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Ravimite manustamine
Kersti Teder proviisor, Tartu Ülikooli Kliinikumi Apteek; biofarmaatsia assistent, Tartu
Ülikooli Farmaatsia instituut
Juba kolmandas Rohuteadlases järjest käsitleme ravimite manustamise teemat vaadates erinevaid manustamistehnikaid. Nende artiklite eesmärgiks on näidata ravimite manustamise erinevaid võimalusi, tuues välja
olulisima, mida tuleks teada ja jälgida selleks, et suurepärase disainiga kvaliteetne ravimpreparaat saaks
avaldada oma soovitud toimet, andes seejuures minimaalselt koos- ja kõrvaltoimeid.

Ravimite ninna ja inhalatsioonil manustamisel on võimalik saavutada nii ravimite
lokaalset kui ka süsteemset toimet.

Ravimite lokaalne manustamine võimaldab kasutada
sama toime saamiseks väiksemaid annuseid ja vähendada süsteemsete kõrvaltoimete esinemissagedust.
Süsteemse toime saamiseks soovitakse ravimite ninna
ja inhalatsioonil manustamist kasutada juhul, kui toimeaine imendub nii hästi, et on võimalik saada kiire
ja tugev efekt (nt migreenist tingitud peavalu leevendamiseks või nikotiini suitsetamisest loobumisel tekkinud võõrutusnähtude leevendamiseks) või soovitakse
vältida ravimi suukaudset manustamist, sest toimeaine
ei imendu piisavalt või laguneb oluliselt seedetraktis ja/
või esmase maksametabolismi toimel.
Hetkel on nende toimeainete, mida pole võimalik manustada suukaudselt, alternatiivseks manustamisvõimaluseks peamiselt süstimine, kuid ninna ja inhalatsioonil manustamine võiks olla oluliselt mugavamaks
ja valutumaks ning seega meeldivamaks alternatiiviks. Samas sai mõni aeg tagasi FDA heakskiidu inhaleeritav insuliin, mille tootmine aga lõpetati, sest
patsiendid ja arstid ei võtnud seda omaks. Ilmselt sai
komistuskiviks patsientide manustamistehnika, sest
mõlema manustamisviisi korral on väga olulised patsiendi teadmised, oskused ja võimekus ravimit õige
tehnikaga manustada ning seetõttu võib maksimaalne imendunud toimeaine hulk patsienditi oluliselt
erineda. Lisaks mängib hingamisteede anatoomiast

ja füsioloogiast tulenevalt olulist rolli ravimi osakeste
suurus, mis määrab kuhu toimeaine jõuab.
Ravimi manustamine ninna
Ninna manustamisel soovitakse enamasti lokaalset
toimet leevendamaks allergilise riniidi, ninakinnisuse või –infektsioonide lokaalseid sümptomeid. Lisaks
võimaldab nina hea verevarustus ja suur imendumispind (kokku umbes 160cm2) saavutada teatud toimeainete head ja kiiret imendumist ning seeläbi ravimi
süsteemset toimet. Imendumist piiravad peamiselt ninas olev limakiht, mis tekitab toimeaine imendumisele
lisabarjääri, ja ninakarvade tsiliaarne liikumine, mille
eesmärgiks on nina puhastamine sinna õhuga sattunud
osakestest, mistõttu võib osa ravimist (sh toimeainest)
nö kaotsi minna.
Nina kaudu manustatakse vedelaid (nt lahuseid ja suspensioone tilkade või aerosoolina), pooltahkeid (nt
salve, kreeme ja geele) ja tahkeid pulbrilisi ravimeid.
Ninast imenduvad paremini lipofiilsed ained, aga kuna
ninna manustatava lahuse maht on piiratud (sobiv
maht jääb vahemikku 25-200 µl) peavad toimeained
olema siiski vees lahustuvad (või kasutatakse lahustumist suurendavaid abiaineid). Kuna tegemist võib olla
üpris kontsentreeritud lahustega ning lahustuvuse ja
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imendumise parandamiseks kasutatakse vahel ka pindaktiivseid aineid, siis võivad ravimid nina limaskesta
ärritada. Selle vähendamiseks püütakse ravilahused
teha võimalikult sarnased lokaalsetele füsioloogilistele
tingimustele (nt pH on ninas ligikaudu 6). Selleks, et
pikendada ravimi ninas püsimise aega suurendatakse
lahuste viskoossust.
Kuigi ravimite ninna manustamisega välditakse esmast maksametabolismi, tuleb arvestada sellega, et ka
ninas on hulganisti ensüüme, mis võivad toimeaineid
lagundada ning seega takistada nende imendumist
või lokaalset toimimist. Selle vältimiseks kasutatakse
ravimites vahel ensüümide inhibiitoreid või disainitakse eelravim.
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Selleks, et nii lokaalset kui süsteemset toimet parandada tuleks enne ravimi manustamist nina õrnalt
tühjaks nuusata (v.a. juhul, kui nuuskamine on vastunäidustatud). Nina nuuskamisel tuleb silmas pidada,
et kasutada ei tohi suur jõudu ja nuusatakse üks ninapool korraga (tugev nuuskamine võib tõsta ajusisest
rõhku või põhjustada ninaverejooksu). Samuti on manustamisel oluline pea asend, sest see määrab, kuhu
ravim jõuab ning kui suur on oht ravimi neelamiseks
ja/või välja hingamiseks/tilkumiseks.
Ninaspreide ja -aerosoolide manustamisel tuleb pead
hoida otse või kergelt ette kallutades. Ninasõõre,
millesse parasjagu ravimit ei manustata, vajutatakse
kinni. Spreid pihustatakse üks kord kiiresti ja jõuliselt
vajutades ning samaaegselt sisse hingates. See võimaldab tekkinud väikestel tilgakestel ka ninasõõrmetes kaugemal asetsevatele limaskestadele jõuda. Aerosooli manustamisel ei ole sissehingamine vajalik, kuid
eelnevalt võib olla vajalik pudeli tugev raputamine, et
aidata raviainel ja aerosooli propellendil ühtlaselt seguneda. Ravimi manustamise järgselt tuleb ravimipudeli otsik kindlasti puhastada.
Ninatilkade manustamine on suhteliselt ebatäpne
ning imendunud annuse suurus sõltub patsiendi pea
asendist ja pudeli käsitlemise oskusest. Esimesel juhul ei pruugi vale peaasendi tõttu ravim imendumisvõi toimekohta üldse jõuda (pead hoitakse liialt otse
ning see voolab koheselt ninast välja) või viibib seal
imendumiseks liialt lühikest aega (pea on liialt kuklas
ja ravim voolab otse ninast neelu või keeratakse pea
liialt kiiresti otse ning ravim voolab või nuusatakse
välja). Teisel juhul võib pudeli käsitlemisel endale

Pilt 1. Ninaspreide ja aerosoolide manustamine.

ninna tilgutada liialt väikese või suure ravimi koguse.
Kuna ninatilkade korral ei ole tegemist suletud süsteemiga, tuleb ravimi manustamisel ninatilkade otsik
ninasõõrmele võimalikult lähedale, kuid mitte ninna
lükata, sest viimasel juhul tekib suur oht ravimi saastumiseks.
Ninna manustatavate pooltahkete ravimvormide (salvide, kreemide jms) annustamine on samuti suhteliselt ebatäpne, mistõttu on nad kasutusel vaid lokaalse
toime saamiseks (eelkõige nina limaskestade niisutamiseks). Manustamiseks võib kasutada sõrme (enne
ja pärast käed pesta) või vatipulkasid. Viimasel juhul
tuleb jälgida, et pulka liialt sügavale ninna ei viida ja
et vatitups pulga otsast ninna ei jääks. Mõningad ravimituubid on disainitud ka spetsiaalse pikliku otsikuga, millega ravimit otse ninna viia, kuid sellisel juhul
tuleb kindlasti arvestada ravimtuubi kõrge saastumisriskiga ka siis, kui tuubi otsik pärast ravimi manustamist puhastada.
Pulbrite manustamine on kasutusel harvem ning nende manustamiseks on tänapäeval disainitud erinevaid
vahendeid, mistõttu tuleb manustamisel jälgida täpselt ravimiinfos toodud manustamisjuhiseid.
NB! Ravimipudeleid, millest toimub toimeaine manus-

Ninna manustamisel:
- tuleb jälgida pea asendit;
- ninaspreide ja –aerosoolide manustamisel tuleb hoida pead otse või kergelt ette
kallutades;
- ninatilkade manustamisel tuleb hoida
pead kaldu nii, et ravim jõuaks määratud
toimekohta (järgida arsti või tootja ettekirjutusi);
- ninatilkade pudelit ei tohi ninna viia;
- ravimipudeleid ja -tuube, millest toimub
toimeaine manustamine ilma otsikut vahetamata, tohib kasutada vaid ühel isikul
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tamine ilma otsikut vahetamata, tohib
kasutada vaid ühel isikul. Kindlasti tuleb jälgida aega, mille jooksul on kasutusele võetud ravim kõlblik.

Kopsude kaudu – nina- või suukaudsel inhalatsioonil – manustatakse nii
gaasilisi, vedelaid kui ka pulbrilisi
ravimeid. Inhalatsioonil manustatud
ravimitega soovitakse saada peamiselt lokaalset toimet (näiteks bronhide
lõõgastamine kroonilise obstruktiivse
kopsuhaiguse või astma korral), kuna
sellisel viisil saavutatakse toimeaine
kõrge kontrentratsioon toimekohal
minimaalsete süsteemsete kõrvaltoimetega. Et kopsudes on imendumispind suur ja teatud toimeainete
imendumine kiire, siis võimaldab inhalatsioonil manustamine saavutada
ka ravimite süsteemset toimet, näiteks
üldnarkoosi tekitamiseks.
Inhalatsioonil manustamist eelistatakse sageli just seetõttu, et ravimi ma- Pilt 2. Ravimi manustamine inhalatsioonil.
nustamine on valutu ning suhteliselt
mugav ning seejuures on toime saavutamiseks vaja segadusttekitav, eriti juhul, kui manustatakse erinevalt
väiksemat annust, kui süsteemsel manustamisel. Tänu pakendatud ravimeid samaaegselt või ravimit muudesellele, et toimeaine jõuab koheselt toimekohale, võib takse. Kõigest eelnevast lähtuvalt on peaaegu võimatu
eeldada ka kiiremat toime saabumist.
ravimi täpne annustamine ning tuleb arvestada, et osa
toimeainest läheb alati kaotsi (sadeneb enne kopsudesEt hingamisteede üheks olulisemaks funktsiooniks on se jõudmist või hingatakse välja). Õnneks on olemas
õhu puhastamine ja saaste eemaldamine hingamis- abivahendid (nt vahemahuti (spacer)), mis manustamist
teedest, siis tuleb sellega arvestada ka inhaleeritavate lihtsustavad, kuid need muudavad ravi kulukamaks
ravimite disainil. Seega on disainitud ravimi osakese ning kohmakamaks.
suurus ja mass kriitilise tähtsusega. Liiga suured ja rasked osakesed sadenevad juba suus ning neelatakse alla Et manustamistehnika on nii oluline, siis tuleb enne iga
(suureneb kõrvaltoimete oht), liiga väikesed ja kerged uue inhalatsiooniravimi määramist patsienti põhjaliosakesed aga ei sadene üldse ning hingatakse uuesti kult juhendada, et patsient teaks kuidas toimida (millal
välja.
sisse hingata, hinge kinni hoida või välja hingata) ning
kui oluline see on efektiivse ravi seisukohalt. Ka neid
Siiski tuleb arvestada sellega, et ravimi toime sõltub patsiente, kes inhaleeritavaid ravimeid pidevalt tarvisuuresti patsiendi võimekusest inhalatsioonivahendit tavad, tuleb aeg-ajalt üle kontrollida, sest võib-olla pole
käsitleda ja tema hingamiskoordinatsioonist (võime sümptomite ja enesetunde halvenemise seotud haiguse
sügavalt sisse hingata ja hinge kinni hoida). Erinevad raskenemise või ravimi toime kadumisega, vaid tuleravimvormid ja inhalatsioonivahendid vajavad erine- neb sellest, et aja jooksul on patsient ravimi manustavaid manustamistehnikaid, mis võib olla patsientidele mistehnika unustanud või muutunud nö laisaks.
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sügavalt ja kiiresti sisse hingata (võimaldab ravimil liikuda võimalikult sügavale kopsudesse). Seejärel tuleb
huulik suust eemaldada, vähemalt 5-10 sekundit hinge
kinni hoida, et ravimil oleks võimalik kopsudes sadeneda, ning rahulikult välja hingata. Manustamise järgselt
tuleb huuliku kate alati kohe tagasi panna.

Joonis 1: A ja B inhalatsioonipulbrite ja C inhalatsiooniaerosoolide manustamiseks kasutatavad
enamlevinud seadmed (kohandatud: http://dev. symbicort .co.nz/all-about-asthma/)

Ihnalatsioonil kasutatakse peamiselt: 1) inhaleeritavaid
pulbreid ehk inhalatsioonpulbreid (Dray Powder Inhaler
(DPI)), inhaleeritavaid aerosoole ehk inhalatsioonaerosoole (Metered-Dose Inhaler (MDI) või nebuliseeritavaid
lahuseid ehk inhalatsioonilahuseid (Small-Volume Nebulizer (SVN)).

Praktika

Aerosoolravimite inhaleerimisel on abivahendina kasutusel ka nn vahemahutid (spacers), mida on erinevast materjalist ja mitmesuguse suuruse ning kujuga.
Tööpõhimõte on neil üks: ravimiannus pihustatakse
mahutisse ja hingatakse läbi vahemahuti kopsudesse (hingatakse mitu korda rahulikult ja sügavalt). Nii
satub ravim paremini hingamisteedesse ka halvema
hingamiskoordinatsiooniga patsientidel (eriti lastel ja
eakatel) ehk toime suureneb ja lokaalsed kõrvaltoimed
suus ning neelus vähenevad.
Inhaleeritava pulbri manustamisel hingatakse sisse
peenikest kuiva toimeainet ja kandjana kasutatavat
abiainet (sageli laktoos) sisaldavat pulbrit. Pulber asub
mitmeannuselises pudelis või üheannuselistes kapslites. Nende suurimaks eeliseks on see, et nad ei sisalda
tavaliselt muud abiainet kui vaid kandjat. Peamiseks
probleemiks on osakeste võimalik agregatsioon õhuniiskuse tõttu, mis võib manustamise ajal pakendisse
sattuda. Seetõttu on eelistatud kapslite süsteemid.
Ravimi manustamisel tuleb inhalaatorit hoida püstises
või horisontaalses asendis. Enne ravimi manustamist
tuleb inhalaatori kaitsekork eemaldada. Seejärel tuleb
välja hingata. Et väljahingatav õhk sisaldab tolmuosakesi, niiskust ja mikroorganisme, mis võivad saastata
ravimit ja inhalaatori huulikut, siis tuleb väljahingamise ajal hoida inhalaatorit nii, et väljahingatav õhk
ei satuks inhalaatorisse. Väljahingamise järgselt tuleb
huuled suruda tugevalt ümber huuliku ning seejärel

Inhaleeritav aerosool tekib kui pakendist vabastada toimeaine (ja abiainete) lahus või suspensioon veeldatud
propellendis. Suurimaks eeliseks võiks lugeda seda, et
ühte ballooni mahub palju annuseid. Lisaks on balloon
sisuliselt suletud, mistõttu on ravim seal välise keskkonna eest paremini kaitstud. Samas on nende kasutamisel olulisem ravimi õige käsitlemine.
Enne ravimi manustamist tuleb eemaldada inhalaatori kaitseotsik ja seda tugevalt raputada (2-5 sekundit,
et tagada ravimi ühtlane segunemine). Seejärel tuleb
välja hingata, vältides jällegi väljahingatava õhu sattumist inhalaatorisse. Inhalaatorit tuleb hoida ballooni
põhi ülespoole nii, et alt toetab pöial ja ülevalt (ballooni
põhjalt) vajutab vastu üks või kaks sõrme. Väljahingamise järgselt tuleb huuled tugevalt ümber huuliku suruda ning samaaegselt ravimi balloonist väljastamisega
rahulikult kuid sügavalt sisse hingata. Seejärel huulik
suust eemaldada, vähemalt 5-10 sekundit hinge kinni
hoida, et ravimil oleks võimalik kopsudes sadeneda,
ning rahulikult välja hingata. Kui vajalik on korduv
manustamine, siis tuleb kahe sissetõmbe vahele jätta
20-30 sekundit. Manustamise järgselt tuleb huuliku
kate alati kohe tagasi panna.
Nebuliseeritava lahuse või suspensiooni inhaleerimine
võimaldab manustada suhteliselt suuremaid toimeaine

Inhalaatorite ja nebulisaatorite
kasutamisel:
- Inhalaatorite kasutamisel tuleb jälgida
hingamiskoordinatsiooni;
- inhaleeritavate pulbrite manustamisel
tuleb hingata sisse sügavalt ja kiiresti;
- inhaleeritavate aerosoolide manustamisel tuleb hingata sisse sügavalt ja aeglaselt;
- pärast sissehingamist tuleb alati vähemalt 5-10 sekundit hinge kinni hoida ja
siis rahulikult välja hingata;
- nebulisaatorite kasutamisel tuleb lihtsalt läbi suu või nina rahulikult hingata;
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koguseid, mida pole võimalik pulbri või aerosooli kujul inhalaatoritesse panna. Lisaks sellele ei vaja ravimi
manustamine väga head hingamiskoordinatsiooni, sest
see toimub tavapärasel hingamisel, kasutades huulikut
või maski.
Ravimi manustamisel asetatakse toimeaine lahus nebulisaatorisse. Huuliku kasutamisel tuleb huuled õrnalt
ümber selle suruda. Seadme eeliseks on see, et mõtlema
ei pea muule kui rahulikule hingamisele. Ravimi manustamise ajal tuleb hingata aeglaselt ja sügavalt sisse
ja väikese pausi järel jälle välja ja nii kogu inhalatsiooni
vältel. Inhalatsiooni lõppemisel tuleb vastavalt nebulisaatori kasutamisjuhendile detailid puhastada.

Oluline on meeles pidada ka seda, et steroidide manustamise järgselt tuleb suud alati loputada (vett mitte
neelata!), et eemaldada ravimijäägid suust ning sellega
vältida suuõõne kandidoosi teket.

Joonis 2. Inhalaatorite värvuskoodid, mille järgi
saab oletada, millise toimega antud ravimpreparaat on. (kohandatud: http://dev.symbicort.co.nz/allabout-asthma/)

Tänapäeval kasutavad juba mitmed tootjad ühtset
inhalaatorite märgistamise skeemi, kus lühitoimelisi
toimeaineid sisaldavad inhalaatorid on sinise värvusega, pikatoimelisi toimeaineid sisaldavad inhalaatorid
rohelise värvusega, ainult kortikosteroide sisaldavad
inhalaatorid pruuni või oranzi värvusega ja kombinatsioonpreparaadid lilla värvusega.
Pildid joonistanud: Jana Lass

Eesti Farmaatsia Selts valis uue
juhatuse ja auliikmed
13. juunil toimunud EFS üldkogul Paides valiti seltsile
uus juhatus. Juhatuse eelmisest koosseisust valiti tagasi proviisorid Jaak Koppel (president), Piret Uibokand,
Anita Gailan ja Maret Sihv. Esmakordselt valiti juhatuse koosseisu proviisorid Tanel Kuusmann, Janika
Tähnas ja Hiie Päit. Vastavalt EFS põhikirjale on EFS
juhatuse tööperioodiks kaks aastat.

ja soovib, et neil jätkuks ka edaspidi jõudu osalemiseks
EFS tegemistes.

EFS tänab seltsi juhatuse eelmisesse koosseisu liikmeid
proviisoreid Toivo Soosaart, Ülle Helena Merenit ja
Tiiu Jüriadot tehtud suurepärase töö eest EFS juhatuses

Samal koosolekul valis Selts auliikmeteks proviisor
Einar Pauguse ja Läti Farmatseutide Seltsi presidendi
Kitija Blumfelde.

Uus juhatus peab oma esimese töökoosoleku 2. septembril Tallinnas, kus on päevakorras juhatuse liikmete tööülesannete jaotus ning seltsi ees seisvate eesmärkide arutelu.
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Kui inhalatsiooni teel on vaja manustada rohkem kui
üks ravim, siis manustada need järjestikuselt, jättes
kahe ravimi manustamise vahele 2-5 minutit.
Samuti tuleks jälgida, mis järjekorras erinevaid ravimeid manustada. Näiteks kui manustatakse nii bronhodilaatorit kui ka steroide, siis tuleb esimesena manustada bronhodilaator ning seejärel steroid – bronhide
lõõgastamise järgselt jõuab sissehingatav steroidravim
sügavamale ning tema toime avaldub paremini.

