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NORDEA KONTSERDIMAJA
27.-29.08.20152015

9:15 Avasõnad 
dr Marek Vink, EHL president 
9:30 Kaarieseraviga tagasi dr Blacki juurde?
prof Dan Ericson (Rootsi)
(Inglise keeles, sünkroontõlge eesti keelde)

10:45 Õpime teiste vigadest. Mis ja miks läks valesti proteetilises ravis?
dr Michael Braian (Rootsi)
(Inglise keeles, sünkroontõlge eesti keelde) 
12:00 Probiootikumid ja suutervis
prof Christina Stecksén-Blicks (Rootsi)
(Inglise keeles, sünkroontõlge eesti keelde) 
12:45 Lõuna 
13:45 Varane mitteinvasiivne ja minimaalselt invasiivne kaarieseravi kui oluline täiendus klassikalisele 
kaarieseravile 
prof Ivo Krejci (Šveits)
(Inglise keeles, sünkroontõlge eesti keelde) 
15:00 Miks vajaks Eesti Hambaarstide Koda? Koja võimalused võrreldes mittetulundusühinguga 
Jörg Krainhöfner (Austria)
Inglise keeles, sünkroontõlge eesti keelde 
15:30 Austria Hambaarstide Koja kogemus assistentide kooli käivitamisel
dr Wolfgang Doneus (Austria)
(Inglise keeles, sünkroontõlge eesti keelde) 
16:00 Lihtsad lahendused lõualuumahu taastamiseks
dr Marko Blašković (Horvaatia)
(Inglise keeles, sünkroontõlge eesti keelde) 
16:45 HAPPY HOUR MESSIL!

9:30 Nakkusohutus kui õe ja arsti ühine eesmärk ravi kvaliteedi tagamisel 
Katrin Toompuu (Eesti) 
10:15 “7 magamata ööd” enne Terviseameti kontrollvisiiti. Potjomkinlus 21. sajandil?
dr Karmo Vunk (Eesti)
10:45 Krooniliste dermatooside väljendus limaskestadel
prof Külli Kingo (Eesti) 
11:30 Hambatervis rahvameditsiinis
prof Marju Kõivupuu (Eesti) 
12:00 Miks ja kuidas kontrollida sterilisatsiooniprotsessi?
Tiina Schmidt (Eesti) 
12:30 Projekti “Laste hammaste tervis” tulemid? Kuidas neid igapäevapraktikas kasutada?
dr Liis Talvik, dr Anastassia Kuldmaa (Eesti) 
13:15 Lõuna 
14:00 Digiajastu – hambatehnikust inseneriks
dr Michael Braian (Rootsi)
(Inglise keeles, ilma tõlketa!)

16:00- 17:00 VKHSi üldkoosolek (hambatehnikute üldkogu)
Jekaterina Kruusimäe (Eesti)
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9:00 Halitoos 
prof Mare Saag (Eesti)
9:30 Peetunud kaniinid 
dr Tiina Sõlg (Eesti)
10:15 Piimamolaaride restaureerimine ajutiste metallkroonidega 
dr Aleksei Rätsep (Eesti) 
11:15 Müofunktsionaalne ravi – meeskonnatöö
dr Triin Jagomägi (Eesti) 
11:45 Parodontiit – moodsa elustiili haigus
dr Ene-Renate Pähkla (Eesti) 
12:30 Ortodontia võimalused parodondi kahjustuse korral 
dr Kirsten Nigul (Eesti) 
13:00 Lõuna
14:15 Millise ortodontilise ravi eest HK maksab? Millal on õige hetk saata laps ortodondi juurde?
dr Katri Herman (Eesti)
14:45 Bruksismi kaped praktikas
dr Martin Martma (Eesti)
15:15 Preproteetiline ortodontiline ravi
dr Eliis Vengerfeldt (Eesti)
16:00 Kas sebral on mustad või valged triibud? Endodontiline dilemma
dr Veiko Vengerfeldt (Eesti)
16:45 Lõpusõnad 

10:00 Terved hambad – arsti ja patsiendi jagatud vastutus
dr Kaidi Tamm (Eesti)
10:30 Ergonoomika olulisus ja rakendamine hambaravikabinetis 
dr Annika Küüdorf (Eesti)
11:00 Hambaraviõe roll suutervise edendamisel 
sh Marju Luht (Eesti)
11:30 Tööheaolu ja vaimne tervis hambaravis. Positiivsed töösuhted, nende loomine ja hoidmine tiimis 
Taimi Elenurm (Eesti)
12:15 Lõuna 
13:15 Temporomandibulaarliigese haigusseisundite füsioteraapia
füsioterapeut Nele Pihla (Eesti)
14:00 Kuidas on käivitunud hambaravikaartide saatmine tervise infosüsteemi?
Mari Asser (Eesti)
14:30 Uneaegsed hingamishäired
dr Heisl Vaher (Eesti)
15:00 Hambumuskõrguse tõstmine prefabritseeritud oklusioonipanustega
ht Martin Lampl (Austria)
(Inglise keeles lühikese järeltõlkega!)

16:00 Syneron LiteTouch Er:YAG laserseade hambaravis
prof Georgi Tomov (Bulgaaria)
(Inglise keeles lühikese järeltõlkega!)

Laupäev 29. august 2015 
Suur saal, Nordea Kontserdimaja: 

Väike saal, Artise kinosaal:

ehp.ehl.ee | ehp@ehl.eeKorraldajal on õigus teha muudatusi konverentsi programmis!
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Kell 9.30–10.45

Kaariese raviga tagasi dr BlacKi juurde
Maailmas on vähe on inimesi, kes ei põeks kaariesehaigust. 
Kuigi haigus on sama, mis G.V. Blacki päevil, on ravivõima-
lused drastiliselt paranenud. Sellest hoolimata tuleb tunnis-
tada, et võimalusi kaariesehaiguse ravimisel ei rakendata täiel 
rinnal, seda eriti kaariese ennetuse osas.

Me teame, et ei ole olemas igavest hambatäidist, sest taga-
järgedega tegeledes jääb kaarisehaiguse põhjus kõrvaldamata, 
mistõttu pole ka täidismaterjali eluiga kuigi pikk.

Loeng keskendub mitmele kaariese ennetamise ja raviga 
seotud teemale, lähtudes patsiendi ja hambaarsti käitumis-
mustritest Blacki aegadest tänaseni ja tänasest tulevikku.

Räägime täidise elueast seoses kaariese levikuga rahvastiku 
tasandil. Samuti arutame kaariese leviku ja kontrollvisiitide 
intervallide seostest täidismaterjali elueaga rahvastiku tasandil.

Esitamisele tulevad tõhusad ja tõenduspõhised ravivõima-
lused, mis põhinevad Rootsi täiskasvanute kaarieseravi riik-
likel suunistel.

Professor Dan Ericson lõpetas 1978. aastal 
Göteborgi Ülikooli ning seejärel tegutses Rootsis 
Malmö Ülikooli odontoloogiateaduskonnas ja 
erapraksises 2001. aastani. 1984. aastal kaitses ta 
doktoritöö, sai 1985–1986 Kanada Meditsiinilise 
Uurimisnõukogu järeldoktorantuuri stipendiumi ja 
on alates 2004. aastast olnud Malmö Ülikooli kario-
loogia professor. 

Dan Ericson on töötanud mitmel ametikohal prodekaani ja odonto-
loogiateaduskonna bakalaureuse õppejuhina. Tema nimel on ligikaudu 
sada publikatsiooni ja patenti. Samuti on ta kirjutanud peatükke õpikutes-
se, koostanud hambaarstiteaduse alaseid raamatuid arstidele, kirjutanud 
ravimite kuritarvitamisest ja suuõõnehaigustest, andnud välja karioloogia-
õpiku ja arvustanud teadustöösid, keskendunud seejuures eelkõige mini-
maalselt invasiivsele hambaravile. 

Alates 1983. aastast on Dan Ericson andnud hambaravikolleegidele 
üle 200 koolituskursuse. Aastatel 2008–2011 oli ta riikliku täiskasvanute kaa-
rieseravi suunise koostamise töörühma esimees ning alates 2008. aastast 
on ta Rootsi Tervise ja Heaolu Nõukogu teadusnõunik.

eHP 2015 PÕHiPrOgraMM
reede, 28. august – suur saal, NOrdea KONtserdiMaja

Kell 10.45–12.00

ÕPiMe teiste vigadest. Mis ja MiKs läKs valesti PrOteetilises ravis?
Mõnikord meie planeeritud ravi ei õnnestu, mõnikord veavad 
materjalid alt ja mõnikord ei ole patsient ravijärgselt koos-
tööaldis. Analüüsime ravijuhtumeid ja lahendame neid koos.

MichaEl Braian lõpetas 2005. aastal Rootsi Malmö 
Ülikoolis hambaarstiteaduse eriala ja on siiani seotud 
õpilaste koolitamisega. Enne seda lõpetas Michael 
Braian sama teaduskonna hambatehniku eriala. 
2010. aastal sai ta üliõpilastelt parima õppejõu au-
hinna. Praegu on ta tehnoloogia ja materjaliteadu-
se osakonna teadur, Rootsi Malmö Ülikooli odonto-
loogia teaduskonna hambaproteetika osakonna doktorant ning töötab 
erapraksises Malmös.

Michael Braian on tuntud oma pedagoogiliste loengute poolest, ka-
sutades lihtsate kui ka keerukate proteetikaprotseduuride tutvustamiseks 
filme ja illustratsioone. Ta on tegevarst ja pühendunud teadlane, kes uu-
rib implantaate ja prostodontilisi protseduure. 2014. aastal võitis ta tele-
visioonis ülekantud riikliku pedagoogilise esitluse võistluse nimega Forskar 
Grand Prix, mille osaline korraldaja on Rootsi valitsus. Jätke koju paber ja 
pastakas, võtke sisse mugav asend ja nautige tema esitust.
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Kell 12.00–12.45

PrOBiOOtiKuMid ja suutervis
Probiootiliste lisandite roll suuhügieenis on järjest huvipak-
kuvam teema, kuna ilmnenud on tõendeid inimeste biokilede 
olulisusest tervisele ja heaolule. Metaboolse aktiivsuse, koa-
gulatsiooni, kasvu inhibeerimise, bakteriotsiinide tootmise 
ja adhesiooni in vitro uuringud on välja toonud probiootilise 
laktobatsilli ja bifidobakteri kasuliku mõju suuõõne mikroo-
biökoloogia modulatsioonile. 

Kliinilised katsed on tõestanud, et igapäevane probiootiku-
me sisaldavate piimatoodete tarbimine võib takistada juure-
kaariese levikut ja vähendada kaariese teket, parandada üldist 
tervist ning vähendada antibiootikumide tarvitamise vajadust 
koolieelses vanuses laste seas. Samuti on uuringud näidanud, 
et probiootikumitabletid võivad toimida immuunsuse mo-
dulatsiooni teel ning vähendada gingiviiti ja parodontiiti, eriti 
kui tablette tarvitatakse lisaks tavapärasele hambakivi eemal-
damisele ja juurepinna silumisele. 

Loeng annab ülevaate nüüdisaegsetest probiootikumidest ja 
nende kliinilistest kasutustavadest suuõõnehaiguste primaar-
ses ja sekundaarses preventsioonis.

christina stEcKsén-BlicKs (1949) lõpetas Umeå 
Ülikooli 1974. aastal ja sai doktorikraadi 1985. aastal. 
Järgmisel, 1986. aastal lõpetas samas ülikoolis odon-
toloogia teaduskonna pediaatrilise hambaarstitea-
duse ja suuõõne mikrobioloogia osakonna. Aastast 
2003 on töötanud Umeå Ülikoolis lektorina ja ham-
baarstiteaduse dotsendina(2004). 

C. Stecksén-Blicks on pediaatrilise hambaarstiteaduse professor 
Umeå Ülikoolis alates 2011. aastast. Pediaatrilise hambaarstiteadu-
se üksuse juhataja ja Põhja-Rootsis asuva haruldaste suuõõnehaiguste  
uurimiskeskuse juht. Ta kuulub Rootsi Hambaraviseltsi, Rootsi Pediaatrilise 
Hambaarstiteaduse Akadeemiasse, Rahvusvahelisse Hambaarstiuuringute 
Liitu, Rahvusvahelisse Pediaatrilise Hambaarstiteaduse Liitu.

Kell 13.45–15.00

varajaNe MitteiNvasiivNe ja MiNiMaalselt iNvasiivNe  
Kaarieseravi Kui OluliNe täieNdus KlassiKalisele Kaarieseravile
Arvestades patsiendi kogu eluiga ei ole traditsiooniline kaariese 
ennetamine tõhus. Just seetõttu on vajalik rakendada ka alter-
natiivseid kaariese ennetamise meetodeid, kombineerides neid 
mitteinvasiivse ja minimaalselt invasiivse raviga. Õigeaegne 
interventsioon ja ülalhoidev ravi kogu elukaare vältel aitab 
ära hoida hammaste eemaldamist kaariese tüsistuste tagajär-
jel. Loeng tutvustabki seda kontseptsiooni konkreetsete klii-
niliste juhtude näitel.

ivo KrEjci on lõpetanud Šveitsi Baseli Ülikooli, sai 
1986. aastal hambaarstiteaduse doktorikraadi ja 
1993. aastal Šveitsis Zürichi Ülikoolis eradotsendi 
kraadi. 

Ivo Krejci on Hambaravimaterjalide Akadeemia 
liige ja tal on Šveitsi Preventiivse ja Restoratiivse 
Hambaarstiteaduse Ühingu magistridiplom.  
Ta on Šveitsi Preventiivse ja Restoratiivse Ham ba arstiteaduse Ühingu endi-
ne president, Operatiivse Hamba arsti teadusakadeemia Euroopa Sektori 
endine president, ajakirja Journal of Dental Research endine toimetuse 
liige ning mitme erineva ühenduse liige. 

Prof Krejci on avaldanud üle 270 artikli ja raamatupeatüki restauratsioo-
nist, esteetikast, posterioorsetest komposiitidist, hambatooni adhesiivsetest 
panustest ja adhesiivsetest hambavagude sildadest, valguskõvastamisest, 
adhesioonist, klaasionomeeridest, alusmaterjalidest, viimistlustehnikatest, 
kompomeeridest ja laseritest ning on välja andnud kolm õpikut. 

Prof Krejci on olnud üle 60 doktoritöö juhendaja, pidanud loenguid pal-
judel rahvusvahelistel teadusüritustel ja kursustel. Praegu on ta hambaars-
titeaduse professor ning karioloogia ja endodontoloogia teaduskonna esi-
mees, preventiivse hambaarstiteaduse ja primaarse suuhügieeni osakon-
na direktor ning Šveitsi Genfi Ülikooli hambaarstiteaduskonna president.
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Kell 15.00–15.30

MiKs OleKs eestis vaja HaMBaarstide KOda  
ja Mis ON selle eelised MittetuluNdusüHiNgu ees? 
Koja/liidu juriidiline staatus. 
• Koda on loodud seaduse, liit põhikirja/sisereeglite alusel.
• Kojal on seadusega tagatud teatud õiguspädevused. 
• Kojas on liikmesus kohustuslik, liidus vabatahtlik. 
• Koda võib rakendada distsiplinaarkaristusi, liit võib liik-

meid liidust välja arvata.

Koja/liidu poliitiline staatus. 
• Kojal on tagatud osalus riiklikus (tervise)poliitikas, liit peab 

ennast ise kehtestama. 
• Kojal on institutsionaalne ligipääs ministeeriumidele ja tervis-

hoiuasutustele, liit peab ligipääsu ise taotlema. 
• Koda tunnistab välismaiseid diplomeid, liit peab alluma riik-

likele otsustele.

Koja/liidu majanduslik olukord. 
• Kojal on õigus pidada läbirääkimisi sotsiaalkindlustuse 

küsimustes kõigi hambaarstide nimel, liidul ainult oma 
liikmete eest. 

• Liikmete kohustusliku liikmesuse tõttu on kojal tagatud 
regulaarne sissetulek, mis võimaldab palgata erialatööta-
jaid, liit sõltub liikmete arvust, mistõttu võib regulaarse 
sissetuleku puudumine tähendada probleeme erialatööta-
jate palkamisel.

Olukord Euroopas. 
• Pooltel riikidel on kojad, pooltel ei ole. 
• Pärast 1989. aastat otsustas mitu Ida-Euroopa riiki võtta 

üle hambaarstiteaduse kojasüsteemi.

jörg KrainhöfnEr õppis Viini Ülikoolis juristiks. 
Alates 1983. aastast töötas ta Austria Hambaarstide 
koja juristina, 1994. aastast sai temast hambaarsti-
de koja juhataja. Alates 1995. aastast CED, ERO ja 
FDI Austria delegatsioonide õigusnõunik. Praegu on 
Jörg Krainhöfner 2006. aastast Austria Hambaravi 
Koja tegevdirektor.

Kell 15.30–16.00

austria HaMBaarstide KOja KOgeMus assisteNtide KOOli KäivitaMisel
• Õiguslik raamistik: uuendatud aprillis 2012. 
• Amet: profülaktika assistent. Hariduskäik. Tööhõive – vaja-

lik. Nii praktiline kui ka teoreetiline. 3 aastat. 3600 tundi 
= 3000 praktilist + 600 teoreetilist tundi. 

• Hambaravi assistentide kool (Ülem-Austria, Linz). Piir kond-
liku Hambaarstide Koja juhendamisel. Hambaravi assis-
tentide seadusest lähtuvalt. Andmed kooli kohta: struktuur 
(õpetajate, õpilaste arv), toad – loengusaalid, tunniplaan, 
kulud.

• Kollektiivleping (Austria sotsiaalne partnerlus). Palk ja tei-
sed punktid.

Wolfgang DonEus (1953) lõpetas Innsbrucki 
Ülikooli 1979 ja 1981 Viini Ülikooli hambaarstiteadu-
se eriala. Ta oli CED, ERO ja FDI Austria delegaat 
aastatel 2003–2006 ja CED president 2009. aastast. 
Alates 1993. aastast Ülem-Austria Meditsiinikoja 
hambaravi osakonna esimees, 2006. aastast Ülem-
Austria Hambaarstide Koja esimees ja Austria 
Hambaarstide Koja aseesimees. Möödunud (2014. a) omistas Austria 
president W. Doneusele Obermedizinalrati (meditsiini vanemnõunik) tiitli.
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Kell 9.30–10.15

NaKKusOHutus Kui Õe ja arsti üHiNe eesMärK raviKvaliteedi tagaMisel
Euroopa Liidus haigestub aastas tervishoiuteenusega seotud 
nakkustesse ligi 4 miljonit patsienti ja sureb sellesse ligi 37 000  
haiget, kellest ligi kolmandikul on see antibiootikumresistent-
sus. Tervishoiuteenusega seotud nakkus on lokaalne või süs-
teemne nakkus, mida patsiendil ei olnud enne tervishoiuasu-
tusse minekut, vaid on tekkinud talle seal viibimise ajal või 
seal saadud ravi/tervishoiuteenuse osutamise tagajärjel.

Ühes enimkasutatud kvaliteedi definitsioonis tuuakse väl-
ja, et ravikvaliteet tähendab vigade puudumist ja peab olema 
suunatud kliendi vajaduste rahuldamisele ning tervise sälita-
misele/parandamisele.

Teadvustades neid fakte, on oluline rõhutada, et nii õde 
kui arst peavad hambaravikabinetis tagama nakkusohutuse. 
Tuleks ennetada maksimaalselt nakkuste ülekannet raviperso-
nalilt patsiendile, patsiendilt ravipersonalile, kolleegilt kollee-
gile, lähedastele, vältides nii nende haigestumist.

Loengus tuleb juttu võimalikest nakkuste ülekandemehha-
nismidest, a- ja antiseptika nõuetele vastavast töövahendite ja 
pindade dekontamineerimisest hambaravikabinetis, isikukait-
sevahenditest ja nende õigest kasutamisest, Terviseameti 2014. 
aastal avaldatud kätehügieeni juhendist jpm.

Katrin tooMpuu õppis Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis 
õendust, mille õpingud koos tasemeõppega kest-
sid 6 aastat. Psühholoogiahuvi viis teda edasi õppi-
ma Akadeemia Nordi, kus omandas bakalaureuse-
kraadi psühholoogias. Selles valdkonnas jätkab 
oma õpinguid tänaseni. Samuti peab K. Toompuu 
oma arenguteel oluliseks suhtlustreeneri kutse omandamist ning õpingud 
Tallinna Ülikooli andragoogika magistrantuuriõppes. 

Tööalast karjääri alustas ta kooli kõrvalt Tallinna Järve Haiglas õde-taas-
tusravispetsialistina. 

Aastast 2004 on K. Toompuu SA Tallinna Hambapolikliiniku õendusjuht. 
Ta on Eesti Õdede Liidu (EÕL) liige, Hambaraviõdede Seltsingu (HÕS) ju-
hatuse liige, Eesti Infektsioonikontrolli Ühingu (ESIC) liige ning EÕLi Tallinna 
ja Harjumaa piirkondliku aktiivi liige.

Kell 16.00–16.45

liHtsad laHeNdused lÕualuuMaHu taastaMiseKs
Autogeenset luud peetakse luu siirdamisel endiselt kullastan-
dardiks tänu selle osteoinduktiivsete, osteokonduktiivsete ja 
osteogeensete omaduste tõttu. Luud võetakse kas intra- või 
ekstraoraalsest piirkonnast, sõltuvalt luuharja defekti suuru-
sest. Kui tegemist on väikese luudefektiga, võetakse autogeen-
ne luu intraoraalselt kas retromolaar- või lõuatsi piirkonnast. 
Vaatamata autogeense luusiirde eelistele on selles tehnikas ka 
mitu negatiivset aspekti: teise operatsioonipiirkonna tekita-
mine, komplitseeritud paranemine, ebamugavus, suurem aja-
kulu jne, mis tihti on patsiendile vastuvõetamatu.

Khoury tutvustas ümbristehnikat kolmedimensioonilise 
kõvakoe siirdamiseks. Retromolaarpiirkonnast võetud õhu-
kese kortikaalluuplaadi abil kujundatakse luudefekt ümber, 
mille abil kaitstakse erilist luusiiret, mis paigaldatakse luu-
defekti ja plaadi vahele.

Autogeense luuplaadi võtmine ja ekstraoraalne trimmimine 
on vägagi nõudlik protseduur. Alternatiivina allogeenne doo-
norluuplaat lihtsustab Khoury tehnikat oluliselt – nii ajaliselt 
kui ka paranemise seisukohalt.

MarKo BlašKović on lõpetanud Rijeka Ülikooli 
hambaarstiteaduskonna 2003. aastal. Samal aas-
tal asutas Rijekas oma erapraksise. 2007–2008 õp-
pis implantoloogia magistriõppes. Aastal 2013 as-
tus hambaarstiteaduskonna dokorantuuri Zagrebi 
Ülikoolis, spetsialiseerudes suuõõne kirurgiale.

reede, 28. august – väiKe saal, artise KiNOsaal
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Kell 10.45–11.30

KrOONiliste derMatOOside väljeNdus liMasKestadel
Krooniliste dermatoosidega kaasnevad lööbed limaskestadel, 
mis on sageli krooniliste põletikuliste nahahaiguste esmaseks 
või ainsaks väljenduseks. 

Ettekandes käsitletakse kolme kroonilise põletikulise na-
hahaiguse – lameda lihheni, erütematoosluupuse ja villtõve 
– etiopatogeneesi, kliinilist pilti, diagnoosi, diferentsiaaldiag-
noosi ja ravi. 

Erilist tähelepanu pööratakse nimetatud haiguste limas-
kesta kahjustuste kirjeldamisele, diferentsiaaldiagnostilistele 
probleemidele ja ravivõimalustele. Kuna tegemist on haige-
tega, kes pöörduvad esmalt sageli just stomatoloogi poole, siis 
ettekande eesmärgiks on tutvustada dermatoloogide käsitlust 
nende haiguste diagnoosimisel ja raviplaani koostamisel, mis 
ei pruugi alati aga olla erialade vahel ühesugune.

Külli Kingo on TÜ Nahahaiguste kliiniku juhataja 
alates 2010. aastast ja SA TÜK Nahahaiguste kliiniku 
juhataja alates 2012. aastast. Alates 2010. aastast 
on ta olnud Kliinilise meditsiini doktorikooli projekti-
juht ja alates 2012. aastast TÜ arstiteaduskonna tea-
dusprodekaan. Tema peamiseks uurimissuunaks on 
krooniliste põletikuliste nahahaiguste (psoriaasi, viti-
liigo ja atoopilise dermatiidi) tekkes osalevate geneetiliste ja keskkondlike 
faktorite tuvastamine ja nende haiguste tekkemehhanismide selgitamine. 

Professor Külli Kingo teaduslike publikatsioonide üldarv ületab saja piiri, 
sealhulgas 48 CC publikatsiooni. 

Külli Kingo on Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Seltsi juhatuse liige 
ja Euroopa Dermatoveneroloogide Assotsiatsiooni (EADV) juhatuse liige.

Kell 10.15–10.45

"7 MagaMata ööd" eNNe terviseaMeti KONtrOllvisiiti.  
POtjOMKiNlus 21. sajaNdil?
Üks lihtne lugu hambaarsti silmade läbi sellest, kuidas üks 
täitsa tavaline hambaravikliinik ootas Terviseameti kontrolle 
ja kuidas selleks valmistuti.
• Mida me kartsime tol päeval ja mida me üldse oodata ei 

osanud?
• Millised hambaarsti kohustused ja õigused on kirja pan-

dud seadusandluses?
• Kas meid tulevad kontrollima kompetentsed kolleegid või 

ametnikud-bürokraadid?
• Kas ja kui tähtis on kollegiaalsus?

KarMo vunK lõpetas 2002. aastal Tartu Ülikooli 
arstiteaduse hambaravi erialal. Samast aastast on 
ta Pärnus OÜ Jannseni Hambaravi arst, juhataja ja 
omanik. 2004.–2006. aastal oli hambaarst Soomes 
Jyväsküläs ning aastatel 2002–2004 ka Pelgulinna 
polikliinikus ja Pärnu haiglas. Vunk kuulub ka Eesti 
Hambaarstide Liitu ja Pärnu Rotary klubi ridadesse.

Kell 11.30–12.00

HaMBatervis raHvaMeditsiiNis 
Tugevad ja terved hambad on läbi aegade olnud inimese elu-
jõu ja hea tervise sümbol. 

Ettekandes käsitletakse hammaste ja hammaste hügieeni 
ning tervishoiuga seotud rahvapäraseid uskumusi ning aru-
saamu; samuti antakse ülevaade hambahaiguste ravimise-
ga seotud rahvapärastest praktikatest kaugemast minevikust 
kuni tänapäevani. 

Ka hammaste eest hoolitsemisel ja hambahaiguste ravi-
misel on läbi aegade kasutatud kõiki rahvameditsiinis prak-
tiseeritavaid võtteid ja võimalusi, alates sõnamaagiast lõpeta-
des loodusraviga.

Marju Kõivupuu (1960) on folklorist ja kultuuriloo-
lane, kelle üheks uurimissuunaks on rahvameditsiin. 
Tema sulest on ilmunud mitmeid rahvameditsiini kä-
sitlevaid artikleid, neist "Haigus kui staatusesümbol: 
traditsioon, lähiminevik ja tänapäev" (2007) pälvis 
ajakirja "Akadeemia" aastapreemia "Naturalia" sarjas. 
Aastal 2000 ilmus tema sulest monograafia Võrumaa 
rahvaarstidest "Rahvaarstid Võrumaalt: noor ja vana Suri Hargla kihelkon-
nast" ning 2012. aastal ülevaade eesti rahvameditsiinist "Igal hädal oma arst, 
igal tõvel ise tohter. Sissevaade eesti rahvameditsiini." M. Kõivupuu töötab 
Tallinna Ülikooli maastiku ja kultuuri keskuse vanemteadurina.
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Kell 12.00–12.30

MiKs ja Kuidas KONtrOllida sterilisatsiOONiPrOtsessi? 
Steriliseerimine on meetod, mille käigus hävitatakse kõik 
eluvõimelised mikroorganismid. Ainus võimalus kontrolli-
da instrumendi steriilsust on hinnata sterilisatsiooniprotses-
si kvaliteeti. 

Loengu aluseks on Terviseameti 2014. aastal välja antud ju-
hend "Hambaravikabinetis kasutatavad meditsiiniseadmed".

Loengus käsitletakse järgnevaid teemasid:
• Mida tähendab steriliseerimine ja steriilne (kriitilised ja 

poolkriitilised instrumendid)?
• Milliseid autoklaavi tüüpe on lubatud kasutada ja miks?
• Kuidas ja millega kontrollida sterilisatsiooniprotsessi kva-

liteeti? Erinevate indikaatorite kasutamine.
• Indikaatorite lugemine ja tulemuste dokumenteerimine.

tiina schMiDt töötab Mediq Eesti OÜs tootejuhi-
na. Ta on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 
õe eriala ning Tallinna Pedagoogikaülikooli kursuse 
"Kutsepedagoogika". 

Tiina Schmidt on alates 2000. a töötanud õena, 
vanemõena. 2003. a asus ta tööle Tallinna Tervishoiu 
Kõrgkooli lektorina, hakates lugema õenduse eriala 
aineid sh a- ja antiseptikat. 

Alates 2007. a on ta töötanud ravimfirmas tootejuhina ning alates  
2013. a Mediq Eesti OÜs haiglatarvete ja meditsiinitehnika osakonnas, 
kus üheks tema vastutusalaks on sterilisatsiooni protsessi kontrolliga seo-
tud tooted. Seoses oma tööga on ta läbinud mitu sterilisatsioonitarvikute 
tootja korraldatud koolitust.

Kell 12.30–13.15

PrOjeKti "laste HaMMaste tervis" tuleMid?  
Kuidas Neid igaPäevaPraKtiKas Kasutada?
Ettekanne annab ülevaate HK rahastatud projekti "Laste ham-
maste tervis" raames loodud abimaterjalidest, mis on mõeldud 
laste, nende vanemate, aga ka õpetajate ja tervishoiutöötajate 
suuterviseteadlikkuse parandamiseks. 

Tutvustatakse kaariesehaiguse ennetamise juhist, õp-
pevideoid suutervisetunni pidamiseks lasteaias ja koolis. 
Juhendatakse, kust leida abimaterjale ja kuidas neid kasutada.

EHLi projekt annab ideid, materjale ja lisaks ühiskond-
likult kasulik olemisele boonusena võimaluse teenida ka 
täienduskoolituse punkte. Ettekanne tutvustab, mida saak-
sime teha, et muuta paremaks Eesti laste hammaste tervist. 
Tutvustatakse uusi materjale hambaarstidele, lastele ja laste-
vanematele jagamiseks, räägitakse EHLi pakutavast motivat-
sioonipaketist. See on käegakatsutavalt kasulik loeng, kust 
kõik kohalolijad lahkuvad väikse kingitusega. 

liis talviK on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteadus-
konna hambaraviosakonna 2002. aastal ja res-
tauratiivse hambaravi residenduuri 2005. aastal. 
Praegu on Tallinna Kaarli Hambapolikliiniku vanem - 
arst. Alates 2014. aastast osaleb projektis "Laste 
hammaste tervis".

anastassia KulDMaa on lõpetanud Tartu Ülikooli 
arstiteaduskonna hambaraviosakonna 2003. aas-
tal ja 2013. aastal organisatsioonikäitumise ma-
gistantuuri. Praegu töötab Studio Dental Care’is 
hambaarstina. Alates 2014. aastast osaleb projektis 
"Laste hammaste tervis".

Kell 14.00–16.00

digiajastu – HaMBateHNiKust iNseNeriKs
Tootmistäpsus hambalaboris võib olla probleemiks, tänu di-
gitaalsele töövoole on meil võimalik tootmist kontrollida tei-
sel tasandil. Loengus anname põgusa ülevaate nüüdisaegse 
hambaravi võimalustest.

MichaEl Braian lõpetas 2005. aastal Rootsi Malmö 
Ülikoolis hambaarstiteaduse eriala ja on siiani seotud 
õpilaste koolitamisega. Enne seda lõpetas Michael 
Braian sama teaduskonna hambatehniku eriala. 
2010. aastal sai ta üliõpilastelt parima õppejõu au-
hinna. Praegu on ta tehnoloogia ja materjaliteadu-
se osakonna teadur, Rootsi Malmö Ülikooli odonto-
loogia teaduskonna hambaproteetika osakonna doktorant ning töötab 
era praksises Malmös. 
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Kell 16.00–17.00

vKHsi üldKOOsOleK (HaMBateHNiKute üldKOgu)
Koosolekut juhivad Jekaterina Kruusimäe ja VKHSi taaselus-
tamise aktiivgrupp: Kaido Rinaldo, Meeli Lillemäe, Katrin 
Meikar, Rene Kaur, Andres August Annsoo, Rigo Vatsel, Ene 
Mõttus, Anton Lustsinski. 
• VKHSi taaselustamise vajadus. 
• Kokkuvõte aktiivgrupi tegevustest ja uutest ideedest. 
• Eelmiste aastate finantsanalüüs ning aastate 2015–2016 

eelarve ja tegevuskava tutvustus. 
• Tulevikuplaanide arutelu. 
• Kutsekojas valminud uus hambatehnikute kutsestandard. 
• Volinike valimine ja uue juhatuse valimine. 
• VKHSi põhikirja muutmine. 
• Digiajastu arengust hambatehnika erialal. 
• VKHSi organiseeritud koolituste ja mikroõpitubade tut-

vustus.

jEKatErina KruusiMäE on hambatehnik aastast 
1988, rakenduskõrgharidus hambatehnika erialal 
2003. On läbinud koolitusi nii Eestis kui välismaal.  
JK. Tehnik OÜ hambalabori omanik aastat 2002. Ta 
on korraldanud koolitusi hambatehnikutele ning ol-
nud õppejõud Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis hamba-
tehnika õppetooli tudengitele.

VKHSi esimees aastast 2006. Kutsekoja Tervishoiu ja Sotsiaaltöö 
Kutsenõukogu liige aastast 2006. 

 

lauPäev, 29. august – suur saal, NOrdea KONtserdiMaja

Kell 9.00–9.30

HalitOOs
Paljudel oma patsientidel ja ka tuttavatel väljaspool kliinikut 
tajume halba hingeõhku, mis võib olla suhtlemisel problee-
miks. 

Halitoosi esineb 50% eri vanusgruppides inimestel, lapsed 
kaasa arvatud. Tihti pole inimene ise üldse probleemist teadlik 
enne, kui keegi teine juhib sellele tähelepanu. 90% juhtudest 
peitub halitoosi põhjus suuõõnes. 

Eristatakse ehtsat ja pseudohalitoosi ning halitofoobiat. 
Sagedamini esineb ehtsa halitoosiga patsientidel katune keel 
ja gingiviit/parodontiit, samuti mõlemad samaaegselt; ham-
bad on ravimata või restauratsioonid tingivad toidu/katu re-
tentsiooni.

Halitoosi likvideerimine on põhiliselt hambaarsti pädevu-
ses ja on võimalik tavalistes hambaravikliiniku tingimustes. 
Halitoosi diagnoosimiseks ja raviks on hambaarstil oluline 
rakendada tõenduspõhiseid meetodeid, millistest annab üle-
vaate ka käesolev konverentsi ettekanne.

MarE saag on lõpetanud 1975. aastal Tartu Ülikooli 
arstiteaduskonna stomatoloogiaosakonna ja kaits-
nud 1991. aastal doktorikraadi Peterburi ülikoolis 
teemal "Parodondi seisund Eesti noortel". Alates 
2003. aastast TÜ stomatoloogiakliiniku juhataja, Tartu 
Ülikooli professor. M. Saag on olnud juhendaja nel-
jale kaitstud doktoritööle. Ta on kutsutud loenguid 
pidama Rootsi, Soome, Lätti, Leetu, Gruusiasse ja Venemaale.

M. Saag kuulub mitme tunnustatud erialaajakirja toimetuskolleegiu-
misse: Stomatologija, DentArt (Ukraina), Parodontologija (Venemaa) ja 
on aktiivselt tegev erialaorganisatsioonide töös, kuuludes näiteks IADR 
Scandinavian Divisioni juhatusse ja olnud ka selle organisatsiooni presi-
dent 2009–2010. Ta on Eesti Hambaarstide Liidu asutajaliige (alates 1995), 
asepresident (2008–2013), juhatuse liige 2013. aastast.

eHP 2015 PÕHiPrOgraMM
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Kell 10.15–11.15

PiiMaMOlaaride restaureeriMiNe ajutiste MetallKrOONidega
Ajutised metallkroonid on prefabritseeritud roostevabad kroo-
nid. Neid saab individualiseerida, adapteerida ja tsementee-
rida piimamolaaride peale, tagades sellega hamba lõpliku 
restauratsiooni kuni piimamolaari eksfoliatsioonini. Ajutiste 
metallkroonide kasutamine laste hambaravis on juba ammu 
muutunud pedodontia standardiks nii Ameerikas kui ka 
Euroopa riikides. Samal ajal ei ole Eestis nad millegipärast 
sugugi populaarsed.

Miks peaks kasutama roostevabu kroone tänapäevases laste 
hambaravi praktikas? Loengus käsitletakse juhtumitepõhiselt 
ajutiste metallkroonide paigaldamise näidustusi ja võimalu-
si. Räägitakse selle restauratsioonimeetodi eelistest ja otstar-
bekusest.

alEKsEi rätsEp lõpetas Tartu Ülikooli arstiteaduskon-
na hambaravi eriala 2009. aastal. Pärast lõpetamist 
töötas TÜ Stomatoloogia kliiniku lasteosakonnas. 
Alates 2010. aastast töötab ka Ida-Viru Keskhaiglas. 
Tegeleb lastehambaraviga, samuti raviga üldanes-
teesias mikroskoobiga. Peale selle on ta fokuseeri-
nud oma tegevuse ka endodontilisele ja restaura-
tiivsele ravile Tartus hambaravi erakliinikus Saral.

Kell 9.30–10.15

PeetuNud KaNiiNid
Ülemised kaniinid on tarkusehammaste järel sageduselt teised 
hambad, mis peetuvad, esinemissagedus 0,9–2,5% populat-
sioonist. Ortodontide igapäevatöös on peetunud silmaham-
bad sage probleem. Peetunud hamba lõualuust oklusiooni 
toomine võib kujuneda tõsiseks väljakutseks. Vaatleme erine-
vate ravijuhtude näitel eri vanusegruppides peetunud kaniini 
ravivõimalusi ja kaasnevaid komplikatsioone.

tiina sõlg on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteadus-
konna stomatoloogia eriala, läbinud internatuuri ja 
ortodontia residentuuri aastatel 1992–2004. Aastast 
2000 töötab OÜ Ortodontiakeskuses ortodondina. 
Eesti Ortodontide Seltsi juhatuse liige ja Maailma 
Ortodontide Seltsi liige.

Kell 11.15–11.45

MüOFuNKtsiONaalNe ravi – MeesKONNatöö 
Näo- ja lõualuude süsteemi põhifunktsioonid on imemine, 
neelamine, mälumine, hingamine, kõne ja miimika. Kui need 
funktsioonid ei toimi õigesti, siis häirub ka näo-ja lõualuude 
kasv. Mida varem avastame vigase funktsiooni ja korrigeerime 
selle, seda väiksem kahjustus jääb. 

Ortodondid saavad funktsioonianomaaliat diagnoosida lii-
ga hilja, kuna laps tuuakse ortodondi vastuvõtule kõige varem 
7–8-aastaselt, suuremalt jaolt aga 11–13-aastaselt. Avastades 
korraliku funktsioonianomaalia alles teisme eas, on selle 
probleemi parandamine juba palju raskem kui 1–3-aastasel  
lapsel. 

Funktsioonianomaaliate ravi toimub meeskonnatööna, sel-
lest antud ettekande raames ka räägin. 

Hea on, kui märkame funktsioonianomaaliat võimalikult 
vara, siis on meil võimalik last aidata palju efektiivsemalt ning 
kõige tähtsam ‒ ennetada suurte terviseprobleemide teket, 
mille ravi hilisemas elus osutub nii ühiskonnale kui ka perele 
kulukaks ja aeganõudvaks.

triin jagoMägi on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna stomato-
loogia eriala arst-stomatoloogina 1993. aastal ja Soome Kuopio Ülikooli 
magistriõppe 1995. aastal. Täiendas end Edinburghi Kuninglikus kirurgia-
kolledžis (The Royal College of Surgeons of Edinburgh). 

T. Jagomägile anti 2012. aastal Tartu Ülikoolis arstiteaduse filosoo-
fiadoktori kraad. Triin Jagomägi on pikka aega seotud olnud Tartu 
Ülikooli stomatoloogiakliinikuga, töötades seal nii assistendi kui arst- 
õppejõuna. Aastast 2014 on sealsamas ortodontia dotsent. 

Aastatel 2009–2015 juhendas ta 10 hambaravi eriala üliõpilase diplo-
mitööd, 3 ortodontia residentuuri lõputööd, 2 magistritööd. Juhendamisel 
on 2 doktoritööd.

T. Jagomägi on Euroopa Ortodontide Seltsi (European Orthodontic 
Society) ja Maailma Ortodontide Seltsi (World Federation of Orthodontists) 
liige. Ta on olnud nii Eesti kui Balti Ortodontide Seltsi president ja alates 2006. 
aastast EOSi juhatuse liige. CEN (Euroopa Standardikomitee) TC 424 pro-
jektikomitee – osaleb huule- ja suulaelõhedega laste varajase ravi stan-
dardite väljatöötamise töögrupis. 



august 201582

Kell 11.45–12.30

ParOdONtiit – MOOdsa elustiili Haigus
Parodontiit on hamba kinnituskudede põletikuline infekt-
sioosne haigus. Parodontiidi korral on põletikust haaratud ku-
dede kogupindala u 39 cm2. Sellise suure põletiku immuun-
vastus ei jää ainult lokaalseks protsessiks, vaid immuunsüsteem 
aktiveerub üle kogu organismi. Seega põhjustab parodontiit 
paljudes organites ja organsüsteemides reaktiivseid muutusi.

Parodontiidi diagnoosimine ja ravi on vajalik selleks, et 
stabiliseerida ja ära hoida organismis teisi haigusi, näiteks 
kardiovaskulaarhaigusi ja nende tüsistusi – insulti ja infarkti. 

Seosed parodontiidi ja üldhaiguste vahel on kahepoolsed. 
Nimelt loovad üldhaigused või seisundid omakorda tingimu-
sed parodontiidi tekkeks ja takistavad parodontiidi paranemist. 

Loeng käsitleb elustiili ja tervise ning parodondi seisukorra 
kahepoolseid seoseid.

EnE-rEnatE pähKla (1970) lõpetas Tartu Ülikooli 
1995. aastal, stomatoloogi kutse sai 1996. aastal. 
Aastatel 1996–1998 täiendas end restoratiivse ham-
baravi alal Helsingi Ülikoolis. 

E.-R. Pähkla sai Tartu Ülikooli doktorikraadi 2011. 
aastal.

Kell 14.15–14.45

Millise OrtOdONtilise ravi eest HK MaKsaB? 
Millal ON Õige HetK saata laPs OrtOdONdi juurde?
Loengus vaatame, millises vanuses millise hambumuse ravi te-
hakse. Alustame noorimatest ortodontilist ravi ja jälgimist vaja-
vatest patsientidest, fotode ja röntgenpiltide põhjal näitlikustame, 
milliseid hambumusanomaaliaid arstitakse ravikindlustusrahade 
eest. Praegu tasustatakse alla 19-aastaste isikute ortodontiline ravi 
järgmiste diagnooside korral: (1) prognaatne hambumus sagitaal-
se lahiga 9 mm ja enam; (2) progeenne hambumus; (3) lahiham-
bumus, kui kontaktis on ainult molaarid; (4) peetunud jäävint-
sisiivid või kaniinid; (5) kui puudub intsisiiv, kaniin või rohkem 
kui üks hammas lõualuu kummalgi poolel; (6) huule-suulaelõ-
he ja muud näo-lõualuusüsteemi kaasasündinud väärarengud.

Katri hErMan on lõpetanud Tartu Ülikooli ja spet-
sialiseerunud ortodondiks. Ta on Eesti Hambaarstide 
Liidu ja Eesti Ortodontide Seltsi liige, aastast 2011 on 
ta Eesti Ortodontide Seltsi president. Alates aastast 
2012 töötab Kliinik32 ortodondina.

Kell 12.30–13.00

OrtOdONtia vÕiMalused ParOdONdi KaHjustuse KOrral
Ortodontiline ravil on oluline roll nüüdisaegses, kompleksses 
parodontiidi ravis. Breketravi võimaldab taastada hammaste 
asendid, parandada hambumust ja esteetikat ning kindlustada 
hammaste püsimise saavutatud asendites. Loengus käsitletak-
se nii ravist saadavat kasu kui räägitakse ka selle võimalikest 
negatiivsetest mõjudest. 

KristEn nigul on lõpetanud Tartu Ülikooli ja spet-
sialiseerunud ortodondiks Tartu Ülikoolis. 2004. 
aastal sooritas ta oma erialal eksami Edinburghi 
Kuningliku Kirurgiakolledži juures: Part II: Membership 
in Orthodontics. Autasustatud selle eest medaliga 
Overseas Medal 2005. Osalenud konverentsidel ja 
koolitustel Eestis, Prantsusmaal, Inglismaal, Soomes, 
Lätis, Leedus, Venemaal, Dubais, USAs, Austraalias ja mujal. Ta on Eesti 
Ortodontide Seltsi koolitusjuht, Maailma Ortodontide Seltsi, Ameerika 
Ortodontide Assotsiatsiooni liige ja Edinburghi Kuningliku Kirurgiakolledži 
liige. Erialased suundumused: ortodontiline ravi parodontoloogilistel-  
ja proteesipatsientidel. Teadushuvid: juure resorptsioon.
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Kell 14.45–15.15

BruKsisMi KaPed PraKtiKas
Bruksismi peatamiseks ei ole tänini leitud teaduslikult tõesta-
tud ning kindlalt toimivat meetodit. Kaped on enimkasuta-
tud abivahendid, millega bruksismi tõttu hammaste kulumist 
takistada või seda vähendada. 

Kapesid võib võrrelda vihmavarjudega – mõlemad – nii 
kape kui ka vihmavari on kaitseks, kuid protsessi ennast need 
ei peata. Lisaks kulumise vähendamisele kaitsevad kaped ka 
hammaste ja restauratsioonide (täidiste, kroonide, implantaa-
tide) murdumise eest. Lisaks töötab kape ka ajutise lahasena, 
hoides hambaid liigsete jõudude ja potentsiaalsete parodon-
diprobleemide eest. Kaped hajutavad oklusaalsed jõud ühtla-
selt ja on seetõttu ka periodontiumi ja pulbi kaitseks. Lisaks 
vabanevad bruksismi käes vaevlevad patsiendid tänu kapele 
hommikustest valudest. Ja viimasena, kuid mitte vähemtäht-
sana – kaped eemaldavad hammaste krigistamisest tekkiva 
ebameeldiva heli, mille üle lähedased kurdavad.

Kapedega seoses tekib alati palju küsimusi: kas kasutada 
pehmet või kõva kapet, kas ülalõual või alalõual? 

Martin MartMa (1982) lõpetas 2005. aastal Tartu 
Ülikooli hambaarstiteaduse erialal, 2012. aas-
tast õpib restauratiivse hambaravi residentuuris. 
Töötanud TÜ stomatoloogiakliinikus hambaarsti as-
sistendina, Citymed Hambakliinikus hambaarstina 
ja alates 2008. aastast tänaseni Kliinik32s. Aastatel 
2009–2011 pidas Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis loen-
guid aines "Kombineeritud proteesid". M. Martma on EHLi juhatuses  
ja Ameerika Kosmeetilise Hambaravi  Akadeemia liige.

Kell 15.15–16.00

PrePrOteetiliNe OrtOdONtiliNe ravi
Loengus käsitlen breketravi võimalusi, et luua sobivad tingi-
mused restauratiivseks ja proteetiliseks raviks. Ortodontilisele 
ravile suunajaks on sellisel juhul lõplikku restauratiivset ja 
proteetilist tööd teostav arst. 

Suunava arstiga koostöös korrigeerib ortodont hambumuse 
või üksikute hammaste asendi. Põhilised breketravi eesmärgid 
on hamba püstitõstmine, hambaruumi kujundamine, bone 
development, intrusioon, ekstrusioon.

Eliis vEngErfElDt on hambaarst, lõpetanud ja 
spetsialiseerunud ortodondiks Tartu Ülikoolis. Ta on 
Eesti Hambaarstide Liidu ja Eesti Ortodontide Seltsi 
liige. 2007. a sooritanud erialaeksami Edinburghi 
Kuningliku Kirurgiakolledži juures: Part II: Membership 
in Orthodontics. Osalenud konverentsidel ja kooli-
tustel Eestis, Saksamaal, Inglismaal, Lätis, Leedus.

Kell 16.00–16.45

Kas seBral ON Mustad vÕi valged triiBud? eNdOdONtiliNe dileMMa 
Kas Sebra on must loom valgete triipudega või hoopis valge 
loom mustade triipudega? See küsimus on tegelikult vastatud 
– kuid miks me ikkagi kõik seda vastust ei mõista? 

Kas me kõik näeme esemeid, objekte ja värve sarnaselt? 
Kas te usute et 2 x 2 ei ole alati 4 ja et "punane" tomat ei ole 
tegelikult mitte kunagi "punane".

Mida ja mille alusel me hindame, on raskeim küsimus me-
ditsiinis! Mis on "norm" ja mis on "normi piir", kes on need, 
kes on määranud normi ja normaalsuse?

Oma loengus püüan anda populaarteadusliku ülevaate eel-
mainitud küsimustest ja toon analooge ja võrdlusmomente 
endodontia temaatikast.

vEiKo vEngErfElDt on lõpetanud Tartu Ülikooli 
arstiteaduskonna hambaraviteaduse eriala 2003. 
aastal. Restauratiivse hambaravi residentuuri 2006. 
aastal. Ta on Tartu Ülikooli õppejõud aastast 2005. 
Praegu Tartu Ülikooli arstiteaduskonna doktorant. 

Lisaks õpingutele ja õpetamisele töötab kahes 
erapraksises Kaselo Hambaravi OÜs Põltsamaal ja 
Adoral OÜs Tartus. 

V. Vengerfelt täiendab ennast pidevalt nii Eestis kui välisriikides. On Key 
Opinion Leader Coltene Endo firmas, andes pidevalt loenguid ja prakti-
lisi koolitusi Baltikumis.
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Kell 10.30–11.00

ergONOOMiKa Olulisus ja raKeNdaMiNe HaMBaraviKaBiNetis
Tänapäeval on hambaravis kasutusel ergonoomilised seadmed: 
patsienditoolid, abilauad, arsti ja assistendi tool. Tihti võib 
juhtuda, et patsiendile, kes viibib kabinetis vaevalt tunni, on 
rohkem mõeldud kui töötajale, kes viibib seal terve tööpäeva.

Peamiste probleemidena võib välja tuua töötoolide vale ka-
sutuse, valesti seatud arvutitöökohad, valed töötasapinnad ja 
läbimõtlemata mööblipaigutuse, samuti väheste tööpauside 
tegemise, mis on viinud ülekoormuseni ja haiguste tekkeni.

 Hambaravitöötajate terviseprobleeme on võimalik enne-
tada kõigepealt töötajate endi teadmiste tõstmisega ergonoo-
miast ning tööajal aktiivsete pauside tegemisega.

anniKa KüüDorf lõpetas 1999. aastal Tartu Ülikooli 
üldarsti erialal, seejärel töötas Tööinspektsioonis 
tööinspektor-arstina 1999–2004.

Lõpetas 2004. aastal Tartu Ülikooli töötervis-
hoiuarsti eriala.

A. Küüdorf on töötanud eri töötervishoiuteenis-
tustes nii töötervishoiuarstina kui ka riskianalüüside 
tegijana. Välislektorina on ta loenguid pidanud Tartu Ülikooli Tervishoiu 
Instituudis, Tartu Maaülikoolis, Tallinna Ülikoolis, Tallinna Tehnikakõrgkoolis, 
Tervise Arengu Instituudis. 

2006. aastal lõi ettevõtte Töökeskkonna Haldus OÜ. Praegu on selle  
firma tegevjuht, töötervishoiuarst ja lektor. 

A. Küüdorf on läbinud kohalikke ja rahvusvahelisi töötervishoiukoolitu-
si. Ta on Töötervishoiuarstide Seltsi liige ja litsentseeritud esmaabiõpetaja.

Aktiivselt propageerinud töötervishoidu ja koostöös Sotsiaal minis-
teeriumiga aidanud koostada töötervishoiu juhendeid. Koostanud info-
materjali "Tervis ja karjäär" SA Innove tellimusel.

lauPäev, 29. august – väiKe saal, artise KiNOsaal

Kell 10.00–10.30

terved HaMBad – arsti ja PatsieNdi jagatud vastutus
Kindlasti puutuvad kõik hambaarstid iga päev kokku küsi-
mustega, kuidas motiveerida patsienti korralikult hambaid 
puhastama ja õigel ajal ravile pöörduma, et ennetada hamba- 
ja igemehaigusi. Me peaks jõudma selleni, et inimesed võtaks 
endale vastutuse oma tervise eest ega loodaks ainult arstile.

Et patsient hakkaks paremini puhastama oma hambaid, 
peab ta muutma oma väärtushinnanguid, elustiili ja ka ene-
sehinnangut. Väga oluline on jõuda inimeseni individuaalselt 
ja leida just talle sobiv hügieeniprotokoll, mis sobiks inimese 
elustiiliga ja samas oleks võimalikult efektiivne erineva ras-
kusastmega igemeprobleemide korral. Loengus räägime pat-
siendi motiveerimisest ja kordame üle hammaste puhastami-
se tehnikad nii kaugele arenenud parodontiidi kui ka tervete 
hammaste korral. 

Air-flow-meetod on efektiivne pigmendi eemaldamisel 
hammastelt, kuid lisaks on ta väga väärtuslik abinõu biofil-
mi eemaldamisel nii ravi käigus kui parodontiidi ravi säili-
tusfaasis.

Hambaarstil on oluline roll parodontiidi ennetamisel, kas-
vatades patsiendis lapsest saati õigeid hügieeniharjumusi, sõe-
ludes välja suurema parodontiidiriskiga patsiendid ja suunates 
nad õigel ajal spetsialisti juurde.

KaiDi taMM lõpetas Tartu Ülikooli arstiteaduskon-
na stomatoloogia osakonna 1999. aastal ja interni-
na SA TÜ Kliinikumi stomatoloogiakliiniku. Asus see-
järel aastal 2000 tööle OÜsse Stoma Hambaravi. 
Aastatel 2003–2004 oli mittekoosseisuline õppejõud 
TÜ stomatoloogia õppetooli juures. 2011. aastast on  
K. Tamm restauratiivse hambaravi eriarst pärast pa-
rodontoloogia suunitlusega õppekava läbimist. Autor on korraldanud pa-
rodontoloogia praktilisi koolitusi ja pidanud loenguid TÜ arstiteaduskonna 
täienduskeskuse juures. Ettekandja igapäevane töö hõlmab kaugele are-
nenud ja agressiivse parodondiidi ravi; igemekirurgiat sh regeneratiivset 
kirurgiat; paro-endolesioonide kombineeritud endodontilist ja parodon-
toloogilist sh kirurgilist ravi.
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Kell 11.00–11.30

HaMBaraviÕe rOll suutervise edeNdaMisel
Nüüdisaegses hambaravis on oluline keskenduda haiguste en-
netamisele, mitte tagajärgede ravile. Suuhügienisti igapäevatöö 
ongi nõustada iga patsienti olenemata tema vanusest, soost, 
rahvusest või elukutsest. Ta peaks soovitama õigeid suuhool-
dusvahendeid ja õpetama neid kasutama, selgitama välja pat-
siendi toitumisharjumused ja teavitada kaariese tekkepõhjusi.

Tõhusa motiveerimisega on võimalik paljugi ära teha, ka 
siis, kui meeskonnas puudub suuhügienist üldse või töötab 
hambaarst sootuks üksinda. Kas sellisel juhul on võimalik pak-
kuda kvaliteetset teenust ja kui suur on hambaravi assistendi/
õe roll suutervise edendamisel?

Marju luht  lõpetas 2002. aastal Dentese 
Tervishoiukooli ja alustas tööd suuhügienistina.

Praegu töötab Tartus OÜs Robert Luht ja Tallinnas 
OÜs Dental Art.

Aastast 2012 on suutervise edenduse koordinaa-
tor ja lektor projektis ''Laste hammaste tervis''.

Kell 11.30–12.15

tööHeaOlu ja vaiMNe tervis HaMBaravis.  
POsitiivsed töösuHted, NeNde lOOMiNe ja HOidMiNe tiiMis
Mis on tööheaolu ja kuidas seda oma tööelus hinnata?

Tööheaolu neli allikat: säästev sisekõne, positiivsed peegel-
dused, mõnusad mõttevahetused ja tasakaalustatud toimekus.

Kas ja kuidas on võimalik tõsta oma stressitaluvust?
Positiivsed suhted tööheaolu allikana: nende loomine ja 

hoidmine tiimis. 
Koostöö hambaravitiimis: hoiakud ja rollid, mis toetavad 

meeskonnatööd.

taiMi ElEnurM on tööpsühholoog, TTÜ Tööstus-
psühholoogia Instituudi ja EEK Mainori lektor. Ta on 
nõustaja ja superviisori töökogemus. T. Elenurm on 
Eesti Loovteraapiate Ühingu ning Eesti supervisiooni 
ja coaching’u ühingu liige, Eesti Personalitöö aren-
damise ühingu (PARE), ajakirja Personalipraktik toime-
tuse kolleegiumi liige. Käsitlenud oma esinemistes ja 
artiklites tervisepsühholoogia teemasid ning osalenud uurimustes tööväsi-
musest, tööstressist, tööheaolust ja tööle pühendumisest.

Kell 13.15–14.00

teMPOrOMaNdiBulaarliigese HaigusseisuNdite FüsiOteraaPia
Temporomandibulaarliigese haigusseisundite (TMH) ravi on 
Eesti füsioterapeutide seas küllaltki uus teema. Samas on füsio-
terapeut oluline liige interdistsiplinaarses meeskonnas. Orto-
donitakeskus on teinud pingutusi selle nimel, et koolitada vas-
tavaid spetsialiste ning pakkuda patsientidele mitmekülgset ravi. 

TMH on katustermin, mis hõlmab kõiki orofatsiaalseid seisun-
deid, mille puhul on haaratud temporomandibulaarliiges (TML), 
mälumislihased või ümbritsevad struktuurid. TMHsid iseloomus-
tavad sümptomid on valu ning palpatoorne hellus, TMLi liiku-
vuspiiratus ning liigeshelid. TMHd võivad viia mälumise, rääki-
mise ja teiste orofatsiaalsete funktsioonide häirumiseni. Krooniline 
valusündroom, mis võib kaasneda mitmete TMHdega, võib viia 
patsiendi elukvaliteedi languseni, sest piirab või takistab sotsiaal-
set suhtlust ning osalust tööga seotud situatsioonides.

Ettekandes tuleb juttu levinumatest TMHdest ning nende 
füsioterapeutilisest käsitlusest ravijuhtude näidetel. 

nElE pihla (1987) lõpetas 2010. aastal füsioteraa-
pia bakalaureuse astme Tartu Ülikooli kehakultuuri 
teaduskonnas ning seejärel omandas magistrikraadi 
2014. aastal samas ülikoolis. On töötanud poolteist 
aastat Järvamaa Haigla taastusravi osakonnas ning 
alates 2014. aastast Ortodontiakeskuse Tallinna klii-
nikus. Praegu tegeleb põhiliselt temporomandibu-
laarliigese haigusseisundite, orofatsiaalsete müofunktsionaalsete häirete-
ga ning ortognaatse kirurgia järgsete patsientidega. 
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Kell 14.00–14.30

Kuidas ON KäivituNud HaMBaraviKaartide 
saatMiNe tervise iNFOsüsteeMi?
Alates 1.07 2015 on kõigil Eestis tegutsevatel hambaarstidel 
kohustus edastada hambaraviandmeid tervise infosüsteemi 
elektroonilisele hambaravikaardile.

Tervise infosüsteemi vahendusel saavad tervishoiuteenuste 
osutajad andmeid vahetada ja näha teiste arstide poolt patsien-
di kohta saadetud terviseandmeid. Eesti E-tervise Sihtasutuse 
ülesanne on hallata tervise infosüsteemi ja ühtlasi monitoori-
da süsteemi edastatud dokumente.

Praeguseks, EHP toimumise ajaks, on hambaravikaardi 
edastuse kohustus kehtinud poolteist kuud. See on piisav aeg, 
et anda esimene hinnang, kuidas süsteem on omaks võetud, 
kuidas ja mida tuleks parandada, et süsteem oleks kasutaja-
sõbralik ja vastaks kasutajate vajadustele võimalikult hästi. 

Mari assEr on lõpetanud Tartu Ülikooli õigustea-
duste magistrantuuri. Ta on ligi 5 aastat töötanud 
EV Sotsiaalministeeriumis E-tervise osakonna projek-
tijuhi ja nõunikuna. 2014. aastast on andmearhitekt 
Eesti E-tervise Sihtasutuses, vastutades standardimi-
se osakonna töö eest.

Kell 14.30–15.00

uNeaegsed HiNgaMisHäired
Uneapnoe ehk unelämbustõbi on krooniliselt kulgev haigus, 
mille puhul tekib ülemistes hingamisteedes osaline või täielik 
kollaps ehk hingamistee langeb kokku. Tagajärjeks on nor-
maalse unerütmi häirumine ja hapnikusisalduse langus kehas, 
mille tõttu võivad tekkida haiguslikud muutused päevases käi-
tumises ning probleemid keerulisemate tähelepanunõudvate 
situatsioonide lahendamisel. 

Uneapnoe võib olla kerge, mõõdukas või raske, olenevalt 
sellest, kui palju hingamishäireid uneajal esineb. Teadlikkus 
uneapnoega kaasnevatest riskidest võimaldab vähendada 
haigusest tulenevaid riske patsiendile endale ning ümbritse- 
vatele.

Uneapnoe on keha üldine haigestumine, mille tõttu teki-
vad häired väga mitmes organsüsteemis. Uneapnoe soodustab 
südameveresoonkonna haiguste süvenemist (kõrgenenud ve-
rerõhk, südame rütmihäired, südamelihase infarkt, ajuinsult), 
samuti kaasneb sageli veresuhkru ja vererasvade ainevahetuse 
häireid (II tüübi diabeet, hüperkolesteroleemia); uneapnoega 
patsient on tihti ülekaaluline, kuna raske on leida motivat-
siooni ja energiat kaalulangetamiseks.

Uneapnoe ei teki üleöö ning aja jooksul kujuneb välja 
päevane liigne unisus, probleemid keskendumisel, aeglus-
tunud mõttekulg, suureneb unustamine ning häiritud on 
reaktsioonikiirus. Igapäevaeluga hakkamasaamine muutub 
keerukaks, kuna väheneb tööalane võimekus, suureneb oht 
õnnetusteks liikluses ja kodumajapidamises, elukvaliteet  
halveneb.

hEisl vahEr (1978) on Põhja-Eesti Regionaalhaigla 
pea- ja kaelakirurgiakeskuse kõrva-nina-kurguhai-
guste osakonna ülemarst ja Hea Une Keskuse juha-
taja. Ta kuulub nii Eesti Unemeditsiini Seltsi kui ka Eesti 
Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea-ja Kaelakirurgide 
Seltsi juhatuse liige.
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Kell 15.00–16.00

HaMBuMusKÕrguse tÕstMiNe  
PreFaBritseeritud OKlusiOONiPaNustega
Kaelavalu, peavalu, bruksism, TML-probleemid ja maloklu-
sioonist põhjustatud halb rüht on probleemid, mis tekitavad 
stressi ning on aja- ja rahakulukad.

Austria ettevõte Edelweiss Dentistry pakub minimaalselt 
invasiivset lahendust, võimaldades terviklikku taastamist, ka-
sutades selleks kasutusvalmis, laseriga paagutatud ja kompo-
siidist valmistatud emaili kestasid.

Edelweissi süsteem hõlmab eesmistele (VENEER) ja tagu-
mistele (VENEER) hammastele mõeldud anatoomilisi emai-
li kestasid, mis võimaldavad määrata ja reastada hambumust 
laboris ning säästa seeläbi aega ja raha.

Selle loengu käigus õpite VENEER JA OCCLUSION-VD 
kaudset paigaldamist krohvist mudelile, kasutades osaliselt re-
guleeritavat artikulaatorit.

Lisaks lihtsale paigaldusele on Edelweissi süsteem tei-
nud bioesteetilise hüppe nii hambaarstide kui ka patsientide  
jaoks.

Martin laMpl (1967) on lõpetanud 1987. aastal 
Viini Hambaarstiteaduste kooli ja 1991. aastal Genfi 
Hambaarstiteaduste Akadeemia. Pärast seda kuni 
aastani 1995 elas ja töötas nii Šveitsis, Austrias kui 
Saksamaal. 1995. aastal asutas Austrias Dornbirnis 
hambakliinik-labori Zahn Art.

Praegu loob kolmanda põlve hambaarst M. 
Lampl koos venna Stephan Lampliga täiuslikku bioesteetilise ja funktsio-
naalse hambaraviga tegelevat meeskonda, mis arendab kogu suu/CMD 
rehabilitatsioonitooteid ja peab sellel teemal ka loenguid. 

Tänu nende kogemusele ja paljudele lahendatud kliinilistele juhtude-
le on nad loonud Edelweissi tootesarja, et jõuda tulevikuhambaravini 
juba täna.

Kell 16.00

syNerON litetOucH er:yag laserseade HaMBaravis
Tehnoloogia areng võimaldab kasutada Er:YAG laserseadmeid 
hambaravis. Loenguga tutvustatakse ergonoomilist ja efektiiv-
set laserseadet LiteTouch, mis sobib nii kõvade kui pehmete 
kudede raviprotseduurideks. Loengus tutvustatakse konk-
reetse laserseadme tõenduspõhiseid eeliseid näiteks kaviteedi 
prepareerimisel, mittekarioosse hambakahjustuse töötlemisel 
ning hammaste ülitundlikkuse vähendamisel. Loengut illust-
reeritakse kliinilise pildimaterjaliga.

Kliiniline osa kirjeldab laserseadme abil tehtud hammas-
te ravi ja implantoloogia aspekte. Samuti käsitletakse igeme-
taskute, hambajuure pindade ja implantaatide puhastamist 
saastest, luu ja igemete kontuuride töötlemist ning biosti-
mulatsiooni.

Loeng on mõeldud eelkõige laserseadme potentsiaalsetele 
kasutajatele, aga ka neile, kes soovivad end selles valdkonnas 
täiendada.

gEorgi toMov lõpetas summa cum laude Plovdivi 
Meditsiiniülikooli Bulgaarias, kus ta sai magistrikraadi 
hambaarstiteaduses. 2009. aastal kaitses ta edukalt 
doktoritööd ning omandas filosoofiadoktori teadus-
liku kraadi. Ta on spetsialiseerunud operatiivsele 
hambaravile ja endodontiale (2008) ning suupa-
toloogiale (2011). Prof Tomov sai 2010. aastal APLI 
(Asia-Pacific Laser Institute) sertifikaadi. 2011. aastal edutati prof Tomov 
Plovdivi Hambaravi teaduskonnas suupatoloogia osakonna juhiks. Prof 
Tomov on WFLD (World Federation for Laser Dentistry) aktiivne liige ning 
laserhambaravi lektor nii Euroopas kui ka Aasias. 

Prof Tomovi teaduslikud huvid ning kliiniline praktika on keskendunud 
suupatoloogiale ning laseri rakendamisele hambaravis. Ta on rohkem kui 
40 täiemahulise publikatsiooni autor, mis on ilmunud erialastes hambara-
viajakirjades. Samuti on prof Tomov peamine uurimustöö läbiviija neljas 
teadusprojektis ning kaasautor hambaravi üliõpilaste jaoks mõeldud suu-
meditsiini õpikutes. Lisaks sellele on prof Tomov W&H (Austria) ja LiteMedics 
(Itaalia) kliiniline konsultant, Bulgaaria Hambaravi Assotsiatsiooni akreditee-
ritud lektor ning Syneron Dentali (Iisrael) kasutamist propageeriv ekspert. 
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3M EEsti oü
0-7
aadress: Pärnu 158, 11317 Tallinn, 
Estonia
E-mail: ranso@mmm.com
telefon: +372 6115 910
tegevusala: Hambaravitooted.
tooted: 3M ESPE komposiittäidismater-
jalid, klaasionomeerid, adhesiivsüstee-
mid, ajutised täidismaterjalid, jäljend-
materjalid, kinnitustsemendid, ajutised 
kroonimaterjalid, silandid, CAD/CAM 
tehnoloogiad, mini-implantaadid, vii-
mistlus-ja poleerimisüsteemid.

alfaDEnt as
1-8
aadress: Seebi 3, 11316 Tallinn, Estonia
E-mail: info@alfadent.ee
telefon: +372 680 77 20
tegevusala: Hambaravi kulumaterja-
lide ja hambaravikabinettide tehnika 
ja sisustuse müük.
tooted: DMG – kulumaterjalid; FKG –  
Ni-Ti endoinstrumendid; OWANDY – digi- 
röntgenseadmed, tarkvara; REVERBERI 
– sterilisatsiooniseadmed; IONYX – 
endomootorid; CATTANI – kompres-
sorid ja imusüsteemid; CASTELLINI –  
hambaraviseadmed; metallmööbel 
erinevatelt tootjatelt.

algol pharMa oü
1-13
aadress: Väike-Paala 1, 11415, Tallinn, 
Estonia
E-mail: info.pharma.ee@algol.ee
Koduleht: www.algolpharma.fi
telefon: +372 605 6014
tegevusala: Firma Algol Pharma on 
Soome päritolu firma. Firma esin-
dab ja turundab ka Hispaania toot-
ja Biocosmeticsi suuhooldustooteid. 
Tooted: Suuhooldustooted: hambaid 
valgendavad Yotuel hambapastad 
ja suuvesi, hingeõhku värskendavad 
hambapasta ja pihusti ning suukuivust 
leevendav sari Xerostom.

allErgan/actavis Baltics 
EEsti filiaal
t6
aadress: Tiigi 28, 75301 Rae vald, 
Harjumaa, Estonia
E-mail: Epp.Kivisaar@actavis.com
telefon: +372 6100565
tegevusala: Oftalmoloogiatoodete 
portfell. Kuiva silma haigus. Dry Eye 
Disease.
tooted: Kunstpisarad – Optive, Optive 
Plus, Optive UD.

altExMED oü
1-17
aadress: Gaujas iela 12, LV-4101 Cesis, 
Latvia
E-mail: evaliisa034@gmail.com
Koduleht: www.altex.lv
telefon: +371 64124030
tegevusala: Müüme ja hooldame laias 
valikus hambaraviseadmeid, hoolitse-
me nii paigalduse, garantiiteeninduse 
kui ka garantiijärgse teeninduse eest.
tooted: Hambaraviseadmed ; hamba-
ravi käsiseadmed; vaakummootorid 
ja kompressorid; operatsioonilambid; 
professionaalsed päevavalguslambid; 
implantoloogia ja kirurgia vahendid; 
endodontia mootorid; panoraamrön-
tegniseadmed; digitaalsed andurid; 
hambaravi mikroskoobid; hambaravi ja 
meditsiinilaserid; LED- polümerisatsiooni-
lambid; amalgaami segajad; hügieeni-
seadmed; hambaraviinstrumendid; ste-
rilisatsiooni ja desinfektsiooni seadmed; 
hambaravikabinettide mööbel; profes-
sionaalsed toolid personalile.

a.s. MEDical instruMEnts aB
3-13
aadress: Varby Alle 42, 14340 Varby, 
Sweden
E-mail: info@asinstruments.eu
Koduleht: www.asinstruments.eu
telefon: +372 589 04 763
tegevusala: Hambaravi- ja hambakirur-
gia jae-ja hulgimüük.
Kaubamärk: AS Medical Instruments.

attEnDo Estonia oü
1-9
aadress: Tammsaare tee 47, 11316 
Tallinn, Estonia
E-mail: anu.nigul@attendo.ee
Koduleht: www.attendo.ee
telefon: +372 56 44 886
tegevusala: Töövõimalused hambaars-
tidele Soomes era- ja avalikus sektoris 
või iseseisva ettevõtjana.

Baltic BusinEss partnErs oü
0-8
aadress:  Lodjapuu 10-1,  75326 
Harjumaa, Rae vald, Estonia
E-mail: info@bbp.ee
Koduleht: www.bbp.ee
telefon: +372 7 367 268
tegevusala: Professionaalse suuhü-
gieeni 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.

colgatE
3-14
aadress: Duntes 23A-502, LV 1005 
Riga, Latvia
E-mail: maris_melbardis@colpal.com
telefon: +371 2864 9978
tegevusala: Company representetive, 
product samples.

coMfort-choisE oü
1-25
aadress: Pidu 6, 11612 Tallinn, Estonia
E-mail: comfort@choice.ee
Koduleht: www.choise.ee
telefon: +372 514 8855
tegevusala: Töö-ja tervisejalatsite jae-, 
hulgi- ja projektimüük.
tooted: Maahiset tervisejalatsid. 
SafeWay valged masinpestavad töö-
jalatsid.

cuBassKo oü
3-3
aadress: Aia 10, 10111 Tallinn, Estonia
E-mail: oucubassko@gmail.com
telefon: +372 6440911
tegevusala: We are distributers, orga-
naizing courses and seminars for den-
tists in Baltic countries.
tooted: Our cooperation partners is 
Dentsplay Implants "Astra Tech" (GER), 
"Hy – Friedy" (GER), "Favo dent" (GER),  
"Nano technologics" (KOR), "The Smile 
(ITA), "Cresco" (CZE), "Pastelli" (ITA).

DaB EEsti oü
0-9
aadress: Kungla 2, 76505 Saue, Harju-
maa, Estonia
E-mail: info@dabdental.ee
Koduleht: www.dabdental.ee
telefon: +372 639 1320
tegevusala: Hambaravitarvete hulgi-
müük.

DEntal DEsign oü
2-12
aadress: Lelle 24, 11318 Tallinn, Estonia
E-mail: info@dentaldesign.ee
Koduleht: www.dentaldesign.ee
telefon: +372 677 6827
tegevusala: Dental Design OÜ tegeleb 
kõrgekvaliteediliste hambarestaurat-
sioonide tootmisega (muuhulgas täis-
keraamilised sillad ja kroonid, implan-
taadi tööd, eemaldatavad proteesid, 
ortodontilised raviaparaadid).
tooted: FBruxZir, e.max, TAP-T, IST, VITA 
Enamic, VITA Suprinity. 

eesti HaMBaarstide Päevadel Osalevad FirMad
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DEntal Export oü
0-10
aadress: Lelle 24, 11318 Tallinn, Estonia
E-mail: info@dentalexport.ee
Koduleht: www.dentalexport.ee
telefon: +372 677 6826
tegevusala: 3D tehnoloogia (skanneeri-
mine, freesimine, printimine) alased konsul- 
tatsioonid, seadmete ja tarkvara müük, koo- 
litused. Freesimis- ja 3D printimis teenused.
tooted: 3Shape TRIOS, 3Shape Den-
talSystem, BruxZir, DWS 3D printerid, 
imes-icore CORiTEC CNC süsteemid.

DEntEM oü
2-10
aadress: Mõisavahe 60-9, 50707 Tartu
E-mail: loona.paernakivi@kulzer-den-
tal.com
Koduleht: www.heraeus-kulzer.com
telefon: +372 5845 3538
tegevusala: Hambaravitarvete ja -ma-
terjalide tootmine. Giving a hand to 
oral health!
tooted: Charisma täidised, Variotime’i 
jäljendmaterjalid, GLUMA bondingud, 
Sopira jne.

DEntiuM Baltic
1-18
aadress: Valnu street 5-2, LV-1050 Riga, 
Latvia
E-mail: info@dentumbaltic.eu
telefon: +371 270 11118
tegevusala: Dentium Baltic com-
pany is the exclusive distributor of 
Dentium Company (South Korea) in 
Baltic countries.
tooted: Dental implants, bone material.

Epp oü
3-12
aadress: Pärnu 7A, 69103 Karksi, Estonia
E-mail: epp@epp.ee
Koduleht: www.epp.ee
telefon: +372 4330 930
tegevusala: Hambahooldustoodete 
import ja hulgimüük. Import and whole-
sale of dental care products.
tooted: PIERROT hambahooldustooted. 
Pierrot dental care products.

EraKliiniK DEntEs as
1-5
aadress: Ropkamõisa 10, 50113 Tartu, 
Estonia
E-mail: dentes@dentes.ee
Koduleht: www.dentes.ee
telefon: +372 733 3005
tegevusala: Hambaproteeside indi-
vidualiseeritud tehniline kavandami-
ne ja valmistamine. Desinfekt sioo ni-
vahendite müük.
tooted: Hambaproteesid, desinfekt-
sioonivahendid.

finndent Eesti oü
2-16
aadress: Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, 
Estonia
E-mail: info@finndent.ee
Koduleht: www.finndent.ee
telefon: +372 510 0717
tegevusala: Hambaraviseadmete rek-
laam, müük, hooldus.
tooted: Firma Finndent OY, Soome, 
hambaraviseadmed. Hamba ravi-
mööbel.

fotEx oü
3-11
aadress: Mustamäe tee 12, 10621 
Tallinn, Estonia
E-mail: tonu@fysioapteek.ee
Koduleht: www.fysioapteek.ee
Telefon: +372 50 31 213
tegevusala: Tööjalatsid meditsiini jm 
teenindustöötajatele. Medical footwear.
tooted: Wocki opiploki tööjalatsid ning 
muud kerged sisejalatsid. (Clog, Nexo, 
Nube, Aqua sense ja Comfort) Portugal. 
Suecose kerged jalatsid teenindaja-
tele. (Oden, Frida) Hispaania. Schürr 
ja AWC nahast tööjalatsid teeninda-
jatele. Saksamaa. Eelpool nimetatud 
toodetega opereerime nime all Fysio  - 
apteek.

gc norDic aB
1-4
aadress: Madara 27, Tallinn, Estonia
E-mail: c.kuusmaa@nordic.gceuro-
pe.com
telefon: +372 52 08718
tegevusala: GC hambaravitoodete 
esindamine Eestis.

glaxosMithKlinE EEsti oü
2-8
aadress: Lõõtsa 8a, 11415 Tallinn, 
Estonia
E-mail: estonia@gsk.com
Koduleht: www.gsk.ee
tegevusala: Suuhügieen.
tooted: Sensodyne.

gooDpoint chEMicals oü
1-11
aadress: Vabaõhumuuseumi tee 3, 
13522 Tallinn, Estonia
E-mail: info@goodpointchemicals.com
Koduleht: www.goodpointchemicals.
com
telefon: +372 6626 511
tegevusala: Antiseptikumide, desin-
fektsiooni- ja puhastusvahendite toot-
mine ja müük.

haMBastuuDio  
KauBanDusE as
1-1
aadress: Sütiste tee 17, 13419 Tallinn, 
Estonia
E-mail: info@hambastuudio.ee
Koduleht: www.hambastuudio.ee
telefon: +372 58 41 58 32
tegevusala: Hambaravis kasutatava-
te seadmete ja materjalide müük ning 
koolitus. Sale of equipment and mate-
rials used in dental offices and in den-
tal laboratories.
tooted: Vita, Kavo, Bego, Dentaurum, 
DenMat, Metoxit, Dentalfarm, CMSA.

i.l. haMBatarBED
2-2
aadress: Maneezi 5-7, 10117 Tallinn, 
Estonia
E-mail: inge@ildental.ee
Koduleht: www.ildental.ee
telefon: +372 6616 143
tegevusala: Hambaravi- ja hambapro-
teesimaterjalide, tarvikute ja seadme-
te müük.
tooted: DiaDent, Kulzer, Coltene, 
Kenda, Diatech, Mdt, Dentalfilm, 
Directa AB jt.

iMagE WEar as
1-22
aadress: Kadaka tee 46a, 12915 Tallinn, 
Estonia
E-mail: sales@imagewear.eu
Koduleht: www.imagewear.eu
telefon: +372 666 4940
tegevusala: Tegeleme meditsiiniriie-
te õmblemise ja müügiga. Pakume 
oma toodangut, mis on valmistatud 
Eestis. We make and manufacture 
uniforms for the medical industry. We 
sell products that we manufacture in  
Estonia. 
tooted: Naiste ja meeste kitlid, jakid, 
tuunikad, püksid ja T-särgid. Jackets, 
doctor's jackets, trousers, tunics and 
t-shirts for men and women.

iMplant DirEct  
finlanD oY
1-1
aadress: Isokallio 1, 10210 Inkoo, Finland
E-mail: infi@implantdirect.fi
telefon: +358 400 323 137
tegevusala: Implant Direct offers a 
broad range of surgical, prosthetic and 
regenerative solutions. Hamba imp lan-
taa tide müük ja koolitused.
tooted: Implant Direct.
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innovaatiK oü
0-3
aadress: Jaama 76, 50605 Tartu, Estonia
E-mail: info@innovaatik.ee
Koduleht: www.innovaatik.ee
telefon: +372 74 022 15
tegevusala: Hammas ravihaldustarkva-
ra. Ortodontidele mõeldud mudeliana-
lüüsitarkvara AudaxCeph. Hambaravi 
online-broneerimine www.visiit.ee 
InnoMed Diagnostika – 3D hambaravi-
diagnostika kabinet Tallinna kesklinnas.
tooted: Hammas; AudaxCeph; Inno-
Med Diagnostika.

K.a. rasMussEn as
2-6
aadress: Kadaka tee 36, 10621 Tallinn, 
Estonia
E-mail: info@rasmussen.ee
Koduleht: www.rasmussen.ee
telefon: +372 699 71 61
tegevusala: Hambalabori- ja ortodon-
tiaseadmete ning -tarvikute müük, koo-
lituste korraldamine.
tooted: Renfert, Bego, Forestadent, 
DeguDent, Heraeus Kulzer, Hatho, 
Dreve, Dentalfarm, Mestra, NSK, W&H.

KEMotEx Bio oü
2-7
aadress: Männiku tee 17, 11216 Tallinn, 
Estonia
E-mail: info@kemotex.ee
Koduleht: www.kemotex.ee
telefon: +372 670 3680
tegevusala: Hambaravi- ja proteesi-
materjalide müük./Sales of dental inst-
ruments and materials.
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). / Dental 
burs, polishers, cutters and other rotary 
instruments (Edenta, Wilofa, Stoddard); 
gypsum (Picodent); impression mate-
rials (Zhermack, Dreve); disposables 
(Medibase); acrylic teeth (Acry Lux).

KMiK sia
1-20
aadress: Riga, Ciekurkalna 1 linija 84-
202, Latvia
E-mail: dentalkmik@inbox.lv
Koduleht: www.kmik.lv
telefon: +37126844225
tegevusala: Distributor in Latvia for all 
dental products and oral health care 
products.
tooted: diamond burs; dental unit; 
handpiece; scaler; LED lamp; autocla-
ve; compressor; toothpaste; toothb-
rush; mouthwash e.c.t.

KoDupaBEr as
2-13
aadress: A.H.Tammsaare 118 B, 12918 
Tallinn, Estonia
E-mail: Maret@kp.ee
Koduleht: www.kp.ee
telefon: +372 680 6000
tegevusala: Listerine’i suuvee ametlik 
maaletooja. Official distributor of the 
Listerine mouthwash.
tooted: Listerine’i suuvesi, hambaniit.

lunDEnta oü
1-7
aadress: Tartu mnt 42, 10115 Tallinn, 
Estonia
E-mail: lundenta@hot.ee
telefon: +372 6010 445
tooted: Hambaravi-ja hambaproteesi-
materjalid.

MagnuM DEntal as
0-5
aadress: Aardla 13, 50112 Tartu, Estonia
E-mail: dental@magnum.ee
Koduleht: www.magnum.ee
telefon: +372 7371 647, 6501 945
tegevusala: Hambaravitarvete ja ravi-
mite müük. Hambaraviseadmete
müük ja hooldus. Hambalabori tooted.
tooted: Tasuta üldliin 800 99 00.

MariDEns oü
t5
aadress: Kihnu 20, 13913 Tallinn, Estonia
E-mail: info@maridens.ee
Koduleht: www.maridens.ee
telefon: +372 55 72 805
tooted: Poldent; TOR VM; Dumont 
Instruments; D+Z Diamant GmbH; Atria; 
Produits Dentaires SA; Prime Dental Inc; 
Foshan Jerry Medical.

MEDicrEDit oü
1-6
aadress: Pärnu mnt 67, 10134 Tallinn
Koduleht: www.medicredit.ee
E-mail: info@medicredit.ee
telefon: +372 6200 244
tegevusala: Sihtotstarbelised laenud 
meditsiiniprotseduurideks.

MEDitalo oü
2-5
aadress: Kompanii 10, 51007 Tartu, 
Estonia
E-mail: info@meditalo.ee
Koduleht: www.meditalo.ee
telefon: +372 555 212 01
tegevusala: Renditööjõu vahendamine 
Soome tervishoiuasutustele. Soome ja 
rootsi keele kursused. Soomes on meie 
partneriks EMA Group Oy.

MEDitsiinigrupp as
3-8
aadress: Pärnu mnt 499, 76401 Laagri, 
Harjumaa, Estonia
E-mail: sales@meditsiinigrupp.ee
Koduleht: www.meditsiinigrupp.ee
telefon: +372 614 0801
tegevusala: Hamba valgendussüs-
teem, elektrilised hambaharjad.
tooted: Philips Zoom, Philps Sonicare, 
ApteQplus.

MEDitsiiniuuDisED/ 
äripäEv as
aadress: Pärnu mnt 105, 19904 Tallinn
E-mail: ruth.jaama@aripaev.ee
Koduleht: www.mu.ee
telefon: +372 6670451
tegevusala: Anname välja ajaleh te 
Meditsiiniuudised ja ajalehte Tervise-
uudised. See leht ilmub ka vene keeles 
Budte Zdorovõ nime all.

MEDivErKKo oü
1-12
aadress: Kompanii 4, 51007 Tartu
E-mail: merle.korgesaar@mediverkko.fi
Koduleht: www.mediverkko.fi
telefon: +372 58 605 700
tegevusala: Tervishoiuteenuste esitami-
ne Soomes. Meedikutele soome keele 
õpetamine Eestis. Meedikutele töökoh-
tade leidmine Soomes.

Milan oü
2-9
aadress: Kaskede pst 15, 10915 Tallinn
E-mail: anneli.milli@gmail.com
Koduleht: www.curaprox.ee
telefon: +372 50 94 768
tegevusala: Suuhooldustoodete müük
tooted: Curaprox suuhooldustooted; 
Swiss Smile suuhooldustooted.

Mip pharMa Estonia oü
3-2
aadress: Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn
E-mail: mari.podramagi@mip-pharma.ee
telefon: +372 51 76 540
tegevusala: As an internationally ac-
tive company in the chemical and 
pharmaceutical industry the MIP Group 
attaches considerable importance to 
professional customer care and emp-
loys highly trained and responsible staff 
in the countries in which it operates.
tooted: Clindamycin-MIP, PET.
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MänniKson ht oü
2-1
aadress: Paneeli 4a, 11415 Tallinn, 
Estonia
E-mail: manniks@online.ee
Koduleht: www.mannikson.ee
telefon: +372 6031 939
tegevusala: Hambaravitarvete ja des-
infektsioonivahendite müük.
tooted: OCC, VDW, Polydentia, Dia-
swiss, Medesy, Röder, Kenda, Tecnofar, 
Coltene, WAM, Triodent V3.

nEoBiotEch  
intErnational  
salEs DEpartMEnt
3-7
aadress: Guro-dong, Guro-Gu, 152.789 
Seoul, Korea, S
E-mail: ruth.traader@ttdental.ee / ada-
mhwang11@gmail.com
telefon: +372 58 865658
tegevusala: Lõuna-Korea implantaadi-
süsteem Neo Biotech.
tooted: Neo Biotechi Implantaadid 
koos kõige seonduvaga.

nEon tõlKEBüroo/ 
tiiDo ja partnEriD 
KEElEagEntuur oü
t-2
aadress: Poska 51 A, 10150 Tallinn, 
Estonia
E-mail: info@neontranslations.com
Koduleht: www.neontranslations. 
com
telefon: +372 51 26 167
tegevusala: Tõlkebüroo NEON (Tiido ja 
Partnerid Keeleagentuur) on spetsia-
liseerunud meditsiinivaldkonna tõlge-
tele. Erilise tähelepanu all Eesti turul on 
hambaravi. Lisaks meditsiinivaldkonna-
le teostame juriidilisi- ja finantstõlkeid ja 
pakume mitmeid tõlkimisega seotud 
teenuseid.
tooted: Tõlketeenused.

norDic EsthEtic group
2-14
aadress: Akadeemia tee 23, 12618 
Tallinn, Estonia
E-mail: maria@nordestgroup.eu
telefon: +372 51 677 80
tegevusala: Hambaravivahendite toot-
mine ja müük. Hambaraviinstrumentide 
müük. 
tooted: Nordic Esthetic Group omatoo-
dang (Nordic Healthy Smile, Success 
Smile, Glygel jne) Swiss dental instru-
ment manufacture DEPPELER SA.

onEMED oü
t4
aadress: Pärnu mnt. 501, Laagri, 76401 
Harjumaa, Estonia
E-mail: piret.ahonen@onemed.com
Koduleht: www.onemed.ee
telefon: +372 6503 640
tegevusala: haiglatarvete ja meditsiini-
lise aparatuuri müük Eestis.

optiKa ja DiagnostiKa oü
2-4
aadress: Tiigi 19, 50410 Tartu, Estonia
E-mail: silja@zsb.ee
telefon: +372 73 49 101
tegevusala: Zeiss mikroskoobid, luubid.
tooted: Mikroskoobid, luubid.

orivas Estonia oü
1-14
aadress: Regati pst.1, 11911 Tall, Estonia
E-mail: info@orivas.ee
Koduleht: www.orivas.ee
telefon: +372 53 006677
tegevusala: Firma teeb koostööd ravi-
mitootjatega ning varustab turgu uuen-
duslike retsepti- ja mitteretseptiravimite 
ning meditsiinitarvete ja suuhügieeniva-
henditega. Peamisteks aladeks on gü-
nekoloogia, odontoloogia, gastroente-
roloogia, immunoloogia ja pediaatria.
tooted: Eludril suuloputusvedelik. 
Elgydium: hambapastad Antiplaque, 
Decay, Whitening, Sensitive, Kids, Junior, 
Elgydium Sol. Arthrodont, Arthrodont sol.

ortoMax oü
1-10
aadress: Kotkapoja 2a, 10129 Tallinn, 
Estonia
E-mail: info@ortomax.ee
Koduleht: www.ortomax.ee
telefon: +372 622 8111
tegevusala: Ortodontilised tarvikud.
tooted: Brektid.

ortostuuDio oü
3-5
aadress: Nõlvaku 13-6, 76401 Tallinn, 
Laagri, Estonia
E-mail: karin@ortostuudio.ee
Koduleht: www.ortostuudio.ee
telefon: +372 533 41 328
tegevusala: Hambaravi ja ortodon-
tia tarvikud.
tooted: SurgiTel luubid; Zirc hambara-
vikabineti tarvikud; Whiteness Perfect 
valgendusgeelid.

planDEnt
1-2
aadress: Madara 27, 10612 Tallinn, 
Estonia
E-mail: ksenia.vesselkov@plandent.
com
Koduleht: www.plandent.com
telefon: +372 5089 470
tegevusala: Hambaravimaterjalide ja 
seadmete müük.

plusMED traDing oü
1-15
aadress: Narva mnt 7, 10117 Tallinn, 
Estonia
E-mail: sales@plusmed.ee
telefon: +372 658 0330
tegevusala: SWISSDENT – Šveitsi vähe-
abrasiivsed ja valgendavate omadus-
tega suuhooldustooted igapäevaseks 
kasutamiseks.
tooted: SWISSDENT – Swiss art of gent-
le whitening.

proDEnt oü
0-7
aadress: Türi 10c, 11313 Tall inn,  
Estonia
E-mail: info@prodent.ee
Koduleht: www.prodent.ee
telefon: +372 656 5982
tegevusala: Hambaravimaterjalide, 
-seadmete ja -tarvikute müük.
tooted:  ProDent brändid: Alpro 
Medicali desinfektsioonivahendid, 
Botissi luuasendusmaterjalid ja memb-
raanid, 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.

puuMEDi group oü
2-3
aadress: Liivalaia 45, 10145 Tallinn, 
Estonia
E-mail: contact@puumedi.com
Koduleht: www.puumedi.com
telefon: +372 5841 6346
tegevusala: Eesti firma alates 2004. 
Meditsiini tööjõurent Soome meditsii-
niasutustele.
tooted: Töövahendus.

Aitame luua kauneid naeratusi
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rEtEnt as
0-1
aadress: Voika 14c, 61601 Tartumaa, 
Nõo, Estonia
E-mail: retent@retent.ee
Koduleht: www.hambaravitehnika.ee
telefon: +372 7301 400
tegevusala: Hambaravikabinettide si-
sustamise terviklahendused. Seadmed, 
mööbel, projektlahendused, hambara-
vi laser Synekon Medical.
tooted: Hambaraviseadmed A-dec, 
hambaraviseadmed ja röntgenid, sen-
sorid Cefla s.c., röntgenid QR srl, rönt-
genid, sensorid Health SA, kompresso-
rid, imurid Cattani, operatsioonivalgus-
tid Rimsa, hambaravivalgustid T-dec,  
operatsioonitoolid UFSK.

savanti sia
3-9
aadress: Malkalnu 23, Siguldas novads, 
LV-2150 Sigulda, Latvia
E-mail: savanti@savanti.lv
telefon: +371 29 1155 12
tegevusala: Our company provides 
products for Implantology, surgery and 
general practice.
tooted: Euroteknika; PRF system; Osstell; 
WAM; Samsung RAY.

scanlasE
2-15
aadress: Sippusholmen 47, FI-66640 
Maxmo, Finland
E-mail: leif@scanlase.fi
Koduleht: www.scanlase.eu
telefon: +358 500 363 262
tegevusala: Distributor of BIOLASE  
dental lasers in Estonia and Finland.  
The #1 dental laser in the world. 
Education in dental and medical  
by LaserEdu. Sales, distribution and 
service.
tooted: BIOLASE Waterlase iPlus 2, 0;  
BIOLASE EPIC X; BIOLASE EPIC 10; 
BIOLASE iLase.

siroWa tallinn
3-10; t-3
aadress: Salve 2c, 11612 Tallinn, Estonia
E-mail: riho.uusmaa@sirowa.com /lele.
andreson@sirowa.com
Koduleht: www.septodont.ee
telefon: +372 533 122 14 / +372 51 241 98
tegevusala: Septodont toodete jae-
ja hulgimüük; 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 inst-
ruments, Septodont.

splat traDing sia
2-11
aadress: Purva Iela 9-11, LV-1007 Riga, 
Latvia
E-mail: info.eu@splatglobal.com
Koduleht: www.splatglobal.com
telefon: +372 51 26 348
tegevusala: Suuhügieeni tooded.
tooted: SPLAT, Innova.

surgitEch as
t-1
aadress: Pärnu mnt. 148, 11317 Tallinn
E-mail: surgitech@surgitech.ee
Koduleht: www.surgitach.ee
telefon: +372 646 0699
tegevusala: Meditsiiniseadmete ja ra-
vimite maaletoomine.
tooted: Roche Diagnostics GmbH; 
Sysmex; BD – Preanalytical Systems; 
Schülke and Mayr GmbH; Biomet 
Cementing Technologies.

triDEnt oü
0-4
aadress: Kotkapoja 2a, 10129 Tallinn, 
Estonia
E-mail: dental@trident.ee
Koduleht: www.trident.ee
telefon: +372 566 46281
tegevusala: Hambaravitarvete ja -sead-
mete müük ja hooldus. Hamba labo ri-
tarvete ja -seadmete müük ja hooldus.

tt DEntal oü
3-6
aadress: Hobujaama 4, 10151 Tallinn, 
Estonia
E-mail: info@ttdental.ee
Koduleht: www.ttdental.ee
telefon: +372 57 493 833
tegevusala: TT Dental tegeleb hamba-
ravitarvete müügiga: implantaadid, 
luumaterjalid, ühekordsed vahendid, 
koolitused. NeoBiotech tegeleb imp-
lantaatidega.
tooted: TT Dental: Cavex jäljendma-
terjalid, täidised; Micerium esteetilised 
täidised, süühügieenitooted, valgen-
dus; Tekka implantaadid; OsteoBiol 
luumaterjalid; NeoBiotech implantaa-
did; Akzenta kindad, maskid, ühekord-
sed vahendid; Devemed instrumendid; 
Helmut Zepf instrumendid; Goodpoint 
Chemicals des.vahendid.

uniDEnt aB
1-19
aadress: Västerhavsvägen 2, Fallken-
berg 31142, Sweden
E-mail: info@unident.se
Koduleht: www.unident.se
telefon: +46 (0) 346 732 400
tooted: 3i implantaadid.

ursus oü
3-4
aadress: Kirsi 48, 80010 Pärnu, Estonia
E-mail: info@ursus.ee
Koduleht: www.ursus.ee
telefon: +272 44 76 084
tegevusala: Jae- ja hulgimüük.
tooted: Jordan.

valga haigla as
3-1
aadress: Peetri 2, 68206 Valga, Estonia
E-mail: info@valgahaigla.ee
Koduleht: www.valgahaigla.ee
telefon: +372 76 65200
tegevusala: Meditsiiniteenused.

vilniaus MEDicinos  
sErvisas uaB
1-16
aadress: Mindaugo g. 23-116, 03214 
Vilnius, Lithuania
E-mail: vilmedservis@gmail.com
Koduleht: www.waterpik.lt
telefon: +370 61118797
tegevusala: Waterpik oral health.
tooted: Waterpik water flossers and 
toothbrushes.

voco gMBh
0-6
aadress: A-Flettner Str. 1-3, 27471 
Cuxhaven, Germany
E-mail: merike.kann@gmail.com
telefon: +372 51 88 541
tegevusala: Hambaravimaterjalide 
tootja.

THE NEW POWERHOUSE IN IMPLANT DENTISTRY™

TT DENTAL
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1. korrus 
1-1 - Implant Direct Finland
1-1 - Hambastuudio Kaubandus
1-2 - Plandent
1-3 - Planmeca
1-4 - GC Nordic AB
1-5 - Dentes Erakliinik
1-6 - Medicredit
1-7 - Lundenta
1-8 - Alfadent
1-9 - Attendo Estonia
1-10 - Ortomax
1-11 - Goodpoint Chemicals
1-12 - Mediverkko

0. korrus 
EHLi INFOBOKs 
01 - Retent
02 - Pendam
03 - Innovaatik
04 - Trident
05 - Magnum Dental
06 - VOCO
07 - ProDent
07 - 3M
08 - Baltic Business Partners
09 - DAB Eesti 
010 - Dental Export

T1 - surgitech 
T2 - NEON Tõlkebüroo
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1-13 - Algol Pharma
1-14 - Orivas
1-15 - swissdent
1-16 - Vilniaus Medicinas servisas
1-17 - Altex Med
1-18 - Dentium Baltic
1-19 - Unident
1-20 - KMIK sIA
1-22 - Image Wear
1-25 - Comfort-choice

T3 - sirowa Tallinn
T4 - OneMed

1-25
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2. korrus 
2-1 - Männikson HT
2-2 - I.L. Hambatarbed
2-3 - Puumedi Group 
2-4 - Optika ja Diagnostika
2-5 - Meditalo
2-6 - K.A.Rasmussen
2-7 - Kemotex Bio
2-8 - GsK
2-9 - Milan
2-10 - Dentem

2-11 - splat
2-12 - Dental Design
2-13 - Kodupaber
2-14 - Nordic Esthetic Group
2-15 - scanlase
2-16 - Finndent Eesti

T5 - Marident
T6 - Allergan / Activas Baltic

3. korrus 
3-1 - Valga Haigla
3-2 - MIP Pharma
3-3 - Cubassko
3-4 - Ursus
3-5 - Ortostuudio
3-6 - TT Dental
3-7 - Neo Biotech
3-8 - Meditsiinigrupp

3-9 - savanti sIA
3-10 - sirowa Tallinn
3-11 - Fysio Apteek
3-12 - Epp
3-13 - A.s. Medical Instruments AB
3-14 - Colgate 


