
 

SÜSTETEENUS ILUKLIINIKUS vs. SÜSTETEENUS ILUKABINETIS 
 

Käesolev infoleht aitab mõista, kus tuleks lasta ilusüstide protseduuri teha, mis on eduka ilusüstiprotseduuri aluseks, kuidas saavutab klient ilusad tulemused pikkadeks aastateks ilma oma nägu 
deformeerimata ning kuidas ja miks erinevad teenuse kvaliteet, ohutus ja hinnad ilukliinikus (või -haiglas) ning ilukabinetis. 

Soovitame kõigil kontrollida ka kõige usaldusväärsemate kaubamärkide all tegutsevate ilusüstijate jt tegelikku nõuetelevastavust. 
Christinas Clinicus on süsteprotseduuride teenuse osutajaks: CBF Medical OÜ, tegevusluba L04361. 

Tegevuslubade olemasolu saad kontrollida siit: LINK (http://mveeb.sm.ee/Tegevusload) 

 
ILUKLIINIK, HAIGLA ILUKABINET 

Hind ja preparaatide valik 

▪ Christinas Clinic on ilukliinik ja -haigla, kus garanteeritakse kõige kvaliteetsemate preparaatide 
kasutamine.  

▪ Tulemuste püsivus sõltub preparaatidest. Odavamad preparaadid võivad püsida 3-4 kuud 
samal ajal kui kvaliteetsete preparaatide püsivus on 1-1,5 aastat. 

▪ Kuna preparaatide hinnavahe võib olla väga suur, ei tea kliendid, et kui sama teenust pakutakse 
soodsamalt, kasutatakse odavaid või lahjendatud preparaate. Seega ei pruugi odav teenus olla  
soovitud kvaliteediga ning tagada ilusaid ja pikaajalisi tulemusi. 

Protseduurile vastavad ruumid 

▪ Teenust osutatakse ruumides, mis on mõeldud spetsiaalselt meditsiiniteenuse osutamiseks, 
see tähendab, et Terviseamet on andnud ruumidele tegevusloa protseduuride läbiviimiseks. 

▪ Kõik haiglas kasutatavad vahendid on spetsiaalselt toodetud ainetest, mis ei tekita 
patsientidel vastureaktsioone, allergiaid ja mis on ühekordsed või steriliseeritavad. Christinas 

Clinic on nii kliinik kui haigla, kus fookuses on steriilsus ja tagatud selle kõrgeim tase. 

▪ Teenust osutatakse ilusalongis või -kabinetis. Ilusalong ei ole mõeldud protseduurideks, mis 
nahka läbistavad. 

▪ Nagu Terviseamet rõhutab, tuleks enne ilusüstide protseduurile minekut kontrollida, kas nii 

ilukliinikul või ilukabinetil on ka antud aadressil ja teenuse osutamise ruumides 

ambulatoorne plastika- ja rekonstruktiivkirurgia tegevusluba.  
Tüüpiliselt on mitte tegevusluba omavate kliinikute näol tegemist 3 liiki asutustega:  

1) ruumid ja/või sisustus on mõeldud ilusalongidele ja kliinikul pole üldse tegevusluba, 2) tegevusluba on väljastatud teisele aadressile, 3) tegevusluba on väljastatud muule tervishoiuteenusele. 

Teenindav personal 

▪ Meditsiiniasutuses teenindab klienti meditsiinipersonal. Christinas Clinicus on teenindab Teid 
meditsiinipersonal või tugipersonal, kes on välja koolitatud haigla tüüpi asutuses oma tööd 
tegema. Nende inimeste ettevalmistus konfidentsiaalsuseks, täpsuseks ja patsiendi 
teeninduseks on erinev tüüpilisest klienditeenindajast. 

▪ Vajab kontrollimist, kas protseduuri läbiviija on meditsiinitöötaja ning läbinud selleks vastavad 
koolitused.  

▪ Rõhutame aga, et tervishoiutöötajate nimekirja kuulumine ei anna õigust protseduuride 
teostamiseks, kindlasti peab tegevusluba olema ka teenust osutaval ettevõttel. 

Andmekaitse 

▪ Kliinikul on riiklikule tasemele vastav andmekaitse.  
▪ Christinas Clinicu haiglainfosüsteemis asuvatele andmete saavad ligi vaid selleks volitatud 

töötajad ja ainult töö ajal. 

▪ Kuna andmekaitsesüsteemi loomine tähendab pidevat investeeringut, ei ole süstekabinettidel 
haigla tasemele vastavat andmekaitset ja andmekaitsepersonali. 

▪ Selle asemel kasutatakse ilusalongidele mõeldud broneeringu ja failihalduse süsteeme, mis on 
veebipõhised ja mille andmekaitse võib olla väga erinev. 

Töötajate regulaarne täiendkoolitamine 

▪ Christinas Clinicus osalevad süstespetsialistid ja kirurgid igal aastal mitmetel (keskmiselt 3-4) 
koolitustel, et arengutega kaasas käia ning kaasaegsemaid preparaate pakkuda.  

▪ Samuti langetab ilukliinikus otsuseid tüüpiliselt suurem konsiilium ja seda ka kasutatavate 
süstetehnikate osas. Tegemist on spetsialistide, mitte individuaalse spetsialisti arvamusega. 

▪ Töötajate pidev täiendkoolitamine on äärmiselt oluline, sest preparaadid muutuvad ja 
süstetehnikad arenevad ning vale kasutus võib välimusele saatuslikuks saada. 

▪ Regulaarne ja mitmekülgne koolitamine on kallis, mistõttu ei pruugi ilukabinetis koolituste 
finantseerimine toimuda sellisel tasemel nagu ilukliinikus. 

▪ Töötehnika valib indiviid ise ja seda teevad inimesed erinevalt. Ei ole kahjuks välistatud, et 
indiviid satub vale nö ’’spetsialisti’’ koolitusele ning omale teadmata kasutab tehnikat, mida 
tegelikult valdav enamik arste või esteetilise meditsiini õdesid (enam) ei soovitaks.  

 

http://mveeb.sm.ee/Tegevusload

