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1. ANTIBIOOTIKUMRAVI TÄISKASVANUTEL 
 HINGAMISTEEDE INFEKTSIOONID 

 

Infektsioon Empiiriline ravi Tekitaja Etioloogiline ravi ja kestus 
Alternatiiv 

(penitsilliinallergia) 

TONSILLIIT, FARÜNGIIT (enamasti antibakteriaalset ravi ei vaja, kuna põhjustajaks on viirused) 

 fenoksümetüülpenitsilliin 1 
milj. TÜ po 2 korda ööpäevas 
või 
bensüülpenitsilliini 2 milj. TÜ 
iv 4 korda ööpäevas 

S. pyogenes 
 

fenoksümetüülpenitsilliin 1 
milj. TÜ po 2 korda ööpäevas 
või 
bensüülpenitsilliini 2 milj. TÜ 
iv 4 korda ööpäevas 
Ravi kestus: 5-10 päeva 
 

klindamütsiin 300 mg po 3 
korda päevas 10 päeva 

PARAFARÜNGEAALRUUMIDE ABSTSESS 

 ampitsilliin/sulbaktaam 
2,0/1,0 g iv 4 korda 
ööpäevas 
või  
amoksitsilliin/klavulaanhape 
1,0/0,2 g iv 3 korda 
ööpäevas 
või 
klindamütsiin 600 mg iv 3 
korda ööpäevas 
 

S. pyogenes 
S. anginosus 
S. aureus 
suuõõne anaeroobid 
(Fusobacteria, Veillonella sp., 
Prevotella sp.) 

vastavalt tundlikkusele  

ÄGE BAKTERIAALNE RINOSINUSIIT (haigussümptomite esinemine ilma paranemiseta üle 10 päeva või haigussümptomite ägenemine esialgse 
paranemise järel) 

 
 

 

amoksitsilliin 500 mg po 3 
korda ööpäevas 

S. pneumoniae 
H. influenzae  

amoksitsilliin 500 mg po 3 
korda ööpäevas 10 päeva 
 

doksütsükliin 100 mg po 2 
korda päevas 10 päeva 
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Infektsioon Empiiriline ravi Tekitaja Etioloogiline ravi ja kestus 
Alternatiiv 

(penitsilliinallergia) 

Antibakteriaalne 
ravi eelneva kolme 
kuu jooksul 

amoksitsilliin/klavulaanhape 
875/125 mg po 2 korda 
ööpäevas 

S. pneumoniae 
H. influenzae  

amoksitsilliin/klavulaanhape 
875/125 mg po 2 korda 
ööpäevas 

 

ÄGE BAKTERIAALNE KESKKÕRVAPÕLETIK 

 amoksitsilliin 500 mg po 3 
korda ööpäevas 

S. pneumoniae 
H. influenzae 
 

amoksitsilliin 500 mg po 3 
korda ööpäevas 

TMP/SMX 160/800 mg po 2 
korda ööpäevas  
või 
klaritromütsiin 500 mg po 2 
korda ööpäevas 
 

M. catarrhalis 
 

amoksitsilliin/klavulaanhape 
875/125mg po 2 korda 
ööpäevas 
või  
tsefuroksiim 500 mg po 2 
korda ööpäevas 

KROONILISE OBSTRUKTIIVSE KOPSUHAIGUSE BAKTERIAALNE ÄGENEMINE (süvenenud hingeldus, suurenenud köha ja rögaeritus, röga 
muutumine purulentsemaks) 

 tsefuroksiim 1,5 g iv 3 korda 
ööpäevas 
või  
TMP/SMX 160/800 mg iv 2 
korda ööpäevas 
või 
tsefuroksiim 500 mg po 2 
korda ööpäevas 
või  
TMP/SMX 160/800 mg po 2 
korda ööpäevas 
 

S. pneumoniae 
S.aureus 
H. influenzae 
enterobakterid (E. coli, 
Klebsiella, Enterobacter) 

vastavalt tundlikkusele 
Ravi kestus: 5-7 päeva 

TMP/SMX 160/800 mg iv 2 
korda ööpäevas 
või  
TMP/SMX 160/800 mg po 2 
korda ööpäevas 
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Infektsioon Empiiriline ravi Tekitaja Etioloogiline ravi ja kestus 
Alternatiiv 

(penitsilliinallergia) 

KODUTEKKENE KOPSUPÕLETIK 

Kerge  
CURB-651 0-1 
punkti 
 

amoksitsilliin 500 mg po 3 
korda ööpäevas 
 

S. pneumoniae amoksitsilliin 500 mg po 3 
korda ööpäevas vähemalt 5 
päeva 
 

doksütsükliin esimesel 
ravipäeval 200 mg po 1 kord 
ööpäevas, edasi 100 mg po 1 
kord ööpäevas 

Keskmise 
raskusega 
CURB-651 2 punkti 

ampitsilliin 2g iv 4 korda 
ööpäevas 
 

S. pneumoniae, 
H. influenzae 
 

ampitsilliin 2g iv 4 korda 
ööpäevas 
 

Raske kuluga  
CURB-651 ≥3 
punkti 
 

amoksitsilliin/klavulaanhape 
1,0/0,2 g iv 3 korda 
ööpäevas 
+ 
klaritromütsiin 500 mg iv 2 
korda ööpäevas 
või 
ampitsilliin/sulbaktaam 
2,0/1,0 g iv 4 korda 
ööpäevas 
+ 
klaritromütsiin 500 mg iv 2 
korda ööpäevas 
 

S. pneumoniae 
 

bensüülpenitsilliin 2 milj. TÜ 
iv 4 korda ööpäevas  
 

levofloksatsiin 750 mg iv 1 
kord ööpäevas 
 

S. aureus 
 

oksatsilliin 2 g iv 4 korda 
ööpäevas 
 

H. influenzae 
ampitsilliin T 

ampitsilliin 2g iv 4 korda 
ööpäevas 
 

H. influenzae ampitsilliin R vastavalt tundlikkusele 
 

enterobakterid (E. coli, 
Klebsiella, Enterobacter) 
 

vastavalt tundlikkusele 

Legionella sp. 
M. pneumoniae 
C. pneumoniae 

klaritromütsiin 500 mg iv 2 
korda ööpäevas 
Ravi kestus: 5-7 päeva (raske 
kulu ja immuunpuudulikkuse 
korral vähemalt 7-10 päeva) 
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Raske kuluga  
CURB-651 ≥3 
punkti 
ja 
riskifaktorid  
P. aeruginosa 
infektsiooniks 
- varasem 
koloniseeritus  
P. aeruginosaga 
- eelnev 
antibakteriaalne 
ravi 
 

piperatsilliin/tasobaktaam 
4,0/0,5 g iv 3 korda 
ööpäevas 
+ 
klaritromütsiin 500 mg iv 2 
korda ööpäevas 
 

P. aeruginosa vastavalt tundlikkusele tsiprofloksatsiin 400 mg iv 2 
korda ööpäevas 

HAIGLATEKKENE KOPSUPÕLETIK (kopsupõletik, mis on tekkinud patsiendil >48 tundi pärast haiglaravile tulekut) 

Väike risk 
- patsient ei ole 
septilises šokis 
- puuduvad 
riskifaktorid 
multiresistentsete 
tekitajate 
esinemiseks 

tsefuroksiim 1,5 g iv 3 korda 
ööpäevas 
või 
amoksitsilliin/klavulaanhape 
1,0/0,2 g iv 3 korda 
ööpäevas  

S. aureus oksatsilliin 2 g iv 4 korda 
ööpäevas 
 

levofloksatsiin 750 mg iv 1 
kord ööpäevas 
 

H. influenzae 
ampitsilliin T 

ampitsilliin 2g iv 4 korda 
ööpäevas 

H. influenzae ampitsilliin R vastavalt tundlikkusele 

enterobakterid (E. coli, 
Klebsiella, Enterobacter) 

vastavalt tundlikkusele 

Suur risk 
-septiline šokk 
-riskifaktorid 
koloniseerituseks 
multiresistentsete 
tekitajatega 

tsefepiim 2 g iv 3 korda 
ööpäevas 
või 
piperatsilliin/tasobaktaam 
4,0/0,5 g iv 3 korda 
ööpäevas 
 

S. aureus 
 

oksatsilliin 2 g iv 4 korda 
ööpäevas 

tsiprofloksatsiin 400 mg iv 2 
korda ööpäevas 

H. influenzae 
ampitsilliin T 

ampitsilliin 2g iv 4 korda 
ööpäevas 

H. influenzae 
ampitsilliin R 

vastavalt tundlikkusele 
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-haiglaravi >5 
päeva 
-eelnev 
antibootikumravi 
 -eelnev 
kolonisatsioon 
resistentsete 
haigustekitajatega 

enterobakterid (E. coli, 
Klebsiella, Enterobacter) 

vastavalt tundlikkusele 

Pseudomonas sp. vastavalt tundlikkusele 

Acinetobacter sp. vastavalt tundlikkusele 

EMPÜEEM 

Kodutekkene ampitsilliin/sulbaktaam 
2,0/1,0 g iv 4 korda 
ööpäevas 
või 
amoksitsilliin/klavulaanhape 
1,0/0,2 g iv 3 korda 
ööpäevas 

S. pneumoniae 
S. aureus 
enterobakterid (E. coli, 
Klebsiella, Enterobacter) 
anaeroobid 

vastavalt tundlikkusele tsiprofloksatsiin 400 mg iv 2 
korda ööpäevas 
+ 
metronidasool 500 mg iv 3 
korda ööpäevas 
 

Haiglatekkene piperatsilliin/tasobaktaam 
4,0/0,5 g iv 3 korda 
ööpäevas 

enterobakterid (E. coli, 
Klebsiella, Enterobacter) 
Pseudomonas sp. 
anaeroobid 

vastavalt tundlikkusele tsiprofloksatsiin 400 mg iv 2 
korda ööpäevas 
+ 
metronidasool 500 mg iv 3 
korda ööpäevas 
 

ASPIRATSIOONPNEUMOONIA 

 ampitsilliin/sulbaktaam 
2,0/1,0 g iv 4 korda 
ööpäevas 
või 
amoksitsilliin/klavulaanhape 
1,0/0,2 g iv 3 korda 
ööpäevas 

S. pneumoniae 
S.aureus 
enterobakterid (E. coli, 
Klebsiella, Enterobacter) 
anaeroobid 
 

vastavalt tundlikkusele 
ravi kestus tüsistumata 
juhtudel 7 päeva 

 

 

1CURB-65 - C-segasusseisund, U- uurea > 7 mmol/L, R–hingamissagedus > 30 korda minutis, B- süstoolne vererõhk < 90mmHg või diastoolne < 60 

mmHg, 65- vanus üle 65aasta 
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 UROGENITAALTRAKTIINFEKTSIOONID 
 

     Infektsioon Empiiriline ravi Tekitaja Etioloogiline ravi ja kestus Alternatiiv 

MITTEKOMPLITSEERITUD UROTRAKTIINFEKTSIOON (peamiselt naissoost, intaktsete kuseteedega) 

Tsüstiit 
 

nitrofurantoiin 50 mg po 
4 korda ööpäevas 
 

enterobakterid (E. coli, 
Klebsiella, Enterobacter) 

nitrofurantoiin 50 mg po 4 
korda ööpäevas 3 päeva 

TMP/SMX 160/800 mg po 2 
korda ööpäevas 3 päeva 

Püelonefriit 

 
 
 
 

amoksitsilliin/klavulaanhape 
1,0/0,2 g iv 3 korda 
ööpäevas 
või 
tsefuroksiim 1,5 g iv 3 korda 
ööpäevas 

enterobakterid (E. coli, 
Klebsiella, Enterobacter) 

amoksitsilliin/klavulaanhape 
1,0/0,2 g iv 3 korda ööpäevas 
7-10 päeva  
või 
tsefuroksiim 1,5 g iv 3 korda 
ööpäevas 7-10 päeva 

tsiprofloksatsiin 400 mg iv 2 
korda ööpäevas 7 päeva 
või 
kui tekitaja on tundlik 
TMP/SMX 160/800 mg po 
või iv 2 korda ööpäevas 14 
päeva 
 

KOMPLITSEERITUD UROTRAKTIINFEKTSIOON  
(funktsionaalsed ja anatoomilised häired, kateeter, eelnev uroloogiline protseduur, diabeet, immuunsupressioon) 

 amoksitsilliin/klavulaanhape 
1,0/0,2 g iv 3 korda 
ööpäevas 
või 
tsefuroksiim 1,5 g iv 3 korda 
ööpäevas 

enterobakterid (E. coli, 
Klebsiella sp., teised 
enterobakterid) 
 

amoksitsilliin/klavulaanhape 
1,0/0,2 g iv 3 korda ööpäevas 
7-14 päeva 
või 
tsefuroksiim 1,5 g iv 3 korda 
ööpäevas 7-14 päeva 

tsiprofloksatsiin 400 mg iv 2 
korda ööpäevas 7-14 päeva 
 
Kateetriga seotud UTI: 
kateeter vahetada enne ravi 
alustamist, kui see on olnud  
≥7 päeva 
 

RASEDATE UROTRAKTIINFEKTSIOON 

Tsüstiit nitrofurantoiin 50 mg po 4 
korda ööpäevas 
või 
fosfomütsiin 3000 mg po 
ühekordselt 

enterobakterid (E. coli, 
Klebsiella, Enterobacter) 

nitrofurantoiin 50 mg po 4 
korda ööpäevas 7 päeva 
või 
fosfomütsiin 3000 mg po 
ühekordselt 

NB! Nitrofurantoiin ei sobi 
3. trimestril 
Kui tekitaja on tundlik: 
amoksitsilliin 500 mg po 3 
korda ööpäevas 7 päeva 
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     Infektsioon Empiiriline ravi Tekitaja Etioloogiline ravi ja kestus Alternatiiv 

Püelonefriit amoksitsilliin/klavulaanhape 
1,0/0,2 g iv 3 korda 
ööpäevas 
või 
tsefuroksiim 1,5 g iv 3 korda 
ööpäevas 

enterobakterid (E. coli, 
Klebsiella, Enterobacter) 

amoksitsilliin/klavulaanhape 
1,0/0,2 g iv 3 korda ööpäevas 
10-14 päeva 
või 
tsefuroksiim 1,5 g iv 3 korda 
ööpäevas 10-14 päeva 
 

 

ASÜMPTOMAATILINE BAKTERUURIA 

Ravitakse ainult: 
1) rasedaid 
2) bakteruuriaga patsienti enne limaskesta läbivat 
uroloogilist operatsiooni 
 

oota ära külvi vastus vastavalt tundlikkusele  

PROSTATIIT 

Äge TMP/SMX 160/800 mg po 2 
korda ööpäevas 

enterobakterid (E. coli, 
Klebsiella, Enterobacter) 

TMP/SMX 160/800 mg po 2 
korda ööpäevas 14-28 päeva 

tsiprofloksatsiin 500 mg po 2 
korda ööpäevas 14-28 päeva 
 

Seksuaalsel teel 
leviva infektsiooni 
(STI) võimalus 

tseftriaksoon 1000 mg im 
ühekordselt 
+ 
doksütsükliin 100 mg po 2 
korda ööpäevas 

N. gonorrhoeae, 
C. trachomatis 
 

tseftriaksoon 1000 mg im 
ühekordselt 
+ 
doksütsükliin 100 mg po 2 
korda ööpäevas 10 päeva 
 

 

Krooniline TMP/SMX 160/800 mg po 2 
korda ööpäevas  

enterobakterid (E. coli, 
Klebsiella, Enterobacter) 

TMP/SMX 160/800 mg po 2 
korda ööpäevas 28-42 päeva 
 

tsiprofloksatsiin 500 mg po 2 
korda ööpäevas 28-42 päeva 
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     Infektsioon Empiiriline ravi Tekitaja Etioloogiline ravi ja kestus Alternatiiv 

URETRIIT, EPIDIDÜMIIT, ORHIIT 

STI risk 
(mädane eritis) 

tseftriaksoon 1000 mg im 
ühekordselt 
+ 
doksütsükliin 100 mg po 2 
korda ööpäevas  

N. gonorrhoeae, 
C. trachomatis, 
U. urealyticum, 
M. genitalium 

tseftriaksoon 1000 mg im 
ühekordselt 
+ 
doksütsükliin 100 mg po 2 
korda ööpäevas 10 päeva 
või 
tseftriaksoon 1000 mg im 
ühekordselt 
+ 

asitromütsiin 2 g po 
ühekordselt 
 

 

Ilma STI riskita TMP/SMX 160/800 mg po 2 
korda ööpäevas 

enterobakterid (E. coli, 
Klebsiella, Enterobacter) 

TMP/SMX 160/800 mg po või 
iv 2 korda ööpäevas 10-14 
päeva 
 

tsiprofloksatsiin 500 mg po 2 
korda ööpäevas 10-14 päeva 

PID, SALPINGIIT, TUBOOVARIAALNE ABSTSESS 

 ampitsilliin/sulbaktaam 
2,0/1,0 g iv 4 korda 
ööpäevas 
+ 
doksütsükliin 100 mg po 2 
korda 
või 
amoksitsilliin/klavulaanhape 
1,0/0,2 g iv 3 korda 
ööpäevas 
+ 
doksütsükliin 100 mg po 2 
korda ööpäevas 
 

enterobakterid (E. coli, 
Klebsiella, Enterobacter) 
Bacteroides spp. 
Streptococcus spp. 
C. trachomatis 
 

ampitsilliin/sulbaktaam 
2,0/1,0 g iv 4 korda ööpäevas 
+ 
doksütsükliin 100 mg po 2 
korda ööpäevas 14 päeva 
või 
amoksitsilliin/klavulaanhape 
1,0/0,2 g iv 3 korda ööpäevas 
+ 
doksütsükliin 100 mg po 2 
korda ööpäevas 14 päeva 

klindamütsiin 900 mg iv 3 
korda ööpäevas 
+ 
gentamütsiin 5 mg/kg iv üks 
kord ööpäevas 14 päeva 
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     Infektsioon Empiiriline ravi Tekitaja Etioloogiline ravi ja kestus Alternatiiv 

KOORIONAMNIONIIT 

 ampitsilliin/sulbaktaam 
2,0/1,0 g iv 4 korda 
ööpäevas 
või 
amoksitsilliin/klavulaanhape 
1,0/0,2 g iv 3 korda 
ööpäevas 
 
C. trachomatise kahtluse 
korral lisada asitromütsiin 
500 mg üks kord päevas  
 

Bacteroides spp. 
Prevotella spp. 
Streptococcus spp. 
Enterococcus spp. 
enterobakterid (E. coli, 
Klebsiella, Enterobacter) 
C. trachomatis 

ampitsilliin/sulbaktaam 
2,0/1,0 g iv 4 korda ööpäevas 
või 
amoksitsilliin/klavulaanhape 
1,0/0,2 g iv 3 korda ööpäevas 

klindamütsiin 600-900 mg iv 
3 korda ööpäevas 
+ 
gentamütsiin 5 mg/kg iv 1 
kord ööpäevas 14 päeva 

METROENDOMETRIIT 

 ampitsilliin/sulbaktaam 
2,0/1,0 g iv 4 korda 
ööpäevas 
või 
amoksitsilliin/klavulaanhape 
1,0/0,2 g iv 3 korda 
ööpäevas 
 
C. trachomatise kahtluse 
korral lisada asitromütsiin 
500 mg üks kord päevas  
 

Bacteroides spp. 
Prevotella spp. 
Streptococcus spp. 
Enterococcus spp. 
enterobakterid (E. coli, 
Klebsiella, Enterobacter) 
C. trachomatis 

ampitsilliin/sulbaktaam 
2,0/1,0 g iv 4 korda ööpäevas 
või 
amoksitsilliin/klavulaanhape 
1,0/0,2 g iv 3 korda ööpäevas 
  
 

klindamütsiin 600-900 mg iv 
3 korda ööpäevas  
+ 
gentamütsiin 5 mg/kg iv 1 
kord ööpäevas 14 päeva 
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 SEEDETRAKTI JA KÕHUÕÕNE INFEKTSIOONID 
 

Infektsioon Empiiriline ravi Tekitaja Etioloogiline ravi ja kestus 
Alternatiiv 

(penitsilliinallergia) 

ENTEROKOLIIT 

 
 
 
 
 
 
 
 

90% viiruslikud, 
antibakteriaalset ravi 
enamasti ei vaja 
 

Kaalu ravi alustamist 
järgnevatel juhtudel: 
1) raske haiguse kulg 
(palavik, >6 iste päevas, 
raske dehüdratatsioon) 
2) verine ja limane 
väljaheide 
3) immuunpuudulikkusega 
patsient 
 

asitromütsiin 500 mg po 1 
kord päevas 3 päeva 
 

Shigella spp. asitromütsiin 500 mg po 1 
kord ööpäevas 3 päeva  

tsiprofloksatsiin 750 mg po 2 
korda ööpäevas 3 päeva 
(baktereemia korral ravi 
kestus 14 päeva; HIV 
koinfektsiooni korral 5-7 
päeva) 
 

Salmonella spp. asitromütsiin 500 mg po 1 
kord ööpäevas 7 päeva 
(baktereemia korral 
tseftriaksoon 1g iv 1 kord 
ööpäevas 14 päeva) 
 

tsiprofloksatsiin 500 mg po 2 
korda ööpäevas 7-10 päeva  

C. jejuni asitromütsiin 500 mg po 1 
kord ööpäevas 5 päeva 

tsiprofloksatsiin 500 mg po 2 
korda ööpäevas 3 päeva 
 

C. difficile vankomütsiin 125 mg po 4 
korda ööpäevas 10 päeva 

fidaksomitsiin 200 mg 2 kord 
ööpäevas 10 päeva  

KÕHUÕÕNE INFEKTSIOONID (koletsüstiit, kolangiit, divertikuliit, peritoniit, pankreatiit) 

Riskifaktoriteta tsefuroksiim 1,5 g iv 3 korda 
ööpäevas 
+ 
metronidasool 500 mg iv 3 
korda ööpäevas 
või 
amoksitsilliin/klavulaanhape 
1,0/0,2 g iv 3 korda 
ööpäevas 

enterobakterid (E. coli, 
Klebsiella, Enterobacter) 
 

 

vastavalt tundlikkusele tsiprofloksatsiin 400 mg iv 2 
korda ööpäevas 
+ 
metronidasool 500 mg iv 3 
korda ööpäevas 
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Infektsioon Empiiriline ravi Tekitaja Etioloogiline ravi ja kestus 
Alternatiiv 

(penitsilliinallergia) 

Riskifaktoritega 
-immuun-
puudulikkus 
-haiglatekkene 
infektsioon 
-varasem 
koloniseeritus ESBL 
produtseeriva 
enterobakteriga 
 

imipeneem/tsilastatiin 0,5 g 
iv 4 korda ööpäevas 
või 
meropeneem 1 g iv 3 korda 
ööpäevas 

enterobakterid (E. coli, 
Klebsiella, Enterobacter) 
P. aeruginosa 
streptokokid 
anaeroobid 

vastavalt tundlikkusele tsiprofloksatsiin 400 mg iv 2 
korda ööpäevas 
+ 
metronidasool 500 mg iv 3 
korda ööpäevas 

KROONILISE AMBULATOORSE PERITONEAADIALÜÜSI PERITONIIT  

  Dialüsaadikotti lisatav 
antibakteriaalne ravi: 
tseftasidiim 
+ 
oksatsilliin 
 
Vajadusel intravenoosne 
antibakteriaalne ravi: 
piperatsilliin/tasobaktaam 
(doseering kohandada 
vastavalt saadavale 
neeruasendusravile) 
 

stafülokokid 
streptokokid 
enterokokid 
enterobakterid (E. coli, 
Klebsiella, Enterobacter) 

vastavalt tundlikkusele 
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 NAHA- JA PEHMETE KUDEDE INFEKTSIOONID 
 

Infektsioon Empiiriline ravi Tekitaja Etioloogiline ravi ja kestus 
Alternatiiv 

(penitsilliinallergia) 

TSELLULIIT 

 
 
 
 
 
 
 

bensüülpenitsilliin 2 milj TÜ 
iv 4 korda ööpäevas  
või 
oksatsilliin 2 g iv 4  
korda ööpäevas 
 
 

S. pyogenes 70-90% 

 
bensüülpenitsilliin 2 milj. TÜ 
iv 4 korda ööpäevas 3-5 
päeva 
seejärel 
fenoksümetüülpenitsilliin 1 
milj. TÜ po 3 korda ööpäevas 
Ravi kestus kokku 10 päeva 
 

klindamütsiin 600 mg iv 3 
korda ööpäevas 3-5 päeva 
seejärel 
klindamütsiin 300 mg po 3 
korda ööpäevas 

S. aureus 10-30% oksatsilliin 2 g iv 4 korda 
ööpäevas 3-5 päeva 
seejärel 
tsefadroksiil 500 mg po 2 
korda ööpäevas 
Ravi kestus kokku 10 päeva 
 

klindamütsiin 600 mg iv 3 
korda ööpäevas 3-5 päeva 
seejärel 
klindamütsiin 300 mg po 3 
korda ööpäevas 

Sepsis, septiline 
šokk, erüteemi 
kiire laienemine 

meropeneem 2 g iv 3 korda 
ööpäevas  
+ 
klindamütsiin 900 mg iv 3 
korda ööpäevas 
või 
piperatsilliin/tasobaktaam 
4,0/0,5 g iv 4 korda 
ööpäevas 
+ 
klindamütsiin 900 mg iv 3 
korda ööpäevas 

S. pyogenes bensüülpenitsilliin 4 milj TÜ 
iv 6 korda ööpäevas 
+  
klindamütsiin 900 mg iv 3 
korda ööpäevas 
 

tsiprofloksatsiin 400 mg iv 2 
korda ööpäevas 
+ 
klindamütsiin 900 mg iv 3 
korda ööpäevas 
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Infektsioon Empiiriline ravi Tekitaja Etioloogiline ravi ja kestus 
Alternatiiv 

(penitsilliinallergia) 

  S. aureus oksatsilliin 2 g iv 6 korda 
ööpäevas 
+  
klindamütsiin 900 mg iv 3 
korda ööpäevas 
 

 

polümikroobne: 
S. aureus, 
streptokokid, 
enterobakterid (E. coli, 
Klebsiella, Enterobacter), 
anaeroobid 

vastavalt tundlikkusele 

PERIREKTAALNE ABSTSESS 

 amoksitsilliin/klavulaanhape 
1,0/0,2 g iv 3 korda 
ööpäevas  

Enterobakterid (E. coli, 
Klebsiella, Enterobacter) 
anaeroobid 
enterokokid 

vastavalt tundlikkusele 5 
päeva 

tsiprofloksatsiin 400 mg iv 2 
korda ööpäevas 
+ 
metronidasool 500 mg iv 3 
korda ööpäevas 

DIABEETILINE JALAHAAVAND 

Varem 
mitteravitud, 
piirdunud, 
läbimõõt < 2cm, 
pindmine 
infektsioon 
 

tsefadroksiil 500 mg po 2 
korda ööpäevas 

S. aureus 

streptokokid 
 

tsefadroksiil 500 mg po 2 
korda ööpäevas  

klindamütsiin 300 mg po 3 
korda ööpäevas  

Läbimõõt >2 cm, 
fastsia haaratus 
või süsteemsed 
infektsiooni nähud 

amoksitsilliin/klavulaanhape 
1,0/0,2 g iv 3 korda 
ööpäevas 
 

polümikroobne: 
S. aureus, 
streptokokid, 
enterobakterid (E. coli, 
Klebsiella, Enterobacter), 
anaeroobid 

vastavalt tundlikkusele 2-4 
nädalat, alustada iv ja üle 
minna po 

tsiprofloksatsiin 400 mg iv 2 
korda ööpäevas 
+ 
metronidasool 500 mg iv 3 
korda ööpäevas 
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Infektsioon Empiiriline ravi  Tekitaja  Etioloogiline ravi ja kestus Alternatiiv 
(penitsilliinallergia) 

NEKROOSIGA KULGEVAD PEHMETE KUDEDE INFEKTSIOONID 

Nekrotiseeriv 
fastsiit,  
nekrotiseeriv 
müosiit 

meropeneem 2 g iv 3 korda 
ööpäevas  
+ 
klindamütsiin 900 mg iv 3 
korda ööpäevas 
või 
piperatsilliin/tasobaktaam 
4,0/0,5 g iv 4 korda 
ööpäevas 
+ 
klindamütsiin 
900 mg iv 3 korda ööpäevas 

S. pyogenes bensüülpenitsilliin 4 milj TÜ 
iv 6 korda ööpäevas 
+  
klindamütsiin 900 mg iv 3 
korda ööpäevas 
 

tsiprofloksatsiin 400 mg iv 3 
korda ööpäevas 
+ 
klindamütsiin 900 mg iv 3 
korda ööpäevas 
 

S. aureus oksatsilliin 2 g iv 6 korda 
ööpäevas 
+  
klindamütsiin 900 mg iv 3 
korda ööpäevas 
 

polümikroobne: 
streptokokid 
anaeroobid 
harva P. aeruginosa 
 

vastavalt tundlikkusele 

TRAUMAATILINE NAHA JA PEHMETE KUDEDE INFEKTSIOON 

Pindmine oksatsilliin 2 g iv 4 korda 
ööpäevas 
 

S. aureus 
streptokokid 

oksatsilliin 2 g iv 4 korda 
ööpäevas 

klindamütsiin 600 mg iv 3 
korda ööpäevas  

Ulatuslikud 
saastunud haavad 
süsteemsete 
põletikunähtudega 

amoksitsilliin/klavulaanhape 
1,0/0,2 g iv 3 korda 
ööpäevas 
 

polümikroobne: 
S. aureus, 
streptokokid, 
klostriidid, 
enterobakterid 

vastavalt tundlikkusele tsiprofloksatsiin 400 mg iv 2 
korda ööpäevas 
+ 
metronidasool 500 mg iv 3 
korda ööpäevas 
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Infektsioon Empiiriline ravi Tekitaja Etioloogiline ravi ja kestus 
Alternatiiv 

(penitsilliinallergia) 

PÕLETUSTRAUMA 

<5 päeva 
põletusest,  
pindmine,  
ulatuslik erüteem 
 

oksatsilliin 2 g iv 4 korda 
ööpäevas 

S. aureus 
streptokokid 

 klindamütsiin 600 mg iv 3 
korda ööpäevas  
vähemalt 6 nädalat 

>5 päeva 
põletusest 
 

piperatsilliin/tasobaktaam 
4,0/0,5 g iv 3 korda 
ööpäevas  
või  
tsefepiim 2 g iv 3 korda 
ööpäevas 
 

enterobakterid (E. coli, 
Klebsiella, Enterobacter) 
P. aeruginosa 

vastavalt tundlikkusele tsiprofloksatsiin 400 mg iv 2 
korda ööpäevas 
 

HAMMUSTUSJÄRGNE NAHA JA PEHMETE KUDEDE INFEKTSIOON 

Profülaktika amoksitsilliin/ klavulaanhape 
875/125 mg po 2 korda 
ööpäevas 
kestus 3-5 päeva 

polümikroobne: 
S. aureus. 
streptokokid 
Pasteurella spp. 
anaeroobid 
 

 doksütsükliin 100 mg po 2 
korda ööpäevas 
 

Ravi 

Loomahammustus 
-kassihammustus 
-koerahammustus 

amoksitsilliin/ klavulaanhape 
875/125 mg po 2 korda 
ööpäevas 
või 
amoksitsilliin/klavulaanhape 
1,0/0,2 g iv 3 korda 
ööpäevas 
 

polümikroobne: 
S. aureus, 
streptokokid 
Pasteurella spp. 
anaeroobid 

 doksütsükliin 100 mg po 2 
korda ööpäevas 
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Infektsioon Empiiriline ravi Tekitaja Etioloogiline ravi ja kestus 
Alternatiiv 

(penitsilliinallergia) 

Inimesehammustus amoksitsilliin/klavulaanhape 
875/125 mg po 2 korda 
ööpäevas 
või 
amoksitsilliin/klavulaanhape 
1,0/0,2 g iv 3 korda 
ööpäevas 

polümikroobne: 
S. aureus,  
streptokokid, 
Eikenella corrodens, 
anaeroobid 

 tsiprofloksatsiin 500 mg po 2 
korda ööpäevas 
+ 
klindamütsiin 300 mg po 3 
korda ööpäevas 
või 
tsiprofloksatsiin 400 mg iv 2 
korda ööpäevas 
+ 
klindamütsiin 900 mg iv 3 
korda ööpäevas 
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 LUUDE JA LIIGESTE INFEKTSIOONID 
 

Infektsioon Empiiriline ravi Tekitaja Etioloogiline ravi ja kestus 
Alternatiiv 

(penitsilliinallergia) 

OSTEOMÜELIIT, HEMATOGEENNE 

Vertebraalne 
osteomüeliit, 
epiduraalne 
abstsess 
 

oksatsilliin 2 g iv 6 korda 
ööpäevas 

S. aureus (kõige sagedasem 
tekitaja) 

oksatsilliin 2 g iv 6 korda 
ööpäevas  
vähemalt 6 nädalat 

klindamütsiin 600 mg iv 3 
korda ööpäevas  
vähemalt 6 nädalat 

Eelnev 
urogenitaaltrakti- 
infektsioon või 
protseduur 
 

tseftriaksoon 2 g iv 1 kord 
ööpäevas  

enterobakterid (E. coli, 
Klebsiella, Enterobacter) 

tseftriaksoon 2 g iv 1 kord 
ööpäevas  
vähemalt 6 nädalat 

TMP/SMX 8-10 mg/kg (TMP-
komponendi järgi) iv 
jaotatuna 3 korrale ööpäevas  
vähemalt 6 nädalat 

OSTEOMÜELIIT, KOLDEST LÄHTUV, VASKULAARSE PUUDULIKKUSETA 

Eelnev naelatorge 
 

piperatsilliin/tasobaktaam 
4,0/0,5 g iv 3 korda 
ööpäevas 
 

P. aeruginosa 
S. aureus 

piperatsilliin/tasobaktaam 
4,0/0,5 g iv 3 korda 
ööpäevas 

tsiprofloksatsiin 400 mg iv 3 
korda ööpäevas  

Sternumi 
osteomüeliit, 
postoperatiivne 
mediastiniit, 
vertebraalne 
osteomüeliit, 
eelnev lülisamba 
operatsioon 
 

oksatsilliin 2g iv 6 korda 
ööpäevas 

S. aureus oksatsilliin 2 g iv 6 korda 
ööpäevas 
vähemalt 6 nädalat 
 

klindamütsiin 600 mg iv 3 
korda ööpäevas 

KONS vankomütsiin 1 g iv 2 korda 
päevas 
vähemalt 6 nädalat 

klindamütsiin 600 mg iv 3 
korda ööpäevas 
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Infektsioon Empiiriline ravi Tekitaja Etioloogiline ravi ja kestus 
Alternatiiv 

(penitsilliinallergia) 

OSTEOMÜELIIT, KOLDEST LÄHTUV, VASKULAARSE PUUDULIKKUSEGA (diabeetiline jalainfektsioon) 
KROONILINE OSTEOMÜELIIT 

  polümikroobne: 
S. aureus,  
S. pyogenes,  
aeroobsed G-negatiivsed 
pulkbakterid,  
anaeroobid 
 

vastavalt tundlikkusele 
vähemalt 6 nädalat 

 

ÄGE BAKTERIAALNE MONOARTRIIT (antibiootikume intraartikulaarselt ei kasutata!) 

 amoksitsilliin/ 
klavulaanhape 1,0/0,2 g  
iv 3 korda ööpäevas 

S. aureus oksatsilliin 2g iv 6 korda 
ööpäevas 28 päeva (iv 
vähemalt 14 päeva) 
 

klindamütsiin 600mg iv 3 
korda ööpäevas 

streptokokid bensüülpenitsilliin 5 miljonit 
TÜ iv 4 korda ööpäevas 14 
päeva 
 

klindamütsiin 600mg iv 3 
korda ööpäevas 

enterobakterid (E. coli, 
Klebsiella, Enterobacter) 

amoksitsilliin/ 
klavulaanhape 1,0/0,2 g  
iv 3 korda ööpäevas28 päeva 
(iv vähemalt 14 päeva) 
 

TMP/SMX 8-10 mg/kg (TMP-
komponendi järgi) iv 
jaotatuna 3 korrale ööpäevas 

kahtlus sugulisel 
teel levivale 
haigusele 
 

tseftriaksoon 1 g iv 1 kord 
ööpäevas 
 

N. gonorrhoeae 
 

tseftriaksoon 1 g iv 1 kord 
ööpäevas 7 päeva 
+ 
asitromütsiin 1 g po 1 kord 
ööpäevas ühekordse 
annusena 
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Infektsioon Empiiriline ravi Tekitaja Etioloogiline ravi ja kestus 
Alternatiiv 

(penitsilliinallergia) 

LAHTINE LUUMURD 

Gustilo I-II 
Saastumata haav 

oksatsilliin 2 g iv 4 korda 

ööpäevas 

 

S. aureus oksatsilliin 2 g iv 4 korda 

ööpäevas 24 tundi 

vankomütsiin 1g iv 2 korda 
ööpäevas 24 tundi 

Gustilo I-II 
Saastunud haav 

amoksitsilliin/ 
klavulaanhape 1,0/0,2 g iv 3 
korda ööpäevas 

S. aureus 
enterobakterid (E. coli, 
Klebsiella, Enterobacter) 

amoksitsilliin/ 
klavulaanhape 1,0/0,2 g iv 3 
korda ööpäevas 24 tundi 

TMP/SMX 160/800 mg iv 2 
korda ööpäevas 
+  
metronidasool 500 mg iv 3 
korda ööpäevas 24 tundi 
 

Gustilo III amoksitsilliin/ 
klavulaanhape 1,0/0,2 g iv 3 
korda ööpäevas 

S. aureus 
enterobakterid (E. coli, 
Klebsiella, Enterobacter) 

amoksitsilliin/ 
klavulaanhape 1,0/0,2 g iv 3 
korda ööpäevas 24 tundi 
peale haava sulgemist 
(maksimaalselt 72 tundi) 

TMP/SMX 160/800 mg iv 2 
korda ööpäevas 
+  
metronidasool 500 mg iv 3 
korda ööpäevas 24 tundi 
peale haava sulgemist 
(maksimaalselt 72 tundi) 
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1.5.1. PERIPROTEESINFEKTSIOON 
 

ANTIBAKTERIAALNE RAVI 

Empiiriline ravi Tekitaja Intravenoosne ravi Alternatiiv Suukaudne ravi 

amoksitsilliin/klavulaanhape 

1,0/0,2 g iv 3 korda 

ööpäevas 

või  

ampitsilliin/sulbaktaam 

2,0/1,0 g iv 4 korda 

ööpäevas 

 

MRSA kolonisatsiooni korral 

vankomütsiin 1 g iv 2 korda 

ööpäevas 

 

S. aureus 

oksatsilliintundlik 

koagulaasnegatiivne 

stafülokokk 

oksatsilliin 2 g iv 6 korda 

ööpäevas 

 

vankomütsiin 1 g iv 2 

korda ööpäevas 

või 

klindamütsiin 600 mg iv 3 

korda ööpäevas 

rifampitsiin 300 mg po 3 

korda ööpäevas2  

+ 

TMP/SMX  960 mg po 3 

korda ööpäevas 

või 

rifampitsiin 300 mg po 3 

korda ööpäevas2  

+ 

doksütsükliin 100 mg po 2 

korda ööpäevas 

MRSA 

oksatsilliinresistentne 

koagulaasnegatiivne 

stafülokokk 

vankomütsiin 1 g iv 2 korda 

ööpäevas 

vastavalt tundlikkusele rifampitsiin 300 mg po 3 

korda ööpäevas2 

+ 

TMP/SMX  960 mg po 3 

korda ööpäevas 

või 

rifampitsiin 300 mg po 3 

korda ööpäevas2  

+ 

doksütsükliin 100 mg po 2 

korda ööpäevas 

Streptococcus spp. penitsilliin 5 miljonit TÜ iv 4 

korda ööpäevas 

vankomütsiin 1 g iv 2 

korda ööpäevas 

amoksitsilliin 1 g po 3 

korda ööpäevas 

 

kaalu pikaajalist ravi 
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Empiiriline ravi Tekitaja Intravenoosne ravi Alternatiiv Suukaudne ravi 

ampitsilliintundlik 

Enterococcus spp. 

 

ampitsilliin 2 g iv 6 korda 

ööpäevas 

+ 

gentamütsiin 3 mg/kg iv 1 

kord ööpäevas 

vankomütsiin 1 g iv 2 

korda ööpäevas 

+ 

gentamütsiin 3 mg/kg iv 1 

kord ööpäevas 

amoksitsilliin 1 g po 3 

korda 

 

kaalu pikaajalist ravi 

ampitsilliinresistentne 

Enterococcus spp. 

 

vankomütsiin 1 g iv 2 korda 

ööpäevas 

+ 

gentamütsiin 3 mg/kg iv 1 

kord ööpäevas 

vastavalt tundlikkusele linesoliid 600 mg po 2 

korda ööpäevas 

(maksimaalselt 4 nädalat) 

enterobakterid amoksitsilliin/klavulaanhape 

1,0/0,2 g iv 3 korda 

ööpäevas 

või 

ampitsilliin/sulbaktaam 

2,0/1,0 g iv 4 korda 

ööpäevas 

vastavalt tundlikkusele tsiprofloksatsiin 750 mg 

po 2 korda ööpäevas 

Pseudomonas spp. piperatsilliin/tasobaktaam 

4,0/0,5 g iv 3 korda 

ööpäevas 

vastavalt tundlikkusele tsiprofloksatsiin  750 mg 

po 2 korda ööpäevas 

külv negatiivne amoksitsilliin/klavulaanhape 

1,2 g iv 3 korda ööpäevas 

või  

ampitsilliin/sulbaktaam 

2,0/1,0 g iv 4 korda 

ööpäevas 

 rifampitsiin 300 mg po 3 

korda ööpäevas2  

+ 

levofloksatsiin 500 mg po 

2 korda ööpäevas 

 

2 > 75-aastastel patsientidel rifampitsiini doosi 300 mg po 2 korda 
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OPERATSIOONIMEETOD 

Patsiendi ja/või kudede 
seis 

Operatsioon 
Implantaat / 

täitekomponent 
Ravi manustamine ja 

kestus 
Märkus 

ÄGE INFEKTSIOON  
postoperatiivne - endoproteesimine <4 nädalat tagasi;  hematogeenne, ümbritsevatest kudedest pärinev - sümptomite kestus <3 nädalat 

- pehmed koed heas seisus  
- hea luu kvaliteet 
- implantaat stabiilne 
- tundlik mikroob 
 

Implantaadi säilitamine 
debridement 

vahetatakse mobiilsed 

osad 

iv ravi 2 nädalat  po ravi 

10 nädalat 

ravi kestus viimasest 

positiivsest külvist 12 

nädalat 

KROONILINE INFEKTSIOON 

postoperatiivne - endoproteesimine ≥4 nädalat tagasi; hematogeenne, ümbritsevatest kudedest pärinev - sümptomite kestus ≥ 3 nädalat 

- tundlik mikroob  
- hea luu kvaliteet 
- pehmed koed heas seisus 
(puudub fistel) 
- ei ole tehtud 
kordusoperatsioone 
 

Üheetapiline implantaadi 
vahetus  

 iv ravi 2 nädalat  po ravi 
10 nädalat 
 

ravi kestus viimasest 
positiivsest külvist 12 
nädalat 

- tundlik mikroob 
-luu ja pehmed koed heas 
seisus 
 

Kaheetapiline implantaadi 
vahetus 
intervall 2 nädalat 

implantaat välja, 
antibiootikumidega 
täitekomponent (spacer) 
sisse 
 

iv ravi 2 nädalat 
 

 

implantaat sisse iv ravi 1 nädal  po ravi 9 
nädalat 
 

ravi kestus viimasest 
positiivsest külvist 12 
nädalat 
 

- resistentne mikroob 
- luu ja pehmed koed halvas 
seisus 
- esineb fistel 

Kaheetapiline implantaadi 
vahetus 
intervall 6 nädalat 

implantaat välja 
 
antibiootikumidega 
täitekomponent (spacer) 
sisse 

iv ravi 2 nädalat  po ravi 4 
nädalat 
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Patsiendi ja/või kudede 
seis 

Operatsioon 
Implantaat / 

täitekomponent 
Ravi manustamine ja 

kestus 
Märkus 

- on tehtud korduvalt 
operatsioone 

implantaat sisse iv ravi 1 nädal po ravi 5 
nädalat 
 

ravi kestus viimasest 
positiivsest külvist 12 
nädalat 
 

Pärast implantaadi 
eemaldamist  
-püsivad infektsiooni 
sümptomid 
- kõrgenenud CRV 
- operatsiooni ajal mädane 
eritis 
- pehmete kudede halb seis 

Kolmeetapiline 
implantaadi vahetus 
intervall vähemalt 3 
nädalat 

implantaat välja 
antibiootikumidega 
täitekomponent (spacer) 
sisse 
 

iv ravi 3 nädalat  

antibiootikumidega 
täitekomponendi (spacer) 
vahetus 
 

iv ravi 3 nädalat  

implantaat sisse iv ravi 1 nädalat  po ravi 5 
nädalat 

ravi kestus viimasest 
positiivsest külvist 12 
nädalat 
 

Mitteopereeritav patsient  implantaat jääb sisse 
 

pikaajaline po 
antibakteriaalne ravi 
 

 

Funktsioon ei parane 
implantaadi vahetusega 

 implantaat eemaldatakse iv ravi 2 nädalat po ravi 
2-4 nädalat 
 

 

 

  



 1.6 KESKNÄRVISÜSTEEMI INFEKTSIOONID 

  

TKL-98 / Antibiootikumravi juhend  26/48 

 KESKNÄRVISÜSTEEMI INFEKTSIOONID 
 

Infektsioon Empiiriline ravi Tekitaja Etioloogiline ravi ja kestus 
Alternatiiv 

(penitsilliinallergia) 

AJUABSTSESS 

Primaarne või 
koldest lähtuv 
 

tsefotaksiim 2 g iv 6 korda 
ööpäevas  
+ 
metronidasool 500 mg iv 4 
korda ööpäevas 

või  
tseftriaksoon 2 g iv 2 korda 
ööpäevas  
+ 
metronidasool 500 mg iv 4 
korda ööpäevas 
 

Streptococcus spp. 

 
bensüülpenitsilliin 4 milj TÜ 
iv 6 korda ööpäevas 6-8 
nädalat  
 

 

S. aureus oksatsilliin 2 g iv 6 korda 
ööpäevas 6-8 nädalat  
 

enterobakterid (E.coli, 
Klebsiella, Enterobacter) 

 

tsefotaksiim 2 g iv 6 korda 
ööpäevas 6-8 nädalat  
või  
tseftriaksoon 2 g iv 2 korda 
ööpäevas 6-8 nädalat  
 

P. aeruginosa tseftasidiim 2 g iv 3 korda 
ööpäevas 6-8 nädalat  
või  
tsefepiim 2 g iv 3 korda 
ööpäevas 6-8 nädalat  
 

Posttraumaatiline 
või 
postoperatiivne 

vankomütsiin 1 g iv 2-3 
korda ööpäevas  
+ 
tsefotaksiim 2 g iv 6 korda 
ööpäevas  
+ 
metronidasool 500 mg iv 4 
korda ööpäevas 

või  

S. aureus 

 
oksatsilliin 2 g iv 6 korda 
ööpäevas 6-8 nädalat 
 

 

S. epidermidis 

 
vankomütsiin 1 g iv 2 korda 
ööpäevas 6-8 nädalat 
 

Streptococcus spp.  bensüülpenitsilliin 4 milj TÜ 
iv 6 korda ööpäevas 6-8 
nädalat 
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Infektsioon Empiiriline ravi Tekitaja Etioloogiline ravi ja kestus 
Alternatiiv 

(penitsilliinallergia) 

vankomütsiin 1 g iv 2-3 
korda ööpäevas  
+ 
tseftriaksoon 2 g iv 2 korda 
ööpäevas  
+ 
metronidasool 500 mg iv 4 
korda ööpäevas 

enterobakterid (E.coli, 
Klebsiella, Enterobacter) 

tsefotaksiim 2 g iv 6 korda 
ööpäevas 6-8 nädalat 

või  
tseftriaksoon 2 g iv 2 korda 
ööpäevas 6-8 nädalat 

LÄBISTAV PEAVIGASTUS (lõhkekehad, kuulid) – profülaktika 

 amoksitsilliin/klavulaanhape 
1,0/0,2 g iv 3 korda 
ööpäevas 
või  
tsefuroksiim 1,5 g iv 3 korda 
ööpäevas  
+ 
metronidasool 500 mg iv 3 
korda ööpäevas 
 

S. aureus 
enterobakterid (E.coli, 
Klebsiella, Enterobacter) 

  

MENINGIIT 

Kodutekkene 
bakteriaalne 

18-49 aastased:  
tsefotaksiim 2 g iv 6 korda 
ööpäevas  
või 
tseftriaksoon 2 g iv 2 korda 
ööpäevas  
 
≥50 aastased või koos 
kaasuvate haigustega 
(diabeet, immuun-
puudulikkus, paha-
loomuline kasvaja): 

S. pneumoniae  
penitsilliini MIK ≤0,06 μg/ml 

bensüülpenitsilliin 4 milj TÜ 
iv 6 korda ööpäevas 10-14 
päeva 
 

  

S. pneumoniae  
penitsilliini MIK >0,06 μg/ml 

tsefotaksiim 2 g iv 6 korda 
ööpäevas 10-14 päeva 
või 
tseftriaksoon 2 g iv 2 korda 
ööpäevas 10-14 päeva 
 

N. meningitidis  
penitsilliini MIK ≤0,06 μg/ml 

bensüülpenitsilliin 4 milj TÜ 
iv 6 korda ööpäevas 7 päeva 
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Infektsioon Empiiriline ravi Tekitaja Etioloogiline ravi ja kestus 
Alternatiiv 

(penitsilliinallergia) 

tsefotaksiim 2 g iv 6 korda 
ööpäevas  
+ 
ampitsilliin 2 g iv 6 korda 
ööpäevas 
või 
tseftriaksoon 2 g iv 2 korda 
ööpäevas  
+ 
ampitsilliin 2 g iv 6 korda 
ööpäevas 

N. meningitidis  
penitsilliini MIK >0,06 μg/ml  

tsefotaksiim 2 g iv 6 korda 
ööpäevas  
või  
tseftriaksoon 2 g iv 2 korda 
ööpäevas 
 

L. monocytogenes ampitsilliin 2 g iv 6 korda 
ööpäevas  
+/- 
gentamütsiin 5mg/kg/päevas 
iv vähemalt 21 päeva 
 

ampitsilliintundlik  
H. influenzae  

ampitsilliin 2 g iv 6 korda 
ööpäevas 7-10 päeva 
 

ampitsilliinresistentne  
H. influenzae 

tsefotaksiim 2 g iv 6 korda 
ööpäevas 7-10 päeva 
või  
tseftriaksoon 2 g iv 2 korda 
ööpäevas 7-10 päeva 
 

S. aureus oksatsilliin 2 g iv 6 korda 
ööpäevas vähemalt 14 päeva 
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Infektsioon Empiiriline ravi Tekitaja Etioloogiline ravi ja kestus 
Alternatiiv 

(penitsilliinallergia) 

Postoperatiivne, 
posttraumaatiline, 
šunteeritud või 
ventriikli dreeniga 
patsiendid 

vankomütsiin 1 g iv 2-3 
korda ööpäevas  
+ 
tsefepiim 2 g iv 3 korda 
ööpäevas 
või 
vankomütsiin 1 g iv 2-3 
korda ööpäevas  
+ 
tseftasidiim 2 g iv 3 korda 
ööpäevas 

S. aureus oksatsilliin 2 g iv 6 korda 
ööpäevas 
 
Kui võõrmaterjali ei 
eemaldata, kaalu 
rifampitsiini lisamist 
 

 

S. epidermidis 
MRSA 

vankomütsiin 1 g iv 2-3 
korda ööpäevas 
 
Kui võõrmaterjali ei 
eemaldata, kaalu 
rifampitsiini lisamist 
 

P. aeruginosa tsefepiim 2 g iv 3 korda 
ööpäevas 
või 
tseftasidiim 2 g iv 3 korda 
ööpäevas 
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 ENDOKARDIIT  
antibakteriaalne ravi konsulteeri alati infektsioonhaiguste arstiga! 

Infektsioon Empiiriline ravi Tekitaja Etioloogiline ravi ja kestus 
Alternatiiv 

(penitsilliinallergia) 

NATIIVKLAPI ENDOKARDIIT 

 oksatsilliin 2 g iv 6 korda 
ööpäevas 
+ 
gentamütsiin 3 mg/kg iv 1 
kord ööpäevas3 
 

STREPTOKOKID 

viridans-streptokokk 
(S. sanguis, S. mitis, S. 
salivarius, S. mutans, S. 
oralis)  
või  
S. bovis  
+ 

penitsilliini MIK  0,1 g/ml 
 

bensüülpenitsilliin 3 milj TÜ 
iv 6 korda ööpäevas 2-4 
nädalat 

vankomütsiin 15 mg/kg iv 2 
korda ööpäevas 4 nädalat3 

viridans-streptokokk  
või  
S. bovis 
+ 
penitsilliini MIK >0,1-0,5 

g/ml 
 

bensüülpenitsilliin 4 milj TÜ 
iv 6 korda ööpäevas 4 
nädalat  
+  
gentamütsiin 3 mg/kg iv 1 
kord ööpäevas 2 nädalat3 

vankomütsiin 15 mg/kg iv 2 
korda ööpäevas 4 nädalat3 
+ 
gentamütsiin 3 mg/kg iv 1 
kord ööpäevas 2 nädalat3 

viridans-streptokokk 
või  
S. bovis 
+ 

penitsilliini MIK > 0,5 g/ml 

ampitsilliin 2 g iv 6 korda 
ööpäevas  
+ 
gentamütsiin  3 mg/kg iv 1 
kord ööpäevas 4-6 nädalat3 

vankomütsiin 15 mg/kg iv 2 
korda ööpäevas  
+ 
gentamütsiin 3 mg/kg iv  
1 kord ööpäevas 4-6 nädalat3 

STAFÜLOKOKID 

S. aureus 
oksatsilliintundlik 
koagulaasnegatiivne 
stafülokokk 

oksatsilliin 2 g iv 6 korda 
ööpäevas 4-6 nädalat  
 

vankomütsiin 15 mg/kg iv 2 
korda ööpäevas 4-6 nädalat3 
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Infektsioon Empiiriline ravi Tekitaja Etioloogiline ravi ja kestus 
Alternatiiv 

(penitsilliinallergia) 

MRSA 
oksatsilliinresistentne 
koagulaasnegatiivne 
stafülokokk 
 

vankomütsiin 15 mg/kg iv 2 
korda ööpäevas 4-6 nädalat3 
 

 

ENTEROKOKID 

ampitsilliin- ja gentamütsiin 
tundlik 
E. faecalis, E.faecium 

ampitsilliin 2 g iv 6 korda 
ööpäevas 4-6 nädalat 
+ 
gentamütsiin 3 mg/kg iv 1 
kord ööpäevas 4-6 nädalat3 

 

vankomütsiin 15 mg/kg iv 2 
korda ööpäevas 6 nädalat3 
+  
gentamütsiin 3 mg/kg iv  1 
kord ööpäevas 4-6 nädalat3 

ampitsilliintundlik, 
gentamütsiin resistentne  
E. faecalis, E.faecium 
 

ampitsilliin 2 g iv 6 korda 
ööpäevas 6 nädalat 
+ 
tseftriaksoon 2 g iv 2 korda 
ööpäevas 6 nädalat 
 

ampitsilliinresistentne  
E. faecalis, E. faecium 
 

vankomütsiin 15 mg/kg iv 2 
korda ööpäevas 6 nädalat3 
+  
gentamütsiin 3 mg/kg iv 1 
kord ööpäevas 4-6 nädalat3 

vankomütsiinresistentne  
E. faecalis, E. faecium 

konsulteeri infektsionistiga!  

HACEK RÜHMA MIKROOBID 

Haemophilus sp 
Acinobacillus sp 
C. hominis 
E. corrodens 
Kingella sp 

tseftriaksoon 2 g iv 1 kord 
ööpäevas 4 nädalat 
β-laktamaas negatiivsetel 
tüvedel: ampitsilliin 2 g iv 6 
korda ööpäevas 4 nädalat 
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Infektsioon Empiiriline ravi Tekitaja Etioloogiline ravi ja kestus 
Alternatiiv 

(penitsilliinallergia) 

PROTEESKLAPI ENDOKARDIIT 

Varane (vähem kui 
1 aasta 
operatsioonist) 
 

vankomütsiin 15 mg/kg iv 2 
korda ööpäevas 6 nädalat3 
+ 
gentamütsiin 3 mg/kg iv 1 
kord ööpäevas jaotatuna 2-3 
manustamiskorrale 2 
nädalat3 
+ 
rifampitsiin 300 mg po või iv 
3 korda ööpäevas vähemalt 
6 nädalat – lisatakse 
raviskeemi 3-5 päeva pärast 
antibakteriaalse ravi 
alustamist 

STAFÜLOKOKID 

S. aureus 
oksatsilliintundlik 
koagulaasnegatiivne 
stafülokokk 

oksatsilliin 2 g iv 6 korda 
ööpäevas vähemalt 6 
nädalat  
+ 
gentamütsiin 3 mg/kg iv 1 
kord ööpäevas 2 nädalat3 
+ 
rifampitsiin 300 mg po või iv 
3 korda ööpäevas vähemalt 
6 nädalat – lisada raviskeemi 
3-5 päeva pärast 
antibakteriaalse ravi 
alustamist 
 

vankomütsiin 15 mg/kg iv 2 
korda ööpäevas vähemalt 6 
nädalat3 
+ 
gentamütsiin 3 mg/kg iv 1 
kord ööpäevas 2 nädalat3 
+ 
rifampitsiin 300 mg po või iv 
3 korda ööpäevas 6-8 
nädalat 

MRSA 
oksatsilliinresistentne 
koagulaasnegatiivne 
stafülokokk 

vankomütsiin 15 mg/kg iv 2 
korda ööpäevas 6-8 nädalat3 
+ 
gentamütsiin 3 mg/kg iv 1 
kord ööpäevas  2 nädalat3 
+ 
rifampitsiin 300 mg po või iv 
3 korda ööpäevas vähemalt 
6 nädalat – lisada raviskeemi 
3-5 päeva pärast 
antibakteriaalse ravi 
alustamist 
 

 

VIRIDANS-STREPTOKOKID, ENTEROKOKID – vt natiivklapi endokardiit 
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Infektsioon Empiiriline ravi Tekitaja Etioloogiline ravi ja kestus 
Alternatiiv 

(penitsilliinallergia) 

Hiline 
(rohkem kui 1 
aasta 
operatsioonist) 
 

oksatsilliin 2 g iv 6 korda 
ööpäevas 
+ 
gentamütsiin 3 mg/kg iv 1 
kord ööpäevas3 

viridans-streptokokid 
koagulaasnegatiivsed 
stafülokokid 
enterokokid 
harvem S. aureus 
 

Etioloogiline ravi – vt. varane 
proteesklapi endokardiit 

 

 
3 Vankomütsiini ja gentamütsiini manustamisel tuleb jälgida ravimite baaskontsentratsioone. Optimaalsed baaskontsentratsiooni väärtused: 

vankomütsiin: metitsilliinresistentsetel stafülokokkidel 15 - 20 mg/L, streptokokkidel ja enterokokkidel 10- 15 mg/L 

gentamütsiin: neerufunktsiooni näitajad normaalse neerufunktsiooni korral määrata 1 kord nädalas, neerupuudulikkuse korral vähemalt 2 korda 

nädalas, streptokokilise, stafülokokilise ja enterokokilise endokardiidi korral, kui manustatakse gentamütsiini ühekordse doosina, peaks 

baaskontsentratsioon jääma <1 mg/L. 
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 MEDIASTINIIT 
 

Infektsioon Empiiriline ravi Tekitaja Etioloogiline ravi ja kestus 
Alternatiiv 

(penitsilliinallergia) 

Söögitoru vigastus, 
tonsillaarne, 
odotogeenne  
 

amoksitsilliin/klavulaanhape 
1,0/0,2 g iv 3 korda ööpäevas 

enterobakterid (E.coli, 
Klebsiella, Enterobacter) 

vastavalt tundlikkusele tsiprofloksatsiin 400 mg iv 2 
korda ööpäevas 
+ 
metronidasool 500 mg iv 3 
korda ööpäevas 
 

Sternotoomia-
järgne 

  

oksatsilliin 2g iv 6 korda 
ööpäevas  
  

S.aureus 
oksatsilliintundlik 
koagulaasnegatiivne 
stafülokokk 
 

oksatsilliin 2 g iv 6 korda 
ööpäevas 4-6 nädalat 

klindamütsiin 600 mg iv 3 
korda ööpäevas 

MRSA 

oksatsilliinresistentne 
koagulaasnegatiivne 
stafülokokk 
 

vankomütsiin 1 g iv 2 korda 
ööpäevas 4-6 nädalat 

linesoliid 600 mg iv 2 korda 
ööpäevas 
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 KANÜÜLIST LÄHTUNUD VERERINGEINFEKTSIOON 
 

Infektsioon Empiiriline ravi Tekitaja Etioloogiline ravi ja kestus 
Alternatiiv 

(penitsilliinallergia) 

KANÜÜLIST LÄHTUNUD TÜSISTUMATA VERERINGEINFEKTSIOON 
 

oksatsilliin 2g 6 korda 
ööpäevas  

S.aureus 
oksatsilliintundlik 
koagulaasnegatiivne 
stafülokokk 

oksatsilliin 2 g iv 6 korda 
ööpäevas 10-14 päeva alates 
esimesest negatiivsest 
verekülvist 
 

vankomütsiin 1 g iv 2 korda 
ööpäevas  
 
Märkus: S. aureuse korral 
teostada söögitorukaudne 
ehhokardiograafia 

MRSA 
 

vankomütsiin 1 g iv 2 korda 
ööpäevas 10-14 päeva alates 
esimesest negatiivsest 
verekülvist 

linesoliid 600 mg iv 2 korda 

ööpäevas 

oksatsilliinresistentne 
koagulaasnegatiivne 
stafülokokk 

vankomütsiin 1 g iv 2 korda 
ööpäevas 5-7 päeva alates 
esimesest negatiivsest 
verekülvist 

linesoliid 600 mg iv 2 korda 

ööpäevas 

Femoraalkanüül amoksitsilliin/klavulaanhape 
1,0/0,2 g iv 3 korda ööpäevas 

enterobakterid (E.coli, 
Klebsiella, Enterobacter) 
enterokokid 

vastavalt tundlikkusele 10-14 
päeva 

 

KANÜÜLIST LÄHTUNUD TÜSISTUNUD VERERINGEINFEKTSIOON  

Endokardiidi või 
osteomüeliidiga 
tüsistunud 
kanüüliinfektsioon 

Vt. endokardiit, luu- ja 
liigeste infektsioonid 
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 SILMAINFEKTSIOONID 
 

Infektsioon Empiiriline ravi Tekitaja Etioloogiline ravi ja kestus 
Alternatiiv 

(penitsilliinallergia) 

ORBITAALNE TSELLULIIT 
 

amoksitsilliin/klavulaanhape 

1,0/0,2 g iv 3 korda 

ööpäevas 

või  

ampitsilliin/sulbaktaam 
2,0/1,0 g iv 3 korda 
ööpäevas 

S. aureus 

S. pneumoniae 

H. influenzae 

M. catarrhalis 

S. pyogenes 

S. anginosus 

anaeroobid 

amoksitsilliin/klavulaanhape 

1,0/0,2 g iv 3 korda 

ööpäevas 

või  

ampitsilliin/sulbaktaam 

2,0/1,0 g iv 3 korda 

ööpäevas 

 

vähemalt 2 nädalat 

tüsistumata juhtude korral 
 

levofloksatsiin 750 mg iv 1 
kord ööpäevas 

ENDOFTALMIIT 

Äge 

postoperatiivne, 

intravitreaalse 
süstiga seotud 

intraokulaarne vankomütsiin 

1 mg  

+  

intraokulaarne tseftasidiim 

2,25 mg 

(vajadusel korrata 2-3 päeva 

pärast)  

Vajadusel: 

vankomütsiin 1 g iv 2 korda 

ööpäevas 

+ 

tseftasidiim 2 g iv 3 korda 
ööpäevas 

koagulaasnegatiivsed 

stafülokokid 

S. aureus 

Streptococcus spp. 

P. aeruginosa 

 intraokulaarne vankomütsiin 

1 mg  

+  

intraokulaarne amikatsiin 0,4 

mg 

(vajadusel korrata 2-3 päeva 

pärast)  

Vajadusel: 

vankomütsiin 1 g iv 2 korda 

ööpäevas 

+ 

amikatsiin 15 mg/kg iv 1 

kord ööpäevas 
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Infektsioon Empiiriline ravi Tekitaja Etioloogiline ravi ja kestus 
Alternatiiv 

(penitsilliinallergia) 

Krooniline 

postoperatiivne 

intraokulaarne vankomütsiin 

1 mg 

C. acnes 

koagulaasnegatiivsed 

stafülokokid 
 

  

Filtratsiooni-

padjaga seotud 

intraokulaarne vankomütsiin 

1 mg  

+  

intraokulaarne tseftasidiim 

2,25 mg 

Streptococcus spp. 

H. influenzae 

M. catarrhalis 

koagulaasnegatiivsed 

stafülokokid 
 

 intraokulaarne vankomütsiin 

1 mg  

+ 

intraokulaarne amikatsiin 0,4 

mg 

Posttraumaatiline intraokulaarne vankomütsiin 

1 mg  

+  

intraokulaarne tseftasidiim 

2,25 mg 

 

Lisaks: 

vankomütsiin 1 g iv 2 korda 

ööpäevas 

+ 

tseftasidiim 2 g iv 3 korda 

ööpäevas 
 

Bacillus spp. 

koagulaasnegatiivsed 

stafülokokid  

Streptococcus sp. 

Klebsiella sp. 

Pseudomonas sp. 

 intraokulaarne vankomütsiin 

1 mg  

+ 

intraokulaarne amikatsiin 0,4 

mg 

 

Lisaks: 

vankomütsiin 1 g iv 2 korda 

ööpäevas 

+ 

amikatsiin 15 mg/kg iv 1 

kord ööpäevas 

Hematogeenne intraokulaarne vankomütsiin 

1 mg  

+  

intraokulaarne tseftasidiim 

2,25 mg  

Lisaks: põhihaiguse raviks 

kasutatav antibiootikum iv 

S. pneumoniae 

S. aureus 

S. agalactiae 

K. pneumoniae 

 intraokulaarne vankomütsiin 

1 mg  

+ 

intraokulaarne amikatsiin 0,4 

mg  

Lisaks: põhihaiguse raviks 

kasutatav antibiootikum iv 
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2. LISAD 
 ANTIBIOOTIKUMIDE ANNUSTAMINE VASTAVALT KREATINIINI KLIIRENSILE 

 

KREATINIINI KLIIRENSI ARVUTAMINE   (140-vanus)(ideaalne kehakaal kg)  

                                 kreatiniin (µmol/l)  

 
Naiste puhul tulemus korrutada 0,85-ga.  
 
Ideaalne kehakaal naistel = 45 kg + 1 kg iga cm kohta, mis ületab pikkuses 150 cm  
Ideaalne kehakaal meestel = 50 kg + 1 kg iga cm kohta, mis ületab pikkuses 150 cm  
 
NB! Sõltumata neerufunktsioonist kasutatakse esimese antibiootikumdoosi manustamisel tavaannust (vt. annust kreatiniini kliirens > 50 ml/min) 
 

 Kreatiniini kliirens (ml/min) 

>50 (tavaannus) 10-50 <10 

PENITSILLIINID 

Bensüülpenitsilliin 0,5-4 milj TÜ 6 korda ööpäevas tavaline annus 3 korda ööpäevas tavaline annus 2 korda ööpäevas 
 

Amoksitsilliin 500 mg-1000 mg 3 korda ööpäevas 30-50 ml/min: tavaannus 
10-29 ml/min: 500 mg 2 korda 
ööpäevas 
 

500 mg 1 kord ööpäevas 

Ampitsilliin 2 g 4-6 korda ööpäevas  30-50 ml/min – 2 g 4 korda 
ööpäevas 
10-29 ml/min – 2 g 3 korda 
ööpäevas 
 

2 g 2 korda ööpäevas 

Sultamitsilliin 375 mg 3 korda ööpäevas  
või 
750 mg 2 korda ööpäevas 

info puudub, manustada tavaannus 
pikema intervalli järel 

info puudub, manustada 
tavaannus pikema intervalli järel 
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 Kreatiniini kliirens (ml/min) 

>50 (tavaannus) 10-50 <10 

Ampitsilliin/sulbaktaam 2,0/1,0 g 4 korda ööpäevas 30-50 ml/min -  tavaannus 
15-29 ml/min - 2,0/1,0 g 2 korda 
ööpäevas 
10-14 ml/min - 2,0/1,0 g 1 kord 
ööpäevas 
 

2,0/1,0 g 1 kord ööpäevas 
 

Amoksitsilliin/klavulaanhape 
 

po 500/125 mg 3 korda ööpäevas 
      või  
      875/125 mg 2 korda ööpäevas 

30-50 ml/min - tavaannus 
10-29 ml/min - 500/125 mg 2 
korda ööpäevas 
 

500/125 mg 1 kord ööpäevas 

iv 1,0/0,2 g 3 korda ööpäevas 30-50 ml/min – tavaannus 
10-29 ml/min – 0,5/0,1 g 2 korda 
ööpäevas 
 

0,5/0,1 g 1 kord ööpäevas 

Piperatsilliin/tasobaktaam 4,0/0,5 g 3 korda ööpäevas 20-50 ml/min - tavaannus 
10-20 ml/min - 2,0/0,25g 3 korda 
ööpäevas 
 

2,0/0,25 g 3 korda ööpäevas 

TSEFALOSPORIINID 

Tsefadroksiil  1 g 2 korda ööpäevas  500 mg 2 korda ööpäevas  
 

500 mg iga 36 tunni järel  

Tsefuroksiim  
 

po 500 mg 2 korda ööpäevas 30-50 ml/min – 500 mg 2 korda 
ööpäevas 
10-29 ml/min - 500 mg 1 kord 
ööpäevas 
 

500 mg iga 48 tunni järel 

iv 1,5 g 3 korda ööpäevas  30-50 ml/min - tavaannus 
10-29 ml/min – 1,5 g 2 korda 
ööpäevas 
  

1,5 g 1 kord ööpäevas  

Tsefotaksiim 2g 6 korda ööpäevas 2g 4 korda ööpäevas 
 

2g 2 korda ööpäevas 

Tseftasidiim 2g 3 korda ööpäevas 2g 2 korda ööpäevas 2g iga 24-48 tunni järel 
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 Kreatiniini kliirens (ml/min) 

>50 (tavaannus) 10-50 <10 

Tsefepiim enterobakterid: 
>60 ml/min – 2 g 2 korda ööpäevas 
51-60 ml/min – 1 g 2 korda 
ööpäevas 
 

30-50 ml/min – 1 g 2 korda 
ööpäevas  
10-29 ml/min – 1 g 1 kord 
ööpäevas 
 

0,5 g 1 kord ööpäevas 

pseudomonaadid, meningiit: 
>60 ml/min – 2 g 3 korda ööpäevas 
51-60 ml/min – 2 g 2 korda 
ööpäevas  

30-50 ml/min – 2 g 2 korda 
ööpäevas  
10-29 ml/min – 2 g 1 kord 
ööpäevas 
 

1 g 1 kord ööpäevas 

Tseftasidiim/avibaktaam 2,5g 3 korda ööpäevas 31-50 ml/min – 1,25 g 3 korda 
ööpäevas 
16-30 ml/min – 0,94 g 2 korda 
ööpäevas 
10-15 ml/min – 0,94 g 1 kord 
ööpäevas 
 

6-9 ml/min – 0,94 g 1 kord 
ööpäevas 
<5 ml/min – 0,94 g iga 48 tunni 
järel 

KARBAPENEEMID 

Imipeneem/tsilastatiin 0,5 g 4 korda ööpäevas 
(imipeneemi komponendi järgi) 
 

30-50 ml/min - tavaannus 
10-29 ml/min – 0,5 g 2 korda 
ööpäevas 
 

0,5 g 2 korda ööpäevas 

Meropeneem 
 

enterobakterid: 
1 g 3 korda ööpäevas  
 

26 -50 ml/min - 1 g 2 korda 
ööpäevas  
10-25 ml/min – 0,5 g 2 korda 
ööpäevas 
 

0,5 g 1 kord ööpäevas 

pseudomonaadid, 
kesknärvisüsteemi infektsioon: 
2 g 3 korda ööpäevas 
 

26 -50 ml/min - 2 g 2 korda 
ööpäevas  
10-25 ml/min – 1 g 2 korda 
ööpäevas 
 

1 g 1 kord ööpäevas 
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 Kreatiniini kliirens (ml/min) 

>50 (tavaannus) 10-50 <10 

Ertapeneem 1 g 1 kord ööpäevas 30-50 ml/min - 1 g 1 kord ööpäevas  
10-29 ml/min – 0,5 g 1 kord 
ööpäevas 
 

0,5 g 1 kord ööpäevas 

FLUOROKINOLOONID 

Norfloksatsiin 400 mg 2 korda ööpäevas 30-50 ml/min – 400 mg 2 korda 
ööpäevas 
10-29 ml/min – 400 mg 1 kord 
ööpäevas 
 

400 mg 1 kord ööpäevas 

Tsiprofloksatsiin po 500-750 mg 2 korda ööpäevas 250-500 mg 2 korda ööpäevas 
 

500 mg 1 kord ööpäevas 
 

iv 400 mg 2-3 korda ööpäevas 30-50 ml/min – 400 mg 2-3 korda 
ööpäevas 
5-29 ml/min: 400 mg 1 kord 
ööpäevas 
 

400 mg 1 kord ööpäevas 

Levofloksatsiin po ja iv 750 mg 1 kord ööpäevas 750 mg iga 48 tunni järel   500 mg iga 48 tunni järel 
 

TEISED ANTIBIOOTIKUMID 

Nitrofurantoiin 50-100 mg 4 korda ööpäevas väldi kasutamist väldi kasutamist 
 

Trimetoprim/sulfametoksasool 5-20 mg/kg kohta (trimetoprimi 
komponendi järgi) jaotatuna 2-4 
annuseks 

30-50 ml/min – 5-20 
mg/kg/ööpäevas (trimetoprimi 
komponendi järgi) jaotatuna 2-4 
annuseks 
10-29 ml/min - 5-10 mg/kg 
(trimetoprimi komponendi järgi) 
jaotatuna 2 annuseks 
 

võimalusel väldi kasutamist 
 
5-10 mg/kg (trimetoprimi 
komponendi järgi) 1 annusena 
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 Kreatiniini kliirens (ml/min) 

>50 (tavaannus) 10-50 <10 

Vankomütsiin 1 g 2 korda ööpäevas algannus 1g 1 kord ja edasi 
vastavalt vankomütsiini 
baaskontsentratsioonile 
 

algannus 1g 1 kord ja edasi 
vastavalt vankomütsiini 
baaskontsentratsioonile 
 

Klaritromütsiin po, iv 500 mg 2 korda ööpäevas 500 mg 2 korda ööpäevas  500 mg 1 kord ööpäevas 
 

 

Antibiootikumid, mille annustamist ei ole vaja kohandada neerufunktsiooni järgi: fenoksümetüülpenitsilliin, oksatsilliin, tseftriaksoon, 

klindamütsiin, metronidasool, doksütsükliin, minotsükliin, tigetsükliin, asitromütsiin, linesoliid, rifampitsiin, moksifloksatsiin 

 

 

 AMINOGLÜKOSIIDIDE MANUSTAMINE  
 

Sõltumata neerufunktsioonist kasutatakse esimese antibiootikumiannuse manustamisel tavaannust 

 

 Kreatiniini kliirens ml/min Dialüüs 

>80 60-80 40-60 30-40 20-30 10-20 <10 
Vahelduv 
hemodialüüs 

Püsidialüüs 

Amikatsiin  
manustamine 
1 kord ööpäevas  

15 mg/kg 
24 tj 

12 mg/kg 
24 tj 

7,5 mg/kg 
24 tj 

4 mg/kg 
24 tj 

7,5 mg/kg 
48 tj 

4 mg/kg 
48 tj 

3 mg/kg 
72 tj 

3 mg/kg 72tj 
peale dialüüsi 

Info puudub 

Gentamütsiin 
manustamine 
1 kord ööpäevas 

5,1 mg/kg 
24 tj 

4 mg/kg 
24 tj 

3,5 mg/kg 
24 tj 

2,5 mg/kg 
24 tj 

4 mg/kg 
48 tj 

3 mg/kg 
48 tj 

2 mg/kg 
72 tj 

2 mg/kg 72 tj 
peale dialüüsi 

Info puudub 
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 ANTIBIOOTIKUMIDE ANNUSTAMINE ÜLEKAALULISTELE PATSIENTIDELE (KMI>30)  
 

Ravim Annustamine 

Aminoglükosiidid Kasutada kohandatud kehakaalu 

Klindamütsiin Kasutada tegelikku kehakaalu 

Piperatsilliin/tasobaktaam 6,75g 4-tunnise infusioonina 3 korda ööpäevas 

Vankomütsiin Kasutada tegelikku kehakaalu  

Trimetoprim/sulfametoksasool Kasutada kohandatud kehakaalu 

Kolistiin Kasutada kohandatud kehakaalu 

 

Kohandatud kehakaalu (Ingl. k. Adjusted Body Weight) arvutamiseks kasuta veebikalkulaatorit 
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 ANTIBIOOTIKUMIDE RISKIKATEGOORIAD RASEDUSE JA RINNAGA TOITMISE AJAL 
 
Ohu tasemete klassifikatsioon: 

 D On tugev kahtlus väärarengute ja otseste või kaudsete loote kõrvaltoimete tekke suhtes või otsesed tõendid selle kohta. Ravimi kasutamine on 
raseduse ajal tavaliselt vastunäidustatud, kuid mõnel juhul võib kasu olla suurem kui risk. 
 

 C2 Loomkatsete teratoloogilised ega inimuuringute piiratud andmed ei näita väärarengute riski suurenemist, kuid raseduse hilises järgus 
kasutamine võib vastsündinuperioodil või lapseeas kujutada kõrvaltoimete tekke ohtu. 
 

 C1 Raseduse ajal kasutamise kohta on vähe andmeid ning rasedatel ei ole kontrollitud uuringuid tehtud. Loomkatsete teratoloogilised andmed 
näitavad väärarengute ning otseste või kaudsete loote kõrvaltoimete riski suurenemist. Osal juhtudest puuduvad loomuuringute teratoloogilised 
andmed.   
 

 B Raseduse ajal kasutamise kohta on vähe andmeid ning rasedatel ei ole kontrollitud uuringuid tehtud. Loomkatsete teratoloogilised ega 
inimuuringute piiratud andmed ei näita väärarengute ega otseste või kaudsete loote kõrvaltoimete riski suurenemist. 
 

A Kontrollitud uuringud ega suured patsiendimaterjalid ei näita väärarengute riski suurenemist ega otseseid või kaudseid kõrvaltoimeid lootele 
pärast ravimi kasutamist 1. trimestril. Samuti puuduvad tõendid riski kohta pärast ravimi kasutamist 2. või 3. trimestril. 
 

Ravimiklass Ravimid Rasedusaegne riskiklass Rinnaga toitmine 

Penitsilliinid Ampitsilliin A A 

Amoksitsilliin A A 

Bensüülpenitsilliin A A 

Fenoksümetüülpenitsilliin A A 

Bensatiinbensüülpenitsilliin A A 

Oksatsilliin - - 

Ampitsilliin/sulbaktaam A A 

Amoksitsilliin/klavulaanhape A A 

Sultamitsilliin B B 

Piperatsilliin/tasobaktaam B A 
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Ravimiklass Ravimid Rasedusaegne riskiklass Rinnaga toitmine 

Tsefalosporiinid Tsefasoliin B A 

Tsefadroksiil B A 

Tsefoksitiin B B 

Tsefuroksiim B B 

Tsefotaksiim B A 

Tseftasidiim B A 

Tseftriaksoon B A 

Tseftasidiim/avibaktaam B A 

Tsefepiim B A 

Karbapeneemid Meropeneem B A 

Ertapeneem B A 

Imipeneem/tsilastatiin B A 

Tetratsükliinid Doksütsükliin C A 

 Tigetsükliin D B 

Sulfoonamiidid ja trimetoprim Trimetoprim D A 

Trimetoprim/sulfametoksasool D B 

Makroliidid Klaritromütsiin A A 

 Asitromütsiin C C 

Aminoglükosiidid Gentamütsiin C B 

 Amikatsiin C B 

Kinoloonid Tsiprofloksatsiin B C 

 Norfloksatsiin B B 

 Levofloksatsiin B B 

 Moksifloksatsiin B B 
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Ravimiklass Ravimid Rasedusaegne riskiklass Rinnaga toitmine 

Teised antibakteriaalsed ained Vankomütsiin C B 

 Kolistiin C B 

 Metronidasool A A 

 Nitrofurantoiin A A 

 Fosfomütsiin B A 

 Linesoliid C B 

 Daptomütsiin B B 

 Klindamütsiin A B 

 

 PIIRATUD KASUTUSEGA ANTIBIOOTIKUMID KLIINIKUMIS 
 

Järgnevad ravimid on lubatud ainult infektsioonikontrolli arsti loal:

 

tsefepiim 

piperatsilliin/ tasobaktaam  

ertapeneem  

 

fosfomütsiin 

 levofloksatsiin 

moksifloksatsiin 

 

kaspofungiin 

anidulafungiin 

vorikonasool 

meropeneem        linesoliid        liposomaalne amfoteritsiin 

imipeneem/tsilastatiin      vankomütsiin 
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 INTRAVENOOSSELT ANTIBIOOTIKUMRAVILT ÜLEMINEK SUUKAUDSELE ANTIBIOOTIKUMRAVILE 
 

2.6.1. ÜLEMINEK SUUKAUDSELE ANTIBIOOTIKUMRAVILE EI OLE VÕIMALIK, JÄTKUB INTRAVENOOSNE RAVI 
 

 Sepsis ja septiline šokk 

 Palavik neutropeeniaga haigel (neutrofiile <0,5x109/l) 

 Endokardiit, kesknärvisüsteemi infektsioonid, baktereemia 

 Suukaudne ravi on raskendatud või võimatu – oksendamine, vähenenud imendumine seedetraktist, mehhaaniline neelamishäire, raske 

teadvushäire/kooma, patsient ei talu suukaudset ravi/enteraalset toitmist 

 

2.6.2. ÜLEMINEK SUUKAUDSELE ANTIBIOOTIKUMRAVILE ON VÕIMALIK 
 

 Temperatuur 36⁰C vähemalt 48h  

 Süstoolne vererõhk ≥100 mmHg (va juhud, kui patsiendil on eelnevalt tõestatud madal vererõhk), hemodünaamiliselt stabiilne 

 Hingamissagedus ≤22 korda/min 

 Leukotsüüdid 4x109 /l 

 Imendumine seedetraktist pole eeldatavasti häiritud (puudub kõhulahtisus, oksendamine, neelamisraskus jne) 

 

2.6.3. SOOVITUSLIKUD ÜLEMINEKUD INTRAVENOOSSELT RAVILT SUUKAUDSELE 
NB! Tabel kehtib normaalse neerufunktsiooniga täiskasvanud patsientidele. 

INTRAVENOOSNE ANTIBIOOTIKUM SUUKAUDNE ANTIBIOOTIKUM 

amoksitsilliin/klavulaanhape 1,0/0,2 g 3 korda ööpäevas amoksitsilliin/klavulaanhape 875/125 mg 2 korda ööpäevas 

ampitsilliin 2 g 4-6 korda ööpäevas amoksitsilliin 500mg 3 korda ööpäevas 

ampitsilliin/sulbaktaam 2,0/1,0 g 4 korda ööpäevas sultamitsilliin 375mg 3 korda ööpäevas VÕI 750mg 2 korda ööpäevas 

bensüülpenitsilliin 1-4 milj TÜ 4-6 korda ööpäevas 
 

fenoksümetüülpenitsilliin 1-1,5milj TÜ 2-3 korda ööpäevas  
VÕI  

amoksitsilliin 500mg 3 korda ööpäevas 
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INTRAVENOOSNE ANTIBIOOTIKUM SUUKAUDNE ANTIBIOOTIKUM 

klaritromütsiin 500mg 2 korda ööpäevas klaritromütsiin 250-500mg 2 korda ööpäevas 

klindamütsiin 600-900mg 3 korda ööpäevas klindamütsiin 300-600mg 2-4 korda ööpäevas 

metronidasool 500 mg 3 korda ööpäevas  metronidasool 500mg 3 korda ööpäeva 

oksatsilliin 2g 4-6 korda ööpäevas 
tsefadroksiil 500-1000mg 1-2 korda ööpäevas  

VÕI 
klindamütsiin 300-600mg 2-4 korda ööpäevas 

trimetoprim/sulfametoksasool 160/800 mg 2 korda ööpäevas trimetoprim/sulfametoksasool 160/800 mg 2 korda ööpäevas 

tsefuroksiim 1,5g 3 korda ööpäevas tsefuroksiim 500 mg 2 korda ööpäevas 

tsiprofloksatsiin 400mg 2 korda ööpäevas tsiprofloksatsiin 500-750mg 2 korda ööpäevas 

 

 LÜHENDID 
 
ESBL – extended spectrum beta-lactamase ehk laiendatud spektriga beetalaktamaas 

iv – intravenoosselt ehk veenisisesi 

im – intramuskulaarselt ehk lihasesisesi 

MIK – minimaalne inhibeeriv kontsentratsioon 

milj - miljon 

MRSA – metitsilliinresistentne Staphylococcus aureus 

po – per oraalselt ehk suukaudselt 

tj – tunni järel 

TMP/SMX - trimetoprim/sulfametoksasool 

TÜ – toimeühik 


