Kliiniku hinnakirjast 2022
Äärmiselt keeruline on patsiendil määratleda täpselt oma hammaste seisundit või otsustada
proteesimise võimaluste üle.
Sama keeruline, õigemini võimatu on seda ka arstil teha ilma spetsiaal uuringuteta.
Patsiendi hambaid uurides määratletakse defektsed hambad ning vajadusel tehakse
röntgenoloogiline uuring juurekanali ja juureümbrise kudede seisundi kohta.
Peale seda saab anda diagnoosi, teha raviplaani ja hinnakalkulatsiooni.
Tänapäeva hammaste proteesimise tehnoloogia pakub hammaste osalise või täieliku puudumise
korral palju erinevaid võimalusi nende taastamiseks. Valitud proteesiliigi konstruktsiooni
keerukusest ja kasutatavatest materjalidest kujuneb proteesi hind.
Seega on iga patsiendi puhul tegemist individuaalse diagnoosi ja ravijuhuga.
Hambaarst tutvustab patsiendile hinnakirja, teavitab patsienti erinevatest ravi või proteesimise
võimalustest ja esitab hinnakalkulatsiooni. Erinevate metoodikate puhul teavitatakse patsienti ka
võimalikest riskidest.
Meie hambaravis on teenuste täielik hinnakiri kabinettides ja ooteruumis, kuid oleme seisukohal,
et iga patsient vajab individuaalset konsultatsiooni otsustamaks, millist teenust ta vajab ja
millised on tema valikuvõimalused.
Väljavõte hinnakirjast

Hind eurodes

Visiit 5,00
Ühekordsed materjalid
10,00
Konsultatsioon, suuline raviplaan 25,00
Proteesi lühikonsultatsioon kuni 15 minutit 25,00
Proteesi konsultatsioon kuni 30 minutit 50,00
Hambaülesvõte(1röntgenpilt) 15,00
Korduvröntgen samal visiidil 10,00
Panoraamülesvõte kliinikusisene 25,00
Panoraamülesvõte kliinikuväline 25,00
Süstetuimestus(1 ampull) 12,00
Juhtetuimestus 14,00
Täidised
Klaasionomeertäidised
45,00 - 75,00
Valguskõvastuvad komposiittäidised 45,00 - 85,00
(Täidise lõplik hind sõltub taastatava hamba seisukorrast ja kasutatavatest lisavahenditest ning
materjalidest)
Hambahügieen
Hambakatu ja -kivi eemaldamine ühe hamba ulatuses 10,0
Air Flow pärlpuhastus 55,00

Juureravi
Juurekanalite avamine ja töötlemine 60,00
Iga järgneva juurekanali avamine ja töötlemine 35.00
Juurekanalite täitmine 50,00
Iga järgneva juurekanali täitmine 35.00
Ühe hamba juureravi maksumus sõltub juurekanalite arvust.
Kirurgia
Ühe- või mitmejuurelise hamba või juurte eemaldamine
40,00 - 60,00
Parodontoosi tõttu liikuva hamba eemaldamine
30,00
Hamba või juure (juurte) raske eemaldamine
60,00
Osaliselt lõikunud hamba eemaldamine
100,00
Keelekida korrigeerimine 34,00
Kirurgilistele protseduuridele lisandub tuimestuse hind ja vajadusel lisaprotseduuride maksumus.
Proteesimine, Implantoloogia
Luusiirdematerjali 1 doos 175,00
Tagahamba asendamine implantaadiga 585,00
Esihamba asendamine implantaadiga 585,00
Luutransplantatsioon ühe implantaadi ulatuses 175,00
Implantaadi kroon tagahambale 650,00
Implantaadi kroon, tsirkoonium 840,00
Partsiaalprotees altes 390,00
Büügelprotees alates 525,00
Täisprotees üla- või alalõuas alates 455,00
Metallokeraamiline kroon või hammas
295,00
Keraamiline kroon või hammas tsirkooniumkapel 312,00-421,00
NB! Büügel-ja partsiaalproteesile lisanduvad jäljendi ja mudeli hind!

Proteesitöö koosneb mitmest etapist ja lõplik maksumus kujuneb vastavalt iga patsiendi
raviplaanile (lõualuu seisund jm).

