
HAIGEKASSA SOODUSTUSEGA B. BRAUNI HAAVARAVITOOTED

väikese eksudaadiga mõõduka eksudaadiga suure eksudaadiga haav

Haigekassa hüvitab kindlustatud isikule kulutused haavaplaastrite/-sidemete eest 
50% ulatuses kehtestatud piirhinnast 6 kuu jooksul pärast haava(ndi) diagnoosi-
mist järgmistel juhtudel ja mahus:

 • ühe venoosse jalahaavandi kohta kuni 24 haavasideme eest

 • ühe diabeetilise jalahaavandi kohta kuni 28 haavasideme eest

 • ühe lamatishaavandi kohta kuni 20 haavasideme eest

 • ühe põletushaava kohta kuni 8 haavasideme eest

 • ühe kiiritusjärgse haava kohta kuni 8 haavasideme eest

Haavasidemete soodushind rakendub digitaalse meditsiiniseadme kaardi alusel, 
mille võivad vormistada kõik arstid (nii pere- kui eriarstid).

-

 Askina® Calgitrol® pasta 	 Mõõt 
    Tuub  15 g 

Hõbealginaatpasta infitseeritud haavadele. 
Katke sobiva sidemega, võttes arvesse haava- 
eksudaadi kogust.

NB! Hõbealginaatpasta ostusoodustuse saamiseks peab meditsiiniseadme kaardile tootegru-
piks olema märgitud: HAAVASIDEMED

-

 Askina® Calgitrol® Thin 		 Mõõt 
     10 x 10 cm 

Õhuke ioonilise hõbeda maatriks sügavatele 
või ebatasastele raskesti seotavatele infitseeri-
tud haavadele. Vajab sekundaarset sidet.

 Askina® Calgitrol® Ag  		 Mõõt 
    10 x 10 cm     

		   15 x 15 cm      

     20 x 20 cm      

Ioonilise hõbedaga kaetud imav polüuretaan-
vahtside infitseeritud haavadele.-

 Askina® Foam  	 Mõõt 
   10 x 10 cm     

		  10 x 20 cm      

    20 x 20 cm  

Suure imavusega side, mis koosneb pehmest 
imavast polüuretaanvahtkihist ja õhukesest 
õhku läbi laskvast polüuretaankilest.-

 Askina® Foam Cavity 		 Mõõt 
    2,5 x 40 cm  

Hüdrofiilne poorsest vahtmaterjalist imav ri-
baside (üks lai riba). Sobib kasutamiseks süga-
vates haavaõõnsustes rohke eksudaadi korral. -

 Askina® Heel 	 	 Mõõt 
    225 cm2  

Anatoomilise kujuga hüdrofiilne polüuretaan-
vahust haavale mittekleepuv imav kannaside, 
lamatishaava profülaktikaks ja raviks.-

 Askina® SilNet  	 Mõõt 
   10 x 7,5 cm     

		  10 x 18 cm      

Silikoonvõrk õrna granulatsioonkoe kaitseks.

 Askina® DresSil Border 	 Mõõt 
  6 x 6 cm / Ø 3 cm 

  7,5 x 7,5 cm / 4,5 x 4,5 cm 

  10 x 10 cm / 7 x 7 cm 

  15 x 15 cm / 12 x 12 cm 

Kolmekihiline imav haavaside, mis koosneb 
kaitsvast polüuretaankilest, imavast polü-
uretaanvahust ja haavale mittekleepuvast 
silikoonkihist. Kleepäärega.-

-

 Askina® DresSil Sacrum 	 Mõõt 
  16 x 17,5 cm / 13 x 14,5 cm  

Kolmekihiline imav haavaside, mis koosneb 
kaitsvast polüuretaankilest, imavast polü-
uretaanvahust ja haavale õrnalt kleepuvast 
silikoonkihist. Kleepäärega, lamatishaavale 
ristluupiirkonnas. 

-

 Askina® THINSite® 	 	 Mõõt 
                     10 x 10 cm   

Kergesti vormitav õhuke imav hüdrogeelside 
raskesti seotavatele haavadele, sobib naha 
kaitseks ja lamatishaavandi profülaktikaks.
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 – kuiv must nekroos  – granuleeruv haav  – infitseeritud haav  

 – epiteliseeruv haav  – kuiva või märja fibrinoosse katuga haav

-

 Askina® DresSil  Mõõt   Mõõt

  5 x 7 cm      10 x 10 cm     

  10 x 20 cm       15 x 15 cm     

  20 x 20 cm     

Kolmekihiline imav haavaside, mis koosneb 
kaitsvast polüuretaankilest, imavast polü-
uretaanvahust ja haavale mittekleepuvast sili-
koonkihist. Võib lõigata, vajab fikseerivat sidet.

B. BRAUN. HAAVARAVI.

 Askina® Trachea 	 	 Mõõt 
    9,5 x 8,5 cm  

Erikujuline suure imavusega hüdrofiilne 
sisselõikega vahtpadi eksudaadi imamiseks ja 
trahheostoomi/dreenide/stoomide ümbruse 
naha kaitseks.-

 Askina® Absorb+  		 Mõõt 
    10 x 10 cm     

		   10 x 20 cm      

     20 x 20 cm      

Väga suure imavusega haavaside. Muudab 
eksudaadi geeliks. Sobib koos kompressioon-
raviga kasutamiseks.-
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 Askina® Pad  	 Mõõt 
    5 x 5 cm   

   10 x 10 cm     

		  20 x 10 cm      

Steriilne suure imavusega sekundaarne haava-
side täiendavaks haavaeritise imamiseks.-

 Prontosan® haavageel    	
 Prontosan® haavageel X 		 Mõõt 
   Tuub 30 ml   

  Tuub (haavageel X) 250 g      

		 Tuub (haavageel X) 50 g      

Koostis: 0,1% polüheksaniid, betaiin, puhastatud  
vesi, glütserool, hüdroksüetüültselluloos.

Haavade ja haavandite puhastamiseks ja nii-
sutamiseks, haavapõletiku vältimiseks. Haava-
katu ja biofilmi eemaldamiseks.

 NaCl 0,9% loputuslahus 	 Mõõt 
   Ecolav® ampull 30 ml   

  Ecolav® ampull 100 ml      

		 Ecolav® ampull 250 ml      

Naha, limaskestade, põletuste, haavade ja 
haavandite loputamiseks. Silmade ja nina 
loputamiseks. Inhalaatorite, aurutite, õhu-
niisutite täitmiseks. Steriilne loputuslahus 
üksikannust sisaldavas pehmes ampullis. 
Ampull ei ole taassuletav.

 Askina® geel 	 		 Mõõt 
    Tuub 15 ml  

   Tuub 100 ml      

Hüdrogeel haavapõhja autolüütiliseks pu-
hastamiseks, nekroosi veeldamiseks ja niiske 
keskkonna säilitamiseks granuleeruval haaval.

 Braunol® nahalahus 75 mg/g 	 Mõõt 
   Pudel 30 ml  

Naha ja limaskestade antiseptika. Infitseeri-
tud nahakahjustuste (kroonilised haavandid, 
pindmised haavad ja põletused) ravi. 

Tähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendi info-
lehte. Kaebuste püsimise korral või kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.

Toimeaine: polüvidoonjodiid 

 Braunovidon® salv 100 mg/g 	 Mõõt 
   Tuub  20 g 

  Tuub  100 g      		

  Tuub  250 g      

 Toimeaine: polüvidoonjodiid 

Infitseeritud nahakahjustuste (kroonilised 
haavandid, pindmised haavad ja põletused) 
ravi. 

Tähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendi info-
lehte. Kaebuste püsimise korral või kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.

 Askina® Hydro   	 Mõõt 
   10 x 10 cm     

   15 x 15 cm     

		  20 x 20 cm      

Psülliumit sisaldav haavalõhna vähendav imav 
hüdrokolloidside.-

KLASSIKALISED HAAVASIDEMED
TRAUMA- JA OPERATSIOONIHAAVADELE

 Askina® Soft Clear Mõõt   Mõõt

  7,5 x 5 cm 	 9 x 5 cm     

		 9 x 10 cm      	 9 x 15 cm     

  9 x 20 cm     	 9 x 25 cm     

  9 x 30 cm     

Steriilne haavapadjaga läbipaistev plaaster 
erinevatele traumahaavadele ja operatsiooni-
haavadele. Õhku läbilaskev. Nahasõbralik liim. 
Plaaster võimaldab visuaalset kontrolli ja sel-
lega saab käia duši all.

 Askina® Soft Mõõt   Mõõt

  7,5 x 5 cm 	 9 x 5 cm     

		 9 x 10 cm      	 9 x 15 cm     

  9 x 20 cm     	 9 x 25 cm     

  9 x 30 cm     

Steriilne haavapadjaga plaaster erinevatele 
traumahaavadele ja operatsioonihaavadele. 
Õhku läbilaskev. Nahasõbralik liim.

 Askina® Pad S  	 Mõõt 
   5 x 5 cm     

		  7,5 x 7,5 cm      

Steriilne suure imavusega sekundaarne haava-
side täiendavaks haavaeritise imamiseks. 
Sidemel on sisselõige, et sidet asetada 
dreenide/kateetrite/sondide ümber.-

 Askina® Transorbent     	 Mõõt 
   10 x 10 cm     

   15 x 15 cm     

		  20 x 20 cm      

Kuiva hüdrogeelkihiga kaetud vahtside. Atrau-
maatiline (ei jää haava külge kinni). Nahakah-
justuste ennetamiseks ja haavadele.-

 Askina® Transorbent Border 	 Mõõt 
   9 x 14 cm     

		  17 x 18 cm      

Kuiva hüdrogeelkihiga kaetud vahtside. 
Atraumaatiline (ei jää haava külge kinni). 
Nahakahjustuste ennetamiseks ja haavadele. 
Kleepäärega.-

 Askina® Sorb 	 Mõõt 
    6 x 6 cm   

   10 x 10 cm     

		  15 x 15 cm      

Suure imavusega alginaatmaterjalist haava-
side. Muudab eksudaadi geeliks.-

 Askina® Derm Mõõt   Mõõt

  6 x 7 cm  10 x 12 cm     

  10 x 20 cm       15 x 20 cm     

  20 x 30 cm     

Läbipaistev kileplaaster (haavakile) nahakah-
justustele ja haavandite ennetuseks. 
Materjal: polüuretaan.

 Askina® DresSil Heel (kannapiirkonnale) 	 Mõõt 
                 22 x 21,6 cm / 18,9 x 18,5 cm     

Kolmekihiline imav haavaside, mis koosneb 
kaitsvast polüuretaankilest, imavast polü-
uretaanvahust ja haavale õrnalt kleepuvast 
silikoonkihist. Kleepäärega. Spetsiaalselt 
kannapiirkonnale sobituva kujuga.-

 Askina® Finger Bob  Mõõt 
  Standardsuurus: valge N6, N50 

   värviline N6, N50 

  L suurus: värviline N25 

Rullside väikeste sõrmehaavade lihtsaks ja kii-
reks sidumiseks. Sobib iseseisvalt kasutamiseks 
või silikoonvõrgu/plaastri katmiseks.

 Askina® Biofilm Transparent	 Mõõt 
   10 x 10 cm     

   5 x 20 cm     

		  15 x 15 cm      

Steriilne õhuke väikese imavusega hüdro-
kolloidside. Läbipaistev. Sidemega saab käia 
duši all.

 Prontosan® haavaloputuslahus 	 Mõõt 
   Pudel 350 ml   

  Ampull 24 x 40 ml      

		 Spreipudel 75 ml      

Koostis: 0,1% polüheksaniid, betaiin.

Haavade ja haavandite loputamiseks ja puhas-
tamiseks, haavapõletiku vältimiseks. Haava-
katu ja biofilmi eemaldamiseks.

 Liimieemaldaja	 		 Mõõt 
   Spreipudel  50 ml 

Nahasõbralik sprei, mis kergendab plaastrite, 
stoomitoodete ja meditsiinis kasutatavate lii-
mide eemaldamist nahalt.

Niisutav kaitsekreem vedelikest ohustatud 
nahale. Tundliku, õrna või kuiva naha kaitseks 
kehavedelike põhjustatud ärrituse ja matserat-
siooni eest sh. haavaümbruse naha kaitseks. 
Ei halvenda plaastrite kinnituvust.

 Askina® Barrier kreem	 	 Mõõt 
   Tuub 28 ml   

  Tuub 92 ml      

Kiiresti kuivav lahus, mis nahal moodustab 
läbipaistva ja õhku läbilaskva nahka kaitsva 
kile. Epiteliseerunud haava ja/või haavaümb-
ruse naha kaitseks.

 Askina® Barrier Film 	 	 Mõõt 
   Spreipudel  28 ml  

 Askina® Carbosorb  	 Mõõt 
   10 x 10 cm     

		  10 x 20 cm      

Aktiivsütt sisaldav haavalõhna vähendav piira-
tud imavusega haavaside.


