Disainilabori teenused
Toodete disain- ja kontseptsioonlahenduste
väljatöötamine
Tootearenduse ja tootedisaini konsultatsioonid
ja nõustamine
Funktsionaalse tarkvara arendus,
kasutajaliideste disain ja prototüüpimine
Prototüüpide valmistamine
Valminud lahendused:
Vibroakustilise voodi tööstusdisainilahendus
(Ühenduse disainilahenduste
register, nr 003004332-0001)
Elektriline seade mudavanni protseduuri
teostamiseks jäsemetele (Patenditaotluse
nr P201400009, patendikiri nr EE 05772 B1)
Kellele: ettevõtted, muud organisatsioonid

Kontaktid
Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži
Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni
Kompetentsikeskus
Aadress: Lihula mnt 12, 90507 Haapsalu,
Lääne maakond, Eesti
Telefon: (+372) 47 20 353
E-post: info@terekk.ee
www.terekk.ee
Laboriseadmete info teenuste lõikes leitav:
www.adapter.ee

Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni
Kompetentsikeskus (TERE KK)
on liikumis- ja tegevusvõime ning ravimuda ja
mudaravi valdkonnas uurimise, arendamise,
teabe rakendamise, teabe levitamise ja
vahendamise ning teadmuspõhise
ettevõtluse arengut soodustav keskus.
TERE KK on partner erasektorile uute
tõenduspõhiste toodete ja teenuste
arendamisel.

Taastusravilabori teenused
Taastusravi valdkonna
kliiniliste uuringute läbiviimine
Rehabilitatsiooniprogrammide ja -plaanide
väljatöötamine, analüüs ja nõustamine
Valdkondlike koolituste
ja ümarlaudade korraldamine
Elu- ja töökeskkonna kohandamise alased uuringud ja
konsultatsioon
Taastusravivahendite testimine, tootearenduse ja kasutamise alane nõustamine
Abivahendite ja ortooside testimine,
tootearenduse ja kasutamise alane nõustamine
Vibroakustilise teraapia alased uuringud, nõustamine
ja koolitused
Kellele: abivahendite tootjad; taastusarstid ja töötervishoiuarstid; arhitektid; mööblitootjad; KOV; meditsiiniseadmete arendajad, -tootjad; teenuste rahastajad;
tervisedenduse ja taastusravi valdkonnaga seotud
ülikoolid, teadlased

Tervisedenduse labori teenused
Kehakoostise mõõtmine
Naha diagnostika
Kerelihaste- ja rühiasendi testimine
Kellele: tervise- ja spordikeskused, spordiklubid,
toitumisnõustajad, loodustoodete tootjad

Ravimuda labori teenused
Ravimuda ja -turba (peloidide)
veesisalduse määramine
Ravimuda ja -turba
mineraalse koostise määramine
Ravimuda ja -turba orgaaniliste
komponentide uurimine, antioksüdantsete ainete
sisalduse määramine, toksiinide sisalduse määramine
Ravimuda ja -turba
peenestamine desintegraatoriga
Ravimuda ja –turba toodete arendamine
Ravimuda ja –turba ravimõju uurimine, uuringute
korraldamine, läbiviimine
Valminud lahendused:
Ravimudasegu ja meetod selle
valmistamiseks (Patenditaotluse nr P201500002,
patendikiri nr EE 05778 B1)
Ravimuda humiinainete ekstraktiga
massaažikreem
Kellele: ravimuda kaevandajad; uute, nt turba-maardlate
potentsiaalsed kaevandajad; ravimuda töötlejad, tootjad,
eksportijad; mudaravi teenuste osutajad; loodustoodete
tootjad; töötervishoiuarstid, perearstid, taastusarstid;
ravimuda valdkonnaga seotud ülikoolid, teadlased

