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• Salongi ruumid tuleb viia vastavusse kehtivate 
nõuetega. 

• Ehitusprojekti esitamine Terviseametile on 
kohustuslik vaid siis, kui seda nõuab kohalik
omavalitsus. Nõustab Terviseameti piirkondliku 
struktuurüksuse inspektor. 

Tegevuse alustamine



Tööruumides peab olema:
• Kesk-, elektriküte või ahjuküte, kusjuures küttekolle peab 

asuma väljaspool tööruumi.

• Sooja- ja külmaveevarustus ning kanalisatsioon.

• Mehaaniline sissepuhke-väljatõmbeventilatsioon

Tegevuse alustamine



• Ilu- ja   isikuteenuste osutamisega vahetult kokku 
puutuvad teenindustöötajad peavad enne tööle 
asumist läbima tervisekontrolli ning omama 
tervisetõendit. 

• Ilu- ja isikuteenuste osutajad peavad omama
tervisekaitse, haiguste ennetamise ja tervise
edendamise alaseid teadmisi.

Tegevuse alustamine



Ühe olulisema muudatusena seadusandluses on 
loobumine korrapärasest tervisekontrollist 
nakkushaiguste suhtes (sh iga kahe aasta järel 
kopsude röntgenuuringutest). 

Siiski jääb tööandjal õigus saata töötaja vajadusel 
täiendavasse tervisekontrolli vastavalt töökoha 
riskihindamise tulemustele. 



Esmane nõue teenuse osutamisel on tagada kliendi 
terviseohutus.

Enne protseduuri teostamist tuleb kindlasti klienti 
teavitada protseduuri käigust, vastunäidustustest, 
võimalikest ohtudest ja tüsistustest.

Kliendi teenindamine



Teenindamine - puhta ning asjakohaselt töödeldud 
instrumendiga. Desinfitseerimine on mikroorganismide 
hävitamine elututelt objektidelt füüsikaliste protseduuride 
või keemiliste ainete kasutamisega (ei taga ohutust, mis 
saavutatakse steriliseerimisega).

Kliendi teenindamine



OLULINE:
•Desinfitseerimiseks kasutatavate toodete sihtotstarve
•Teise anumasse ümber valatud segude korral - pudeli 
märgistus (nimetus, koostis, kasutusjuhend).
•Terviseametis registreeritud toode
•Tavatarbijale/kutsealaseks kasutamiseks.

Desinfitseerimiseks kasutatavad ained 
(biotsiidid) 



Kuidas biotsiidi ära tunda?
Segu ABC. Ainult kutsealaseks kasutuseks

Ettevaatust

Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla 
surmav. Põhjustab nahaärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Väga mürgine
veeorganismidele, pikaajaline toime. 

Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest 
süüteallikatest. Mitte suitsetada. Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine 
sissehingamist. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. 
ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust 
MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga…
NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega/… SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada 
isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. Vältida sattumist 
keskkonda. Tühi pakend eemaldada kasutusest kui ohtlikud jäätmed.

Sisaldab toimeainet XYZ 0.4%                  Kanda kuivale ja puhtale pinnale. 

Loanumber: EExxx Mõju tekkeks vajalik aeg: 10 min 
200 L Säilib temparatuuril +5..+25C kuni 2 aastat

Ettevõte X  Y Z
Aadress
Linn Postiindeks
Telefon: +372 10000000

Tootetähis
Kasutajarühmad

Tunnussõna

Ohulaused

Tarnija/ 
Loaomaniku 

andmed

Kasutus-
juhised

Nimikogus
Säilivusaeg
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piktogrammid
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laused
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Juhend: Ilu- ja isikuteenuste osutamisel kasutatavate 
seadmete ja instrumentide dekontaminatsioon

http://terviseamet.ee/fileadmin/dok/Keskkonnatervis/
teenused/A_20180404_Ilu_-
_ja_isikuteenuste_osutamisel.pdf

Juhend: Verenakkuste leviku vältimine nahka 
läbistavate ilu- ja isikuteenuste osutamisel

http://terviseamet.ee/fileadmin/dok/Keskkonnatervis/
teenused/A_20180404_Ilu_-
_ja_isikuteenuste_osutamisel.pdf

http://terviseamet.ee/fileadmin/dok/Keskkonnatervis/teenused/A_20180404_Ilu_-_ja_isikuteenuste_osutamisel.pdf
http://terviseamet.ee/fileadmin/dok/Keskkonnatervis/teenused/A_20180404_Ilu_-_ja_isikuteenuste_osutamisel.pdf


Lubatud on läbi viia üksnes neid protseduure, mis ei 
ole seotud nahahaiguste ravimise ja kosmeetiliste 
vigade kirurgilise korrigeerimisega. 

Lubatud protseduurid



Igal ravimil on näidustused ja vastunäidustused. Nii 
retsepti- kui ka käsimüügiravimit tohib kasutada 
ainult isik, kellele see on välja kirjutatud ning seda 
ei tohi edasi anda ega omaalgatuslikult kasutada 
iluteenuse osutamisel.

Püsimeigi teenus!

Ravimite kasutamine iluteenuse 
osutamisel



Ravimite kasutamine esmaabi raames 

Sotsiaalministri määrus nr 82 – miinimumnõuded 
esmaabivahenditele 

(https://www.riigiteataja.ee/akt/112062018011?leiaKehtiv)

Esmaabis piirdub ravimite kasutamine üldise valu 
leevendamisega – aidatakse kannatanul talle endale 
kuuluvaid valuvaigisteid võtta.

Ei tohi osta ega laenata ravimit 
kannatanule.

https://www.riigiteataja.ee/akt/112062018011?leiaKehtiv


! Kui H2O2 sisaldus on ≤ 0,1% kuulub toode 
tavakosmeetika hulka, spetsiaalseid nõudeid nende 
kasutamiseks kehtestatud ei ole.

! Kui H2O2 sisaldus on vahemikus > 0,1% ≤ 6%, on lubatud 
müüa üksnes hambaarstidele.

! Üle 6% sisalduva või vabaneva H2O2

hambavalgendustoodete kasutamine ja müük on 
keelatud. 

Hammaste valgendamine



Euroopa tasemel:
Standard EVS-EN 16844:2017 „ Aesthetic medicine 

services. Non-surgical medical treatments“ (on vastu 
võetud ja eesti keelde tõlgitud).

Standardi FprEN 16708 „Beauty salon services. 
Requirements and recommendations for the provision 
of service“ eelnõu (koostatakse eraldi tehniline 
spetsifikatsioon)- eelnõu.

Algatatud standardi pr EN 17169 „Tattooing – Safe and 
hygienic practice“ koostamine. 

Esteetilised mittekirurgilised protseduurid



• Arstide liidud

• Õdede esindajad

• Sotsiaalministeerium

• Terviseamet

Arutelud esteetiliste mittekirurgiliste 
meditsiiniliste protseduuride teemal

Arutelud iluteenuste määruse teemal

Lahendamist vajavad küsimused



• Protseduur - eeldab teenuse osutajalt meditsiinilisi 
teadmisi naha ehitusest, näo ja kaela anatoomiast. 
Ilusüste võib teostada ainult tervishoiutöötaja, kes 
on registreeritud tervishoiutöötajate riiklikus 
registris. Teenust osutav ettevõte peab omama 
Terviseameti poolt väljastatud tervishoiuteenuste 
osutamise tegevusluba eriarstiabi osutamiseks. 

Ilusüstid/klassikaline mesoteraapia







Terviseameti ettepanek

Keemiline koorimine – lubada iluteenindajatele 
teostada pindmist keemilist koorimist 
professionaalseks kasutamiseks mõeldud 
kosmeetikatoodetega, mis vastavad kehtivatele EÜ 
määruse 1223/2009 nõuetele. Ei ole lubatud 
meditsiiniliseks kasutamiseks ettenähtud kemikaalide 
ega meditsiiniseadmena turule toodud ainete 
kasutamine.



Terviseameti ettepanek

IPL, laser- ja valgusprotseduurid – lubada 
kosmeetikutele kasutada seadmed, mis on ettenähtud 
kosmeetiliseks eesmärkideks ja anesteetikume 
kasutamata. 

Lubada kosmeetikutele kasutada 1. ja 2. klassi 
laserseadmeid. 



Terviseameti ettepanek

Mikronõelumine - lubada kosmeetikutele 
näohoolduseks 0,5 mm ja ülejäänud keha hoolduseks 
kuni 1,0 mm sügavusega mikronõelumist kosmeetilisel 
eesmärgil ja ilma anesteetikume kasutamata. 
Seejuures ei ole lubatud läbi viia protseduuri silmade 
ümbruses (2 cm). 



Aitäh!

Olga Gurjanova

olga.gurjanova@terviseamet.ee


