
HAMBARAVIKINDLUSTUSE HÜVITISREEGLID  

 

PRONKS HÕBE  KULD  

€ 12,40 kuus (12 kuud) 
       € 133.60 aastas 

€ 19.80 kuus (12 kuud) 
       € 213,80 aastas 

€ 30,75 kuus (12 kuud) 
       € 332,10 aastas 

Hüvitatavad raviteenused 
ja nende grupid 

Kindlustussummad, piirhinnad ja koguselised piirangud            Ooteaeg 

REGULAARNE HAMBARAVI KOKKU   1 250 € 
kindlustusperiood ühe lehe kohta 

2 500 € 
kindlustusperiood ühe lehe kohta 

4 875 € 
kindlustusperiood ühe lehe kohta 

90 

RÖNTGENÜLESVÕTTED:  30 € kindlustusperiood 60 € kindlustusperiood 100 € kindlustusperiood  

Suusisene röntgenülesvõte    90 

Panoraamrötgenülesvõte    90 

3D rötgenülesvõte    90 

KERGEMAD RAVITÖÖD:  400 € kindlustusperiood 640 € kindlustusperiood 1 000 € kindlustusperiood 90 

Pinnatuimestus 

2 külastust 2 külastust 2 külastust 90 Анестетик 



Väike 1 pinna täidis, klaasionomeer 

Valguskõvastuv täidis, 1 pind 

Keskmine ja sügav 1 pinna täidis, 

klaasionomeer 

Keskmine ja sügav ühe pinna täidis, 

valguskõvastuv, kahekordse pinnaga 

Valguskõvastuv täidis, 3 või rohkem pinda 

1 plomm hamba kohta  
Kahe aasta jooksul 

200 € 
(kindlustusperiood ühe lehe kohta) 

1 plomm hamba kohta  
Kahe aasta jooksul 

200 € 
(kindlustusperiood ühe lehe kohta) 

1 plomm hamba kohta  
Kahe aasta jooksul 

200 € 
(kindlustusperiood ühe lehe kohta) 

90 

 

 RASKEMAD RAVITÖÖD:  820 € kindlustusperiood 1 800 € kindlustusperiood 

 

2275€ kindlustusperiood 

 

 

Kavumi avamine, ravimi asetamine ja 
ajutine täidis 

   
90 

Vana juuretäidise eemaldamine    
90 

Ravimi vahetamine juurekanalis     90 

Ühe juurekanali avamine ja laiendamine 
   

90 

Ühe juurekanali täitmine 
  
Iga järgneva juurekanali täitmine 

1 iga hamba täitmine 
*kaheks aastaks 

1 iga hamba täitmine 
*kaheks aastaks 

1 iga hamba täitmine 
*kaheks aastaks 

90 

Igemeretsessiooni kirurgiline ravi    90 



Hambumusindeks, silikoon    90 

Hambumusindeks, alginaat    90 

Hamba ettevalmistus kroonimiseks 

Valatud tihvtkönt 

Lisatihvt 

Kroon 

Silla vahelüli 

Krooni tsementeerimine  

3 krooni 
 ning töö 

600 € 
(kindlustusperiood ühe lehe kohta) 

3 krooni 
 ning töö 

600 € 
(kindlustusperiood ühe lehe kohta) 

3 krooni 
 ning töö 

600 € 
(kindlustusperiood ühe lehe kohta) 

90 

Ajutine kroon    90 

Osaline protees     90 

Osaline protees    90 

Alveoliidi ravi    90 

Perikoroniidi ravi    90 

Murdunud instrumendi eemaldamine 
juurekanalist 

   
90 



 

1  implantaat 

Kõik ülalkirjeldatud regulaarsed ravitööd hüvitatakse vastavalt õnnetusjuhtumi hambaravi maksimaalsele kindlustussummale kui 

õnnetusjuhtum vastab hambaravikindlustuse tingimuste definitsioonile. 

       Suuvähiga seotud ravi ja protseduurid (haigla, kirurgia, anesteesia, ambulatoorne ravi ja protseduurid, kemoteraapia, radioteraapia. 

*sisaldab paari juurekanalit ning protseduure, keemiaravi, kiiritusravi  

Implantaadi tööd  

Õnnetusjuhtumi hambaravi 
(EESTIS JA VÄLISMAAL) 

Ei rakendu Ei rakendu   1500   kindlustusperiood 

Implantaadi paigaldamine 

Õmbluste tegemine  

Õmbluste eemaldamine ja haavade ülevaatus  

Luusiirdne materjal 
) (1  doos 

Igemeformeerija 

Limaskesta periostlapi kirurgiline  
avamine 

Implantaadi kontroll 

Implantaadi kroon 

Implantaadi krooni paigaldamine (kruvi)       

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

90 

1  250    kindlustusperiood  500  2   kindlustusperiood 4  875    kindlustusperiood 

Suuvähi ravi 
15  000    eluea kohta 20  000    eluea kohta  000  26   eluea kohta 

 Implantaadi kroon 1 


