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peamine eesmärk  
on pakkuda avatud päriselu elementidega innovatsiooni keskkonda toote, teenuse või metoodika arenduses ja uuenduste katsetustes. 
 

kliendid 
HNRK Eluslabor õige koht, kuhu pöörduda, kui... 
 
 ... olete tootja, maaletooja, tervishoiuasutus, haridusasutus, teadusasutus  

... tegelete millegagi järgmisest loetelust: 
¨ taastusravis kasutatavad või taastusraviga seotud näitajate diagnostikaseadmed; 
¨ füsioteraapia ja tegevusteraapia tehnoloogilised seadmed, abivahendid ja materjalid; 
¨ piiratud liikumisvõimega (s.h ratastoolikasutajate) inimeste treening- või muud aktiivsust suurendavad seadmed ja (digitaalsed) lahendused; 
¨ kaugvastuvõttudega seotud lahendused; 
¨ digitaalsed suhtluskanalid, keskkonnad ja/või terviseteenused patsiendi ja tema lähedase ning haiglapersonali vahel; 
¨ digitaalsed keskkonnad, mis toetavad krooniliste (s.h taastusravi) patsientide ravi ja/või psühholoogilist toimetulekut; 
¨ tooted või tarvikud ratastooli kasutajate igapäevategevusteks ja voodihaigete abistamiseks; 
¨ individuaalsed abivahendid taastusravi patsientidele; 
¨ turvaandurid ja patsientide jälgimisseadmed (GPS või muud lahendused) haiglatele ja hoolekande asutusetele. 

... kui teil on hetkel: 
¨ liiga vähe sisendeid edukaks arenduseks ja kontseptsiooni kinnituseks; 
¨ mittepiisavalt testitud tooted, toodetega seotud protsessid ja teenused või metoodikad päriselu keskkonnas laia varieeruvusega lõppkasutajate 

baasil, enne nende kasutusele võttu ja turule saatmist; 
¨ vähene ja juhuslikku laadi teave toote spetsiifiliste kasutusvõimaluste ja kasutuse edukuse kohta tulenevalt eesmärgist; 
¨ teadmisi või infot lõppkasutajate ning spetsialistide vajaduste ja ootuste kohta toodete, teenuste ja metoodikate kasutusmugavuse edasiseks 

parendamiseks; 
¨ aeg, mil testide läbiviimine usaldusväärses ja professionaalses keskkonnas on vajalik edukaks arendustegevuseks. 

 

protsess 

 

 

teenused & hinnakiri 

Teenus Hind  Märkused 

Eksperdi konsultatsioon 50€/h  Koos testimise teenusega 6 
esimest konsultatsioonitundi 
tasuta. 

Testimise teenus koos 
tagasiside kogumisega 

75€/iga kaasatud 
patsiendi kohta 

Rohkem kui 10 patsiendi korral 
räägime hinna läbi. 
 

Testimist toetavad 
lisategevused 

30€/h Tehniku või spetsialisti 
täiendavad tegevused 
arendatava lahenduse 
personaalsel seadistamisel või 
patsiendile kohaldamisel. 

Valideerimine 200€ Tõendite kogumine koos 
lõppkasutajate ja 
sidusrühmadega selle kohta, et 
toode, teenus, protsess või 
metoodikad toimivad 
ettenähtud viisil (vastab 
eesmärgile) päriselu keskkonnas 
ja vastavuse kinnitamine 
tuginedes koostöös läbiviidud 
testide tulemusele. 

Testimisprotsessi 
väljatöötamine koostöös 
kliendiga ja selle HNRK 
sisene koordineerimine  

500€ s.h. patsientide nõusoleku 
dokumentatsiooni välja 
töötamine, tagasiside analüüs,  
kokkuvõte testimise 
tulemustest –1 A4 

 

kontakti 
loomine

planeerimine 
& pakkumise 

tegemine
testimine kokkuvõtted 

& järeldused tagasiside

 
 
 

 
 
 
                     just HNRK poolt pakutav eluslabori teenus? 
 
 

- Võimalus testida tooteid, protsesse, teenuseid ja 
metoodikaid professionaalses, kliendikeskses ja 
toetavas haigla keskkonnas, kaasates nii suurel hulgal 
kompetentseid spetsialiste kui ka laia varieeruvusega 
tsükliliselt haiglas ravil olevaid patsiente.  

- Laialdased ja pikaajalised kogemused taastusravi 
haiglana + kaasaegsed tipptehnoloogilised taastusravi 
seadmed ja metoodikad teenuse osutamisel ning selle 
tulemuslikkuse hindamisel + mitmete spetsialistide 
osalemine arendus- ja teadusprojektides, võimaldavad 
kvaliteetseid ja tõenduspõhiseid konsultatsioone 
kliendile. 

- Tihe koostöö erinevate spetsialistide, patsientide ja 
nende lähedaste vahel aitab paremini mõista 
lõppkasutaja perspektiivi.  

- Rohkem kui 2 aastane kogemus eluslabori teenuse 
osutamisel ja testimise protsessi juhtimises. 

miks 
 


