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CHATTANOOGA ULTRASOUND RENDILEPING
Tallinn, „……..“ ………………………2018 a.
Inpello OÜ edaspidi nimetatud Rendile Andja, mille esindajana tegutseb töölepingualusel
……………………………….. ja ………………………………………………….(rentniku nimi),
registrikood/isikukood:…………………………………………………………….………………..
………………………………(füüsilise isiku korral lisaks passi või ID-kaardi number)
Rentniku telefoni nr: ……………………………………………………………………………..
Rentniku email: ………………………………………………………………………………….
Asukoht/elukoht: …………………………………………………………………………………
Arvelduskonto nr pangas: ………………………………………………………………………
edaspidi nimetatud Rentnik
Seadme väljastus ja tagastuskoht koht: Juhkentali 15, Tallinn 10132
Pooled, sõlmisid käesoleva rendilepingu, edaspidi Leping, alljärgnevas:
1. Leping on sõlmitud tähtajaga ………….. PÄEVA s.t. lepingu kehtivuse viimaseks
päevaks on „……..” ……………………..2018a.
2. Rentnik maksab Rendile Andjale Seadme kasutamise eest renti 7.50 EUR ühe
kalendripäeva eest.
3. Kokku tasuda:……………………..EUR. Tasumisviis:…………………………………….
Hinnad sisaldavad käibemaksu

…………………………
Rendile andja allkiri
OÜ Inpello
Reg.nr: 12435447
info@medpoint.ee
+372 56669222

Seadme rendileping

……………………………..
Rendile võitja allkiri

Chattanooga Ultrasound seade

Pass või ID kaart
asetada siia

Rentniku allkiri
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Üldosa
4. Lepinguga kohustub Rendile Andja andma Rentnikule õiguse kasutada Seadet ning
Rentnik kohustub selle eest maksma Rendile Andjale tasu, edaspidi Rent.
5. Rendile Andja kinnitab, et talle kuulub õigus Seadet rentida ning et kellelgi teisel seda
õigust ei ole. Samuti kinnitab Rendile Andja, et Seade ei ole samaaegselt renditud
ühelegi teisele isikule.

I.

Objekt

6. Lepingu objektiks on CHATTANOOGA Ultrasound meditsiiniline raviseade, edaspidi
Seade.
7. Seade on täpsemalt määratletud spetsifikatsiooniga ja kasutusalad, mis on toodud
Lepingu Lisas 1.
8. Seadme sihtotstarbeks on ultraheliteraapia.
9. Rendile Andja annab avalduse Rentnikule üle Seadme üleandmise-vastuvõtmise
aktiga.

II.

Rent

10. Rendile Andjal on õigus muuta rendi suurust üks kord aastas lähtudes Seadme
turuhinna muutumisest antud piirkonnas.
11. Rentnik maksab Rendile Andja poolt esitatavate arvete alusel kui toimub seadme
üleandmine rentniku kätte.

III.

Rentniku õigused

12. Rentnikul on õigus kasutada Seadet vastavalt Lepingu punktis 5 sätestatud
sihtotstarbele.
13. Rentnikul on õigus anda Seadet allrendile ainult Rendile Andja eelneval kirjalikul
nõusolekul.
14. Rentnikul on õigus pikendada lepingu tähtaega ainult Rendile Andja eeleval kirjalikul
nõusolekul.

IV.

Rentniku kohustused
15. Rentnik kohustub kasutama Seadet heaperemehelikult ning tagama omal kulul
Seadme tavapärase korrashoiu ja hoolduse.
16. Rentnik kohustub tasuma Rendile Andja poolt esitatud arved vastavalt Lepingu
punktis III kokkulepitud korrale ja lepingu punktis 4. määratud summas.
17. Rentnik kohustub viivitamata teatama Rendile Andjale igast Seadme väärtust
vähendavast või hävitavast sündmusest või teost (avarii, tulekahju jms) või ohust
sellise sündmuse toimumise või teo tegemise kohta ning võtma viivitamata tarvitusele
abinõud nimetatud sündmuse, teo või ohu kõrvaldamiseks või selle tagajärgede
likvideerimiseks.
18. Rentnik kohustub järgima ohutustehnika, turva, keskkonnakaitse, tehnohooldus jms.
eeskirju, mis on kehtestatud õigusaktidega ja/või Rendile Andja poolt.
19. Rentnik kohustub kasutama Seadet vastavalt Lepingu punktis 9 sätestatud
sihtotstarbele.
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20. Rentnik kohustub Lepingu lõppemisel või ennetähtaegsel lõpetamisel tagastama
Seadme Rendile Andjale mitte halvemas seisundis, kui see talle üle anti, arvestades
normaalset kulumist.
21. Rentnik kohustub hüvitama Rendile Andjale Rentniku süül Seadme seisukorra
halvenemisest või selle hävimisest tuleneva kahju. Seal hulgas ka kriimustused ja
täkked.
22. Rentnik on kohustatud seadme tagastama samasse kohta, kus ta selle kätte sai, kui
ei ole kokku lepitud teisiti.

V.

Rendile Andja õigused
23. Rendile Andjal on õigus kontrollida Seadme seisukorda ja sihtotstarbelist kasutamist
Rentniku poolt.
24. Rendile Andjal on õigus nõuda oma varale Rentniku poolt tekitatud kahjude
hüvitamist.
25. Rendile Andjal on õigus nõuda Lepingu tingimuste muutmist, kui muudatused
tulenevad Eesti Vabariigi seadustest või muudest Rendile Andjale kohustuslikest
õigusaktidest.

VI.

Rendile Andja kohustused
26. Rendile Andja kohustub tagama Seadme funktsionaalse töötamise tema sihtotstarbe
kohaselt.
27. Esitama Rentnikule pretensioonid, mida tal on õigus Lepingu kohaselt Rentnikule
esitada, 1 kuu jooksul arvates päevast, mil ta sai teada või pidi saama teada
sündmustest või asjaoludest, mis annavad aluse pretensiooni esitamiseks.

VII.

Poolte kinnitused

28. Rendile Andja kinnitab, et tal on õigus Lepingut sõlmida vastavalt selles Poolte poolt
kokku lepitud tingimustele.
29. Rendile Andja kinnitab, et Seade ei ole antud rendile või muul viisil kasutamiseks
kolmandatele isikutele.

VIII.

Sanktsioonid

30. Lepinguga võetud kohustuste täitmata jätmise eest kannavad Pooled Eesti Vabariigi
seadustes ja muudes õigusaktides ning Lepingus ettenähtud vastutust.
31. Pooled kannavad täielikku varalist vastutust Lepingust tulenevate kohustuste
täitmatajätmise või mittekohase täitmisega teisele Poolele tekitatud kahju eest.
32. Kui Rentnik viivitab mistahes Lepingus sätestatud tasu maksmisega on Rendile
Andjal õigus nõuda viivist arvestusega 0,5 % tähtaegselt tasumata summalt päevas.
33. ulatuses, sõltuvalt kohustuste mittetäitmisega kaasnenud tagajärgede raskusest.
34. Kui Lepingu lõppemisel või ennetähtaegsel lõpetamisel Rentnik ei tagasta Rendile
Andjale Seadme valdust ning Rendile Andja on selle kohustuse täitmise vajadusest
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Rentnikule kirjalikult teatanud, loetakse Rentnik valdusest loobunuks ning Rendile
Andjal on õigus asuda tegeliku võimu teostamisele Seadme üle.

IX.

Vääramatu jõud
35. Pooled vabanevad vastutusest lepingu mittetäitmise või mittekohase täitmise korral,
kui mittetäitmise või mittekohase täitmise põhjustasid asjaolud, millised antud
olukorras on vältimatud ja/või poolte tahtest sõltumatud, nagu politsei ja/või
sõjaväeoperatsioonid, faktilised liiklus- ja ilmastikuolud jm. Loodusjõudude toime,
samuti sõjaseisukord, streigid, riigivõimu- ja valitsemisorganite normatiivaktide toime
ja teised asjaolud, mida rahvusvaheline praktika tunnustab vääramatu jõuna.
36. Vääramatu jõu asjaolude ilmnemise korral teevad pooled kõik nendest sõltuva
vältimaks võimaliku kahju teket.
37. Vääramatu jõu esinemisel ei pikene leping tähtaja võrra, mille jooksul pooled ei
saanud oma kohustusi täita vääramatu jõu tõttu.

X.

Lepingu lõppemine ja ennetähtaegne lõpetamine
38. Leping lõpeb tähtaja möödumisega või Lepingu ennetähtaegse lõpetamisega.
39. Rendile Andjal on õigus Leping ennetähtaegselt lõpetada, teatades sellest 2
tööpäeva ette kui Rentnik ei täida Lepingust või seadusest tulenevaid kohustusi.
40. Rentnikul on õigus lõpetada Leping ennetähtaegselt, teatades sellest Rendile Andjale
2 tööpäeva ette.
41. Sellisel juhul kohustub Rentnik hüvitama Rendile Andjale kahju, mis Rendile Andjal
tekib seoses Lepingu ennetähtaegse lõpetamisega.
42. Seadme valduse tagasi andmine vormistatakse üleandmise-vastuvõtmise aktiga.

XI.

Lõppsätted
43. Leping on koostatud kahes 5 leheküljelises identses eksemplaris, millest kumbki pool
on saanud ühe eksemplari. Lepingule on lisatud Lisa 1.
44. Lepingust tulenevad vaidlused püüavad pooled lahendada läbirääkimiste teel.
Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused kohtus.

XII.

Lepingu lisad

45. Lepingu Lisa 1: Seadme spetsifikatsioon ja lisavarustuse loetelu.
46. Kasutusjuhend: Seadme kasutamine ja ohutusnõuded

XIII.

Poolte allkirjad

Rendile andja esindja nimi ja allkiri
OÜ Inpello
Reg.nr: 12435447
info@spordiabi.ee
+372 56669222
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LISA 1.
Komplekti kuulub:






Intelect Mobile Ultrasound seade
5cm² Helipea
Õlatkott
Ultraheligeel
Kasutusjuhend

Ultraheliteraapiat kasutatakse erinevate terviseprobleemide korral nagu:























lihasspasmid ning lihasvalulikkus
kõõluskoe parandemise kiirendamiseks
luu paranemise kiirendamiseks
tendiniidi ja bursiidi raviks
ülekoormusvalud õlavöötmepiirkonnas ning alaseljas
lumbalgia
müalgia
behterevi tõbi
radikulopaatia
artroos lülisambas või liigestes
kukekannus
karpaalkanali sündroom
immobilisatsioonist tingitud valu
reumaatiline liigesvalu
traumajärgsed valud
liigeste nikastused ja nihestused
liigeskontraktuuride raviks
soolatüügaste raviks
osteoartriidi raviks
neurofibroomide raviks
armkoe raviks
haavade raviks (troofiline haavand)

Ultraheliteraapia on mugav ja valuvaba protseduur. Esmalt selgitatakse välja ultraheliravi
vastunäidutuste puudumine (Konsulteerida arsti või füsioterapeudiga). Teile määratakse ravi
intensiivsus ning kestvus. Raviprotseduuri läbiviimiseks määritakse esmalt kontaktaine (õli,
geel vms) ravitavale piirkonnale ning asetatakse ultraheliravi aparaadi otsik kehapinnale.
Ravieffekti parandamiseks kasutatakse SacredEarth Botanicals® ultraheli kontaktainena
looduslikku raviõli või geeli (saab kaasa). Ultraheli kontaktainena võib kasutada ka näiteks
Voltaren Emulgeli vm apteegist saadaval olevaid geele, mille raviomadused suurenevad tänud
ultraheli toimele viia raviaineid sügavamale kudedesse. Raviseansi ajal tajute ravitavas
piirkonnas mõnusat soojatunnet.
Vastunäidustused:




kasvajalised protsessid (pahaloomuliste kasvajate piirkond)
verejooks
infektsioonid ning nakkushaigused
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rasedus (raseduse ajal kõhu ja alaselja piirkond)
liigesproteeside piirkond
kardiostimulaator
trombi või emboolia oht
põletikulised või palavikuga haigused
südame,- maksa,- neerupuudulikkus

47. Ettevaatusabinõud

Ultraheli näidustused
Valu leevendamine, lihaskrambid, liigeste kontraktuur
Valu leevendamine, lihaskrambid, liigeste kontraktuur, mis võivad olla seotud:
o Adhesiivne kapsuliit
o Liigesepõletik (kerge lubjastumine)
o Lihasepõletik
o Pehme koe vigastused
o Lühenenud kõõlused (eelnevate vigastuste tagajärjel)
astavalt sellele infole määrate programmi ja intensiivsuse.
Intensiivsuse tabel:
Trauma olemus
Akuutne (terav)
Vahepealne
Krooniline

Intensity ehk intensiivsus (W/cm2)
0.1-0.3
0.2-0.5
0.3-0.8

Seadet on soovitav rentida vähemalt 7-ks päevaks.
Chattanooga Group`i poolt toodetud Intelect Mobile Ultrasound on uue põlvkonna
elektroteraapia ning ultraheliteraapia kombineeritud kliiniline aparaat.
Antud teraapiate efektiivsuse tagab aparaadi õige käsitlemine.

NB! Lisa info kaasas olevas kasutusjuhendis
Ja veebilehel https://medpoint.ee/shop/rent‐chattanooga‐intelect‐mobile‐
ultrasound‐uue‐polvkonna‐ultraheliteraapia/
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