
Hambaproteesiteenuste nimekiri koos DMF/valem/vahemik märkimisega. 

Kood Teenus valem vahemik  DMF 

Konsultatsioonid    

52500 

Proteesimise eelne või järgne 

konsultatsioon    

52501 Proteeside reguleerimine    

52502 Raviplaani koostamine x x  
52503 Külastase baashind    

Jäljendid    

52504 Alginaatjäljend     

52505 Silikoonjäljend     

Mudelid ja hambumus    

52506 Kontroll- või vastasmudel    

52507 Töömudel    

52508 Kombineeritud mudel    

52509 Vahamodellering    

52510 Diagnostiline mudel    

52511 

Individuaallusikas, lusika töötlus ja 

järgnev jäljendi võtmine    

52512 

Hambumus vall (ülemine või 

alumine) ja töötlus    

52513 

Hambumus kõval baasisel 

(ülemine või alumine) ja töötlus    

52514 

Hambumuse fikseerimine 

näokaarel    

52515 

Mudeli fikseerimine 

artikulaatorisse    

Tehiskroonid ja –hambad, 

tihvtköntpanused, fiibertihvtid, panused 

(sh hamba töötlus ja hambumus)    

52516 

Ajutine komposiitkroon või 

hammas x   

52517 

Täisvalu metallkroon vôi hammas 

plasmassiga x   

52518 

Täisvalu metallkroon vôi hammas 

komposiidiga x   

52519 

Tsirkooniumkroon või hammas 

kaetud keraamikaga x   

52520 Tsirkooniumkroon  x   

52521 Komposiitkroon x   

52522 Täiskeraamiline kroon või laminaat x   

52523 

Metallokeraamiline kroon vôi 

hammas x   

52524 Kergsild (Maryland) komposiidist x x  
52525 Tihvtköntpanus  x   

52526 Tihvtköndi lisatihvt x   



52527 

Fiibertihvt koos köndi 

ülesehitusega x   

52528 Fiiber lisatihvt x   

52529 Komposiit panus x   

52530 Keraamiline panus x   

52531 

Panus väärismetallist (lisandub 

väärismetalli hind) x   

52532 

Igememass ühe hamba krooni 

kohta x   

Tehiskrooni või panuse ajutine 

kinnitamine/tsementeerimine, Marylandi 

silla fikseerimine, tehiskrooni 

eemaldamine või läbilõikamine    

52533 

Tehiskrooni või panuse ajutine 

kinnitamine  x   

52534 

Tehiskrooni või panuse 

tsementeerimine fosfaattsemendiga x   

52535 

Tehiskrooni või panuse 

tsementeerimine komposiit- või 

ionomeertsemendiga x   

52536 

Marylandi silla fikseerimine 

komposiidiga  x x  

52537 

Tehiskrooni eemaldamine või 

läbilõikamine x   

Suust eemaldatavad proteesid    

52538 

Osalise plastmassproteesi baasis, 

proteeside proov ja proteeside 

lõplik proov x x  
52539 Üks standartne tehishammas x   

52540 Üks mitmekihiline  tehishammas x   

52541 

Valatud metallkarkass plaatproteesi 

tugevdamiseks    

52542 Metallist tugevdusvõrk baasisele    

52543 Fiiber tugevdusvõrk baasisele    

52544 

Valatud metallkaar baasise ja 

juureankru kape tugevdamiseks    

52545 

Üks ümar-; dentoalveolaarne- või 

pelottklamber x   

52546 Tooruse isoleerimine    

52547 

Täisprotees üla- vôi alalôuale sh 

baasis proteeside proov ja 

proteeside lõplik proov, lisanduvad 

jäljendid, individuaallusikas, 

hambumus, hambad    

52548 

Tugibüügelprotees sh 2 klambrit, 2 

lebamit, kaar, 2 sadulat, lisanduvad 

hambad x   



52549 

Valatud tugiklamber või jooksva 

klambri üks lüli x   

52550 Valatud lebam x   

52551 

Valatud hammas büügelproteesis 

komposiitfassetiga x   

52552 Juureankur proteesile x   

52553 Kape juureankrule    

52554 Kape paigaldus    

Proteesi parandused    

52555 

Plastmass- ja komposiitfasseti 

parandus    

52556 Portselanfasseti parandus     

52557 

Proteesi ümberbaseerimine 

kabinetis    

52558 Proteesi ümberbaseerimine  laboris    

52559 

Pehme vooder äravõetavale 

proteesile    

52560 

Proteesi baasise parandus koos 

töömudeliga    

52561 Lisamurd    

52562 

Hammaste lisamine proteesi 

paranduse korral (lisandub 

hammaste ja klambrite hind 

vastavalt arvule)    

52563 

Büügelproteesi karkassi parandus 

sh. karkassiosa lisamine    

52564 

Büügelproteesile hammaste ja 

klambrite lisamine (lisandub 

hammaste ja sadula hind vastavalt 

arvule)    

52565 Metallvõrgu asetamine parandusele    

52566 Eemaldatava proteesi puhastus    

52567 

Jootmine või laserkeevitus ühes 

punktis    

52568 Kantud proteesi regulatsioon    

52569 Proteesilukk    

52570 

Proteesiluku tihendi vahetus 

(lukutöö)    

52571 

Teleskoopkroon (paralleelsed 

met.kaped, lisandub 

metallokeraamiline kroon) x   

Implantaadid    

52572 Implantaat x   

Seotud hambaravi teenused    

52573 Injektsioonanesteesia x   

52574 

Ravimi asetamine pulbiruumi või 

hamba devitaliseerimine x   



52575 

Ajutise täidise paigaldamine ühele 

hambale x   
 


