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Tervisekeskuse teenuse osutamisega seotud meditsiinilised ressursid 

 

Ressursi liik Ressursi nimetus Käitur 

Kogus 

nimistu 

kohta 

Üle üheaastase 

kasutusajaga 

meditsiiniseadmed  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

täiskasvanute kaal tk 2 

imikute kaal tk 2 

pikkusemõõtur tk 2 

nägemisteravuse tabel täiskasvanute tk 2 

nägemisteravuse tabel laste  tk 2 

värvitabelite raamat tk 2 

universaalne läbivaatuslaud, teisaldatav 

günekoloogiliseks tooliks 
tk 3 

protseduuride kapp tk 1 

vahesirm tk 2 

imikulaud tk 2 

külmik tk 1 

külmkapi termomeeter tk 2 

kärulaud tk 2 

uuringu valgusti tk 2 

hingamiskott koos maskidega tk 1 

S-toru tk 3 

EKG aparaat tk 1 

arsti kohver tk 1 

hemoglobinomeeter tk 1 

tsentrifuug tk 1 

uriinianalüsaator tk 1 

sterilisaator tk 1 

infusioonistatiiv ja süsteem tk 1 

termokonteiner vaktsiinide transpordiks koos kahe 

külmapatareiga 
tk 1 

aspiraator tk 1 



inhalaator/nebulisaator tk 1 

doppler tk 1 

UH aparaat tk 0,3 

Ressursi liik Ressursi nimetus Käitur 

Kogus 

nimistu 

kohta 

Vastuvõtu instrumentide 

komplekt 
stetofonendoskoop tk 2 

sfügmomanomeeter 4 mansetiga tk 2 

otoskoop tk 2 

oftalmoskoop tk 1 

helihark tk 2 

instrumentide kandik tk 2 

PEF-meeter tk 2 

refleksihaamer tk 2 

pisikirurgia vahendite komplekt kmpl 2 

kõrvaloputussüstal tk 1 

neerukauss tk 2 

veenisulgur tk 1 

glükomeeter tk 2 

kraadiklaas kehatemperatuuri mõõtmiseks tk 2 

goniomeeter tk 1 

orhidomeeter tk 1 

pulssoksümeeter tk 2 

rinoskoopia peegel tk 2 

torkeotsiku hoidja  tk 1 

metallist instrumentide karp steriliseerimiseks tk 2 

pliiatslamp spaatlihoidjaga tk 2 

kipsikäärid tk 1 

Ühekordse kasutusega 

meditsiiniseadmed ja 

tarvikud   Ühik 

Ühikute 

arv 

(aastas) 

nimistu 

kohta 

Meditsiinitarvikud 

süstlad nõeltega tk 690 

kindad tk 4000 

sidematerjal tk 1000 

puuspaatel tk 1600 

kilepõll tk 210 

lansettid tk 800 

tutikud tk 3810 

skalpelli terad tk 130 

injektsiooniplaastrid tk 3160 

nahapuhastustampoonid tk 3810 

testribad(glükoos) tk 610 

testribad(uriin) tk 540 

reagendid latekstestidele tk 480 

desinfektsioonivahendid l 12 

süstlanõelad tk 460 

steriilsed kindad  tk 20 

ühekordne haavasidumiskomplekt tk 10 

skalpellid tk 100 



elastikside tk 20 

liblikad tk 150 

plaastrid  tk 500 

haavavõrk tk 200 

pintsetid (ühekordsed) tk 100 

neerukausid  papp tk 400 

kaitsemask tk 50 

kätekuivatuspaberid pk 100 

laste imavad linad tk 1000 

paberirull kušetile rull 50 

külmageeli kott  tk 4 

lubrikant geel (EKG, UHD) g 10 

retseptiblanketid 

Muu meditsiiniline 

materjal 

EKG paber tk 500 

hapnik m 43,2 

 


