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HINNAKIRI  
(ALATES 01.JAANUAR 2022)       
 
 
NOORTELE 
Noorsportlase (kuni 19-aastane, k.a.) terviseuuring Haigekassa        5 €   
ennetusprojekti raames, visiiditasu 
 
Noorsportlase (kuni 19-aastane, k.a.) terviseuuring väljaspool     132 € 
Haigekassa lepingut  
 
Noorsportlase (kuni 19-aastane, k.a.) terviseuuring maksimaalse hapnikutarbimisega  
väljaspool Haigekassa lepingut         197 € 
 
 
TÄISKASVANUTELE 
Terviseuuringu kompleks A          141 € 
(Spordiarsti vastuvõtt, puhkeoleku EKG, vere kliiniline analüüs, spirograafia,  
kehakoostise määramine, EKG koormustest, soovitused)  
 
Terviseuuringu kompleks B         177 € 
(Spordiarsti vastuvõtt, puhkeoleku EKG, vere kliiniline analüüs, spirograafia,  
kehakoostise määramine, EKG koormustest, laktaadi määramine (1-5),  
soovitused)  
                                                           
Terviseuuringu kompleks C         225 € 
(Spordiarsti vastuvõtt, puhkeoleku EKG, vere kliiniline analüüs, spirograafia,  
kehakoostise määramine, EKG koormustest, maksimaalse hapniku tarbimise test,  
soovitused)  
 
Terviseuuringu kompleks D         256 € 
(Spordiarsti vastuvõtt, puhkeoleku EKG, vere kliiniline analüüs, spirograafia,  
kehakoostise määramine, EKG koormustest, laktaadi määramine (1-5),  
maksimaalse hapniku tarbimise test, soovitused)   
 
 
ARSTI VASTUVÕTT 
Kardioloogi vastuvõtt (kuni 30 minutit)        60 € 
Spordiarsti vastuvõtt (kuni 30 minutit)        60 € 
Spordiarsti korduv vastuvõtt (kuni 30 minutit)      40 € 
Ortopeedi esmane vastuvõtt          60 € 
Ortopeedi korduv vastuvõtt          40 € 
Ortopeedi esmane vastuvõtt lastele (kuni 18.a.)      40 € 
Ortopeedi korduv vastuvõtt lastele (kuni 18.a.)      25 € 
 
                        täiskasvanu / noor 
Toitumisnõustaja- konsultatsioon  (45 minutit)      45 € / 40 € 
Toitumisnõustaja- korduv vastuvõtt (45 minutit)      40 € / 35 € 
Toitumisnõustaja- näidismenüü koostamine       50 € / 50 € 
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UURINGUD 
Ehhokardiograafia          125 € 
Elektrokardiograafia           16 € 
Laktaadiuuring veres (ühe analüüsi hind)        8 € 
Spirograafia            18 € 
 
FÜSIOTERAAPIA PROTSEDUURID (ühe ravikorra hind) 
Diadünaamika           10 € 
MLS® laserteraapia          20 € 
                                                                   (MLS® laserteraapia järgnevale piirkonnale 15 €) 
Laserdušš            10 € 
Lööklaineravi           45 € 
                                                                            (Lööklaineravi järgnevale piirkonnale 35 €)  
Kõrgintensiivne magnetravi         30 € 
Magnetravi           10 € 
Ultraheli           10 € 
Lümfidrenaaž           25 € 
Hüperbaariline hapnikuteraapia        105 € 
 
FÜSIOTERAPEUDI VASTUVÕTT 
Füsioteraapia teenus (kuni 50 minutit)       50 € 
Füsioterapeudi konsultatsioon (30 minutit)       35 € 
Beebide ja väikelaste füsioteraapia (30 minutit) (ainult Viimsi filiaalis)   25 € 
Kinesioteipimine (üks piirkond)         15 €  
Dünaamiline teipimine (üks piirkond)        20 € 
 
MASSAAŽ 
Massaaž, lokaalne, 30 minutit        28 € 
Massaaž, üld, 50 minutit         50 € 
Massaaž, üld, 75 minutit         65 € 
Lümfimassaaž, kuni 55 minutit        50 € 

PROTSEDUURID 
Lihassüst (ilma ravimita)          6 € 
Veenisüst (ilma ravimita)          10 € 
Sidumine            12 € 
Tõendi väljastamine           10 € 
Tõendi väljastamine inglise keeles        20 € 

VEREANALÜÜSID 
Vere kliiniline analüüs (kohapeal)         8 € 
Glükoosi määramine (kohapeal)         5 € 
Kolesterooli määramine (kohapeal)         5 € 
Vere kliiniline analüüs, vere biokeemia, immunoloogia           vastavalt tellitavatele                              
(saatmine laborisse)                   analüüsidele                                                         
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KINKEKAARDID 
Täiskasvanu terviseuuringu kompleks A                                                          141 € 
Täiskasvanu terviseuuringu kompleks B                                                           177 € 
Täiskasvanu terviseuuringu kompleks C                                                         225 € 
Täiskasvanu terviseuuringu kompleks D                                                           256 € 
Tervisesportlase verepakett                                                                 vastavalt SYNLAB hinnakirjale 
 
  
 
Kõikide teenuste eest on võimalik tasuda nii sularahas kui kaardiga. 
 
Kõikide teenuste kasutamiseks on vajalik eelnevalt aeg broneerida: Veerenni filiaal tel 699 6515, 
Viimsi filiaal tel 6557056. Broneerimine toimub patsiendi isikukoodi alusel.  
 
Aparatuurse füsioteraapia protseduuride teostamine toimub ainult arsti poolt väljastatud saatekirja 
alusel (saatekiri peab olema paberkandjal). 
  
Vastuvõtuajast/uuringust loobumisel palume teavitada Spordimeditsiini SA registratuuri vähemalt 24 
tundi enne märgitud aega. Kui patsient ei tule uuringule/vastuvõtule ja sellest ei teata, siis jätab 
Spordimeditsiini SA endale õiguse patsienti edaspidi mitte teenindada seni, kuni patsient tasub 
teostamata uuringu/vastuvõtu kehtiva hinnakirja järgi. 

                                                                            


