EHL PRESIDENDI TERVITUS
Head kolleegid!
Taaskord on siiras rõõm Teid kõiki näha suve lõppu tähistamas Tartus ja traditsiooniliselt on
selleks põhjuse andnud just Eesti Hambaarstide Päevad. Loodetavasti leidsid Teist paljud endale
huvitava eelkursuse ja said mahti EHL paraadüritusel osaleda juba neljapäevast. Olen kindel, et
kõigile leidub asjalikke ettekandeid nii reede ja kui ka laupäeva rikkalikust loenguprogrammist.
Elame kiirete muutuste ajastul, mille üheks märksõnaks on järjest kasvav digitaliseerumine.
Kinnituse sellele ja võimaluse tutvuda kõige moodsamate materjalide ja tehnoloogiaga, saate
näitus-messilt.
Kuigi EHP on eelkõige Eesti kaalukaim hambaarstide täiendkoolitus, ei saa allahinnata loengute
vahel ja järel asetleidvaid rõõmsaid taaskohtumisi kolleegidest sõpradega. Võibolla ongi kellelegi jaoks selle EHP tippsündmuseks hoopis rokkimine Püssirohukeldris Tanel Padar & The Suni
saatel.
Tänavuse loenguprogrammi koostamisel oleme arvestanud tagasisideküsitlustes toodud
soovidega. Et programm tulevikus veelgi parem saaks, soovime ka seekord kokku koguda teie
arvamused ja ettepanekud. Tagasisideleht on seekord ühtlasi loteriipilet, millele vastajate vahel
loosime välja väga praktilise auhinna: 3M ESPE polümerisatsioonilambi Elipar.
Aga loosiauhinna saab kätte ainult see, kes on Vanemuise teatrisaalis füüsiliselt kohal loosimise
hetkel laupäeval enne viimase loengu algust.

EHL president
Marek Vink

KONVERENTSI PROGRAMM: Laupäev 23. august 2014
SUUR SAAL:
09:30 – 10:00
Kaariese komplikatsioonide ravi piimahammastel
dr. Jana Olak (EST)
10:00 – 10:30
Limaskesta muutus – ravida või pigem mitte?
dr. Taavo Seedre (EST)
10:30 – 11:30
Harmoonia bio-esteetika ja funktsioon – silmahammaste
eesmine juhtivus ja oklusiooni vertikaalne mõõde
(inglise keeles, sünkroontõlge eesti keelde)
dr. Stephan Lampl (AT)
11:30 – 12:00
Hamba transplantatsioon - valikmeetod hamba asendamiseks
dr. Janne Tiigimäe-Saar (EST)
12:00 – 13:00
Lõuna
13:00 – 14:00
Esihamba vahetu vs edasilükatud implantatsioon ja esteetiline tulemus
dr. Ülo Pintson (EST);
dr. Liina Krüünvald-Jaarman (EST)
14:00 – 15:00
Hammas vajab eemaldamist, kuidas võtta sellest viimast?
dr. Lauri Vahtra (EST)
15:00 – 16:00
Kaariesehaiguse ravikuur
dr. Marek Vink (EST)
16:00 – 17:00
Erinevad võimalused kindlustamaks head endodontilist
prognoosi
dr. Veiko Vengerfeldt (EST)

VÄIKE SAAL:

10:00 – 11:00
Hambumuskaped ja nende näidustused
Andres A. Annsoo (EST), Kliinik 32 labor
11:00 – 12:30
“All in 4″ – neljale implantaadile toetuv pealisehitus. Kuni
20-kraadise kruvikanaliga iBridge karkassil komposiit-, keraamlisedvõi plasthambad
(vene keeles ilma tõlketa)
Arunas Juzenas (LT), Heraeus Kulzer
12:30 – 13:30
Lõuna
13:30 – 14:30
Meditsiiniseadmete seaduse tutvustus: mida kontrollib
Terviseameti inspektor ravikabinetis ja hambalaboris?
Sulev Jaksman (EST), Terviseamet Järelvalve osakond
14:30 – 15:30
Bruxzir – täistsirkooniumist kroonid jm restauratsioonid
(inglise keeles, järeltõlge eesti keelde)
hambatehnik Dirk Ahlmann (GER), Glidewell Europe GMBH

Korraldajal on õigus teha muudatusi konverentsi programmis!
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SUUR SAAL
Adhesioon hamba kõvakoega
prof. Bart van Meerbeek

Tänapäevased adhesiivsed hambaravitehnoloogiad on kas „söövitavat ja loputavat”
või „isesöövitavat” tüüpi. Tänasel päeval vajab HAMBAEMAIL ikka veel fosforhappega
söövitamist, et tekitada vastupidav side. Kuigi isesöövitavatesse adhesiividesse lisatud
funktsionaalsete monomeeride ülesandeks on reageerida hüdroksüapatiidiga (HAp), ei
tundu emaili HAp-kristallide struktuur, suurus ja paigutus tekitavat sellist keemilise
sideme moodustumise kohta, mis tagaks piisava seostumise emailiga. Eelkõige on vaja
„söövita ja loputa” sammu poolt tagatud piisavat mikromehaanilist kinnitumist. DENTIINI kihil on fosforhape tänapäeval vähem eelistatud, kuna adhesiivid ei suuda üldiselt esile tulnud kollageeni piisavalt tihedalt ümbritseda, et tekitada hüdrolüütilisele ja
ensümaatilisele lagunemisprotsessile piisavalt vastupidavat küllaltki paks hübriidkiht.
Tõhusateks on osutunud etanooli-vesilahusel põhinev sidumine ja biomimeetiline
parandamine söövitamise ja loputamise teel tekitatud hübriidkihi remineraliseerimisega. Samas aga on need tehnikad küllalt ajamahukad, mistõttu nende rakendatavus
tavapärases kliinilises praktikas on üsna küsitav. Samuti selgus, et MMP-inhibiitorite
kasutamine üksi või praimerisse/adhesiivi segatuna pigem viivitas kui ennetas sidemete lagunemist. Kestvate sidemete otsingutel dentiinile on olemas veel üks strateegia,
mille käigus tekitatakse keemiline reaktsioon funktsionaalsete monomeeride ja HAp
vahel. Käesolev loeng keskendub eelkõige värskeimatele avastustele mitmesuguste
funktsionaalsete monomeeride molekulidevahelise toime vallas (nende seas 10-MDF),
dentiinile ja emailile ning uue piirpinnaga seotud nanotasandi fenomenile, mida
nimetatakse „nano-kihtide loomiseks”. Lisaks esitatakse ulatuslike metaanalüütiliste
ülevaadete tulemusi hambaravis kasutatavate adhesiivide laboratoorse ja kliinilise
tõhususe kohta, et vastata olulisele küsimusele selle kohta, kas kliinilist tõhustust on
võimalik laboratooriumis ennustada. Viimaseks tegeleb loeng UNIVERSAALSETE
adhesiivide värskeimate trendidega.

Komposiitvaigust hambakrooni rekonstrueerimine individuaalselt modelleeritud juurekanali tugevdustihvtidele – EverStick®POST
D.D.S, Ph.D. Valdas Vilkinis

EverSticki klaaskiudtihvtid (tugevdused) on välja töötatud selleks, et pakkuda lahendusi kaasaegsele patsiendisõbralikule hambaravile. EverSticki kiudtihvtid (tugevdused)
on valmistatud silaniseeritud klaaskiust, termoplastsest polümeerist ja valguskõvastuvast maatrikspolümeerist. Õige liimumine kiudude ja komposiidi vahel on eduka ravi
võtmetegur. Ainult EverSticki toodetel on unikaalne patenteeritud polümeervõrgu
struktuur (IPN). Kliiniliselt tähendab see ülihead püsivust ja suurepäraseid käsitlemise
Abstraktid
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omadusi. IPN-struktuur muudab EverSticki tugevdustihvtid põhimõtteliselt erinevaks
kõigist teistest turul saadaolevatest samalaadsetest toodetest:
- Tihvtid on enne kõvastumist elastsed ning sobivad seetõttu kasutamiseks kõverates
juurekanalites
- Krooniosa saab vormida individuaalselt enne kõvastumist
- Minimaalselt invasiivne ja reversiivne; võimaldab kasutada ka teisi ravi-võimalusi
- Suurepärased mehhaanilised omadused
- Ainulaadne patenteeritud liimumine
- Tugevuselt võrreldav metalliga
- Elastsus lähedane dentiinile
- Laialdaste teadusuuringute andmed
- Pikaajalised kliinilise kasutamise tulemused suurepärase edukuse suhtega
Sellel esitlusel näidatakse ja selgitatakse samm-sammult kolme juhtumit komposiitvaigust hambakrooni rekonstrueerimiseks EverSticki tugevdustihvtidele

Hambatraumade hilised nähud ja röntgenoloogilised leiud
dr. Anna-Kaisa Antalainen

Hammaste traumad on küllaltki sagedased, mistõttu on paljud meist seda ka ise kogenud mingis vanuses. Hambatraumad jagunevad hammaste kõvakudedele ja tugikudedele mõjunud traumadeks. Enamasti saavad viga hambaemail, dentiin, juuretsement,
parodontium, luu ja hambapulp. Kõikidel nendel kudedel on võime paraneda ja kui
paranemine ebaõnnestub tekivad komplikatsioonid. Traumade hilised mõjud
hammastele on üsna sage nähtus ja võivad ilmneda aastaid või isegi aastakümneid
hiljem. Traumajärgselt hamba juure pulp sagedasti oblitereerub, nekrotiseerub, võib
tekkida anküloos, erinevad resorptsioonide kahjustused ja palju muud. Hilismõjud on
seotud hambatrauma liigiga ja hamba arengu astmega. Sageli võib hambatraumade
diagnoosimine olla keeruline ja korrektset diagnoosi tehes tuleb arvestada lisaks
kliinilisele pildile ka röntgenoloogilise leiuga. Seetõttu tuleks diagnoosi tehes lisaks
kõikidele kliinilistele nähtudele vajadusel teha ka 2D röntgenpildid vähemalt kahest
erinevast suunast. Lisaks tuleks meeles hoida ka 3D pildi võimalus juhul, kui sellelt
saadav informatsioon võiks mõjutada raviplaani. Erinevate hammaste traumade ja
nende hilismõjude tundmine on olulised eelkõige selleks et oskaksime teha õiged
raviotsused.

Parodontiit ja esteetika: võimalused ja lahendused
prof. Giulio Rasperini

Viimastel aastatel on patsientide poolt esitatud esteetilisuse nõue muutunud suurimaks
väljakutseks parodontoloogias, aga ka hambaimplantaatide paigaldamises. Peale funktsionaalsete tulemuste on nüüd oluline saavutada edu ka esteetikas, eelkõige eesmistes
piirkondades, kus patsientide ootused on veelgi suuremad.
Uute bioloogiliste kontseptsioonide, biomaterjalide ja uute diagnostiliste ning kirurAbstraktid
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giliste meetodite, nagu hävinud kudede taastamine (Guided Tissue Regeneration –
GTR), kasvufaktorid (Growth Factors), erinevad papillide säilitamise meetodid ja
plastilise kirurgia meetod Coronally Advanced Flap, kasutuselevõtmine viimastel
aastatel võimaldab rahuldada patsientide nõudmisi ja asendada ohustatud hammaste
prognoos ennustatavate pikaajaliste tulemustega.
Esitlusel analüüsitakse tõendusmaterjalil põhinevat otsuse langetamist erinevate
kliiniliste olukordade puhul, näidatakse üksikasjalikult protseduure ning selgitatakse
neid koos erinevate kliiniliste videote näitamisega.

Meeskonnatöö hambaravi vastuvõtul ja tõenduspõhised abinõud suutervise
säilitamisel
Dagmar Else Slot

Ajalooliselt on hambaravi olnud ainult hambaarsti töö. Moodne hambaravi eeldab
optimaalse tulemuse saamiseks täpselt jagatud vastutusvaldkondadega meeskonnatööd. Edukas hambaravitiim võib sõltuvalt konkreetsest vajadusest koosneda erineva
eriala esindajatest. Loengus räägitakse, kuidas on tiimitöö korraldatud Hollandis ning
mida meie võiksime sellest õppida.
Meie igapäevased raviotsused peaksid sündima tõenduspõhise medistiini alusel. Just
sellepärast peavad professionaalid end kursis hoidma kõige värskemate teaduslike
uurimistöödega. Hammaste harjamise tõhustamine on enim antud soovitus, kuid kas
see töötab? Millise hambaharjaga, kui kaua ja kuidas harjata? Kui vajalik on hammastevaheliste kontaktpindade puhastamine? Millal erihambapasta ja suuloputusvedelik
on vajalikud?

Implantatsioon esteetilises piirkonnas: uued suunad ja perspektiivid
Dmitri Ruzanov

Traditsioonilised implantoloogilised protokollid tihti ei ole mugavad patsientidele ning
tihti ei anna tulemust millega meie, hambaarstid, ise oleksime 100% rahul.
Põhjuseks on vääramatu jõud: bioloogilised seadused, mille järgi kulgeb ekstraktsioonialveooli paranemisprotsess. Luukadu esitab meile sarkastilise küsimuse: kui kaugele
me oleme nõus minema perfektse esteetilise tulemuse saavutamiseks? Ja mitte keegi
meie patsientidest luuaugmentatsioonikirurgiat just ei ihka...
Tänapäevl üha rohkem arendatakse kohest implantoloogiat, mis ühelt poolt lahendab
ajaprobleeme, kuid mitte ei ole võimeline olla ainuüksi lahenduseks.
Loengus käsitletakse esteetilise piirkonna implantoloogilise ravi probleemistikku:
- otsuse langetamine: millal on implantaat parem lahendus kui hamba säilitamine
- kirurgilised protokollid: kohene implantatsioon ja pehmekudede plastika
- proteetilised protokollid: kohene koormamine ja individualiseeritud paranemisposti
valmistamine
Abstraktid

6

ehp.ehl.ee

- tulevase restauratsiooni väljaulatuvuse profiili loomine ja ülekanne laborisse
- konstruktsiooni ja materjali valik

VÄIKE SAAL
Millal on suuloputusvedelik vajalik?
PhD Emeriitdotsent Silvia Russak

Suuõõne haiguste ennetusvõtetele lisaks on tekkinud vajadus kasutada täiendavalt
suuloputusvedelikke, et vähendada tõvestavate mikroobide hulka suuõõnes. Antibakteriaalseteks toimeaineteks suuloputusvedelikes on eeterlikud õlid, antiseptilised
ained ja alkohol.
Tihedalt hambapinnale kinnitunud mikroobiderikas katt soodustab karioosse protsessi
kiiremat kulgu; igemepõletiku progresseerumist, hamba kinnitussüsteemi kahjustust.
igeme- ja luulise tasku teket. Mehhaanilisel puhastamisel hambaharja abil võib
hamba vaheruumidest katu eemaldamine jääda puudulikuks. Ka hambaniidiga võib
puududa juurdepääs kõikidele hambapindadele, mistõttu tekib vajadus kasutada suuloputusvedelikke.
Millised on suuloputusvedelike koostisosad? Suuloputusvedelikes on enam kasutatud antiseptilise toimega kloorheksidiini Teise olulise komponendina kasutatavad
eeterlikud õlid annavad maitseefekti, lõhustavad bakterite rakukesta, mõjustavad
ensüümide aktiivsust ning takistavad bakterite adsorptsioonoi hamba pinnale.
Kas suulopusvedelikud on ohutud?
Kloorheksidiini sisaldavad suuloputuslahused ei põhjusta hammastel tundlikkust,
limaskesta ärritust ega kutsu lühiajalisel kasutamisel esile erinevust suuõõne
normaalse mikrofloora koostises.
Etanool e. etüülalkohol on universaalne lahusti - soodustab antiseptiliste osade
tungimist hambakattu. Etanool ei kuulu kantserogeensete ainete hulka Esinevad
küll teatud piirangud - mitte kasutada lastel alla 12 eluaasta; alkohoolikutel ja pidevalt ravimeid kasutavatel inimestel.
Eeterlikud õlid on ohutud ja sobivad suuhooldusvedelike koostisesse. Nad parandavad
maitseomadusi, vähendavad hambavahedes bakterite hulka ning on näidustatud
pikaaegseks kasutamiseks. Eeterlikud õlid ei oma mikrofloorat kallutavat efekti ega
kutsu esile mikroobide resistentsust.
Millal on vajalik kasutada suuloputusvedelikke?
- kaariese ennetamiseks lastel,
- hea suuhügieeni säilitamiseks, kuna rutiinse hammaste mehhaanilise puhastamisega
ei saa kindlustada patogeense mikrofloora täielikku likvideerimist,
- parodontiidi ravis.
- suulimaskesta põletike ravis,
- suuööne operatsioonide eelselt ja järgselt;
- rasketel (lamavatel) haigetel, kui hammaste pesemine on raskendatud.

Abstraktid
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Hambapasta imed ja võlud
Terje Altosaar

Projekti „Laste hammaste tervis“ raames läbiviidud koolituste jooksul on üks,
sagedamini esitatud küsimus - MILLIST HAMBAPASTAT KASUTADA? Loeng annab
ülevaate nendest kaubandusvõrgus leiduvatest ja reklaamides paljulubavatest tuubis
imede võludest ja valedest.
Suuhügieeni mõju suuõõne haiguste, sealhulgas hambakaariese ja kroonilise igemepõletiku kulule on suur. Paljulubavate suuhooldustoodete valik müügilettidel veelgi
suurem. Otsus kas, millal, miks ja millist nendest kasutada peab olema põhjendatud ja
mõistetav nii seda soovitavale või laitvale hambaravi spetsialistile kui ka patsiendile.
Tulemuslik koostöö hambahaiguste ennetamisel ja/või ravis eeldab patsiendi teadlikuse tõstmist nii kaariese ja igemepõletikkude tekkemehanismide kui ka erinevate
suuhügieeni toodete vajalikkuse ja toimepõhisuse osas.
Nimetatud haiguste teket ja arengut mõjutavat hambakattu on võimalik eemaldada
vaid hamba pinda mehaaniliselt puhastades. Seejuures hambapasta kasutamise
vajalikkus põhineb selle fluorisisaldusel ehk hamba kõvakoe regulaarsel mineraalainetega rikastamisel.
Fluoriid muudab hambavaaba pH-ühiku võrra raskemini lahustuvaks, seega katukihi
põhjustatud happerünnaku suhtes vastupidavamaks. Kaks korda päevas fluori
sisaldava hambapastaga hammaste harjamine on kaariese arengu kontrollimisel tõhus
vaid juhul, kui kasutatakse piisava fluoriidi kontsentratsiooniga hambapastat ning
pasta kontaktaeg hambakoega on võimalikult pikk.
Oluline on selgitada patsiendile, et hamba kõvakoe mineraaliainevahetus on loomulik
looduslik protsess, mille kulgu on temal endal isikliku tervisliku käitumisega võimalik
kontrollida.

Juveniilne idiopaatiline artriit (JIA) - selle mõju ja ilmingud hammaskonnas
dr. Priit Niibo

JIA on lapseea kõige sagedasem reumaatiline haigus. Temporo-mandibulaarliiges
(TML) on üks enim haaratud liigeseid JIA puhul. Paljudel juhtudel kulgeb TML haaratus
ilma sümptomiteta, mis põhjustab hilinemist diagnoosimisel. Alalõua puhul asetseb
olulisim kasvukeskus vertikaal ja sagitaalsuunas liigespinnal kondüüli peal. Alalõua
kasv toimub sellest piirkonnast sünnist kuni puberteedi lõppemiseni, selle kahjustus
lõppeb sageli häiretega alalõua kasvus.
TML haaratus väljendub vähenenud alalõua liikuvuses ja mälumisjõudluses. Samuti
võivad esineda suuremate mälumislihaste hellus, peavalud. Ortodontilisest aspektist
võib täheldada vähenenud alalõua kasvu sagitaal ja vertikaalsuunas. Samuti esineb
tugev prognaatia ja eesmine lahihambumus esteetiliste ja funktisonaalsete häiretega.
Pärast algset üldravi on eesmärgiks alalõua kasvu normaliseerimine ette- ja üles
suunas. Enamustel patsientidel on võimalik edukas ortodontiline ravi läbi viia kasvuperioodil kasutades nii fikseeritud kui funktsionaalseid aparaate.

Abstraktid
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Eetilised probleemid meditsiinis (suhtlemises)
prof. emer. Tiina Talvik

Kaasaegne meditsiinieetika areneb kolmes peamises omavahel seotud valdkonnas:
kliiniline, rahvatervise ja meditsiiniliste uuringute eetika. Kõige pikema ajalooga on
neist muidugi kliiniline eetika, mille põhiteljeks on arsti-patsiendi suhe ning eesmärgiks võimalikult tõhus toimetulek patsiendi terviseprobleemidega ja mis on tänase
arutelu peateemaks.
Margit Sutrop (2012) on defineerinud moraali ja eetikat alljärgnevalt: moraal osutab
inimeste ja kultuuride teatud tavadele, reeglitele ja praktikatele. Moraalifilosoofia on
filosoofiline ja teoreetiline mõtisklus moraali üle, kuna eetika tähistab moraali ja
moraalifilosoofia valdkonda.
Eetika kui distsipliin jaguneb teoreetiliseks ja praktiliseks. Teoreetilise eetika alla
kuulub näiteks metaeetika, mis uurib abstraktseid küsimusi: kuidas me üleüldse saame
teada, mis on hea ja mis on halb; kas „hea” ja „halb” on asjade seesmised omadused
või inimeste kujutlus. Praktiline eetika tegeleb juba konkreetsemate moraaliküsimustega, mis erinevatel elualadel võivad esile kerkida, siia kuulub ka kutse-eetika, mis
tegeleb moraaliküsimustega ühe kindla professiooni raames. Teoreetiline ja praktiline
eetika pole aga alati üheselt lahutatavad. Mõnikord ajendavad keerulised praktilised
küsimused teadlasi mõtlema ka teoreetilistele probleemidele ning teooriat vastavalt
täiendama. Seetõttu on eetika küsimustega tegelemine iga professiooni piires vajalik,
kuid teisalt annab tunnistust eriala soovist olla parim kõikides aspektides ja otsustes
(Tartu Ülikooli Eetikakeskuse kodulehekülg). Siit selgub, et eetika ja moraal on tihedalt
seotud.
Viimastel aastatel on oluliselt muutunud hambaarsti roll, ta on muutunud isoleeritud
hammaste ravijast oluliseks lüliks tervishoiu süsteemis - ta võib olla süsteemse haiguse
(sündroomi) esmaavastajaks, olla seega „väravavahiks“ tervishoiu süsteemis, samuti
olla eestkõnelejaks tervishoiu poliitika muutmisel, üles on tõusnud mittevajaliku ravi
küsimused, jne mistõttu on biomeditsiinilised printsiibid (informeeritud nõusolek)
tõusnud ka stomatoloogias üha enam päevakorda ( Naidoo, Vernillo 2012).
Eetika otsib vastust küsimustele: Mida ma pean tegema ja miks ma pean seda tegema?
Kas minu tegevus on eetiline? Miks patsient ei jäänud rahule minu tegevusega?
Enamus autoreid peab pidevat eetika küsimuste arutelu ja eetiliste ülesannete lahendamist ning diskussiooni nendel teemadel (igapäeva praktika näidetel) ülivajalikuks.
Olulisemad märksõnad nendes aruteludes on: patsiendi parimate huvide prioriteetsus,
informeerimine, usaldus patsient–arst-meeskond vahel, konfidentsiaalsus, professionaalsus. Ikka ja jälle seisame küsimuse ees “kuidas kaitsta patsiendi parimaid huve”?
Oluline on suhtlemine. Hambaarst peab selgitama patsiendile tema tervislikku seisundit ning saama vabatahtlikult antud ja arusaamisel põhineva nõusoleku vajalike uuringute ja ravimenetluste tegemiseks. Patsiendile antav informatsioon peab hõlmama
teavet tema kohta käivate andmete kogumisest, säilitamisest ja kasutamisest
(sealhulgas tervise infosüsteemis) ning uuringute ja ravi vajalikkuse, võimalike erinevate raviviiside, samuti nende võimalike kõrvalnähtude, tüsistuste ja ohtude kohta.
Kui patsient tasub ravi eest ise, tuleb teda enne selle hinnast teavitada. Arst peab eelistama oma patsiendi huve teaduslikele ja ühiskondlikele huvidele, arvestades sealjuuAbstraktid
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res ühiskonna reaalsete võimalustega. Kas see vastab patsiendi parimatele huvidele?
Kokkuvõtlikult tuleb tõdeda, et on küsimusi, mille üle mõelda ja diskuteerida.
Kasutatud kirjandus
1.Sudeshni Naidoo1, Anthony Vernillo Ethical and Legal Issues on HIV Testing, Policy
and the Practice of Dentistry JOURNAL of FORENSIC ODONTOSTOMATOLOGY
December 2012, Vol.30, No.2 Pag 7-16
2.ETHICS HANDBOOK FOR DENTISTS. An Introduction to Ethics,
Professionalism,and Ethical Decision Making. Prepared by American College of
Dentists839J Quince Orchard Boulevard G Copyright © 2000-2012
3. Eesti Hambaarstide EETIKAKOODEKS, 2007
4. www.dentalethics.org

HIV ja HBV hambaravis
dr. Vivika Adamson

Vere ja teiste kehavedelike vahendusel levivaid haigustekitajaid on teada üle 20, kuid
sagedasemateks on B-hepatiidiviirus (HBV), C-hepatiidiviirus (HCV) ja inimese
immuunpuudulikkuseviirus (HIV). Oma igapäevatöös võivad tervishoiutöötajad kokku
puutuda nakkusohtlike materjalidega. Tööalane nakatumine võib toimuda nahka
läbiva vigastuse (torge vere või teiste nakkusohtlike kehavedelikega saastunud nõela
või muu terava vahendiga), kahjustunud naha või limaskestade/konjunktiivi kontaktil
saastunud vere või teiste kehavedelikega. Loengus pööratakse tähelepanu tekitajate
levikuviisidele ning nende leviku vältimise võimalustele tervishoiuasutustes kasutades
kõiki kaasaegseid meetodeid (sh. töötajate vaktsineerimine, kokkupuutejärgne profülaktika).

Biokeraamiline komposiit
Ulrich Rädler, Olaf Pozsgay

- Schütz-Dental tutvustus ja 25-aastane kogemus erinevate komposiitidega
- Erinevate komposiitide tutvustus, nagu Capo Bulk Fill, Capo Natural ja Nano Paq
- Käesolevate komposiitide kasutamine ja nende eelised

Hambaravitooli hooldus ja selle dokumenteerimine (MSS võtmes)
Peeter Lauri
1. Hooldus materjalid, kuidas toimivad seadmete imuri süsteemidele
2. Hambaravi otsikutele
Hooldus materjalid
Hooldus seadmed
Otsikute desinfitseerimine ja steriliseerimine

Abstraktid

10

ehp.ehl.ee

MRSA järelevalve ning vältimise meetmed
Tiina Teder

Tiina Teder - Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum, õde
Tartu University Hospital, RN
Ettekandes keskendun järgmistele küsimustele:
1. Milliseid isolatsioonimeetmeid tuleb MRSA leviku vältimiseks kasutada?
2. Millised meetmed on kasutusel Tartu Ülikooli Kliinikumis?
MRSA leviku tõkestamiseks on vajalik rakendada kindlaid infektsioonikontrollimeetmeid ja on väga oluline, et tervishoiutöötajad oleksid teadlikud, milline on MRSA
levikumehhanism ning kuidas on võimalik tema levikut tõkestada.
Tartu Ülikooli Kliinikumis on välja töötatud 2011 aastal MRSA haiglasisese leviku
tõkestamise juhend. Selle juhendi läbi rakendatakse asutuse piires kindlaid reegleid,
mis on kõigile üheselt rakendatavad ning loob head eeldused ühtsete käitumisreeglite
toimimiseks.

LAUPÄEV 23. august 2014
SUUR SAAL
Kaariese komplikatsioonide ravi piimahammastel
dr. Jana Olak

Hambakaariese tüsistusteks on pulpiit või periodontiit, mida piimahammaskonnas
esineb üsna sageli. Endodontilise ravi eesmärgiks on hoida hammast funktsioonis kuni
eksfoliatsioonini või vähemalt senikaua kui see on oluline hammaste-lõualuude
süsteemi arengus. Samas ei tohi sattuda ohtu lõualuus arenev jäävhammas. Piimahammaste raviga kaasnevad iseärasused, kus me ei saa hinnata ainult hamba seisundit ja
diagnoosi, vaid peab arvestama ka patsiendi vanuse ja käitumisega.
Ravi planeerimisel tuleks arvestada lühi-ja pikaajalise prognoosiga. Diagnoosimisel ja
ravi planeerimisel saab rakendada kõiki meetodeid, mida täiskasvanute endodontilises
ravis, kuid alati tulemuste hindamisel arvestada lapse vanusega ja koostöövõimega.
Hambaarstile esmaseks küsimuseks on, kas alustada juureravi vajava hamba raviga või
hoopis ekstraheerida. Peaks meeles pidama, et oluline on patsiendi vanus ning kas ja
kuidas on võimalik ravi teostamine. Röntgenülesvõttel tuleks kontrollida juurte
resorbeerumisulatust. Reeglina intsisiivide ja esimeste piimamolaaride
eemaldamine ei mõjuta lõualuude arengut ning pärast esimese jäävmolaari on lõikumist ei
ole probleeme teise piimamolaari eemaldamisega.
Otsustades ravi kasuks, tuleb selgusele jõuda, kas teostada pulpotoomia või pulpektoomia. Nende meetodite korral kasutatavad loputuslahused ja vahepanused on
samad, mis jäävhammastel. Aastaid juureravis kasutusel olnud ravimid, mis nüüdseks
on kahjulikuks tunnistatud on samavõrra kahjulikud täiskasvanute organismile, kui ka
lapse organismile.
Abstraktid
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Loengus käsitletakse näidustusi ja vastunäidustusi piimahammaste juureravis, ravi
protseduuri ning ravimeid ja juuretäidismaterjale, millede kasutamine on praegu
aktsepteeritav.

Limaskesta muutus – ravida või pigem mitte?
dr. Taavo Seedre

Kuna paljude suulimaskesta põletikuliste ja mittepõletikuliste muutuste etioloogia on
ebaselge siis on ka arstil enamasti vaid võimalus pakkuda patsiendile sümptomaatilist,
palliatiivset ravi. Paljude haiguste dünaamika korreleerub tugevalt patsiendi psüühilise
seisundiga. See nõuab raviarstilt limaskesta olemasolevate muutuste täpset diagnoosimist ja edasiste muutuste prognoosimist. Peab arvestama sellega, et toimetu ravi võib
halvendada patsiendi psüühilist seisundit ja koos sellega süvendada suulimaskesta
muutusi. Tähtis on viia patsient kurssi tema haigusega, kasutades vajadusel teiste
spetsialistide abi nii diagnoosimisel kui ka raviküsimuste lahendamisel

Harmoonia bio-esteetika ja funktsioon – silmahammaste eesmine juhtivus ja
oklusiooni vertikaalne mõõde
dr. Stephan Lampl

* Omanda värskeid teadmisi esteetilise hambaravi vallas, sh esteetilises diagnostikas –
ravi planeerimine vastavalt biomehaanilistele põhimõtetele – valgendamine ning
direktsete komposiitide paigaldamise tehnikad Edelweissi laminaatide ning kroonidega.
* Määratle ning täida uute patsientide vajadusi, et suurendada valikuliste protseduuride hulka oma kliinikus ning optimeerida äritegevust oma hambaravipraktikas,
kasutades enamjaolt konservatiivseid tehnikaid ning säilitades ranget tööeetikat.
Loeng
* Naeratades nähtavate hammaste taastamine direktsetest indirektsete vahenditeni;
laminaatide ja kroonide näidustused ja paigaldamine
* Dirktsete, valmis- ja indirektsete laminaatide eelised ja puudused
* Kasutamisvalmis komposiitlaminaatide ajalugu
* Süsteemi esitlus
* Protseduuri kontseptsioon ning samm-sammuline tutvustus
* Edelweissi süsteemi uurimisandmed

Hamba transplantatsioon – valikmeetod hamba asendamiseks
dr. Janne Tiigimäe-Saar

Hamba autotransplantatsioon on hamba ümberistutamine samal indiviidil suuõõne
ühest piirkonnast teise. Enamasti on transplantatsioon näidustatud lastel ja noortel,
kellel implantatsioon on vastunäidustatud. Kui arenevale lapsele paigaldatakse
implantaat, siis kudede vertikaalne kasv selles piirkonnas peetub ning hiljem on
Abstraktid
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tulemus esteetiliselt VASTUVÕETAMATU: implantaadi kroon asub teistest hammastest
apikaalsemal. Hamba transplantatsioon tagab kongenitaalselt puuduva hamba
piirkonnas alveolaarluu ja pehmete kudude loomuliku arengu ning normaalse hammaste lõikumise ja hambumuse kujunemise. Täiskasvanutel on hamba asendamise
valikmeetodiks implantatsioon, kuid sobivatel tingimustel (doonorhamba olemasolu,
edukas juureravi jne) õnnestub ka hamba transplantatsioon. See on hea ravimeetod
majanduslikult vähekindlustatud patsientidele ning kindlasti parem lahendus kui
intaktsetele hammastele sildproteesi tegemine.
Edukas transplantatsioon eeldab head preoperatiivset diagnostikat ja interdistsiplinaarset lähenemist. Hamba transplantatsioonioperatsiooni planeerimine peaks
toimuma kirurgi, ortodondi, endodondi ja proteesiarsti koostööna, et valida välja sobiv
doonorhammas, vajadusel luua juurde ruumi ning täpsustada juureravi ja hamba
kroonimise vajadus. Hamba transplantatsioon on meeskonnatöö ning patsient peab
olema teadlik selle erinevatest aspektidest, edasisest ravivajadusest ja riskidest. Eduka
planeerimise aluseks on patsiendi igakülgne uurimine. Vajalikud on nii panoraam- kui
ka periapikaalsed röntgenülesvõtted ning 3D-uuring doonor- ja retsipientkohast nägemaks juur(t)e anatoomiat, arengutaset ja ruumitingimusi.
Näidustuse olemasolul sobivad transplantaadiks kõik nn üleliigsed hambad. Sageli on
nendeks ortodontilistel näidustustel eemaldatavad ülemised premolaarid, 8. hambad
ning lisahambad. Ümberistutataval hambal peab olema sobiv juur(t)e pikkus ja kuju,
mis sobib retsipientkohta. Arenemisjärgus juurtega hambaid on lihtsam ekstraheerida
ning nende prognoos on parem revaskularisatsiooni võimaluse tõttu. Verevarustuse
taastumise ja juure edasise arengu suhtes oleks optimaalne doonorina kasutada poole
kuni kolmveerandi ulatuses välja arenenud juurega hambaid, mille juuretipp ei ole
formeerunud. Eduka tulemuse saavutamiseks transplantatsioonil on oluline piisav
kudede hulk, mis tagab hea paranemise ja regeneratsiooni. Seetõttu on kirurgilistele
protseduuridele erilised nõudmised ning tähtis on, et kirurgil oleks täielik ülevaade
transplantatsiooni operatsiooni läbiviimise tehnikast ja opereeritavate piirkondade
kudedest.

Esihamba vahetu vs edasilükatud implantatsioon ja esteetiline tulemus
dr. Ülo Pintson
dr. Liina Krünvald-Jaarman

Iga hambaarst on kokku puutunud probleemiga: selgunud on vajadus esihammas
eemaldada. Mida teha edasi, et saada parim esteetiline tulemus?
Otsustada ja tegutseda tuleb kiiresti, sest luu kaob selles piirkonnas märkamatult ja
hiljem on seda väga raske taastada. Otsuste tegemiseks annab rohkem informatsiooni
3 D uuring. Enamasti on hamba asendamiseks sobivaim implantatsioon. Valida saab
vahetu ja edasilükatud implantatsiooni vahel, olenevalt luu ja pehme koe seisundist.
Kuidas ühel või teisel juhul säilitada luu ja pehme kude stabiilsena, kuidas asendada
kaotatud materjali? Milline ajutine protees on sobivaim? Kuidas saada täiuslik kroon:
ettevalmistus algab juba enne hamba eemaldamist, dokumenteerimisena radiograafia
ja fotograafia abil. Kuidas suhelda laboriga ja millist informatsiooni ootab hambatehnik? Ettekandes püüame nendele ja teistelegi küsimustele vastata mitme kliinilise
Abstraktid
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juhu näitel.

Hammas vajab eemaldamist, kuidas võtta sellest viimast?
dr. Lauri Vahtra

Teame kliinilisest kogemusest ja teadusuuringutest, et hamba eemaldamisega tekitame
ümbritsevatele kudedele trauma, mis enamasti viib märgatava alveolaarharja sulamise
ja kuju muutumiseni. Pidades silmas hamba hilisemat taastamist, on see aga takistuseks aktsepteeritava lõpptulemuse saamisel ning seda eelkõige kriitilises – esteetilises piirkonnas.
Kuidas saame oma kirurgilisi protseduure valides ja teostades vähendada hamba
eemaldamise järgset alveolaarharja resorptsiooni, vältida hilisemaid keerulisi taastavaid protseduure ning lihtsustada ja kiirendada patsiendi jaoks raviprotsessi?
Loengus räägitakse uuematest suundumustest hammaste kohesel (eemaldamise
järgselt) asendamisel implantaatidega.

Kaariesehaiguse ravikuur
dr. Marek Vink

Hambakaaries on maailmas enimlevinud ebatervislikust eluviisist tulenev mittenakkushaigus (non-communicable disease). Hambaauk ehk kaariesekahjustus on
kaariesehaiguse sümptom. Patsient on kaariesehaige, kui tal on viimase kolme aasta
jooksul diagnoositud vähemalt üks restauratiivset ravi vajav kaariesekahjustus.
Ajalooliselt on kaariese diagnoos ja ravi olnud sümptomaatiline ehk hambast
avastatud auk on täidetud käepärase materjaliga. Aga kahjustuse restauratiivne ravi ei
mõjuta kaariesehaiguse põhjust. Kaariesehaiguse ravikuuri eesmärk on arsti-patsiendi
koostöös välja selgitada ja kontrolli alla saada haiguse põhjus. Kaariese haldamiseks ei
piisa suuhügieenist. Kaariesehaiguse ravikuuri eesmärk on modifitseerida suu mikrofloora hambasõbralikuks.

Erinavad võimalused kindlustamaks head endodontilist prognoosi
dr. Veiko Vengerfeldt

Loengus käsitletakse juhtumitepõhiselt hambaravi ja eriti endodontiaga seaotud ravi
spetsiifilisi etappe ja võimalusi, mis võimaldavad anda oma tööle kindlama prognoosi
ja hammaskonnale pikema eluea. Käsitletavad teemad hõlmavad alateemasid nagu
hammaste temopriseerimise ja isloatsiooni vajadused ja eelised, juuretäidiste tehnikate erinevused hermeetilise juuretäidise saamisel, alustäidised ehk kanali suudmeosa
täidised, restauratsioonid, mis “kaitsevad” hammast tervikuna. Kuidas ja milliste
välistegurite eest peab hammast “kaitsma”. Kes või mis on hammaste ja hambaarstide
suurimad “vaenlased” ja kuidas nendega “võidelda”.

Abstraktid
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VÄIKE SAAL
Hambumuskaped ja nende näidustused
Andres A. Annsoo

Antud loengus soovin näidata ja selgitada funktsionaalsete hambumuskapede tehnilist
spetsiifikat: millised on kapede liigid ja nende valmistamise võimalused, kapede
rakendusala, erinevate kapede kasutamisviisid ja -näidustused. Annan ülevaate,
milliseid võimalusi erinevad aparaadid meie spetsialistidele - nii hambaarstidele kui
hambatehnikutele - pakuvad. Toon välja kitsaskohad, kus hambumuskaped ei lahenda
probleeme ning ei taga alati parimat ravi. Kirjeldan, milliseid hambumuskapesid kasutan oma igapäevases töös ja selgitan, miks kasutan just selliseid kapesid, toon välja
nende suurimad eelised. Selgitan samuti, milliste võimalike probleemide ja puudustega puutun hambumuskapede puhul igapäevaselt kokku ja pakun välja omapoolsed
lahendused nende kõrvaldamiseks. Juttu tuleb ka erinevate kapede materjalidest ning
nendest tulenevatest erinevustest, pakun välja võimalusi erinevate materjalide kasutamiseks. Juhin tähelepanu ka mõningatele illusioonidele, mis kapede kasutamisega
kaasas käivad ja selgitan, miks kaped ei ole ainsad lahendused, millega saame
patsiente erinevate vaeguste korral aidata.

“All in 4”– neljale implantaadiletoetuv pealisehitus. Kuni 20-kraadise kruvikanaliga iBridge karkassil komposiit-, keraamlised või plasthambad
Arunas Juzenas

Hammaste puudumisega seotud olukorra lahendamiseks on erinevaid viise. Mõned
neist on odavamad ja mõned kallimad. On nii perfektselt esteetilisi ja on ka kehvema
kvaliteediga lahendusi. Mõistagi on patsient see, kes lõpliku otsuse teeb. Kuid mitte
kõik hambaarstid, hambatehnikud ja muidugi ka patsiendid ei tea, et hammaste
puudumisega seotud olukorra lahendamiseks on erinevaid viise, mis tagavad hea
välimuse vastuvõetava hinna eest. Loengus kirjeldatakse samm-sammult tehnikat,
kuidas selliseid proteese –-hübriid- (tsementeeritud ja “kruvitud”) täishambaproteese
valmistatakse. See ei ole midagi murrangulist. Mingeid uusi materjale selles protsessis
ei kasutata. See on lihtsalt uus (erinev) viis probleemi lahendamiseks.

Meditsiiniseadmete seaduse tutvustus – mida kontrollib Terviseameti inspektor hambalaboris?
Sulev Jaksmann

Ettekandes käsitletakse hambaravikabinetis kasutatavatelemeditsiiniseadmetele
esitatavaid nõudeid. Suuremat tähelepanu pöörataksekasutatavate elektriseadmete
hooldusele ja instrumentide steriliseerimisele.
Hambatehnikutele suunatud ettekande osas käsitletakse nõudeid, mis tulebtäita
proteeside valmistamisel ja tutvustatakse dokumentatsiooni, mis tulebkoostada enne
proteeside valmistamisele asumist.
Abstraktid
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Bruxzir – täistsirkooniumist kroonid jm restauratsioonid
Dirk Ahlmann

6 miljoni kliinilise ravijuhuga BruxZir täistsirkoonium restauratsioonid on ilmselt
kõige enam levinud ning edukamad monoliitsed restauratsioonid üle maailma.
Kasvava trendina muutub üha tavalisemaks täistsirkoonium restauratsioonide kasutamine implant-proteetika puhul. Loeng käsitleb kõiki selliste restauratsioonide
põhilisi aspekte, nagu keraamilise tsirkooniumi teaduslikud tagapõhjad , näidustused,
esteetika ning kliinilised ravijuhud. Tsirkooniumi spetsiifilised omadused tingivad
siiski ka teatud standardiseeritud rutiinset käsitlemist nii hambakliinikus kui ka hambalaboris.
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Mitmete parodontoloogia- ja implantoloogiaalaste publikatsioonide autor. Scopus
Citation Index Apr 2014: 903, H Factor: 17.
Võitnud mitmeid autasusid parodontoloogia- ja implantoloogiaalase uurimistöö eest,
sh rahvusvaheline kirjastusalane auhind „International Quintessence Publishing
Award” (Boston 2000–2004), Goldman (SIdP 1996–2010), kliinilise uurimistöö
auhind EAO (Glasgow 2010) e Earl Robinson Periodontal Regeneration Award (AAP
Los Angeles 2012). Teadusliku uurimistöö auhind „Align Research Award 2013”.
Ramfiordi abiprofessor (külalisprofessor), Michigani Ülikool, MI, USA.
Parodontoloogia professor, Milaano Ülikooli Biomeditsiini, kirurgia ja hambaraviteaduste osakond, Milano, Itaalia. Sihtasutus IRCCS Ca’ Granda Policlinic.
Erapraksis piirdub parodontoloogia ja implantoloogiaga.
DAGMAR ELSE SLOT

Dagmar Else Slot (sünd 1975. a) alustas tööd suuhügienistina 1997. a. Pedagoogilise
kraadi omandamise järel töötas ta suuhügieeni õppejõuna Utrechtis ja Amsterdamis.
Amsterdami ülikooli epidemiloogia ja biostatistika osakonnast omandas ta tõenduspõhise meditsiini magistri kraadi. Alates 2007. a on ta teinud parodontoloogiateemalist teadustööd Amsterdamis, keskendudes preventiivse ravi protseduuridele. Ta
on osalenud teadustööde süstemaatiliste ülevaadete koostamisel ja kliinilistes uuringutes. Ta on ajakirja International Journal of Dental Hygiene kaastöötaja ja on kirjutanud artikleid ka teistele väljaannetele. Dagmar Slot esineb tihti loengutega, mis annavad ülevaate teaduslikest uurimustöödest, milles on ka ise osalenud.
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DMITRI RUZANOV

Lõpetas Tartu Ülikooli 2006 aastal. Aastal 2009 lõpetas Restauratiivse Hambaravi
residentuuri (Tartu Ülikoolis) spetsialiseerudes proteetika ja implantoloogia valdkonnas. 2010 lõpetas Göethe nimelise Ülikooli (Frankfurt-am-Main) implantoloogiaalase
eriväljaõppe.
Dr. Ruzanov on läbi viinud mitmeid koolitusi Eestis, Lätis ja Leedus, Venemaal,
Ukrainas (kofferdami, adhesiivse tehnika ja proteetika, mikroinvasiivse implantoloogia
teemadel), samas on aktiivselt osalenud Tartu Ülikooli implantoloogia ainekursuse
õppekava välja töötlemisel ning on Tartu Ülikooli külalislektor.
SILVIA RUSSAK

PhD Tartu Ülikool Stomatoloogiakliinik, emeriitdotsent
Dissertatsioon kaitstud Riia meditsiiniinstituudis 1969. aastal. Uurimus käsitles sülje
biokeemilisi omadusi seoses kaariese ja endokriinsüsteemi muutustega. Valdavalt
tegelenud laste hambaraviga, kaariese ja fluoroosi levimuse uurimisega Eestis. Koordineerinud ennetustegevuse vabariiklikku programmi (1996 – 2005), juhtinud ja
viinud läbi kaariese profülaktikat 5 -7. aastastel lastel. Loengud üliõpilastele ja täienduskursustel laste hambaravi, hammaste arengu ja suuõõnes avalduvate sündroomide
teemal. Praktiline hambaarstlik ja konsultatiivne tegevus SA TÜK stomatoloogia kliinikus ja Hambakliinikus Maxilla. Eesti Hambaarstide Liidu volikogu liige
TERJE ALTOSAAR

sünd. 28.07.1972
Koolitused
1990. a lõpetanud Rakvere 1. Keskkooli matemaatika-füüsika eriklassi
1991-1995 Lõpetanud Helsingin IV TerveydenhuoltoOppilaitos
2000-2003 Helsingin Ammattikorkeakoulu Stadia
Diplomeeritud suuhügienist
18.01.2013 Suuhügienisti kutse (tunnistus nr 077205)
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Erialane töö:
suuhügienistina
1. Rakvere Haigla suuhügienist 1995-1997 ja Stomatoloogia kabineti juhataja asetäitja
1996-1997
2. Dentes Hambaravi (nime vahetus Blendent) alates 19973. Dukan ja Korrovits hambaravi alates 20034. Ode Hambakliinik alates 2005
Töökogemus:
1997-2000 Dentese Tervishoiukooli direktor
1997- Lektor
Projektid/ juhendamine:
- Lektor mitmetel suutervisealastel koolitustel ja konverentsidel Eestis
osalenud erinevates suu ja hambahaiguste ennetustöö projektides, alates 2011- Eesti
Haigekassa terviseedendusliku projekti "Laste hammaste tervis" projektimeeskonna
liige, koolitaja ja projekti raames Lääne-ja Ida-Virumaa maakondlik suutervise koordinaator.
1998
detsember Rahvusvaheline "Leonardo" projekt
1998-1999
rahvusvahelised projektid - lektorite ja õpilaste vahetused
1997-2002
Dentese Tervishoiukooli lektor, lõpu- ja diplomitööde juhendaja
2008portaal www. inimene.ee rubriigis vastab arst
2001koostöö portaal www.hambaarst.ee. Ilmunud hambaravialased
artiklid ja vastan küsimustele rubriigis virtuaalne hambaarst.
2006-2007a.
Haljala projekt „Hambakaariese ennetamine”
2008Koostöö portaal www.Inimene.ee rubriigis "Küsi arstilt"
2009Koostöö portaalis
http://suuhygienist.hambaarst.ee/index.php?
jaan.-mai 2009 Osalemine Projektis Teadlik lapsevanem Tartu
2011portaal www,kiku.hambaarst.ee autorite meeskonnas
2011Projektimeeskonnas „Laste hammaste tervis“ (koos Marek Vink, Laili
Lutsar)
Muu kogemus:
1997.a suvi
Hambaarstiabi õppekava koostamine ja kinnitamine- Saanud kinnitused Eesti Riiklikus Eksami ja kvalifikatsiooni keskuses ja Dentes Tervishoiukool
1997.a sügis
Hambaraviõe õppekava koostamine ja kinnitamine . Saanud kinnitused Eesti Riiklikus Eksami ja kvalifikatsiooni keskuses ja Dentes Tervishoiukool
1998. dets.
Raamatu "Laste suuhaiguste ennetamine" ilmumine
1999. a kevad Suuhügienisti õppekava koostamine ja kinnitamine (k.a dr. Vink)
Saanud kinnitused Eesti Riiklikus Eksami ja kvalifikatsiooni keskuses ja Dentes
Tervishoiukool
2001. a suvi
Suuhügienisti õppekava koostamine Tartu Med. Koolile
2000
Hambaarstiabi ja suuhügienisti õppekava koostamine Kesk-Eesti
Arenduskeskusele
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Kutsesüsteem:
2012 a
Suuhügienistide kutse nõuete koostamine ja kinnitamine
2000, 2008 ja 2011.a Suuhügienisti kutsekirjelduse koostamine ja kinnitamine
2000
Hambaarstiabilise ja hambaraviõe kutsestandardi koostamine ja
kinnitamine
1997-2000
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Tervishoiu ja Sotsiaaltöö kutsenõukogu
liige
Osalemine organisatsioonides:
2005- 2013
Eesti Suuhügienistide Liidu asepresident
1998-2004
Eesti Suuhügienistide Liidu president
Koolitused
Eestis, Soomes, Rootsis, Saksamaal, Austria,
PRIIT NIIBO

03.09.1981
Haridustee:
1996 – 1999 Nõo Reaalgümnaasium
1999-2004 Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Hambaarstiteadus
2004-2007 Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Hambaarstiteadus, Kliinilise hambaravi
residentuur
2013 – Tartu Ülikool, Alrstiteaduskond, doktorantuur
Töökogemus:
2007-2008; 2009 – praeguseni - Tartu Ülikooli Kliinikum, Hambaproteesikeskus
2007-2008; 2009 – 2011 - Tartu Ülikooli Kliinikum, Suukirurgia
2007-2008, 2009 – praeguseni – Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Stomatoloogia
kateeder, assistent
TIINA TALVIK

Professor Tiina Talvik (sündinud 21.04.1938) on lõpetanud 1956.a. Tartu 5. Keskkooli
ja 1962.a. Tartu Ülikooli arstiteaduskonna, meditsiinikandidaat 1973.aastast, meditsiinidoktor 1992.aastast
1962-1968
töötas Tartu Lastehaiglas ja Tartu lastepolikliinikus pediaatrina ja
lasteneuroloogina
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1968-1975
töötas meditsiinigeneetikuna ja Tartu Kliinilise Haigla meditsiinigeneetika kabineti juhatajana, olles üks meditsiinilis-geneetilise teenistuse loojaid Eestis
(koos A-V Mikelsaare ja M. Sitskaga)
1975-1991
töötas TÜ arstiteaduskonna neuroloogia ja neurokirurgia kateedri
assistendi ja dotsendina ning on lasteneurolooga eriala rajaja Eestis
1991-2000
TÜ pediaatria kateedri juhataja (alates 1992 ka professor)
2000-2003
TÜ lastekliiniku pediaatria õppetooli juhataja ja TÜK Lastekliiniku
juhataja, alates okt 2003 TÜ lastekliiniku vanemteadur, emeriitprofessor
Tiina Talvik on juhendanud või olnud kaasjuhendaja 17 doktoritööl ja ühel magistritööl.
Käesoleval ajal on ta SA TÜK Kliinilise Eetika Komitee esimees ja SA Eesti Agrenska
Fondi juhatuse esimees
Tiina Talvik on saanud terve rea tunnustusi:
1999
Aasta Ema (patsientide ettepanekul)
2004
Tartu medal, TÜ medal
2004
Eesti Punase Risti I klassi teenetemärk
2008
Eesti teaduspreemia elutöö eest
2008, 2009
Neinar Seli nimeline publitseerimisstipendium
2010
Preemia „Elutöö geneetikuna“
Peamised uurimisvaldkonnad: epilepsia lapseeas, epilepsia geneetika, insult lapseeas,
perinataalne ajukahjustus (tserebraalparalüüs), eetilised probleemid meditsiinis
Avaldanud 200 teadusartiklit (etis.ee)
VIVIKA ADAMSON

Lõpetanud TÜ arstiteaduskonna aastal 1992, residentuuri infektsioonhaiguste alal
2003. aastal.
Alates 2003. aastast töötanud TÜ Kliinikumis infektsioonikontrolli teenistuses arstina.
Eesti Infektsioonhaiguste Seltsi (EIS) ja European Society of Clinical Microbiology and
Infectious Diseases (ESCMID) liige
ULRICH RÄDLER

Sünniaeg: 24. september 1978
Sünnikoht: Wangen in Allgäu, Saksamaa
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Perekonnaseis: abielus
08.1994-01.1998
ametialane väljaõpe, koolitus ja praktika hambatehnikuna
02.1998
praktiline töö erinevates laborites
04.2002
hambatehnik / esitleja ettevõttes Schütz Dental GmbH,
Rosbach.
07.2005
hambatehnik / esitleja ettevõttes Celik Dental, Bursa, Türgi
01.2007
hambatehnik / esitleja ettevõttes Schütz Dental Espana,
Madrid, Hispaania
08.2007-07.2012
Rädler Dental Technik, Hergartz, Saksamaa
– spetsialiseerunud freesimiskeskus ettevõttes ZiO2
– kompetentsikeskus Tizian Mill ja Impla 3D navigatsioonisüsteem
– spetsialiseerunud Dialog Vario komposiidile tsirkooni peal
08.2012
ekspordijuht ettevõttes Schütz-Dental, vastutav 15 riigi eest
PEETER LAURI

Haridus:
Tallinna Polütehnikum raadio side ja levi eriala
Tööalane karjäär
Meditsiinitehnika Remondi ettevõte (Röntgeni tehnik)
Puhtalt hambaravi alane töö algas
Baldent Soome Findent esinduse tehnik aastast 1994.01
Dina Handels Eesti OÜ Saksa firma KaVo Dental Hooldusinsener 1997.02
Dentamed OÜ Juhataja
Saksa firma KaVo Dental GmbH
IvoklarVivadent AG seadmed ja materjalid
Hambaravi tehnika müügi juht ja hooldustehnik aastast 1999. 06
Peeter Lauri
Dentamed OÜ
+372 50 69 22
dentamed@hot.ee
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TIINA TEDER

Nimi :
Tiina Teder
Amet:
Keskkonnateenistuse juhataja, TÜ Kliinikumi infektsioonikontrolliteenistuse õde
Sünniaeg: 27.10.1967
Rahvus: eesti
Haridus:
1999-2003
Tartu Tervishoiu Kõrgkool, õde (Rn) 2003
2000-2003
Erinevad keskkonnaalased koolitused (jäätmekäitlust reguleerivad
Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi õigusaktid).
2001
Keskkonnaalane koolitus Uppsala Ülikooli Kliinikus. Jäätmekäitluse
korraldamine, süsteemile kohaldatav Euroopa Liidu õiguslik alus.
2002
Sissejuhatus keskkonnakvaliteedi süsteemi Uppsala Ülikooli Kliinikus.
2003
Tervishoiusüsteemi ohtlike jäätmete kõrvaldamise juhtimise keskus ja
tehniline varustus Dublinis.
2008-2010
Erinevad infektsioonikontrolli kursused (ESCMID –SHEA koolitus
haiglate epidemioloogiast, 2009)
Töökogemus:
2008-2014

Õde, TÜ Kliinikumi infektsioonikontrolliteenistus

2003Juhataja, Keskkonnateenistus, TÜ Kliinikum
Haigla jäätmekäitluse korraldamine ja juhtimine. Haigla tervishoiusüsteemi ohtlike
jäätmete kõrvaldamise keskuse juhatamine.
2000-2003
Jäätmespetsialist, Desinfektsiooniosakond, TÜ Kliinikum
Uue jäätmekäitussüsteemi väljatöötamine, vajaliku korra ettevalmistamine.
Keeleoskus:
Eesti – emakeel
Inglise: kõne – hea, lugemine – hea
Vene: kõne – hea, lugemine – hea
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JANA OLAK

Lõpetanud TÜ arstiteaduskonna stomatoloogia eriala 1989
1989 - 1991
internatuur Tartu Stomatoloogia Polikliinikus
1989 - 1994
Tartu Ülikooli Stomatoloogia kateeder vanemlaborant
2000SA TÜ Kliinikumi Stomatoloogia kliiniku arst-õppejõud
1994 - 2013
assistent TÜ Stomatoloogia kliinikus
2013
kaitstud doktorikraad Turu Ülikoolis
2014TÜ Stomatoloogia kliiniku vanemassistent lastestomatoloogia alal
Tartu Ülikoolis loeb loenguid, juhendab praktikume ja seminare. Kliiniline töö
seisneb laste hammaste ravis ambulatoorselt ja üldanesteesias.
Osalenud täienduskoolitustel ning konverentsidel Soomes, Inglismaal, Prantsusmaal,
Saksamaal ja Türgis.
International Association of Paediatric Dentistry ja Eesti Hambaarstide Liidu liige
TAAVO SEEDRE

Taavo Seedre lõpetas Tartu Ülikooli Arstiteaduskonna arst-stomatoloogina 1974. aastal
Jätkas õpinguid Moskvas ordinatuuris ja aspirantuuris. 1982. aastast meditsiiniteaduste
kandidaat. 1980. aastast õpetab Tartu Ülikoolis lugedes loenguid ja viies läbi praktilisi
kursusi endodontias nii üliõpilastele kui ka hambaarstidele.
Tema eriline huvi on „mikrohambaravi“, milles ta on end täiendanud USA-s, Šveitsis
ja Hollandis ning avaldanud sellest artikli ajakirjas „Eesti Arst“. Oa erapraksises
tegeleb palju endodontilise ravi ja ümberraviga.
Taavo Seedre on olnud Eesti Stomatoloogia Seltsi president, juhatuse liige ja Hambaarstide Liidu juhatuse liige. Käesoleval ajal Sotsiaalministeeriumi stomatoloogia
põhinõunik.
STEPHAN LAMPL

BDS, MDT, BBA
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Hambakliiniku Edelweiss Dentistry tegevjuht
Austria suu- ning näo-lõualuukirurgia liidu liige
Organisatsiooni OEAED liige
Ühenduse EACD liige
Erialaharidus
Sertifitseeritud hambatehnik, Viini Ülikooli hambaarstiteaduse kliinik, Austria 1989. a
Magistrikraad hambatehnoloogias (MDT), Genfi hambaraviakadeemia Académie d’Art
Dentaire, Šveits 1991
Litsents hambaarstiteaduses (B.Ch.D), Bakalaureusekraad hambakirurgias (B.D.S)
Lääne-Kaplinna Ülikool, Kaplinn/Stellenbosch, Lõuna-Aafrika 1996. a
Klinitsist (MA) taastavas hambaravis Prof. Didier Dietschi kliinikus The Geneva Smile
Center, Genf, Šveits 1998. a
Diplom (BBA) juhtimises, ärikorralduses ja turunduses, St. Galleni Ülikool, Šveits
2001.
Klinitsist
(MA)
esteetilises
hambaravis,
California
Ülikooli
hambaravikool/Hambaravihariduse globaalne instituut (gIDE), Los Angeles, USA
2009. a
JANNE TIIGIMÄE-SAAR

Nimi
Sünniaeg
Address
E-mail
Telefon

Janne Tiigimäe-Saar
25.08.1979
Ilmatari 28, Tartu 51006, Estonia
janne.tiigimae-saar@kliinikum.ee
+372 5571529

Töökoht ja amet
2009 - ... SA Tartu Ülikooli Kliinikum, Tartu Ülikooli Kliinikumi Stomatoloogia kliinik,
näo-lõualuudekirurg
2008 - … ODE Suukirurgia ja Implantatsioonikliinik, näo-lõualuudekirurg
2004 - … Judent Hambakliinik, suukirurg
2004 - … Rakvere Hambapolikliinik, suukirurg
Haridustee
2002 - 2009 Tartu Ülikool, Stomatoloogia kliinik, Näo-lõualuudekirurgia residentuur
1997 - 2002 Tartu Ülikool, Arsti teaduskond, Hambaarstiteaduse eriala (cum laude)
1986 - 1997 Vändra Gümnaasium
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2008 - ... Euroopa Näo-lõualuudekirurgia Assotsiatsioon
2002 - ... Eesti Näo-lõualuudekirurgia Selts
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ÜLO PINTSON

Lõpetanud TÜ hambaravi eriala 1986. aastal, residentuuri suu-, näo- ja lõualuukirurgia alal 1987. aastal.
Töötab Tartus AS-s Ode ja TÜ kliinikumi näo- lõualuude kirurgia osakonnas suu-, näoja lõualuukirurgina.
Töötanud TÜ stomatoloogia kliinikus assistendina, praegu teeb üliõpilastele loenguid
lokaalanesteesia ja implantatsiooni teemal.
Praktilise töö raskuspunkt on komplitseeritud hammasterea defektide ravil luu- ja
pehme koe augmentatsiooni ja implantatsiooni teel. Sellealased koolitused on läbitud
Saksamaal, Rootsis, Soomes jm.
Avaldanud artikleid implantatsiooni ja teistel suukirurgia teemadel, esinenud loengute
ja ettekannetega Eestis ja välismaal.
LIINA KRÜNVALD-JAARMAN

Lõpetasin Tartu Ülikooli hambaravi eriala 1998 aastal, restauratiivse hambaravi
residentuuri 2004 aastal. Olen töötanud hambaproteesimise eriala õppejõuna Tartu
Ülikoolis, läbinud erinevaid erialaseid täiendkoolitusi nii eestis kui välismaal. Alates
aastast 2002 töötan Ode hambakliinikus, erialased eelistused proteesid implantaatidel, interdistsiplinaarne hambaravi, esteetiline proteesimine.
LAURI VAHTRA

Kliinik 32 peaarst. Hambaarst, kelle valdkonnaks on igemeravi, suukirurgia, implantoloogia ja proteesimine. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna. Spetsialiseerunud Kuopio Ülikoolis igemehaiguste magistrina. Koolitused Soomes, Monacos,
Poolas, Rootsis, Saksamaal, Prantsusmaal, Ameerika Ühendriikides ja Hispaanias.
Lisaks on osalenud New York University (NYU) College of Dentisrty implantoloogia
täiendõppe programmis. Ta on olnud pikaajaline Tartu Ülikooli Stomatoloogiakliiniku
õppejõud. Ta on Eesti Meeshambaarstide Klubi liige, Eesti Hambaarstide Liidu
volikogu liige.
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MAREK VINK

Sünniaeg: 28. novembril 1966.a
Elukoht: Harku vald
e-mail: marek.vink@ehl.ee
Hariduskäik:
1985 Kose Keskkool
1989-92 Tartu Ülikool stomatoloogia
1992-95 Helsingi Ülikool hambaarstiteadus
Töökäigu kokkuvõte:
1995 TÜ Stomatoloogia Polikliinik
1996-98 AS Maxilla hambaarst
1997- 2004 TÜ Stomatoloogia kliiniku õppejõud
1998-2004 Tartu Tähe hambakliiniku hambaarst
Alates 1998 hambaraviõdede, suuhügienistide ja hambaarstide koolitaja
Alates 2005 hambaarst Tallinnas Al mare hambakliinikus
Alates 2010 Eesti Hambaarstide Liidu juhatuses
VEIKO VENGERFELDT

veiko.vengerfeldt@ut.ee
Töökoht ja amet
2005 - ... Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Stomatoloogia kliinik, õppejõud
2004-… Kaselo Hambaravi OÜ, hambaravi eriarst
2012-… Adoral OÜ, hambaravi eriarst
2003 - 2005 SA TÜK Stomatoloogiakliinik arst-resident
2003 - 2006 Tartu Ülikool Arstiteaduskond Hambaarstiteaduse eriala kliinilise
hambaravi residentuur
1998 - 2003 Tartu Ülikool Arstiteaduskond Hambaarstiteaduse eriala
1995 - 1998 Tartu Hugo Treffneri Gümnaasium, bioloogia-keemia eriklass
Teadusorganisatsiooniline ja - administratiivne tegevus
2006 - ... Eesti Hambaarstide Liidu (EHL) volikogu liige
2003 - ... Eesti Hambaarstide Liidu (EHL) liige
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2007 - 2010 Eesti Hambaarstide Liidu (EHL) juhatuse liige
2002 - 2003 Eesti Hambaarstiüliõpilaste Liidu president
1999 - 2003 Eesti Hambaarstiüliõpilaste Liidu (EHÜL) liige
Teadustegevus
Teaduskraadi info Veiko Vengerfeldt, doktorant, (juh) Reet Mändar, Mare Saag,
Krooniline apikaalne periodontiit: tekitajad ja nende virulentsusfaktorid, Tartu Ülikool,
Arstiteaduskond, Mikrobioloogia instituut
Teadustöö põhisuunad 3. Terviseuuringud, 3.11. Terviseuuringutega seotud uuringud,
biokeemia, geneetika, mikrobioloogia, biotehnoloogia, molekulaarbioloogia, rakubioloogia, biofüüsika ja bioinformaatika
Jooksvad projektid
Mikrofloora tasakaaluhäire kui krooniliste põletike riskifaktor ja selle korrigeerimisvõimalused, Uuemate beeta-laktamaaside epidemioloogia Balti regioonis ja võimalused
nende reaalajas molekulaarseke skriininguks
Juhendanud rohkem kui 12. üliõpilase lõputööd, kaasjuhendaja 3 endodontia
residendi lõputöödes.
Loengud ja publikatsioonid
Rohkem kui 100 loengut ja praktilist kursust Eestis, Lätis, Leedus ja Ukrainas. Lemmik
teemad on endodontia mikrobioloogia, endodontilised instrumendid, juurekanalite
puhastamine ja kujundamine, kemomehaaniline preparatsioon, temporisatsioon,
diferentsiaaldiagnostika ja postendodotniline hammaste rehabilitatsioon.
ANDRES A. ANNSOO

Hambatehnik kelle peamiseks valdkonnaks on kombineeritud proteesid (valmistab
elektrooniliselt kapesid, sildu). Oskab aidata ravi planeerimisel. Lõpetas Tallinna
Tervishoiu Kõrgkooli 2006 hambatehniku erialal. Osalenud täiendkoolitustel Eestis,
Inglismaal, USA-s ja Poolas.
Läbitud koolituste nimekiri:
11.03.2006 „Implantoloogia- tee ilusa naeratuseni“
10.06.2006 „Implantoloogi konverents“
11.12.2006 „Achieving the Highest Goal of Esthetic Restorations“
17.02.2007 „Tee jäljendist lõpliku tulemuseni- Ankylos“
25-26.09.2007 „Dental Technicians Cours Frialit- 2/Xive implant system“
18.11.2008 „Waxing up for removables“
Lektorid
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29.11.2008 „Computer-Guided implant treatment“
13.12.2008 „Esteetika ja funktsioon planeerimisest teostuseni“
06.06.2009 „Proteetilised restauratsioonid implantaatidel“
12.06.2009 „Proteetika tulevikusuunad“’
28.11.2009 „Implantaatsüsteem Ankylos C/X“
29.01.2010 „Functional Analysis in Splint Therapy“
23-25.09.2010 „2010 AACD International Meeting“
18-21.05.2011 „27th Anniversary AACD Scientific Session 2011“
17.06.2011 „Võimalusterikas hambaravi- mida saaksin oma patsientide jaoks homme
teha teisiti“
09-11.09.2011 „Totaalproteesid“
21.01.2012 „Platinumfoil technique on veneers and thin veneers“
26.01.2013 „NAT Basics- waxing guided by nature“
27.01.2013 „From modell to crown with Yeti System“
01.02.2013 „Model Management- Function Advanced“
01.06.2013 „Model Management- Function Advanced“
08-09.11.2013 „Conference 32- Annual Nordic Interdisciplinary Dentistry Conference“
ARŪNAS JUZĖNAS

Tel. +370 698 14325
arunas.juzenas@kulzer-dental.com
Isikuandmed
Sünnikuupäev 1.06.1974
Sünnikoht
Ukmerge, Leedu
Perekonnaseis Abielus. Abikaasa – Lina Juzeniene
Lapsed Tütar Paula (16-aastane)
Tütar Eva (6-aastane)
Hariduskäik
1992–1997
1981–1992

Vilniuse Gediminase Tehnikaülikool. Transporditehnoloogiad (BA)
Ukmergė J. Basanavičiuse keskkool

Töökogemus
Alates 2002
2001–2002
1996–2001
Lektorid

Heraeus Nordic AB. Leedu müügiesindaja
Ettevõte Medicinos Projektai. Hambaraviosakonna juhataja.
Ettevõte SK Impex Service Center. Hambaraviosakonna müügijuht.
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Täiendharidus
12.–15.04.2013 HeraCeram Zirkonia meistrikursus. Norra.
23.03.2013
Hambaproteesid implantaatidel. Intensiivkursus algajatele. Vilnius.
29.11–1.12.2012
Konverents Quintessence. Tänapäev vs tulevik. Kaasaja- ning
tulevikutehnoloogiad. Kaunas.
6.–7.11.2011 HeraCeram Zirkonia kursus edasijõudnutele. Hanau.
11.–13.11.2010 Konverents Quintessence. Väljakutsed ja saavutused taastavas ja
funktsionaalses hambaravis.
12.–13.10.2009 HeraCeram kursus edasijõudnutele. Hanau.
5.–6.05.2003 Praktilised ja teoreetilised HeraCerami kursused. Hanau.
11–12 kuud, 2002
Efektiivse müügi kursused. Vilnius.
26.–30.08.2002 Metallbaasisel kinnitustega partsiaalproteesi valu, freesimise ja
tootmise praktilised ja teoreetilised kursused. Hanau.
22.–24.07.2002 Hammaste paigaldamise teooria ja praktika, PalaXpress ja Palajet
kursused. Wasserburg.
8.–10.07.2002 Hambaravimaterjalide tundmise kursused. Dormagen.
3.–7.12.2001 Praktilised ja teoreetilised kursused: proteeside valu Heracast iQ
seadmega ning metallbaasisel klambritega partsiaalproteeside valmistamine. Hanau.
12.–13.11.2001 Praktilised HeraCerami kursused. Kaunas, Leedu.
16.–20.07.2001 Teoreetiline Heraeus Kulzeri tootekoolitus. Hanau.
20.–23.08.1998 Esteetilise hambaravi intensiivkursused. Wehrheim.
Antud loengud ja kursused
2014.04.11
Hambaravikonverents Riias. Loeng: „Tagumiste hammaste kiire ja
efektiivse taastamise viisid“. Korraldaja – DAB Dental Latvia.
29.11.2013
Heraeus Kulzer & Plandent hambaraviseminar Jurmalas. Loeng:
„Täielikud hübriidproteesid implantaatidel. Samm-sammuline ülevaade valmistamisest.“ Korraldaja: – Heraeus Kulzer & Plandent.
4.–5.04.2013 Hambaravikonverents Riias. Loeng: „Täielikud hübriidproteesid
implantaatidel. Samm-sammuline ülevaade valmistamisest.“ Korraldaja – DAB Dental
Latvia.
2.–3.03.2013 Teoreetiline ja praktiline seminar hambatehnikutele. Loeng: „Täielikud hübriidproteesid implantaatidel. Samm-sammuline ülevaade valmistamisest.“
Korraldaja: BaltMed Leedu.
16.–17.02.2013 Teoreetiline ja praktiline seminar hambatehnikutele. Loeng: „Täielikud hübriidproteesid implantaatidel. Samm-sammuline ülevaade valmistamisest.“
Korraldaja: BaltMed Leedu.
7.–8.04.2011 Hambaravikonverents Riias. Loeng: “CAD/CAM. Suuõõnesisene ja
laboratoorne skaneerimine. Cara ja Cara Trios”. Korraldaja – DAB Dental Latvia.
1.–8.11.2010 Rahvusvaheline konverents „Heraeuse päevad Türgis“. Loeng: „Tagumiste hammaste kiire ja efektiivse taastamise viisid“. Korraldaja: Heraeus Kulzer
Nordic AB.
11.05.2010
Leedu Hambatehnikute Ühingu konverents. Loeng: „Metall- ja
Lektorid
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tsirkoonium-keraamiliste proteeside parandamine.“ Korraldaja: Leedu Hambatehnikute Ühing.
14.–21.03.2010 Rahvusvaheline konverents: „Heraeuse päevad Egiptuses“. Loeng:
„Mõrad keraamilistes hambakatetes. Metallist ja tsirkooniumist keraamiliste katete
kaasaegsed parandamissüsteemid.“ Korraldaja: Heraeus Kulzer Nordic AB.
12.09.2006
Panevezyse piirkonna hambaravikonverents. Loeng: “Tsirkooniumil
ja tsirkooniumoksiidil põhinevad taastamistööd. HeraCeram Zirkonia”. Korraldaja:
Leedu Hambaarstide Koda.
4.01.2006
Kaunase piirkonna hambaravikonverents. Loeng: „Esteetilised lahendused suhukinnitatavatele keraamilistele ning täisvaluproteesidele“: Korraldaja: Leedu
Hambaarstide Koda.
9.–10.09.2005 Rahvusvaheline hambaravikonverents Leedus. Loeng:“Heraeus
Kulzer Zirkonia Ceramic”. Korraldaja: Leedu Hambaarstide Koda.
SULEV JAKSMANN

Alates 2010 töötan Terviseameti järelevalveosakonna vaneminspektorina
2000-2009 Ravimiameti meditsiiniseadmete osakonna peaspetsialist
1975-1999 Tartu Ülikooli Spordimeditsiini kateedri vanemteadur
1972-1975 Tartu Ülikooli Elektroluminestsentsi ja pooljuhtide laboratooriumi teadur
Haridustee:
1972 lõpetasin Tartu Ülikooli füüsikaosakonna pooljuhtide füüsika erialal
1967 lõpetasin Haapsalu I Keskkooli
Olen sündinud 1949 aastal, mul on 5 last ja 8 lapselast.
DIRK AHLMANN

Brandenburger Weg 1 60437 Frankfurt / M
Tel : +49 171 – 753 2259 e-post: adl@gmx.de
Sünnikuupäev: 24.05.1962
Sünnikoht: Frankfurt
Tegevdirektor, Glidewell Europe GmbH
Oma hambaraviettevõtte juhtimine.
Konsultatsioonitöö kodus ja välismaal.
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Fookus: CNC-tehnoloogia integreerimine ja rakendamine hambaravivahendite
tootmisesse. Jahvatatavad töötlemismaterjalid. Koolituse ja koolituse kontseptsiooni
loomine hambaravivahendite tööstusele.
Hambaravilabori tehnikajuht.
Väljaõppinud hambatehnik. ( CDT ) Magistrikraadi omandamine hambatehnikuna.
(MDT) Ärijuhtimisalane väljaõpe. Õpingud teadusmagistri kraadi saamiseks – Kremsi
Hambaravi Tehnoloogiainstituut. ( MSc ) Sanitar, W15 / Hannover
Täiendav kvalifikatsioon
Kuna erinevate väljaõpete ja täiendkoolitusega on kaasnenud mitmed visiidid
ja töökohustused välismaal, suudan inglise keeles suhelda kindlalt. Töötan külalislektorina erinevates hambaraviettevõtetes.

EKSPONENDID
Stend nr. 37
3M Eesti OÜ
Aadress: Pärnu 158, 11317 Tallinn, Estonia
E-mail: rpaas@mmm.com
Telefon: +372 611 5900
Tegevusala: Hambaravitooted
Tooted: 3M ESPE komposiittäidismaterjalid, klaasionomeerid, adhesiivsüsteemid,
ajutised täidismaterjalid,jäljendmaterjalid, kinnitustsemendid, ajutisedkroonimaterjalid, silandid, CAD/CAM tehnoloogiad, miniimplantaadid, viimistlus-ja poleerimissüsteemid
Stend nr. 36
Attendo Estonia OÜ
Aadress: Tallinnas :Tammsaare tee 47, 2.korrus11316 Tallinn, Estonia
Tartus: Raekoja plats 8, 3. korrus
E-mail: anu.nigul@attendo.ee
Koduleht: www.attendo.ee
Telefon: +372 56 44 886
Tegevusala: Hambaarst – Sind ootab töökoht Soomes
Attendo on saavutanud turuliidri positsiooni avalikule sektorile ja kohalikele omavalitsustele hambaraviteenuse pakkujana. Oleme pälvinud patsientide usalduse läbi
igapäevase kõrgekvaliteetse tervishoiutegevuse.
Suurepärased töötingimused, hea palgatase ning tööga seotud soodustused tagavad
hambaarstide rahulolu meie meeskonnas. Võta meiega ühendust!
Stend nr. 09
Baltic Business Partners OÜ
Aadress: Lodjapuu 10-1, 75326 Harjumaa, Rae vald, Estonia
E-mail: info@bbp.ee
Koduleht: www.bbp.ee
Eksponendid
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Telefon: +372 7 367 268
Tegevusala: professionaalse suuhügieeni toodete maaletoomine ning hulgimüük
Baltic Business Partners OÜ esindab Balti turul Jaapani firmat SUNSTAR, Eesti turul
Itaalia firmat COSWELL s.p.a. ja Rootsi firmat BioGiaia AB.
Stend nr. 46
Baltic Implant MIS SIA
Aadress: Baznicas 1/3-15, LV-1011 Riga, Latvia
E-mail: implantmis@kenga.net
Telefon: +371 298 00574
Tegevusala: Dental Implants MIS, biomaterials
Tooted: Seven hex. implant, C1 conical implant, M4 hex. implant, 4Bone, BondBone
bonding-grafting material.
Stend nr. 19
Colgate
Aadress: Duntes 23A-502, LV 1005 Riga, Latvia
E-mail: info@colpal.com
Koduleht: www. colgate.lv
Telefon: + 371 2864 9978
Tegevusala: The Colgate-Palmolive Company is an American multinational consumer
products company focused on the production, distribution and provision of oral
hygiene products (including toothpaste and toothbrushes)
Tooted: Tooth paste, tooth brush
Stend nr. 47
Coltène Whaledent Vertriebsservice und Marketing GmbH
Aadress: Feldwiesenstrasse 20, 9450 Altstätten SG, Switzerland
E-mail: info@coltene.com
Koduleht: www.coltene.com
Telefon: +41 71 757 53 00
Tegevusala: COLTENE is a global leader in dental consumables and small equipment
covering the whole dental treatment process. Dentists and dental labs worldwide rely
on the company’s products for implant-based therapies and dental reconstructions, as
well as traditional therapies.
COLTENE has state-of-the-art production facilities in Switzerland, the United States,
Germany and Hungary.
Tooted: Coltene, Roeko, Hygenic, Whaledent, ColteneEndo, Diatech, Hanel
Stend nr. 30
DAB Eesti OÜ
Aadress: Kungla 2, 76505 Saue, Harjumaa, Estonia
E-mail: info@dabdental.ee
Koduleht: www.dabdental.ee
Telefon: +372 639 1328
Eksponendid
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Tegevusala: Hambaravimaterjalide ja seadmete müük. Hambalaborimaterjalide ja
seadmete müük.
Tooted: Ultradent, IvoclarVivadent, Directa, 3M Espe, Kerr, Metasys, TopDent, Sendoline, GC Europe, Voco, Septodont, Edenta, Heraeus, Kettembach, DMG, SDI, Coltene
Whaledent, Roeko,Hager&werken, Nordiska Dental, Maillefer Dentsply, Dentsply De
Trey, Carrison Dental, Komet, Hu-Friedy, LM, Bredent, Unident, Dürr, KaVo, Sirona,
Melag, W&H.
Stend nr. 20
Dental Export OÜ
Aadress: Pärnu mnt. 139E/2, 11317 Tallinn, Estonia
E-mail: info@dentalexport.ee
Koduleht: www.dentalexport.ee
Telefon: +372 677 6826
Tegevusala: 3D tehnoloogia (skanneerimine, freesimine, printimine)
alased konsultatsioonid ning seadmete ja tarkvara müük ning koolitused. Implantaatide ja komponentide müük.
Tooted: Inclusive Dental Solutions (Primastik Dentalcraft), BruxZir (Glidewell Laboratories), 3Shape TRIOS, 3Shape DentalSystem, DWS Digital Wax 3D printers, CORiTEC
cnc milling systems
Stend nr. 17
DentaLab Oy
Aadress: Junonkatu 4A 27, Helsinki, Finland
E-mail: info@dentalab.fi
Koduleht: dentalab.fi
Telefon: +37253449533
Tegevusala: DentaLab on digihambalabor, mis tegeleb peamiselt unehäireprobleemide ning nende lahendustega. Pidevalt uut tehnoloogiat järgivas DentaLabis valmivad nii oraalsed norskamis- ja apnoeseadmed kui ka erinevad bruksismi ning lõualiigese vaevuseid leevendavad kaped. Lisaks pakub digilabor hambakaart korrigeerivaid
läbipaistvaid ortodontilisi kapesid.
Stend nr. 52
Dental Mammoth Ltd
Aadress: Kylanvanhimmantie 29, 00640 Helsinki, Finland
E-mail: info@dentalmammoth.com
Koduleht: www.dentalmammoth.com
Telefon: +358 20 758 9890
Stend nr. 35
Dentalring OÜ
Aadress: Pärnu mnt. 142, 11317 Tallinn, Estonia
E-mail: vahur@dentalring.ee
Koduleht: www.dentalring.ee
Eksponendid

35

ehp.ehl.ee

Telefon: +372 50 668 73
Tegevusala: Hambaraviseadmete müük ja hooldus, varuosad. Röntgenseadmete müük
ja hooldus. Autoklaavide müük ja hooldus
Tooted: FIMET; NSK; MELAG; Acteon Group; Carestream Health
Stend nr. 45
DRS International GmbH
Aadress: Raiffeisenstr.15a, DE 2468877, Germany
E-mail: info@dental-ratio.de
Koduleht: dental-ratio.de
Telefon: +49 2173 398000
Tegevusala: Implants, Bone Substitution Material
Stend nr. 05
Erakliinik Dentes AS
Aadress: Ropkamõisa 10, 50113 tart, Estonia
E-mail: dentes@dentes.ee
Koduleht: www.dentes.ee
Telefon: +372 733 3005
Tegevusala: Hambaproteeside individuaalne kavandamine ja valmistamine;
Hygiene Line puhastus- ja desinfektsioonivahendite müük. Hambaproteesid
Tooted: Hygiene Line puhastus- ja desinfektsioonivahendid
Stend nr. 32
GC Nordic AB
Aadress: Varuvägen 9, SE-12530 Aivsjö, Estonia
E-mail: c.kuusmaa@nordic.gceurope.com
Telefon: +372 52 08718
Tegevuala: GC hambaravitoodete esindamine Eestis.
Stend nr. 40
GlaxoSmithKline
Aadress: Lõõtsa 8a, 11415 Tallinn, Estonia
E-mail: estonia@gsk.com
Koduleht: www. gsk.ee
Telefon: +372 667 6900
Tegevusala: Suuhügieen
Tooted: Sensodyne, Parodontax, Corega
Stend nr. 16
Goodpoint Chemicals OÜ
Aadress: Vabaõhumuuseumi tee 3, 13522 Tallinn, Estonia
E-mail: info@doodpointchemicals.com
Koduleht: www.goodpointchemicals.com
Eksponendid
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Telefon: +372 6626 511
Tegevusala: Hügieeni-, puhastus- ja desinfektsioonivahendite ning meditsiiniseadmete
kavandamine, tootearendus ja tootmine.
Tooted: Vitasept sari (Vitasept, Vitasept Gel, Vitasept E, Vitasept H, Vitasept FG) antiseptikumid kätele, nahale , jalgadele
Globaderm kreem Globacid AF, Globacid ID, Globacid SF, Globaquat RTU - desinfektsioonivahendid pindadele
Suction 1 ja Suction 12 imursüsteemidele
Globadent RTU
Globaqut Wipes, Vitasept Wipes
Stend nr. 02
Hambastuudio AS
Aadress: Sütiste tee 17, 13419 Tallinn, Estonia
E-mail: info@hambastuudio.ee
Telefon: +372 58 41 58 32
Tegevusala: Hambaravis kasutatavate seadmete ja materjalide müük nii
hambaarstidele kui ka laboritele / Supplier of dentalmaterials and equipment to both,
dental laboratories anddentists
Tooted: Vita - portselanid ja hambad, CAD/CAM plokid;
Degudent/Dentsply - CAD/CAM süsteemid ja plokid,(CELTRA), Kiss keraamika,
hambad; Bego - labori seadmedja materjalid, implantaadid; Zhermack jäljendmaterjalid,kindad; Ernst Hinrisch - kipsid; Whip Mix - kipsid; Komet puurid freesid, poleerimisvahendid; DenMat - laserid,Lumineerid, kinnitusained, Snap
On Smile
Stend nr. 50
Hempest OÜ
Aadress: Turu Plats 5- 54, 11611 Tallinn, Estonia
E-mail: kontakt@hambaravi.eu
Koduleht: www.hempest.ee
Telefon: +372 555 35 060
Tegevusala: Innovaatiliste meditsiinivahendite müük
Tooted: *Beyond POLUS - hambavalgenduslamp
*Beyond vahendid: valgendusgeelid, kodukomplektid jms.
*Sync Vision juhtmevaba intraoraalne kaamera
Periotest M - osseointegratsiooni mõõtmisvahend
*Gutta Percha Trimmer - põletusi vältiv gutta perchi lõikur
*Shade Light - loomulikku valgust imiteeriv lamp
*Trans Light - hambakudet läbi valgustav ning struktuuridefekte esiletoov valgustusseade
*Cinemizer OLED - 3D videprillid
*Hammaste mudelid patsiendi kommunikatsiooni parendamiseks
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Stend nr. 28
I.L. Hambatarvete OÜ
Aadress: Maneeži 5-7, 10117 Tallinn, Estonia
E-mail: ildental@ildental.ee
Koduleht: www.ildentale.ee
Telefon: +372 6616 422
Tegevusala: Hambaravi- ja hambaproteesi materjalide tarvikute ja seadmete müük
Tooted: Hambaravimaterjalid (DiaDent, Heraeus Kulzer, Coltene, 3m Espe), tarvikud
(Hager&Werken,Kenda, Dentalfilm, Directa AB, DiaDent), hügeenitarbed (Roeko,
Alan, Prima) , puurid (Diatech, MTD), kabinetivalgustid (D-Tec), seadmed (Prestige
Medical, W&H, Gnatus), proteesimaterjalid ja hambad (Zhermack, Major)
Stend nr. 21
Innovaatik OÜ
Aadress: Jaama 76, 50605 Tartu, Estonia
E-mail: info@inno.ee
Koduleht: www.innomed.ee
Telefon: +372 53 45 81 96
E-tervise lahendused ja ravihaldustarkvara tootmine
Tegevusala: Hammas, Ravihaldustarkvara, Hambapilt pildipank, Hambaportaal
Stend nr. 25
Kemotex Bio OÜ
Aadress: Männiku tee 104, 11216 Tallinn, Estonia
E-mail: info@kemotex.ee
Koduleht: www.kemotex.ee
Telefon: +372 670 36 80
Tegevusala: Hambaravi- ja proteesimaterjalide müük.
Tooted: Puurid, poleerijad, freesid jt.roteeruvad instrumendid (Edenta, Wilofa, Stoddard); kipsid (Picodent); jäljendmaterjalid (Zhermack, Dreve); instrumendid (HLW,
American Eagle); ühekordsed vahendid (Medibase); akrüülhambad (Acry-Lux).
Stend nr. 51
Kodupaber AS
Aadress: A.H.Tammsaare 118 B, 12918 Tallinn, Estonia
E-mail: maret@kp.ee
Koduleht: www.kp.ee
Telefon: +372 680 6000
Tooted: Listerine suuvesi
Stend nr. 11
Lundenta OÜ
Aadress: Tartu mnt 42, 10115 Tallinn, Estonia
E-mail: lundenta@hot.ee
Telefon: +372 6010 445
Eksponendid
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Tegevusala: Hambaravi-ja hambaproteesimaterjalid
Stend nr. 08
Magnum Dental AS
Aadress: Tartu: Aardla 13, 50112 Tartu
Telefon: +372 7371 647
Harjumaa: Laagri Ärimaja, Vae 16, Laagri 76401,
Telefon: +372 6501 945
E-mail: dental@magnum.ee
Koduleht: www.magnum.ee
Tegevusala: Hambaravitarvete ja ravimite müük. Hambaraviseadmete
müük ja hooldus.Hambalabori tooted.
Tooted: Tasuta üldliin 800 99 00
Stend nr. 41
Medicredit OÜ
Aadress: Pärnu mnt . 67a, 10134 Tallinn, Estonia
E-mail: nele@medicredit.ee
Telefon: 51 855 36
Tegevusala: Medicredit OÜ on ainulaadne finantseerimisettevõte Põhjamaades ja
Baltikumis, mis väljastab ainult meditsiiniprotseduuride teostamiseks mõeldud sihtotstabelist laenu. Oleme meditsiiniteenustele järelmaksu pakkuv finantseerimisasutus.
Väikefinantseerimine võimaldab patsiendil parima raviotsuse teha juba täna- just siis
kui on õige aeg.
Stend nr. 49
Mediradix
Aadress: Küütri 3, Tartu, 51007, Estonia
E-mail: info@mediradix.fi
Koduleht: www.mediradix.fi
Telefon: +372 530 21 303
Tegevusala: Mediradix on tervishoiuspetsialistide personaliteenuseid osutav ettevõte,
kes pakub arstidele, hambaarstidele, eriarstidele ja residentidele huvitavaid
töö-ülesandeid üle kogu Soome.
Meie ülesanne on toetada oma kliente tervishoiu- ja hooldusteenuste korraldamisel
Soomes, kaasa arvatud eriarstiteenused. Oleme sellel alal edukalt tegutsenud juba
aastast 2003.
Meie klientideks on omavalitsused ja erasektor, me tegutseme polikliinikute, haiglate
ja töötervishoiukeskuste koostööpartnerina.
Oma tegevuses pöörame erilist tähelepanu partnerlussuhetele, klientide vajaduste
mõistmisele, kvaliteetsele ja paindlikule klienditeenindusele ning töötajate
kutsealasele koolitusele ja abistamisele.
Moodustame ühe osa rahvusvahelisest Empresaria Groupist, mille kaudu on meil
laialdased võimalused oma kliente ja töötajaid mitmekülgselt teenindada.
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Stend nr. 22
Meditalo OÜ
Aadress: Kompanii 10, 51007 Tartu, Estonia
E-mail: info@meditalo.ee
Koduleht: www.meditalo.ee
Telefon: +372 555 212 01
Tegevusala: Tegeleme renditööjõu vahendamisega Soome tervishoiuasutustele.
Soomes on meie partneriks EMA Group Oy.
Töö Soomes. Soome keele kursused Tallinnas, Tartus, Rakveres, Paides ja Viljandis.
Erialakoolitused hambaarstidele ja arstidele.
Stend nr. 43
Meditsiinigrupp AS
Aadress: Pärnu mnt 499, 76401 Laagri, Harjumaa, Estonia
E-mail: sales@meditsiinigrupp.ee
Koduleht: www.meditsiinigrupp.ee
Telefon: +372 614 0805
Tegevusala: Meditsiinitarvete müük
Tooted: Philips Sonicare, Philips ZOOM
Stend nr. 06
Mediverkko OÜ
Aadress: Kompanii 4, 51007 Tartu, Estonia
E-mail: erili.luht@mediverkko.fi
Koduleht: www.mediverkko.ee
Telefon: +372 74 30 8003
Tegevusala: Sotsiaal- ja tervishoiuteenused.
Stend nr. 07
Merck Sharp & Dohme OÜ
Aadress: A.H.Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, Estonia
E-mail: msdeesti@merck.com
Koduleht: www.msd.ee
Telefon: +372 6144 200
Stend nr. 44
Milan OÜ
Aadress: Kaskede pst 15, 10915 Tallinn, Estonia
E-mail: anneli.milli@gmail.com
Telefon: +372 50 94 768
Tegevusala: Curaprox suuhügieenitoodete, American Eagle instrumentide, Triodent
matriitsisüsteemide müük
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Stend nr. 54
MIP Pharma Estonia OÜ
Aadress: Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn, Estonia
E-mail: giuliana.seidl@mip-pharma.de
Telefon: +49 8502 9184 320; +372 51 76 540
Tegevusala: As an internationally active company in the chemical and pharmaceutical
industry the MIP Group attaches considerable importance to professional customer
care and employs highly trained and responsible staff in the countries in which it operates.
Tooted: Clindamycin-MIP, PET
Stend nr. 26
Männikson HT OÜ
Aadress: Paneeli 4a, 11415 Tallinn, Estonia
E-mail: manniks@online.ee
Koduleht: www.mannikson.ee
Telefon: +372 6031 939
Tegevusala: Hambaravitarvete, -materjalide, instrumentide ja meditsiiniliste desinfektsioonivahendite müük
Tooted: Trident, VDW, Röder, Diaswiss, Medesy, Polydentia, Svenska Dentoramaq,
Directa, Kenda, OCC, Tecnofar, Wamkey, Coltene
Stend nr. 10
Nordic Esthetic Group
Aadress: Vana-Lõuna, 10134 Tallinn, Estonia
E-mail: info@nordestgroup.eu
Telefon: +372 51 677 80
Tegevusala: Hambaravi instrumentide ja vahendite müük.
Tooted: Swiss dental instrument manufacture DEPPELER SA
Stend nr. 18
Orivas Estonia OÜ
Aadress: Regati pst.1, 11911 T, Estonia
E-mail: info@orivas.ee
Koduleht: www.orivas.ee
Telefon: +372 5300 6677
Tegevusala: Pierre Fabre suuhügieeni toodete turustamine Eestis
Tooted: Elgydium, Eludril, Arthrodont
Stend nr. 34
Ortomax OÜ
Aadress: Kotkapoja 2a, 10129 Tallinn, Estonia
E-mail: office@ortomax.ee
Koduleht: www.ortomax.ee, www.damonbraces.ee
Telefon: +372 622 8111
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Tegevusala: Ortomax osaühing on 2001. aastal asutatud Eesti firma, mis oma tootevalikus on spetsialiseerunud eelkõige ortodontilistele tarvikutele ja materjalidele. Oleme
uhked maailma suurima ja kvaliteetseima ortodontiafirma Ormco ainuesindaja Eestis,
Lätis ja Leedus.
Aitame luua kauneid naeratusi!
Tooted: Ormco, Ortho Technology, Rocky Mountain Orthodontics, Goldn’ Braces Inc,
Ixion Instruments, MeridentOptergo.
Stend nr. 13
Ortostuudio OÜ
Aadress: Nõlvaku 13-6, 76401 Tallinn, Laagri, Estonia
E-mail: karin@ortostuudio.ee
Telefon: +372 533 41 328
Tegevusala: sales of dental and orthodontic products
Tooted: 3M Unitek; Edelweiss dentistry; SurgiTel; Zirc Company
Stend nr. 31
Plandent Eesti OÜ
Aadress: Kaarli pst. 8, 10142 Tallinn, Estonia
E-mail: ksenia.vesselkov@plandent.com
Koduleht: www.plandent.com
Telefon: +372 6630970
Tegevusala: Hambaravi materjalide ja seadmete müük
Stend nr. 37
Prodent OÜ
Aadress: Türi 10c, 11313 Tallinn, Estonia
E-mail: prodent@prodent.ee
Koduleht: www.prodent.ee
Telefon: +372 656 5982
Tooted: Alpro Medical desinfektsioonivahendid, Botiss luuasendusmaterjalid ja membraanid, Dr. J. Bausch, Cerkamed, Coltene Whaledent, Daniel Kürten instrumendid,
DentalFilm, Dental Therapeutics, Dentsply DeTrey, EVE poleerijad, Euronda, 3M Espe,
EMS, GC Europe, Hager&Meisinger, Hager&Werken, Heraeus Kulzer, Hu-Friedy,
KAPS mikroskoobid, Kerr, Kettenbach, Kodak, Maillefer, MDI Mini-implantaadid,
Mectron, Medicom, Meta Dental, Microbruch Internationa, Nordiska Dental, Omnia,
Orascoptic luubid ja otsmikuvalgustused, Orsing, PDSA, Pierre Fabre, Roeko, Svenska
Dentorama, Stoma, SybronEndo, Spofa Dental, Straumann EMDOGAIN, Voco, W&H,
Stend nr. 03
Puumedi Group OÜ
Aadress: Liivalaia 45, 10145 Tallinn, Estonia
E-mail: aire.allpere@puumedi.com
Koduleht: www.puumedi.com
Telefon: +372 5841 6346
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Tegevusala: PUUMEDI GROUP OÜ on tööjõuteenuseid pakkuv ettevõte, mis on
spetsialiseerunud meditsiinitöötajate rentimisele Soome raviasutustele. Lisaks pakume
rahvusvahelist, kaasaegset ja kvaliteetset hambaraviteenus Soome patsientidele.
Stend nr. 42
Raamatukauplus Krisostomus
Aadress: Raekoja plats 11, 51004 Tartu, Estonia
E-mail: maarja@kriso.ee
Telefon: +372 744 0019
Tegevusala: Erialakirjandus
Stand nr. 48
Recesus OÜ
Aadress: Kopli 25-302b, 10412 Tallinn, Estonia
E-mail: info@recesus.ee
Koduleht: www.greenice.eu
Telefon: +372 6455 050
Tegevusala: Suuhügieenivahendid, toidulisandid
Tooted: Lacalut, hambapastad ja hambaharjad; Greenice
Stend nr. 12
Retent AS
Aadress: Voika 14c, 61601 Tartumaa, Nõo, Estonia
E-mail: retent@retent.ee
Koduleht: www.hambaravitehnika.ee; www.retent.ee
Telefon: +372 7301 400
Tegevusala: Hambaravitehnika müük, hooldus, varuosad. Hambaravikabinettide
eritellimus mööbli müük ja tootmine. Võtmed kätte lahenduse pakkumine hambaravikabinettide ehitusel.
Tooted: A-dec, W&H, Carestream, Cattani, Rimsa, UFSK, Mectron, D-Tec, Zenium,
Smeg, Tuttnauer, Liarre, EMS, Metasys, MYRAY, Cefla Group
Stend nr. 01
Sidvija Filiale Sidvijas SAS
Aadress: Nometnu iela 57B-2, LV-1002 Riga, Latvia
E-mail: sidvija@takas.lt
Koduleht: www.sidvija.lt
Telefon: +371 127 021 099
Tegevusala: Comapny "Sidvijas" was established 2001 m. "Sidvijas" mostly works in
Lithuanian and Latvian market.
Company SIA "Sidvijas" specializes in sewing medical clothes, food industry workwear and other work clothes. Company works with certified fabrics.
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Stend nr. 27
Sirowa Tallinn
Aadress: Salve 2c, 11612 Tallinn, Estonia
E-mail: riho.uusmaa@sirowa.com
Telefon: +372 533 122 14
Tegevusala: Oraalimplantoloogia tooted, materjalid ja instrumendid.Biomaterjalid,
kirurgilised instrumendid.
Tooted: Dental Implants, Natural Biomaterials, Surgical Instruments Dentsply Friadent
dental implants Ankylos, Xive; Biomaterials Geistlich BioOss,Geistlich BioGide,
Ustomed instruments
Stend nr. 14
Tomax OÜ
Aadress: Vabaõhumuuseumitee 2a, 13522 Tallinn, Estonia
E-mail: info@clinicdress.ee
Koduleht: www.hejco.ee; www.clinicdress.ee
Telefon: +372 52 51778
Tegevusala: Töörõivad meditsiini sektorile sh hambaarstidele;
Tooted: Hejco ja Clinic Dress
Clinic Dress on Euroopas number 1 kogu meditsiinisektorit riietav bränd. Väga lai valik
hea hinnaga kvaliteetseid töörõivaid ja jalatseid Saksamaalt.
Hejco on hambaarstide ja perearstide lemmik Euroopas, sh Eestis. Kõrgkvaliteedilised
töörõivad sobivad erinevate ametialade esindajatele ja tulevad Rootsist.
Stend nr. 24 ja 27
Trident OÜ
Aadress: Redis 6-57, 78401 Tartu, Estonia
E-mail: dental@trident.ee
Koduleht: www.trident.ee
Telefon: +372 566 46281
Tegevusala: Hambaravi ja hambaproteesimise materjalid ja seadmed
Tooted: Unident, Mectron, Bego Dental, Dentaurum, Vita, Medesy, Keystone,
Whitesmile, Whitewash Laboratory, Sabilex, Pastelli, Rhein83, Zhermack, Davis
Schottlander, X-ray, Dreve, Euronda, Lactona, Bego Implant, Komet Dental, Hager
Werken, Emmident, Tokuyama Dental, Smileline, Mirror
Stend nr. 04
TT Dental OÜ
Aadress: Hobujaama 4, 15068 Tallinn, Estonia
E-mail: info@ttdental.ee
Koduleht: www.ttdental.ee
Telefon: +372 5115 257
Tegevusala: hambaravis kasutatavad materjalid ja seadmed / implantaadisüsteemid,
luumaterjalid, membraanid ja kirurgiainstrumentid / seminarid, koolitusreisid ja
hands-on õpitoad
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Tooted: implantataadisüsteemid, luumaterjalid, membraanid, instrumendid, kirurgia
vahendid, endodontia, fiibersüsteemid, valguskõvastuvad komposiiidid, esteetiline
hambaravi ja restauratsioonid, bondingusüsteemid, kinnitustsemendid, jäljendmaterjalid, desinfitseerimis- ja puhastusvahendid, ühekordsed vahendid, kabinetivalgendus,
koduvalgendus, ortodontia, abivahendid, suuhügieenitooted, laborivahendid
Stend nr. 55
Unident AB
Aadress: Västerhavsvägen 2, 31142 Fallkenberg, Sweden
E-mail: info@unident.se
Koduleht: www.biomet3i.com
Telefon: +358 40537 6358
Tegevusala: Biomet 3i implants
Stend nr. 23
Ursus OÜ
Aadress: Kirsi 48, 80010 Pärnu, Estonia
E-mail: info@ursus.ee
Koduleht: www.ursus.ee
Telefon: +272 44 76 080
Tegevusala: Esmatarbe- ja majapidamiskaupade hulgimüük
Tooted: Jordan suuhügieen
Stend nr. 56
Vilniaus Medicinos Servisas UAB
Aadress: Mindaugo g. 23-116, 03214 Vilnius, Lithuania
E-mail: vilmedservis@gmail.com
Koduleht: www.waterpik.lt
Telefon: +37061118797
Tegevusala: Waterpik distributor in baltic states
Tooted: Waterpik oral irrigators and sonic toothbrushes.
Stend nr. 33
W&H Nordic AB Eesti filiaal
Aadress: Pallasti 40-22, 11413 Tallinn, Estonia
E-mail: tonu.masing@whnordic.ee
Koduleht: www.wh.com
Telefon: +372 50 944 70
Tooted : W&H (Austria), SENDOLINE (Rootsi) esindus Eestis. EMS (Šveits), NITRAM
DENTAL (Taani), YOUNG (USA) esindaja Eestis
Stend nr. 15
Wrigley Baltics Eesti Filiaal UAB
Aadress: Laki 9a, 10621 Tallinn, Estonia
E-mail: janek.keernik@wrigley.com
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Telefon: 511 66 89 /654 6601
Tegevusala: Wrigley toodete esindus Eestis
Tooted: Orbit ,Five, Lockets, Skittles
Stend nr. 10a
OneMed OÜ
Aadress: Pärnu mnt. 501, Laagri
E-mail: piret.ahonen@onemed.com
Koduleht: www.onemed.com
Telefon: +372 650 3640
Tegevusala: . meditsiinitarvikute müük
Tooted:
Sempercare uuringukindad. Sempermed operatsioonikindad. Evercare
uuringukindad, maskid, mütsid, kitlid, ühekordne operatsioonipesu. Ühekordne
sterilisatsiooni pakkematerjal. Selefa tampoonid, tupsud ja vatirullid. Skalpelliterad ja
ühekordsed skalpellid.
Stend nr. 7a
Algol Phatma OÜ
Address: Peterburi tee 44 Tallinn, Estonia
E-mail: info.pharma.ee@algol.ee
Koduleht: www.algolpharma.fi
Telefon: +372 605 6014
Stend nr. 19a
ASTRAVITA JSC
Aadress: ZALGIRIO 88A, VILNIUS, LITHUANIA
E-mail: astravita@gmail.com
Koduleht: www.astravita.lt
Telefon: +370 68 757 133
Tegevusala: Wholesale and retail trade, Dental equipment and dental products.
Medical goods for dentists, for dental technicians. Disinfectants. Toothbrushes and
toothpaste. Medical clothing, footwear for medics, seminars, trainings.
Tooted: DMG dental, Acurata, Saniswiss, Edel White, Zirc, Eldan, Medora,
Peterlegwood, Ucak, Anger, Cerkamed, Roder
Dentaltec OÜ
Aadress: Valge 4b-1, Tallinn, Estonia
E-mail: info@dentaltec.ee
Koduleht: www.dentaltec.ee
Telefon: +372 53 422 564

Eksponendid

46

ehp.ehl.ee

