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Ravimite manustamine
Kersti Teder proviisor, Tartu Ülikooli Kliinikumi Apteek; biofarmaatsia assistent,
Tartu Ülikooli Farmaatsia instituut

Kui esimeses artiklis käsitlesime ravimite seedekulglasse ehk enteraalset manustamist, siis järgnevates tuleb juttu seedekulglavälisest ehk parenteraalsest manustamisest. Just ravimite parenteraalsel
manustamisel on eriti oluline kasutada õiget tehnikat, sest vastasel juhul võib ravimi toime olla soovitust oluliselt erinev (nt ülekaalulistel lihase asemel
ravimi rasvkoesse manustamisel), jääda saamata (nt
silmatilga tilgutamisel silmast mööda) või kaasneda
manustamistehnikast tulenevad kõrvaltoimed (nt
lihasesse manustamisel tugev valu, sest nõelaga on
tabatud närvi). Selles ja järgmises artiklis pöörame

tähelepanu nendele manustamisteedele ja –viisidele,
mida sageli klassifitseeritakse ravimite lokaalse või
pindmise manustamise alla (inglise keeles: topical
administration).

II OSA: Ravimite lokaalne manustamine:
nahk, silm, kõrv ja tupp
Ravimite lokaalsel või pindmisel manustamisel manustatakse ravim otse nahale või limaskestadele. Enamasti on eesmärgiks ravimi lokaalne toime, mis annab võimaluse saavutada
toimekohal suhteliselt kõrge ravimi kontsentratsioon, vältides seejuures kõrget plasmakontsentratsiooni ja seeläbi ka võimalikke kõrvaltoimeid: näiteks beetablokaatorite kasutamisel glaukoomi ravis või infektsioonivastaste ainete või kortikosteroidide kasutamisel
dermatiidi ravis. Siiski on lokaalsel manustamisel võimalik saavutada ka ravimi süsteemne
toime, näiteks kasutades kontratseptiive, nikotiini või fentanüüli sisaldavaid transdermaalseid
plaastreid.
Nahale ehk kutaanne ravimi manustamine
Nahale (vahel kasutatakse ka mõistet nahasse)
manustamisel manustatakse ravim otse naha

pinnale, enamasti eesmärgiga saada lokaalset
toimet (nt haava- või nahahaiguste ravis jms).
Teatud juhtudel võib eesmärgiks olla ka süsteemne
toime, kuid siis nimetatakse seda enamasti naha-

Praktika

Ravimite manustamine on väga igapäevane tegevus,
mille teostamisele sageli üldse ei mõelda. Samas võib
manustamise tehnika olla kriitilise tähtsusega ning
eksimused selles võivad olla põhjuseks, miks ravi ei
anna oodatud tulemust. Eelmises Rohteadlases alustasime artikliseeriaga, mille eesmärgiks on anda ülevaade erinevatest ravimite manustamisviisidest ning
kirjeldada aspekte, mis lisaks ravimidisainile mõjutavad ravimi toime saabumist ja kestust.
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kaudseks ehk transdermaalseks
manustamiseks.

Praktika

Nahale on võimalik manustada kõikvõimalikke ravimvorme (vt joonis 1), alustades vedelatest (nt lahuseid,
emulsioone, aerosoole jne)
ja pooltahketest (nt salve,
kreeme, geele, pastasid jne)
kuni tahkete pulbriteni välja.
Ravimvormi valik sõltub
manustamispaigast ja nahakahjustusest. Märja nahakahjustuse korral on eelistatud vee baasil valmistatud ravimvormid (kreemid, geelid,
aerosoolid jne). Kuiva ja/või
paksenenud
nahakahjustuse
korral kasutada eelistatult õli
või rasva baasil valmistatud ravimvorme (nt salve), sest need
niisutavad ja pehmendavad
nahka. Pihustatavad ained ja
pulbrid on kõige vähem niisutatavad, seejuures aerosoolid
võivad sageli nahka ka ärritada.

Tabel
1. Pooltahkete ravimvormide ravimituubist annustamisel
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Lokaalselt kasutatavate pooltahkete ravimvormide korral
kasutatakse ravimi koguse
arvestamiseks
sõrmeotsa Joonis 1. Nahale kantavate ravimvormide jaotus ja näited (kohandatud:
ühikut (fingertip unit - FTU) Color Atlas of Pharmacology 3rd (2005))
– FTU on 0,5 cm läbimõõduga
tuubi avast välja pressitud 1,5 cm kreemi (täis- soodustada nahaärrituse teket ning ravimi akumukasvanu nimetissõrme sõrmeotsast esimese liige- latsiooni ja sellest põhjustatud kõrvalnähte, samas
seni), mis kaalub umbes 0,5 grammi ja katab kahe võivad mustus või ravimijäägid nahapinnal ka ravimi
peopesa suuruse naha pinna (vt tabel 1.).
imendumist takistada, mistõttu ei pruugi saabuda
soovitud toimet. Infitseeritud nahavigastuste korral
Enne ravimi manustamist nahale on alati vaja naha tuleb kasutada aseptilist tehnikat et vältida infektpind puhastada ja kuivada lasta (naha voltide esi- siooni levimist ümbritsevatele tervetele nahapiirnemisel tuleb olla eriti tähelepanelik ja hoolikas). kondadele.
Nahapinna puhastamine võimaldab paremini naha
seisundit hinnata ja eemaldada eelmisest manustamis- Salvide, kreemide jt pooltahkete ravimvormide
korrast nahale jäänud ravimpreparaadi jäägid. Ravim nahale manustamisel kasutada kergeid ja sujuvaid,
manustatakse alati tervele nahale (v.a juhul, kui karvakasvu suunalisi liigutusi, mis aitavad ravimil ühttegemist on nahavigastuseks kasutatava ravimiga), laselt jaotuda ja nahka imenduda, seejuures nahka ärrisest nahavigastuste korral tuleb arvestada toimeaine tamata. Ravimi manustamise lihtsustamiseks võib seda
imendumise võimaliku muutusega. Ravimi manus- eelnevalt peopesas soojendada, sest see muudab ravimi
tamine ravimjääkidega nahale võib põhjustada või pehmemaks ja kergemini töödeldavaks, lisaks on näi-
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teks jahedas ja külmas säilitatavate salvide ja kreemide
korral külma ravimi manustamine ebamugav. Ravimi
nahale pihustamisel jälgida õiget manustamiskaugust
(tavaliselt 15-30 cm) ja ravim pihustada ühtlase õhukese kihina ning seejärel lasta kuivada. Losioonide ja
suspensioonide manustamisel kasutada abivahendina
näiteks marlilappe, mille abil saab ravimi nahale
kanda ning tasub meeles pidada, et nende manustamise järgselt võib naha pind tunduda külm, sest vedeliku aurustumine põhjustab naha jahtumist. Pulbrite manustamisel peab nahk olema eelnevalt kindlasti kuiv, sest vastasel juhul võivad pulbrid minna
väga tükki ja nende pealekantavus ning ka imendumine võib halveneda.

Naha kaudu ravimi manustamisel on eesmärgiks
saada ravimi süsteemset ja sageli ka pikaajalist toimet.
Peamiselt on kasutusel transdermaalsed plaastrid, aga
tegemist võib olla ka transdermaalsete salvidega.
Trandermaalse plaastrid paigaldatakse alati tervele,
kuivale ja karvadeta nahale. Plaastri paigaldamiseks sobivad kõige paremini: käsivarre ülemine osa,
selg ja reie tagakülg. Plaastrit ei tohi paigaldada väga
liikuvale ja voldilisele nahale, sest sellisel juhul ei
ole tagatud plaastri korrektne kokkupuude nahaga
ja seega ka ühtlane ja täielik toimeaine imendumine.
Samuti ei saa plaastreid manustada katkisele või
põletikulisele nahale, sest ka siis võib olla toimeaine
imendumine tavapärasest erinev. Samal põhjusel on
pideval transdermaalsel manustamisel soovitatav
manustamiskohta muuta, sest sellega saab vältida
lokaalse nahaärrituse teket. Kerge naha punetus
pärast plaastri eemaldamist on aga normaalne ja

Nahale ja naha kaudu manustamisel:
• ravim manustada tervele nahale (va juhul,
kui eesmärk on ravida nahavigastust)
• enne manustamist puhasta naha pind
• kreemide/salvide/geelide manustamisel:
kanna sõrmedega kergelt masseerides ravim
naha pinnale, hõõru karvakasvu suunas sujuvate pikkade liigutustega
• transdermaalsete plaastrite pideval kasutamisel tuleb manustamiskohta muuta

peaks taanduma mõne tunniga. Tähelepanu tuleks
pöörata ka tootja infole, mis võib nõuda toimeaine
pideva kontsentratsiooni hoidmiseks plaastri vahetamisel uue plaastri paigaldamist kuni 30 minutit
enne vana eemaldamist.
Silma ehk okulaarne manustamine
Ka silma manustatavate ravimitega soovitakse enamasti saavutada just lokaalset toimet.
Kui silmaravim imendub süsteemsesse vereringesse
(enamasti läbi pisarakanali), võivad siiski tekkida
ka süsteemsed kõrvaltoimed. Viimast saab vältida
sellega, et ravimi manustamisjärgselt suletakse
silm ning surutakse 30-60 sekundit nimetissõrmega
silma sisenurka, mille tulemusena pisarakanal sulgub
ja ravim ei saa sinna liikuda.
Silma manustatakse peamiselt vedelaid (nt lahused, tilgad, suspensioonid, loputuslahused) ja pooltahkeid (nt salvid, geelid) ravimpreparaate, mis peavad
alati olema steriilsed. Arstliku protseduurina manustatakse silma toimeaineid ka süstides (nt limaskesta
alla) ning samuti on olemas nt pehmed ravikontaktläätsed, aga neid me käesolevas artiklis ei puuduta.
Silma manustamisel saavutatakse silmas suurem
toimeaine kontsentratsioon, kui suukaudsel manustamisel, lisaks on lokaalse manustamise tõttu vähe-

Praktika

Naha kaudu ehk transdermaalne ravimi
manustamine
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Silma manustamisel:
• ravim manustatakse silma alalau soppi
• silma ei mahu enamasti rohkem kui 1-2
tilka lahust või 1-2 cm salvi/kreemi
• ravimi manustamise järgselt silm rahulikult sulgeda ja silmamuna liigutada või silmi
rahulikult pilgutada
• mitme ravimi järjestikusel manustamisel
alustada kõige vähemviskoossemast ning
kahe ravimi manustamise vahel oodata 5-10
minutit

nenud kõrvaltoimete tekkerisk või nende tugevus.
Siiski tuleb arvestada sellega, et silma on võimalik
manustada vaid väga väike ravimi kogus, mistõttu
peab ravim olema suhteliselt kontsentreeritud. See
võib omakorda kaasa tuua probleeme nii tootmisel
kui ka kasutamisel (nt lokaalne ärritus).

Praktika

Ravimit on tarvis manustada suhteliselt tihti ja
seetõttu võib see osutuda ebameeldivaks. Silma
suure tundlikkuse tõttu (selles on muuhulgas ka
palju närve) paljud toimeained ja ka abiained ärritavad silma ning seetõttu võib manustamine olla
veelgi ebamugavam ja/või valulik. Lisaks võib salvide manustamise järgselt olla nägemine häiritud.
Kui silmaravimit on vaja säilitada külmas, siis
valu ja ärrituse vältimiseks tuleb see enne manustamist toatemperatuurini soojendada.
Ravimi manustamisele eelnevalt tuleb silmalaud ja
ripsmed puhastada (nt füsioloogilises lahuses niisutatud tampooniga). Koorikute eemaldamiseks hoida
niisutatud marlitampooni mõni aeg (tavaliselt piisab
1-2 minutist) silmadel, et aidata koorikutel pehmeneda, ning seejärel saab need õrnalt eemaldada.
Ravimi manustamisel tuleb ravim manustada silma
alalau soppi. Manustamiseks sobiv asend on lamav või
istuv nii, et pea on kallutatud pisut taha, vaatama peaks
üles ja eemale. Sellega välditakse ravimi otse sarvkestale sattumist ja samuti silma pilgutamist. Silmatilkade manustamisel hoida tilgapudel silmast 1-2 cm kaugusel ja vajalik kogus ravimit tilgutada alalau soppi. Silma
ei mahu rohkem kui üks-kaks tilka, seetõttu pole silma
manustamisel ravimi üleannustamine samuti praktiliselt võimalik (v.a liiga sageli manustamisel), sest kõik üleliigne tuleb silmast välja. Silma
salvide, kreemide jms manustamisel hoida ravimi-

tuubi otsa silmast eemal ja liikudes silma sisenurgast välisnurga suunas, manustada 1 - 2 cm
ravimit. Pärast ravimi manustamist tuleb silmad
rahulikult sulgeda ja silmamuna liigutada ja/või
mõned korrad silmi rahulikult pilgutada, see aitab
kaasa ravimi ühtlasele jaotumisele. Üleliigne ravim
tuleb silmalault ja selle ümbrusest eemaldada.
Juhul kui manustada tuleb mitu ravimit, siis
silmatilgad manustatakse alati enne salvi, vähemviskoossemad lahused enne viskoosseid ja enne uue
ravimi manustamist tuleb oodata 5-10 minutit ning
eelmise ravimi jäägid tuleb eemaldada niiske tampooniga.
Et ravimite silma manustamisel on suur risk tilgapudeli või silmasalvi kontamineerumiseks (nt ripsmetel olevate mikroobidega), siis näiteks juhul, kui
patsient kasutab glaukoomiraviks silmatilkasid ja
tal tekib ühes silmas infektsioon, peaks ta teise
silma infektsiooni vältimiseks manustama silmadesse ravimit erinevatest tilgapudelitest.
Kõrva ehk aurikulaarne ravimi manustamine
Kõrva või kuulmekäigu kaudu manustatakse ravimeid peamiselt lokaalse toime saamiseks. Enamasti
on eesmärgiks kuulmekanali puhastamine või
infektsioonhaiguse ravi.
Manustatakse nii tahkeid (nt pulbrid, tampoonid),
pooltahkeid (nt salve, kreeme) kui ka vedelaid (nt

Kõrva manustamisel:
• ravim soojendada toatemperatuurini
• pärast manustamist 1-5 minutit rahulikult lamada
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Kuna sisekõrv on väga tundlik on soovitatav ravimi
manustamisel see võimalusel toatemperatuurini või
pisut soojemaks soojendada (nt hoitakse pudelit
mõnda aega peos). Vastasel juhul võib külm ravim
põhjustada tugevat peapööritust ja iiveldust. Imendumist võib mõjutada ka kõrvavaik ja seetõttu
tuleks see vajadusel (peamiselt siis, kui seda on
palju) kõrvast eemaldada.
Kõrva manustamisel peab lamama küljel, haige kõrv
üleval. Kõrvakanali sirgendamiseks (aitab ravimil
paremini kõrva jõuda) tuleb täiskasvanutel ja üle
3-aastastel lastel kõrvalest õrnalt üles ja taha ning
alla 3-aastastel lastel alla ja taha tõmmata. Hoides
tilgapudelit kõrvast 1 cm kõrgusel, tilgutada vajalik
kogus ravimit otse kõrva kanalisse. Et vältida ravimi
kõrvast väljumist, tuleb pärast ravimi manustamist
1-5 minutit rahulikult samas asendis lamada. Juhul
kui kõrva on vaja panna vatitups, siis ei tohi seda
sügavale kanalisse suruda, sest see võib tekitada
kõrvas rõhu tõusu.
Tuppe ehk vaginaalne ravimi manustamine
Tuppe manustatavaid ravimeid kasutatakse peamiselt
lokaalse toime saamiseks. Samas võib tuppe manustamisel saada ka süsteemset efekti, kuna toimeaine
võib imenduda süsteemsesse vereringesse (läbimata
seejuures esmast maksapassaaži).
Tuppe manustatakse tahkeid (nt pessaare ehk
emakarõngaid, suposiite, tablette, kapsleid, tampoone), pooltahkeid (nt salve, kreeme, geele) või
vedelaid (nt lahuseid, emulsioone, suspensioone,
vahte) ravimeid.
Ravimi tuppe manustamisel tuleb lamada selili ja
alakeha lõdvestada. Manustamisel ei tohi kasutada
jõudu vaid ravim või selle aplikaator tuleb tuppe
viia sujuvalt (umbes sõrmepikkuse ehk 5-10 cm
sügavusele; aplikaatorite kasutamisel jälgida tootja

Vaginaalsel manustamisel:
• mitte kasutada jõudu
• manustamise ajal ja järgselt lamada
juhiseid). Sarnaselt rektaalse manustamisega, tuleb
ravimi tuppe manustamise järgselt üleliigne ravim
genitaalpiirkonnast eemaldada (va juhul, kui tootja
on öelnud teisiti) ja jääda kümneks (vaginaalsed
vahud) kuni kolmekümneks (suposiidid) minutiks
lamavasse asendisse.
Ravimikäitlus
Et enamus lokaalselt manustatavaid ravimeid on
pakendatud mitmeannuselistesse pakenditesse
(ravimituubid, tilgapudelid jms), siis on väga oluline jälgida nende kasutamisel seda, et pakendi
sisu ei saastataks ja ravimit manustatakse vaid
lubatud kõlblikkusaja piires.
Enne pakendite avamist tuleb käed pesta ja kuivatada.
Korgi eemaldamisel tuleb see käest panna nii, et korgi
sisemus ei puutuks kokku potentsiaalselt saastunud
pindadega (nt panna kork välimisele otsale seisma).
Alati tuleb kontrollida, kuidas tuleb avatud pakendit säilitada (nt võib olla vajalik avamisjärgne säilitamine külmkapis) ja kui kaua on lubatud avatud
pakendist ravimi manustamine (nt enamus silmatilkade korral on see 28 päeva, aga mõnedel salvidel
võib see ulatuda 6 kuni 12 kuuni). Selleks, et pakendi avamisjärgne kõlblikkusaeg oleks jälgitav, tuleks
pakendile märkida avamise aeg, uus kõlblikkusaeg
või mõlemad.
Mitmeannuselisi pakendeid ei ole ristuvate infektsioonide vältimiseks soovitav kasutada mitmel
inimesel.
Pildid joonistanud: Jana Lass
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tilku, aerosoole, loputuslahuseid) ravimeid. Väliskõrvast jõuavad manustatud ravimid kuulmekanalisse, mida kesk- ja sisekõrvast eraldab trummikile. Kuigi väliskõrv pole steriilne, siis tohib kõrvakile kahjustuste (või operatsiooni) korral kõrva
manustada vaid steriilseid ravimeid, sest mittesteriilse lahuse keskkõrva sattumine võib põhjustada tõsiseid infektsioone.
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