
Dental-klubi
patsientidele 60+

www.implanttihoito.com



Kompleksprogramm patsientidele 60+

Tingimused

Kompleksprogramm hõlmab endas:

Patsientide vanus: 60+

Vastuvõtu aeg: hommikutunnid alates 9 kuni 13 ning kolmapäeviti ja nädalavahetustel kliiniku
lahtiolekuaegadel

Eesti elanik

Lepingu sõlmimisel alates 500 € või protsendita järelmaksu sõlmimisel kuni 3 aastaks esmase
sissemaksega alates 50€

Ravige kohe, makske hiljem

Kõigi kliiniku arstide tasuta konsultatsioon

Töö- ja materjalide garantii 5 aastaks

Profülaktiline läbivaatus 2 korda aastas on tasuta

10%-line allahindlus mistahes ravile või osalemine 
boonusprogrammis

Suuõõne puhastuse läbiviimine

Parodontiidi skriining uuring, hambakivi eemaldus

Profülaktiline puhastus 1-2 korda kuus

Tasuta lõualuu kohendamine (vajadusel)



Klubiga liitumise etapid

Avalduse esitamine
Te sisestate oma isikuandmed 

ja kirjeldate lühidalt oma probleemi 

tagasiside vormis või

võtate otse ühendust meie 

mänedžeriga veebilehel ära toodud 

telefoninumbril või e-maili

aadressil. Te saate alati tellida 

tagasihelistamise teenuse.

Registreerimine
Lühikese aja jooksul võtab teiega 

lisainformatsiooni saamiseks 

ühendust kliiniku mänedzer,

registreerib teid klubisse 

ja kooskõlastab arsti külastuse 

kuupäeva. Samuti võib patsient ravi

läbida klubiga liitumata.

Dokumentide saatmine
Kui patsiendil ei ole võimalik 

konsultatsioonile tulla, saab seda 

teha ka distantsilt.

Konsultatsiooni käigus räägib 

mänedžer, millised meditsiinilised 

dokumendid on vajalik saata

patsiendi terviseseisundi hindamiseks 

veebis ning millised on raviväljavaated. 

Edasi annab mänedžer Teie dokumendid 

üle vastava ala spetsialistidele.

Raviprogammi koostamine
01 02 03 04

Arst-konsultant kooskõlastab Teiega 

kontrolli/raviprogrammi, 

kui programmipakkumine

Teile sobib, siis informeerib isiklik 

mänedžer Teid meditsiiniteenuste 

läbiviimise ja maksumuse korrast.



Programmi aktiveerimine

Programmi aktiveerimine leiab aset pärast 

ettevalmistavat konsultatsiooni kliinikus.

Denta-klubi 
vormistamine

Dokumentide allkirjastamine, 

programmi eest tasumine, isikliku 

mänedžeri kaasamine

administratiivsete küsimuste 

lahendamisesse, isikliku arsti ja medõe 

kaasamine saatmiseks

kliinikus.

Meditsiiniprogrammi 
maksumus

Programmi maksumusse kuuluvad 

kõik protseduurid ja sündmused 

kogu raviperioodi kestel.

05 06 07
Tasumise kord

Programmi eest tasumine toimub 

sündmuste täitmise järjekorras 

(faktiliselt osutatud meditsiiniteenuste 

alusel kliiniku kassas) vastavalt varem 

kokkulepitud maksumusele vahetult

kliinikus ning ilma ettemaksuta.
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Täiendav saatmine

Tihe suhtlus patsiendi ja arst-kuraatori vahel telefoni teel 

ja online-režiimis messengeri vahendusel, vajadusel 

kaasatakse ka arst-spetsialist.

Soovitused: ravimiretseptide välja kirjutamine.

Patsient saab omanäolise passi, kuhu arst teeb pitsati 

iga ülevaatuse kohta. See boonustevihik tuleb kasuks, 

kui vajalikuks osutub hambaproteesi paigaldamine. Kui patsient 

jälgib programmitingimusi ja käib profülaktilistel ülevaatustel 

ning kõigil vajalikel protseduuridel, võib proteeside 

paigaldamise maksumus väheneda kuni 30%, olenevalt 

teenustele kulutatud summast.
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Hambaarsti soodustused patsientidele 60+

Kuukaart Tallinna Botaanikaaeda – 10€ 

Viimsi SPA (Randvere tee 11)
Pakett pensionäridele, mis sisaldab kahte protseduuri, kahte treeningut,
majutust, hommiku- ja õhtusööki - 55€ öö inimese eest.
(Pärast ravi lõppemist)

Reval Sport (Aia 20) Vesiaeroobika külastus 2 korda nädalas kindlaks
määratud aegadel - 23€ kuus

Mitmekordne saunakülastus 2.5 tundi/in - 15€

Kõik osalejad võtavad automaatselt osa loosist, mille auhind on nädalane
reis Taisse kogu perega. Loosimine toimub 05.12.2020

*hambaarsti soodustused on valikuliselt kättesaadavad pärast ravi lõppu



osalevad automaatselt nädalase reisi 
LOOSIS       Taisse kogu perega!

     LOOSIMINE toimub 05.12.2020

Kõik programmis 
osalejad



KLIENDID 12 RIIGIST 
SÕIDAVAD MEIE JUURDE 
PUHKAMA JA RAVIMA SOOME

NORRA

ROOTSI

EESTI
LÄTI

LEEDU
TAANI

SUURBRITANNIA
VALGEVENE

TŠEHHI

SAKSAMAA

POOLA



Peaarst, arst-implantoloog
Dmitri Filippenko

Tööstaaž: 18 aastat

Teatud määral osutavad moemõjud mõju ka meie tänasele jututeemale, täpsemalt, 

naeratuse valikule. Tasub muidugi öelda, et ma toetan igati seda moesuunda, mis hindab 

ilusat naeratust, seetõttu räägime me täna mitte hammaste tervisest ja nende ravimise 

meetoditest, vaid ilust ja esteetikast, sest tänapäeval saate te ise valida, kuidas naeratate.

Kirurg-implantoloog, stomatoloog-ortopeed
Semjon Nemeev

Tööstaaž: 18 aastat

Kõige suuremaks erisuseks on see, et vaade on õige, kuna oma ala spetsialist juhib 

patsientide raviprotsessi palju paremini. Lisaks sellele, Eesti on väike riik, ning seetõttu on 

maine siin väga oluline, mis mõjutab minu arvates positiivselt meditsiiniteenuste kvaliteeti.



врач-ортодонт, ортопед, хирург
Maksim Koljushko

Tere, mina olen teie personaalne arst. Lapsepõlvest armastasin ma naeratada ja tahtsin, et
kõik naerataksid ja oleksid õnnelikud. See oli minu esimene unistus. Nüüd olen ma juba 10
aastat professionaalselt tegelenud naeratuse esteetikaga. Alates hammaste valgendamisest ja
kergest korrigeerimisest kuni keeruliste kirurgiliste juhtumiteni välja.

Ma läbin koolitusi erinevates riikides üle maailma ja pakun oma patsientidele kõige
uuenduslikumat kogemust stomatoloogias. Ma tean kuidas muuta naeratused ilusaks ja anda
inimestele terved hambad ilma valu ja stressita. Kohtun teiega rõõmuga oma kabinetis!

Töökogemus: 10 aastat

www.gloss.ee
Ajakirja Gloss 2019 aasta väljaanne



Отзыв клиента

4.5 5-st.
Põhineb 123 inimese 

arvamusel

Soovitavad 41 
inimest
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Ljudmila Mihailova           soovitab Implanttihoito – 
Stomatoloogiline kliinik Eestis.
13 november 2019

Hambaimplantaadid. Valus, pikk protsess, kallis. Kas nendega harjub ära? 
Need mõtted tekkisid, kui mul kroonide all kaks hammast untsu läksid. Ent 
need olid ülemises lõualuus ja eemaldatavaid proteese ma isegi ei 
kaalunud. Üle jäid ainult hambaimplantaadid. Ma olen õpetaja ja ei saa ilma 
hammasteta päevagi olla. Eemaldada oli vaja 4 ülemist hammast (nii näitas 
röntgeniülesvõte). Kui ma IMPLANTIHOITO kliinikusse jõudsin, siis tuli 
välja, et ülemised hambad on liikunud ja ainus variant oli ülemise lõualuu 
külge paigutada 4 implantaati. Doktor Semjon Nemeev on oma ala 
professionaal. Oli tunda, et tal on rikas teadmistepagas, õige 
psühholoogiline lähenemisviis patsiendile ja huumorimeel, mis on nii 
vajalikud, et patsienti keerulises olukorras toetada. Arst tegi oma tööd 
kiirelt ning võib isegi öelda, et virtuoosselt. Ta eemaldas 4 ülemist 
hammast ja treis mitu hammast täiesti valutult. See oli õhtul ja hommikul 
olin ma juba ajutiste proteesidega, mis pidid seal olema ravi ajal, ravi 
pikkuseks arvestati aga aasta. See tähendab, et ma läbisin alles ravi 
esimese etapi, millega ma olin väga rahul. Ajutine protees ei olnud suus 
ebamugav. Räägin ja söön ilma probleemideta. Loodan, et edaspidine ravi 
osutub edukaks.

Ljudmila.

Vladimir Jarovskiy hindas Implanttihoito – 
Stomatoloogiakliinik Eestis –
13 aprill 2018

Kahe implantaadi paigaldamisest selles kliinikus on möödas peaaegu 
aasta. Kõik on üle elatud ja mingisugust ebamugavustunnet ei ole. Esmane 
šokk kvaliteetsest ja valuvabast protseduurist on juba seljataga. Kui ma 
meenutan praegu oma hirme, siis ma isegi ei usu, et kujutasin endale 
rohkem ette, kui asi tegelikult oli. Kõik protseduurid võtsid vähem kui tund
aega. See on lihtsalt seletamatu kompetentsus ja professionaalsuse 
kõrgeim aste! Muljed protseduuri läbi viinud Dmitri tööst ja suhtumisest 
klientidesse on kõige soojemad! Soovitan julgelt seda kliinikut kõigile oma 
lähedastele inimestele. Ja ka neile, kes ei ole lähedased. Selliseid 
spetsialiste nagu Dmitri võib täielikult usaldada!!!
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+3726715929

Kotkapoja 2A, Tallinn (Eesti)

www.implanttihoito.com

https://www.instagram.com/implanttihoito2018/

https://www.facebook.com/Implanttihoito.rus/

https://vk.com/implanttihoito

Kontakid

ТЦ «Kristiine Keskus»

Kotkapoja 2A


