohaline kood

12.31.03.01 libistamislauad O

12.31.03.02 libilinad libilinad- ja kindad O

12.31.09 teisaldatavad käsipuud tõusmiseks voodiohjad jalaga, voodile kinnitatavad 

käsipuud

X

12.31.15 tõsterihmad ja -rakmed tõstevööd koduhoolduses

kood ei sisalda linge, tõsteraame

X

12.36

12.36.03 lingtõstukid lingtõstuk linguga X

12.36.21 lingtõstuki kehatoed lisaling lingtõstukile koodiga 12.36.03 tehingu teostanud isik tõend on vajalik ainult 

tõstukile, sellega 

õigustus saada ka ling 

soodustusega.

15 ABIVAHENDID MAJAPIDAMISTÖÖDEKS
15.03

15.03.06 abivahendid lõikamiseks, hakkimiseks, 

tükeldamiseks

X

18
18.03

18.03.15 voodilauad voodil, voodi kohal ja kõrval kasutamiseks 

mõeldud lauad, kood ei sisalda voodi 

kandikuid

X

18.09

18.09.21 eriistmed inimese erivajadustele vastavad istmed puudega või puuduva töövõimega isik tõend 

laieneb koodile 12.27.07

X Tõendil tuleb määrata 

6-kohaline kood

18.09.21.01 eriistmed - kategooria I väheste kohandamisvõimalustega istmed, 

vaakumpadjad ja kiilud istumisasendi 

korrigeerimiseks

O

18.09.21.02 eriistmed - kategooria II toas või õues kasutatavad, sh. alusraamiga 

istmed istumisasendi individuaalseks 

korrigeerimiseks, istmel on mõõtude 

reguleerimise võimalus ning istme 

kohandamise võimalus toestava 

lisavarustusega

O

18.09.21.03 eriistmed (individuaalne) - kategooria 

III

tellimusmeditsiiniseade (meditsiiniseadme 

seadus § 8)  individuaalselt valmistatud 

eriistmed

lülisamba ja puusaliigese deformatsioonid O

18.10

18.10.03 seljatoed ratastooli seljatoed ja lumbaarpadjad X

18.12

Lauad

Kui inimesel on tõend 

kärule või eriistmele, 

on ta automaatselt 

õigustatud. Raamile, 

eraldi tõendit vaja ei 

ole.

Lisavarustus ratastoolidele

Voodid

KODU JA MUUDE RUUMIDE SISUSTUS JA KOHANDUSED

Muud sõiduriistad

Siirdumis- ja teisaldamisabivahendid

Tõstmisabivahendid

Toiduvalmistamise abivahendid

Istemööbel



18.12.10 elektrilise reguleerimisega voodid vähemalt 4-osalise elektrilise reguleerimisega 

funktsionaalvoodi, koos voodipiirete ja 

voodiohjaga

- X

18.18

18.18 Toetusabivahendid: X Tõendil tuleb määrata 

4-kohaline kood.

18.18.06 tugikäepidemed O

18.18.11 hingedega tugipuud ja käetoed - O

18.30

18.30.15 kaasaskantav kaldtee X

24
24.21

24.21.03 haaramistangid X

24.27

24.27.06 mittelibisevad alused X

Kinnitusabivahendid

Pikendused

Toetusabivahendid:

Vertikaalkonveierid:

ESEMETE JA SEADMETE KÄSITSEMISE ABIVAHENDID


