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Alustasime tööd Baltikumi ainsa hambaravi 3D-röntgenaparaadiga
Oktoobrist on Kliinik 32-s Baltikumi ainus uue põlvkonna tehnoloogial põhinev hambaravi
3D-röntgenaparaat, millega on võimalik teha nii 3D-röntgenpilte, panoraamröntgenpilte
kui kolju külgülesvõtteid.
3D-röntgenaparaat
kasutab
kahte
kombineeritud
süsteemi
–
täisdigitaalset
panoraamvõtet ja 3D võtet ühes seadmes, võimaldades oluliselt kiiremini ja
efektiivsemalt saada diagnoosimiseks vajalikud röntgenpildid erinevate nurkade alt ning
vähendades sellega patsiendile erinevate raviprotseduuridega, eriti kirurgiliste
vahelesegamistega seotud riske. Kui tavaröntgen näitab pilti kahemõõtmelisena, siis 3Daparaat võimaldab luua peapiirkonnast kolmedimensioonilise ülesvõtte, näidates
täpsemalt erinevaid anatoomilisi struktuure, millega tuleb raviprotseduurides arvestada.
See viib röntgenvõtted ja implantaatide planeerimise uuele tasandile ning avab uued
võimalused diagnoosimisel ja ravi planeerimisel.
Kasutades suuremat pildivälja, saavad 3D-röntgenaparaadi abil diagnoosimiseks vajaliku
informatsiooni lisaks stomatoloogidele ka näo-lõualuu kirurgid, ilukirurgid, kurgu-ninakõrvaarstid ja kogu meditsiin, mis on huvitatud pildistatavast piirkonnast ja selle
informatsiooni töötlusest spetsiaalse 3D radioloogide programmiga.
Kliinik 32 röntgenuuringutele saavad patsienti suunata kõik Eesti hambaarstid ning arstid
teistest meditsiinivaldkondadest. Protseduur võtab sõltuvalt uuritavast piirkonnast ja
ülesvõtete arvust kokku aega maksimaalselt 5-10 minutit, sealhulgas röntgenpildi
tegemiseks kulub umbes pool minutit ja ruumilise kujutise väljaarvestamiseks kaks kuni
kolm minutit. Patsiendil on võimalik soovi korral saada röntgenülesvõtted kaasa
elektroonilisel infokandjal või e-posti teel. 3D-röntgenpildiga saab lisaks kaasa ka tasuta
programmi, mis võimaldab raviarstil kujutist vaadelda ja töödelda.
Hambaravi 3D-röntgen töötab tunduvalt madalamate doosidega kui muu meditsiini
kompuutertomograafid. Röntgenpiltide tegemisel kasutatakse kaitsepõllesid ning piltide
tegemine on patsiendile ohutu.
3D-uuringu hind on sõltuvalt ülesvõtete arvust ja uuringupiirkonna ulatusest 1200-2300
krooni, panoraamröntgenpildi hind 370 krooni.

Hambaravimikroskoop avab uued võimalused juureravis
Kliinik 32 võttis kasutusele uue spetsiaalse hambaravimikroskoobi,
võimaldab juureravis lahendada ka keerulisemaid juhtumeid.

mis

Mikroskoop suurendab kuni 20 korda ning võimaldab täpsemalt näha juurekanaleid ja
avastada kitsaid lisakanaleid. Selle abil on võimalik ravida ka juurekanaleid, mida varem
peeti läbimatuteks, ning avastada hamba mõrasid ja murde, mis ainult silmaga
vaadeldes võivad märkamata jääda.

Avasime Hammaste Spa
Nüüd on Kliinik 32-s saadaval paketid Hammaste SPA ja Hammaste SPA Pluss,
mis sisaldavad hammaste põhjalikku puhastust ja individuaalseid juhiseid
hammaste eest hoolitsemiseks, samuti soovi korral hammaste valgendust.

Lisaks iga-aastasele hammaste kontrollile on oluline regulaarselt hoolitseda kogu
suuõõne puhtuse eest. Hammaste SPA protseduuride järel on hambad täielikult puhtad
ning patsiendil on kergem ja mugavam jätkata igapäevase suuhügieeniga, mis ühtlasi
vähendab tõsisemate suuõõneprobleemide tekkevõimalust.
60-minutiline Hammaste SPA visiit sisaldab hammaste soodapesu (airflow), mille käigus
eemaldatakse
katt,
pigmentatsioon
ja
võimalik
igemepealne
hambakivi;
ultrahelipuhastust, mille käigus eemaldatakse hambakivi nii igeme pealt kui ka igeme alt,
sealhulgas hammastevahelises piirkonnas; pastapuhastust, mis annab viimase lihvi
säravale puhtusele; loputust antibakteriaalse värskendava suuveega. Samuti antakse
põhjalikke soovitusi ja juhiseid just patsiendi suule ja hammastele sobivaimate
suuhügieenitarvete ning hooldus- ja puhastusmeetodite osas. Hammaste SPA Pluss
pakett sisaldab lisaks eelnevale ka hammaste valgendust.
Hammaste SPA on hea lahendus kõigile, kes soovivad säilitada oma nooruslikku
naeratust veel pikaks ajaks suhteliselt kerge vaevaga – käies vähemalt korra aastas
Hammaste SPAs ning järgides meilt saadud näpunäiteid. Juhime siiski tähelepanu, et
Hammaste SPA sobib vaid neile patsientidele, kellel ei ole kaugelearenenud
igemepõletikku ehk gingiviiti või hambaümbruse põletikku ehk parodontiiti. Kui patsiendil
on aga diagnoositud kas gingiviit või parodontiit, on esmalt vajalik ravi parodontoloogi
juures.
Kliinik 32 Hammaste SPA-s hoolitsevad patsiendi eest suuhügieenile ja suutervishoiule
spetsialiseerunud dr. Piret Kolk ja suuhügienist Julia Janpol. Hammaste SPA-d on
soovitatav
külastada
kord
aastas,
alates
35.
eluaastast
ning
suuremate
suuõõneprobleemide ilmnemisel kaks korda aastas.
Hammaste SPA paketi hind on 1000 krooni, Hammaste SPA Pluss paketi hind algab 2500
kroonist. Soovi korral on võimalik tellida ka kinkekaart.

Saadaval on Kliinik 32 kinkekaardid
Hammaste tervis on oluline igaühele. Kui Teie pereliikmel või sõbral on hambamure ning
soovite talle pakkuda konsultatsiooni või ravi meie arstide juures, saate oma lähedast
üllatada Kliinik 32 kinkekaardiga.
Kinkekaarti saab kasutada Kliinik 32 kõigi teenuste jaoks. Kinkekaardi väärtuse saate ise
valida.
Kui soovitud teenuse maksumus ületab kinkekaardi väärtuse, saab patsient puudujääva
summa tasuda kohapeal kas sularahas või pangakaardiga. Kinkekaarti ei saa vahetada
rahaks.
Kinkekaardi tellimiseks võtke palun meiega ühendust ning andke oma soovist teada.
Pärast arve tasumist saadame teile kinkekaardi, et saaksite selle kingituse saajale sobival
hetkel üle anda.

