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Ravimite aseptiline valmistamine 
haiglaapteegis 
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Ravimite valmistamine on alati olnud oluline osa 
haiglaapteegi tööst. Aegade jooksul on see mõne-
võrra muutunud; enam ei valmistata haiglaaptee-
gis steriilseid süstelahuseid, vaid neid toodetakse 
tööstuslikult. Endiselt segatakse kokku erinevaid 
salve, pulbreid, mikstuure jm. ehk mittesteriilseid 
ravimeid, kuid nomenklatuur ning mahud on vähe-
nenud ja mitmetes väiksemates haiglaapteekides on 
valmistamine lausa lõpetatud. Samas ei saa me kind-
lasti rääkida rohusegamise ajajärgu ümbersaamisest, 
lihtsalt uuenenud nõuded ja vajadused on tinginud 
selle, et nüüd on apteegil pakkuda varasemast teist-
sugust valmistamise teenust.

Käesolev artikkel annab ülevaate ravimite valmista-
misest aseptilistes tingimustes. 

Miks peaks ravimite aseptiline
valmistamine toimuma  just 

haiglaapteegis?

Süste- ja infusiooniravimite manustamiseks etteval-
mistamist hinnatakse oma keerukuse tõttu üheks 
riskantseimaks ravimitega seotud tegevuseks. Uu-
ringud on näidanud, et ligi kolmandiku osakonnas 
manustamiseks ettevalmistatud süstalde toimeaine 
sisaldus erineb ettenähtust rohkem kui aktsepteeri-
tud 10% ja 10-40% lahustest on mikrobioloogiliselt 
saastunud. Ometi toimub Euroopas süsteravimite 
ettevalmistamine suures mahus endiselt osakonda-
des, kus see on lihtsalt üks õendustöötajate paljudest 
ülesannetest. Et vältida kontsentratsioonivigu ja vä-
hendada kontaminatsiooni riski, soovitatakse kasu-
tada nn. manustamisvalmis (ingl. keeles ready-to-use 
või ready-to-administrate) ravimeid, kuid nende ka-
sutamine ei ole väga laialt levinud. Põhjusteks on nii 
oluliselt kallim hind kui ka see, et kõikide toimeaine-
te annuseid/lahuseid pole võimalik standardiseerida  
või ei ole toimeaine piisavalt stabiilne (nt. antibioo-
tikumid on lahustatult enamasti väga  lühikest aega 

stabiilsed,  mistõttu säilitatakse neid lüofilisaadina).
Lahendust süsteravimite kvaliteedi probleemidele 
nähakse  nii  juhistes ja koolitustes õdedele kui süs-
te- ja infusiooniravimite osakondade asemel haig-
laapteekides ettevalmistamises. Haiglaapteegi kont-
rollitud keskkond ja valideeritud tegevus alandavad 
oluliselt mikrobioloogilise saastuse riski. Lisaks 
suurendab etapiline tegevus mitmekordse kontrolli-
mise tõttu vea avastamise võimalusi, mis vähendab 
annustamise või sobivusega  seotud eksimusi.

Mida kujutab endast ette ravimi-
te aseptiline valmistamine?

Aseptilise valmistamise all mõtleme steriilsuse ta-
gamist ilma ravimi valmistamisjärgse steriliseeri-
miseta. Ravimi steriilsuse säilitamiseks peab olema 
tagatud kontrollitud õhupuhtusega keskkond, spet-
siaalsed töövahendid ja aseptilised töövõtted. Nõue-
tekohase töökeskkonna saavutame alles laminaarka-
pis või isolaatoris, mis on paigutatud hermeetiliselt 
suletavasse ruumi, milles on ümbritsevaga võrreldes 
mitmekordne õhuvahetus läbi eriliste filtrite, mis 
tagab tuhandeid kordi puhtama õhu kui näiteks ta-
valises kontoriruumis. Õhupuhtuse nimel tuleb töö-
tajatel enne valmistamisruumi sisenemist vahetada 
selleks ettenähtud lüüsis riided, teha korrektne hü-
gieeniline kätepesu ja käte antiseptika ning riietuda 
spetsiaalsesse puhasruumi riietusse. Riietuse hulka 
kuuluvad kittel, müts, mask ja kindad. Steriilsete 
ravimite valmistamisel tuleb kasutada steriilseid 
tarvikuid ja abivahendeid. Kõige eelneva kõrval on 
oluline kasutada aseptilisi töövõtteid.
 
Aseptikakeskuse igapäevatööd juhib vastutav pro-
viisor, kellel on teoreetilised ja praktilised teadmised 
aseptilisest valmistamisest ja toodangu kvaliteedi 

kontrollist. Töö aseptikakeskuses on meeskonnatöö, 
see eeldab pingetaluvust, täpsust, kindlatele reeg-
litele allumist. On ka teatud nõuded personali ter-
vislikule seisundile. Töötajad, kes põevad näiteks 
viirushaigusi, allergiat või nahahaigusi, ei sobi asep-
tikakeskuses töötama. 

Tsütostaatikumide ettevalmistamine ITK apteegis. Kasutusel nn suletud süsteemid, mis tagavad valmistajale 
maksimaalse kaitse ravimi kahjuliku mõju eest. Tagaplaanil (ekraanil) on näha ravimite valmistamist hõl-
bustav ja kontrolliv arvutiprogramm CATO.

Ravimi ettevalmistamine Pärnu Haigla apteegis 
sai alguse alles 2013.aasta alguses.

ITK apteegis toimub ravimite ettevalmistamine iso-
laatoris. Isolaator tagab parima võimaliku kaitse nii 
ravimile kui ka ravimi valmistajale, kuna ravimi 
valmistamine toimub suletud keskkonnas. Erinevalt 
teistes haiglates kasutusel olevatest vertikaalse õhu-
vooluga laminaarkappidest teostatakse isolaatoris 
kõik manipulatsioonid integreeritud kinnaste va-
hendusel kätega otseselt tööpiirkonda sisenemata. 
Pildil valmistab ravimit farmatseut Tiina Puusepp.
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Milliseid ravimeid aseptilistes 
tingimustes tehakse?

Ideaalne situatsioon oleks, et kõik parenteraalseks 
manustamiseks mõeldud ravimid, mis peavad olema 
steriilsed, valmistataks ette apteegis. Praktikas pole 
see siiski võimalik ja ka otstarbekas. Eelistatult soo-
vitatakse apteegis aseptiliselt valmistada järgmised 
ravimigrupid:

1. Ravimid,  mis on potentsiaalselt toksilised (tera-
togeensed, mutageensed jne) ning kujutavad otsesel 
kokkupuutel ohtu tervishoiutöötajale ja keskkonna-
le. Siia kuuluvad eeskätt kasvajavastased ained, aga 
ka mõned antiviraalsed ained.

2. Ravimid, mille ettevalmistamine on keerukas, mit-
meetapiline või spetsiifilisi oskusi nõudev. Näiteks 

võiks tuua antibakteriaalsed ained, bioloogilised ra-
vimid, parenteraalsed toitesegud, epiduraalselt ma-
nustatavad ravimid.

3. Ravimid, mille puhul on kõrge mikrobioloogilise 
saastumise risk, näiteks silmasiseselt manustatavad 
süstelahused. 

Näiteid haiglaapteegis aseptiliselt valmis-
tatavatest parenteraalsetest ravimitest:

 ‣ Kasvajavastased ained (tsütostaatikumid)
 ‣ Antibiootikumid
 ‣ Bioloogilised ravimid
 ‣ Epiduraalruumi manustatavad ravimid
 ‣ Silmasisesed süsteravimid
 ‣ Parenteraalsed toitesegud

Arvesse tuleks võtta ka teatud patsientide riskigrup-
pe, näiteks vastsündinud ja lapsed, kes tihti vajavad 
valmispreparaatidest väiksemaid annuseid või lan-
genud immuunsusega patsiendid (siirdamisjärgsed, 
keemiaravi saavad patsiendid), kelle puhul ravimi 
mikrobioloogilise saastumise risk võiks oluliselt 
nende seisundit halvendada.

Oluline on ka majanduslik aspekt. Haigla osakonnas 
avatud viaal on ühekordseks kasutamiseks, samas 
apteegi puhasruumis avatud viaali on võimalik ära 
tarvitada lubatud pikema ajavahemiku jooksul. See 
annab võimaluse kasutada ära kogu viaali sisu. Väga 
kallite ravimite puhul võib niisugune tegutsemine 

anda suurt majanduslikku kokkuhoidu. 

Aseptiline ravimite ettevalmista-
mine Eesti haiglaapteekides.

Kui nii Inglismaal, Taanis, Hollandis, Saksamaal ja 
paljudes muudes Euroopa riikides on tsentraalsed la-
hustamiskeskused apteekides töötanud aastaid, siis 
meie oleme teinud sel rindel viimaste aastate jook-
sul alles esimesed sammud. See on osutunud huvita-
vaks ja kiirelt arenevaks valdkonnaks. Pioneeriks sel 
teel oli Tartu Ülikooli Kliinikumi (TÜK) apteek, kus 
alustati aseptilise ravimite ettevalmistamisega 2007.
aastal, järgnes Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) 
apteek onkoloogiliste ravimite lahustamiskeskuse-
ga 2008.aastal, Ida-Tallinna Keskhaigla (ITK) apteek 
2012. aastal ja Pärnu Haigla apteek 2013.aastal.     

Suuremad keskused (PERH ja TÜK) valmistavad ma-
nustamiseks ette tsütostaatikume, antibiootikume, 
bioloogilisi ravimeid, silmasiseselt manustatavaid süs-
teravimeid ja valuravimeid. ITK apteegi lahustamis-
keskuses tehakse onkoloogias ning reumatoloogias 
kasutatavaid tsütostaatilisi ja bioloogilisi ravimeid, 
samuti silmasiseselt manustatavaid süsteravimeid. 
Kõige hiljem alustanud Pärnu Haigla apteek pakub 
hetkel epiduraalselt manustavate ravimite ning silma-
siseste süstelahuste manustamiseks ettevalmistamise 
teenust, kuid plaanis on nomenklatuuri laiendada.
 

Uuendused ei puuduta mitte ainult ravimite valmis-
tamise keskkonda ja vahendeid, vaid ka uusimat 
tehnoloogiat. Keemiaravimite lahustamiseks ka-
sutatakse arvutiprogrammi CATO, mis võimaldab 
individualiseeritud annustamist. Lisaks kontrollib 
ja suunab kaaludega ühendatud arvutiprogramm 
kogu lahustamisprotsessi, tagamaks  kõrgkvaliteet-
se ja täpselt lahustatud ravimi. Programm salvestab 
ravimi valmistamise etapid ning hiljem on võima-
lik kontrollida, kes, millal, millise ravimi, kuidas ja 
millisest  ravimipartiist valmistas. Nimetatud arvu-
tiprogramm on kasutusel PERHi ja ITK haiglaaptee-
gis.

1Tartu Ülikooli Kliinikumi apteek, 
2Ida-Tallinna Keskhaigla apteek, 
3Põhja-Eesti Regionaalhaigla apteek, 
4Tartu Ülikooli Farmaatsia Instituut
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1. Apteekrilt  ei nõua tänapäeval täpsust mitte ainult 
töö kaalude ja mõõtenõudega, vaid ka süstalde ja nõel-
tega. Farmatseut Anu Priimäe TÜ Kliinikumi apteegist 
valmistamas epiduraalruumi manustatavat ravimit.  

2. Vaade hetkel kõige suuremasse lahustamis-
keskusesse PERH apteegis. Ravimite ettevalmis-
tamisega tegeleb igapäevaselt 4 proviisorit ja 
10 farmatseuti. 2012.aastal valmistati PERH ap-
teegi lahustamiskeskuses üle 70 000 ravimi. 

3. Müts, mask, kittel, kindad ja spetsiaalsed jalanõud 
kuuluvad puhasruumi töötaja varustusse. Farmatseut 
Helgi Lilliallik TÜ Kliinikumi apteegist hakkab kohe 
ravimi ettevalmistamist assisteerima.
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