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1. ANTIBIOOTIKUMRAVI TÄISKASVANUTEL         Tagasi sisukorda 

1.1. Endokardiit 
Infektsioon Empiiriline ravi Tekitaja Etioloogiline ravi ja 

kestus ja kestus 

Alternatiiv 

NATIIVKLAPI ENDOKARDIIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ampitsilliin/sulbaktaam 2,0/1,0 

g iv 4 korda ööpäevas 

+ 

gentamütsiin 3 mg/kg iv 

ööpäevas jaotatuna 2-3 

manustamiskorrale* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STREPTOKOKID 

viridans-streptokokk 

(S. sanguis, S. mitis, S. 

salivarius, S. mutans, S. oralis)  

või  

S. bovis  

+ 

penitsilliini MIK  0,1 g/ml 

bensüülpenitsilliin 2-3 milj 

TÜ iv 6 korda ööpäevas  2-4 

nädalat 

tseftriaksoon 2 g iv 1 kord 

ööpäevas 4 nädalat 

 

Anafülaktiline 

reaktsioon penitsilliinile: 

vankomütsiin 15 mg/kg iv 

2 korda ööpäevas 4 

nädalat* 

viridans-streptokokk  

või  

S. bovis 

+ 

penitsilliini MIK 0,1-0,5 g/ml 

bensüülpenitsilliin 3 milj 

TÜ iv 6 korda ööpäevas 4 

nädalat  

+  

gentamütsiin 3 mg/kg iv 1 

kord ööpäevas 2 nädalat* 

vankomütsiin 15 mg/kg  

iv 2 korda ööpäevas 4 

nädalat* 

+ 

gentamütsiin 3 mg/kg iv 1 

kord ööpäevas 2 nädalat* 

viridans-streptokokk 

või  

S. bovis 

+ 

penitsilliini MIK > 0,5 g/ml 

 

bensüülpenitsilliin 3-5 milj 

TÜ iv 6 korda ööpäevas 4-6 

nädalat 

+ 

gentamütsiin 1 – 1,5 mg/kg 

iv 3 korda ööpäevas 4-6 

nädalat 

või 

ampitsilliin 2g iv 6 korda 

ööpäevas  

vankomütsiin 15 mg/kg  

iv 2 korda ööpäevas 

(maksimaalselt 2 g 

ööpäevas) 

+ 

gentamütsiin 1 – 1,5 

mg/kg iv 3 korda 

ööpäevas 4-6 nädalat 
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+ 

gentamütsiin 1 – 1,5 mg/kg 

iv 3 korda ööpäevas 4-6 

nädalat 

 

 

STAFÜLOKOKID 

S. aureus 

oksatsilliintundlik 

koagulaasnegatiivne 

stafülokokk 

 

oksatsilliin 2 g iv 6 korda 

ööpäevas 4-6 nädalat  

+/- 

gentamütsiin 3 mg/kg iv 

ööpäevas jaotatuna 2-3 

manustamiskorrale 3-5 

päeva* 

 

Anafülaktiline 

reaktsioon penitsilliinile: 

vankomütsiin 15 mg/kg iv 

2 korda ööpäevas 4-6 

nädalat 

 

MRSA 

oksatsilliinresistentne 

koagulaasnegatiivne 

stafülokokk 

vankomütsiin 15 mg/kg iv 2 

korda ööpäevas 4-6 nädalat* 

+/- 

gentamütsiin 3 mg/kg iv 

ööpäevas jaotatuna 2-3 

manustamiskorrale 3-5 

päeva* 

 

ENTEROKOKID 

ampitsilliintundlik  

E. faecalis, E. faecium 

+ 

gentamütsiini HL MIK <500 

µg/ml 

ampitsilliin 2 g iv 6 korda 

ööpäevas 4-6 nädalat 

+ 

gentamütsiin 3 mg/kg iv 

ööpäevas jaotatuna 2-3 

manustamiskorrale 4-6 

nädalat* 

Anafülaktiline 

reaktsioon penitsilliinile: 

vankomütsiin 15 mg/kg iv 

2 korda ööpäevas 6 

nädalat* 

+  

gentamütsiin 3 mg/kg iv 

ööpäevas jaotatuna 2-3 

manustamiskorrale 4-6 

nädalat* 
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ampitsilliinresistentne  

E. faecalis, E. faecium 

 

vankomütsiin 15 mg/kg iv 2 

korda ööpäevas 6 nädalat* 

+  

gentamütsiin 3 mg/kg iv 

ööpäevas jaotatuna 2-3 

manustamiskorrale 4-6 

nädalat* 

 

vankomütsiinresistentne E. 

faecalis, E. faecium 

konsulteeri infektsionistiga!  

HACEK RÜHMA MIKROOBID  

Haemophilus spp, 

Acinobacillus spp. 

Cardiobacterium hominis 

Eikenella corrodens 

Kingella spp. 

tseftriaksoon 2 g iv 1 kord 

ööpäevas 4 nädalat 

β-laktamaas negatiivsetel 

tüvedel: 

ampitsilliin 2 g iv 6 korda 

ööpäevas 4 nädalat 

+ 

gentamütsiin 3 mg/kg iv 

ööpäevas jaotatuna 2-3 

manustamiskorrale 4 

nädalat* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTEESKLAPI ENDOKARDIIT 

Varane (vähem kui 

1 aasta  

operatsioonist) 

S. aureus,  

harvem KONS 

 

vankomütsiin 15 mg/kg iv 2 

korda ööpäevas 6 nädalat* 

+ 

gentamütsiin 3 mg/kg iv 

ööpäevas jaotatuna 2-3 

manustamiskorrale 2 nädalat* 

+ 

RIFAMPITSIIN 300 MG PO 

VÕI IV 3 KORDA 

ÖÖPÄEVAS 4-6 NÄDALAT 

 

STAFÜLOKOKID 

S. aureus oksatsilliin 2 g iv 6 korda 

ööpäevas vähemalt 6 nädalat  

+ 

gentamütsiin 3 mg/kg iv 

ööpäevas jaotatuna 2-3 

manustamiskorrale 2 

nädalat* 

+ 

rifampitsiin 300 mg po või 

iv 3 korda ööpäevas 

vähemalt 6 nädalat 

Anafülaktiline 

reaktsioon penitsilliinile: 

vankomütsiin 15 mg/kg iv 

2 korda ööpäevas 

vähemalt 6 nädalat* 

+ 

gentamütsiin algannus 2 

mg/kg iv, edasi 1 mg/kg iv 

3 korda ööpäevas (maks 

240 mg ööpäevas) 2 

nädalat* 
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 + 

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 nädalat* 

+ 

gentamütsiin 3 mg/kg iv 

ööpäevas jaotatuna 2-3 

manustamiskorrale 2 

nädalat* 

+ 

rifampitsiin 300 mg po või 

iv 3 korda ööpäevas 

vähemalt 6 nädalat 

oksatsilliintundlik 

koagulaasnegatiivne 

stafülokokk - asenda 

vankomütsiin 

oksatsilliiniga ! 

  VIRIDANS-STREPTOKOKID, ENTEROKOKID – vt. natiivklapi endokardiit 

Hiline 

(rohkem kui 1 aasta 

 operatsioonist) 

viridans-

streptokokid, KONS, 

enterokokid, harvem 

S.aureus 

 

ampitsilliin/sulbaktaam 2,0/1,0 

g iv 4 korda ööpäevas 

+ 

gentamütsiin 3 mg/kg iv 

ööpäevas jaotatuna 2-3 

manustamiskorrale* 

 

Etioloogiline ravi – vt. varane 

proteesklapi endokardiit 

  

 

* Vankomütsiini ja gentamütsiini manustamisel tuleb jälgida ravimite baaskontsentratsioone. Optimaalsed baaskontsentratsiooniväärtused :  

vankomütsiin: metitsilliinresistentsete stafülokokkidel 25-30 mg/L, streptokokkide ja enterokokkide korral 10- 15 mg/L 

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

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

jääma <1 mg/L, stafülokokilise endokardiidi korral, kui manustatakse gentamütsiini kolm korda ööpäevas, peaks gentamütsiini 

baaskontsentratsioon manustamiseelselt olema <1 mg/L 
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1.2. Hingamisteede infektsioonid         Tagasi sisukorda 
 

Infektsioon Empiiriline ravi Tekitaja Etioloogiline ravi ja 

kestus ja kestus 

Alternatiiv 

TONSILLIIT, FARÜNGIIT 

 AB ravi enamasti ei vaja  

 

fenoksümetüülpenitsilliin  

1 milj TÜ  po 2 x ööpäevas  

viirused > 70% juhtudest antibakteriaalset ravi ei vaja 

streptokokid 

(5-20% S. pyogenes) 

fenoksümetüülpenitsilliin  

1 milj TÜ po 2 korda 

ööpäevas 

klaritromütsiin 250 mg 

po 2 korda ööpäevas  

või 

klindamütsiin 300 mg 

po 2 korda ööpäevas 10 

päeva 

PARAFARÜNGEAALRUUMIDE ABSTSESS 

 bensüülpenitsilliin 24 milj TÜ iv 

ööpäevas jaotatuna 4-6 

manustamiskorrale  

+  

metronidasooli 500 mg iv x 3 

korda ööpäevas  
 

või 
 

amoksitsilliin/klavulaanhape  

1,0/0,2 g iv 3 korda ööpäevas 

polümikroobne: streptokokid, 

anaeroobid, Eikenella 

corrodens 

bensüülpenitsilliin 3 milj TÜ 

iv 4-6 korda ööpäevas 

+ 

metronidasool 500 mg iv 3 

korda ööpäevas 
 

või 
 

klindamütsiin 600-900 mg iv 

3 korda ööpäevas 
 

või 
 

amoksitsilliin/klavulaanhape 

1,0/0,2 g iv 3 korda ööpäevas 

 

ÄGE OTIIT 

 amoksitsilliin 500 mg po 3 korda 

ööpäevas 7 päeva 

 

S. pneumoniae 30-50% fenoksümetüülpenitsilliin  

1 milj TÜ po 2 korda 

ööpäevas 7 päeva 
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H. influenzae 30% 

β-laktamaas negatiivne 

amoksitsilliin 500 mg po 3 

korda ööpäevas 7 päeva 

klaritromütsiin 500 mg 

po 2 korda päevas 10 

päeva 

 

H. influenzae 

 β-laktamaas positiivne 

 

amoksitsilliin/klavulaanhape 

875/125 mg po 2 korda 

ööpäevas 7 päeva 
 

või 
 

tsefuroksiim 500mg po 2 

korda ööpäevas 7 päeva 

M. catarrhalis 10% 

 

amoksitsilliin/klavulaanhape 

875/125 mg po 2 korda 

ööpäevas 7 päeva 
 

või 
 

tsefuroksiim 500mg po 2 

korda ööpäevas 7 päeva 

ÄGE SINUSIIT 

 amoksitsilliin 500 mg po 3 korda 

ööpäevas 7-10 päeva 

S. pneumoniae 20-50% fenoksümetüülpenitsilliin  

1 milj TÜ po 2 korda 

ööpäevas 7-10 päeva 
TMP/SMX 160/800 mg 

po 2 korda ööpäevas 10 

päeva 
 

või 
 

klaritromütsiin 500 mg 

po 2 korda päevas 10 

päeva 

H. influenzae 20% 

β-laktamaas negatiivne 

amoksitsilliin 500 mg po 3 

korda ööpäevas 7-10 päeva 

H. influenzae  

β-laktamaas positiivne 

amoksitsilliin/klavulaanhape 

875/125 mg po 2 korda 

ööpäevas 7-10 päeva 

M. catarrhalis 10% amoksitsilliin/klavulaanhape 

875/125 mg po 2 korda 

ööpäevas 7-10 päeva 

 

 

 

KROONILISE BRONHIIDI ÄGENEMINE  

Pseudomonas amoksitsilliin/klavulaanhape viirused 20-50% antibakteriaalset ravi ei vaja 
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aeruginosa 

riskifaktoriteta  

875/125 mg po 2 korda ööpäevas 7 

päeva 

 

või 
 

amoksitsilliin/klavulaanhape 

1,0/0,2 g iv 3 korda ööpäevas 

H. influenzae 

β-laktamaas negatiivne 

amoksitsilliin 500 mg po 3 

korda ööpäevas 7 päeva 
asitromütsiin 500 mg po 

1 kord ööpäevas 3 päeva 

 

H. influenzae 

β-laktamaas positiivne 

M. catarrhalis 

amoksitsilliin/klavulaanhape 

875/125 mg po 2 korda 

ööpäevas 7 päeva 

Pseudomonas 

aeruginosa 

riskifaktoritega 

- hiljutine haiglaravi 

- hiljutine AB-ravi 

(viimase 3 kuu 

jooksul) või sage (> 

4 AB-ravi aastas) 

- raske KOK (FEV1 

<30%) 

-suukaudne 

hormoonravi (>10 

mg prednisolooni 

ööpäevas kahel 

viimasel nädalal) 

tsiprofloksatsiin 500 mg po 2 korda 

ööpäevas  

 

või  

 

tseftasidiim 2 g iv 3 korda 

ööpäevas 

P. aeruginosa vastavalt antibiogrammile 

KODUTEKKENE PNEUMOONIA  

Tavaosakonda hospitaliseeritud haige 

Riskifaktoriteta bensüülpenitsilliin 1-2 milj TÜ iv  

4 korda ööpäevas  
 

või 
 

amoksitsilliin 500 mg po 3 korda 

ööpäevas 

S. pneumoniae bensüülpenitsilliin 1-2 milj 

TÜ iv 4 korda ööpäevas 

kestusega vähemalt 7 päeva, 

baktereemia korral 10-14 

päeva 
 

või 
 

amoksitsilliin 500 mg po 3 

korda ööpäevas kestusega 

vähemalt 7 päeva,  

baktereemia korral 10-14 

klaritromütsiin 500 mg 

po  

2 korda ööpäevas 7-14 

päeva 
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päeva 

H. influenzae 

β-laktamaas negatiivne 

amoksitsilliin 500 mg po 3 

korda ööpäevas 7-14 päeva 

H. influenzae  

β-laktamaas positiivne 

amoksitsilliin/klavulaanhape 

875/125 mg po 2 korda 

ööpäevas 7-14 päeva 

S. aureus oksatsilliin 2 g iv 4-6 korda 

ööpäevas  

 

M. pneumoniae 

C. pneumoniae 

klaritromütsiin 500 mg po 2 

korda ööpäevas 7-14 päeva 

doksütsükliin 100 mg po 

2 korda ööpäevas 7-14 

päeva 

Riskifaktoritega: 

- >65 a. patsient 

- alkoholism 

- kaasuvad haigused 

- raske infektsioon 

tsefuroksiim 1,5 g iv 3 korda 

ööpäevas 
 

või 
 

amoksitsilliin/klavulaanhape 

1,0/0,2 g iv 3 korda ööpäevas 

+ 

klaritromütsiin 500 mg iv või po 2 

korda ööpäevas  

 

S. pneumoniae 30-50% 
 

bensüülpenitsilliin 1-2 milj 

TÜ iv 4 korda ööpäevas 

kestusega vähemalt 7 päeva, 

baktereemia korral 10-14 

päeva 

klaritromütsiin 500 mg 

iv 2 korda päevas 

Enterobakterid 

(Klebsiella spp., E.coli, 

Enterobacter spp.) 

vastavalt antibiogrammile 

 

C. pneumoniae 10% 

Legionella spp. 

klaritromütsiin 500 mg iv 2 

korda ööpäevas 7-14 päeva 

levofloksatsiin 750 mg 

iv 1 kord ööpäevas 7-14 

päeva 

H. influenzae 

β-laktamaas negatiivne  

ampitsilliin 2 g iv 4 korda 

ööpäevas 

 

H. influenzae  

β-laktamaas positiivne 

tsefuroksiim 1,5 g iv 3 korda 

ööpäevas  
 

või 
 

amoksitsilliin/klavulaanhape 

1,0/0,2 g iv 3 korda päevas 

 

HAIGLATEKKENE PNEUMOONIA 

Tavaosakonnas tekkinud pneumoonia  
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 tsefuroksiim 1,5 g iv 3 korda 

ööpäevas 
 

või 
 

amoksitsilliin/klavulaanhape 

1,0/0,2 g iv 3 korda ööpäevas 

S. pneumoniae bensüülpenitsilliin 1-2 milj 

TÜ iv 4 korda ööpäevas 

tsefuroksiim 1,5 g iv 3 

korda ööpäevas 

S. aureus oksatsilliin 2 g iv 4-6 korda 

ööpäevas 

H. influenzae 

β-laktamaas negatiivne 

ampitsilliin 2 g iv 4 korda 

ööpäevas 

H. influenzae  

β-laktamaas positiivne 

amoksitsilliin/klavulaanhape 

1,0/0,2 g iv 3 korda ööpäevas 
 

või 
 

tsefuroksiim 1,5 g iv 3 korda 

ööpäevas 

TMP/SMX 160/800 mg 

iv 2 korda ööpäevas 

Enterobakterid (Klebsiella 

spp., E.coli, Enterobacter 

spp.) 

ESBL negatiivne tüvi 

tsefuroksiim 1,5 g iv 3 korda 

ööpäevas 
 

või 
 

amoksitsilliin/klavulaanhape 

1,0/0,2g iv 3 korda ööpäevas 

vastavalt 

antibiogrammile  

Enterobakterid  (Klebsiella 

spp., E.coli, Enterobacter 

spp.) 

ESBL positiivne tüvi 

ertapeneem 1g iv 1 kord 

ööpäevas 
 

P. aeruginosa tsefepiim 2 g iv 3 korda 

ööpäevas 

piperatsilliin/tasobaktaam 

4,0/0,5 g iv 3 korda 

ööpäevas 

Intensiivraviosakonnas tekkinud pneumoonia  

Varane  

(kuni 4 päeva pärast 

hospitaliseerimist) 

k.a. VAP 

 

tsefuroksiim 1,5 g iv 3 korda 

ööpäevas 
 

või 
 

amoksitsilliin/klavulaanhape 

1,0/0,2g iv 3 korda ööpäevas 

S. aureus 

 

oksatsilliin 2 g iv 4-6 korda 

ööpäevas 
 

H. influenzae 

M. catarrhalis 

Enterobakterid (Klebsiella 

spp., E.coli, Enterobacter 

spp.) 

ESBL negatiivne tüvi 

tsefuroksiim 1,5 g iv 3 korda 

ööpäevas 
 

või 
 

amoksitsilliin/klavulaanhape 

1,0/0,2 g iv 3 korda ööpäevas 
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Enterobakterid (Klebsiella 

spp., E.coli, Enterobacter 

spp.) 

ESBL positiivne tüvi 

ertapeneem 1g iv 1 kord 

ööpäevas 
 

Hiline  

(>4 päeva pärast 

hospitaliseerimist) 

k.a VAP 

 

piperatsilliin/tasobaktaam 4,0/0,5 g 

iv 3 korda ööpäevas 
 

või 
 

tsefepiim 2 g iv 3 korda ööpäevas 

Acinetobacter spp. 

 

 

ampitsilliin/sulbaktaam 

2,0/1,0 g iv 4 korda ööpäevas 

 

imipeneem 500-1000 

mg iv 4 korda ööpäevas 
 

või 
 

meropeneem 1 g iv 3 

korda ööpäevas  

P. aeruginosa tseftasidiim 2g iv 3 korda 

ööpäevas  
 

või 
 

piperatsilliin/tasobaktaam 

4,0/0,5 g iv 3 korda ööpäevas 
 

või 
 

tsefepiim 2 g iv 3 korda 

ööpäevas  

 

Enterobakterid (Klebsiella 

spp., E.coli, Enterobacter 

spp.) 

ESBL negatiivne tüvi 

tsefuroksiim 1,5 g iv 3 korda 

ööpäevas 
 

või 
 

amoksitsilliin/klavulaanhape 

1,0/0,2 g iv 3 korda ööpäevas 

ertapeneem 1g iv 1 kord 

ööpäevas 

Enterobakterid (Klebsiella 

spp., E.coli, Enterobacter 

spp.) 

ESBL positiivne tüvi 

ertapeneem 1g iv 1 kord 

ööpäevas 
 

S. maltophilia TMP/SMX 5-10 mg/kg 

(TMP- komponendi järgi) iv 

jaotatuna 2-4 korrale ööpäevas 

tseftasidiim 1g iv 3 

korda ööpäevas 

ASPIRATSIOONPNEUMOONIA 
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Tavapatsient klindamütsiin 600 mg iv 3 korda 

ööpäevas 

anaeroobid,  S. aureus klindamütsiin 600 mg iv 3 

korda ööpäevas 

amoksitsilliin/klavulaan

hape 1,0/0,2 g iv 3 

korda ööpäevas 

Immuunpuudulikk

usega patsient 

-alkohoolik 

-diabeetik 

-narkomaan 

-hormoonravi jt. 

-tavaosakonnas  

 tekkinud 

ampitsilliin/sulbaktaam 2,0/1,0 g iv 

4 korda ööpäevas 
 

või  
 

amoksitsilliin/klavulaanhape 

1,0/0,2 g iv 3 korda ööpäevas 

anaeroobid,  S. aureus klindamütsiin 600 mg iv 3 

korda ööpäevas 
 

anaeroobid  

Enterobakterid (Klebsiella 

spp., E.coli, Enterobacter 

spp.) 

ampitsilliin/sulbaktaam 

2,0/1,0 g iv 4 korda ööpäevas 
 

või  
 

amoksitsilliin/klavulaanhape 

1,0/0,2 g iv 3 korda ööpäevas 

 

PNEUMOONIA TSÜSTILISE FIBROOSI KORRAL 

 tseftasidiim 2 g iv 3 korda 

ööpäevas  

P. aeruginosa  tseftasidiim 2 g iv 3 korda 

ööpäevas 
 

S. aureus  oksatsilliin 2 g iv 4-6 korda 

ööpäevas 
 

MRSA vankomütsiin 1 g iv 2 korda 

ööpäevas 

linesoliid 600 mg iv 2 

korda ööpäevas 

Burkholderia cepacia TMP/SMX 5-10 mg/kg kohta 

(TMP-komponendi järgi) iv 

jaotatuna 2-4 korrale ööpäevas 

imipeneem 500-1000 

mg iv 4 korda ööpäevas 
 

või 
 

meropeneem 1 g iv 3 

korda ööpäevas  

EMPÜEEM 

 ampitsilliin/sulbaktaam 2,0/1,0 g iv 

4 korda ööpäevas 
 

või 
 

amoksitsilliin/klavulaanhape 

1,0/0,2g iv 3 korda ööpäevas 

S. pneumoniae 

S. pyogenes 

bensüülpenitsilliin 2-3 milj 

TÜ iv 6 korda ööpäevas klaritromütsiin 500 mg 

iv 2 korda ööpäevas  
 

või 
 

TMP/SMX 160/800 mg 

iv 2 korda ööpäevas 

S. aureus oksatsilliin 2 g iv 4-6 korda 

ööpäevas 

MRSA linesoliid 600 mg iv 2 korda 

ööpäevas 

H. influenzae 

β-laktamaas negatiivne 

ampitsilliin 2 g iv 4 korda 

ööpäevas 
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H. influenzae  

β-laktamaas positiivne 

tsefuroksiim 1,5 g iv 3 korda 

ööpäevas 

Enterobakterid (Klebsiella 

sp., E.coli, Enterobacter sp.) 

ESBL negatiivne tüvi 

vastavalt antibiogrammile  

Enterobakterid (E.coli, 

Klebsiella sp., Enterobacter 

sp.) 

ESBL positiivne tüvi 

ertapeneem 1g iv 1 kord 

ööpäevas 
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1.3. Kesknärvisüsteemi infektsioonid         Tagasi sisukorda 

Infektsioon Empiiriline ravi Tekitaja Etioloogiline ravi ja 

kestus 

Alternatiiv 

MENINGIIT 

Kodutekkene 

bakteriaalne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-50 aastased: 

tseftriaksoon 2 g iv 2 korda 

ööpäevas 7-14 päeva 

 

või 

 

tsefotaksiim 2 g iv 6 korda 

ööpäevas 7-14 päeva 

 

>50 aastased v. alkohoolikud v. 

kaasuvate krooniliste 

haigustega pt.: 

tseftriaksoon 2 g iv 2 korda 

ööpäevas 7-14 päeva 

+ 

ampitsilliin 2 g iv 6 korda 

ööpäevas 7-14 päeva 

 

või 

 

tsefotaksiim 2 g iv 6 korda  

ööpäevas 7-14 päeva 

+  

ampitsilliin 2 g iv 6 korda 

ööpäevas 7-14 päeva 

 

 

S. pneumoniae 

penitsilliini MIK <0,1 µg/ml 

bensüülpenitsilliin 4 milj. TÜ 

iv 6 korda ööpäevas 10-14 

päeva 

tseftriaksoon 2 g iv 2 

korda ööpäevas 10-14 

päeva 

 

Anafülaktiline 

reaktsioon penitsilliinile:  

moksifloksatsiin 400 mg 

iv 1 kord päevas 10-14 

päeva 

S. pneumoniae 

penitsilliini MIK 0,1-1,0 

µg/ml 

tsefotaksiim 2 g iv 6 korda 

ööpäevas 10-14 päeva 

 

või 

 

tseftriaksoon 2 g iv 2 korda 

ööpäevas 10-14 päeva 

meropeneem 2g iv 3 korda 

ööpäevas 10-14 päeva 

 

Anafülaktiline 

reaktsioon penitsilliinile:  

moksifloksatsiin 400 mg 

iv 1 kord päevas 10-14 

päeva 

S. pneumoniae 

penitsilliini MIK ≥2,0 µg/ml 

tsefotaksiim 2 g iv 6 korda 

ööpäevas 10-14 päeva 

+  

vankomütsiin 750 mg iv 4 

korda ööpäevas 10-14 päeva 

H. influenzae 

- laktamaas negatiivne 

ampitsilliin 2 g iv 6 korda 

ööpäevas 7-10 päeva 

tsiprofloksatsiin 400 mg iv 

2-3 korda ööpäevas 7-10 

päeva 

H. influenzae 

- laktamaas positiivne 

tsefotaksiim 2 g iv 6 korda 

ööpäevas 7-10 päeva 

 

või 
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tseftriaksoon 2 g iv 2 korda  

ööpäevas 7-10 päeva 

N. meningitidis bensüülpenitsilliin 4 milj TÜ 

iv 6 korda ööpäevas 7 päeva 

tseftriaksoon 2 g iv 2 

korda ööpäevas 7 päeva 

 

Anafülaktiline 

reaktsioon penitsilliinile: 

moksifloksatsiin 400 mg 

iv 1 kord ööpäevas 7 

päeva  

L. monocytogenes ampitsilliin 2 g iv 6 korda 

ööpäevas 21 päeva 

TMP/SMX 20 mg/kg 

(TMP-komponendi järgi) 

iv jaotatuna 4 doosiks 21 

päeva 

Enterobakterid (E. coli, 

Klebsiella spp., Enterobacter 

spp.) 

tsefotaksiim 2 g iv 6 korda 

ööpäevas 21 päeva 

 

või 

 

tseftriaksoon 2 g iv 2 korda 

ööpäevas 21 päeva 

meropeneem 2g iv 3 korda 

ööpäevas 21 päeva 

 

Anafülaktiline 

reaktsioon penitsilliinile:  

tsiprofloksatsiin 400 mg iv 

2-3 korda ööpäevas 21 

päeva 

Postoperatiivne, 

Posttraumaatiline, 

šunteeritud  

või  

ventrikli dreeniga 

patsiendid 

tseftasidiim 2 g iv 3 korda 

ööpäevas 

 

või 

 

tsefepiim 2 g iv 3 korda 

ööpäevas 

 

+ 

 

S. aureus 

 

oksatsilliin 2 g iv 6 korda 

ööpäevas 

 

Enterobakterid (Klebsiella 

spp., E.coli, Enterobacter 

spp.) 

tsefotaksiim 2 g iv 6 korda 

ööpäevas 

 

või 

 

tseftriaksoon 2 g iv 2 korda 

ööpäevas 
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vankomütsiin 1 g iv 3 korda  

ööpäevas 

 

MRSA, 

oksatsilliinresistentne KONS 

vankomütsiin 1 g iv 3 korda 

ööpäevas 

 

S. pneumoniae bensüülpenitsilliin 4 milj iv 6 

korda ööpäevas 12-14 päeva 

S. pneumoniae MIK >2 

μg/ml siis tsefotaksiim 2g 

iv 6 korda ööpäevas 

P. aeruginosa tseftasidiim 2 g iv 3 korda 

ööpäevas 

+ 

gentamütsiin algannus 2 

mg/kg, edasi 1,7 mg/kg iv 3 

korda ööpäevas 

 

või 

 

tsefepiim 2g iv 3 korda 

ööpäevas 

+  

gentamütsiin algannus 2 

mg/kg, edasi 1,7 mg/kg iv 3 

korda ööpäevas 

meropeneem 2 g iv 3 

korda ööpäevas 

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 

Polümikroobne: 

Streptokokid (60-70%) 

S. aureus 

Bacteroides spp. 

E. coli  

Klebsiella spp. 

 

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 

meropeneem 2 g iv 3 

korda ööpäevas 
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Posttraumaatiline  

või  

postoperatiivne 

tsefotaksiim 2 g iv 6 korda 

ööpäevas 

 

või 

 

tseftriaksoon 2 g iv 2 korda 

ööpäevas 

S. aureus 

Enterobakterid (E.coli, 

Klebsiella spp., Enterobacter 

spp.) 

oksatsilliin 2 g iv 6 korda 

ööpäevas 

+ 

tsefotaksiim 2 g iv 6 korda 

ööpäevas 

 

või 

 

oksatsilliin 2 g iv 6 korda 

ööpäevas 

+ 

tseftriaksoon 2 g iv 2 korda 

ööpäevas 

vankomütsiin 1 g iv 2 

korda ööpäevas 

+ 

tsefotaksiim 2 g iv 6 korda 

ööpäevas 

 

või  

 

vankomütsiin 1 g iv 2 

korda ööpäevas 

+ 

tseftriaksoon 2 g iv 2 

korda ööpäevas 

LÄBISTAV PEAVIGASTUS (lõhkekehad, kuulid) 
 

 amoksitsilliin/klavulaanhape 

1,0/0,2g iv 3 korda ööpäevas 

S. aureus 

KONS 

Enterobakterid (E.coli, 

Klebsiella spp., Enterobacter 

spp.) 

amoksitsilliin/klavulaanhape 

1,0/0,2g iv 3 korda ööpäevas 

tsefuroksiim 1,5 g iv 3 

korda ööpäevas 

+ 

metronidasool 500 mg iv 3 

korda ööpäevas 
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1.4. Urogenitaaltraktiinfektsioonid          Tagasi sisukorda 

Infektsioon Empiiriline ravi Tekitaja Etioloogiline ravi ja 

kestus 

Alternatiiv 

MITTEKOMPLITSEERITUD UROTRAKTI INFEKTSIOON  

(peamiselt naissoost, intaktsete kuseteedega) 

Tsüstiit 

 

TMP/SMX 160/800 mg po 2 

korda ööpäevas  

või 
 

nitrofurantoiin 100 mg po 4 

korda ööpäevas 

Enterobakterid (E.coli 90%) 

S.saprophyticus 

 

TMP/SMX 160/800 mg po 2 

korda ööpäevas 3 päeva 

 

või 
 

nitrofurantoiin 100 mg po 4 

korda ööpäevas 5 päeva 

norfloksatsiin 400 

mg po 2 korda 

ööpäevas 3 päeva 
 

või 
 

fosfomütsiin 3000 

mg po ühekordselt 

Püelonefriit 

 

tsiprofloksatsiin 500 mg po 2 

korda ööpäevas  
 

või 
 

tsiprofloksatsiin 400 mg iv 2 

korda ööpäevas  
 

või 
 

TMP/SMX 160/800 mg po või iv 

2 korda ööpäevas  

Enterobakterid (E.coli 90%) tsiprofloksatsiin 500 mg po 2 

korda ööpäevas 7 päeva 
 

või 
 

tsiprofloksatsiin 400 mg iv 2 

korda ööpäevas 7 päeva 
 

või 
 

TMP/SMX 160/800 mg po 

või iv 2 korda ööpäevas 10-

14 päeva 

 

KOMPLITSEERITUD UROTRAKTI INFEKTSIOON  

(funktsionaalsed ja anatoomilised häired, kateeter, eelnev uroloogiline protseduur) 

 tsiprofloksatsiin 400 mg  iv 2 

korda päevas  

Enterobakterid (E.coli, 

Klebsiella spp., Enterobacter 

spp.) 

tsiprofloksatsiin 400 mg iv 2 

korda ööpäevas 7-14 päeva 

või 

tsiprofloksatsiin 400 mg iv 2 

korda ööpäevas 7-14 päeva 

või 

TMP/SMX 160/800  mg po 

või iv 2 korda ööpäevas 14 

päeva 
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Pseudomonas sp. tsiprofloksatsiin 400 mg iv 2 

korda ööpäevas 7-14 päeva 

või 

tsiprofloksatsiin 400 mg iv 2 

korda ööpäevas 7-14 päeva 

tseftasidiim 2g iv 3 

korda ööpäevas 7-

14 päeva 
 

või 
 

tsefepiim 2 g iv 2 

korda ööpäevas 7-

14 päeva 

Enterococcus spp. ampitsilliin 2 g iv 4 korda 

ööpäevas 7-14 päeva 

vastavalt 

antibiogrammile 

ASÜMPTOMAATILINE BAKTERUURIA 

Ravitakse ainult: 

1) rasedaid 

2) bakteruuriaga patsienti enne uroloogilist operatsiooni 

Oota ära külvi vastus vastavalt antibiogrammile 

PROSTATIIT 

Äge tsiprofloksatsiin 500 mg po 2 

korda ööpäevas 

või 

tsiprofloksatsiin 400 mg iv  2 

korda ööpäevas  

E.coli 

Klebsiella spp. 

P. mirabilis 

E. faecalis 

P.aeruginosa 

vastavalt antibiogrammile TMP/SMX 

160/800 mg po 2 

korda ööpäevas 

kuni 28 päeva 

Krooniline 

 

tsiprofloksatsiin 500 mg po 2 

korda ööpäevas 

 

või  
 

TMP/SMX 160/800 mg po 2 

korda ööpäevas  

 

Enterobakterid (E.coli 80 %) 

 

TMP/SMX 160/800 mg po 2 

korda ööpäevas 28 päeva 
 

või 
 

tsiprofloksatsiin 500 mg po 2 

korda ööpäevas 28 päeva  

 

 

Esialgsele ravile 

mittealluvatel 

juhtudel rakendada 

pikaajalist 

antibakteriaalset 

ravi Pseudomonas spp tsiprofloksatsiin 500 mg po 2 

korda ööpäevas 28 päeva  

Enterococcus spp. tsiprofloksatsiin 500 mg po 2 

korda ööpäevas 28 päeva  

EPIDIDÜMIIT, ORHIIT 

 tsiprofloksatsiin 500 mg po 2 N. gonorrhoeae tseftriaksoon 250 mg im  
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korda ööpäevas  

 

või 

 

tsiprofloksatsiin 400 mg iv 2 

korda ööpäevas  

või 

seksuaalsel teel leviva 

infektsioonitekitaja kahtlusel 

tseftriaksoon 250 mg im 

ühekordselt 

+ 

doksütsükliin 100 mg 2 korda 

ööpäevas  

C. trachomatis 

U. urealyticum 

M. genitalium 

ühekordselt 

+ 

doksütsükliin 100 mg po 2 

korda ööpäevas 10 päeva 
 

või 
 

asitromütsiin 1 g po 

ühekordselt 
Enterobakterid  (E.coli, 
Klebsiella spp., Enterobacter 
spp.) 

tsiprofloksatsiin 500 mg po 2 

korda ööpäevas 10-14 päeva 

või 

tsiprofloksatsiin 400 mg iv 2 

korda ööpäevas 10-14 päeva 

ampitsilliin/sulbakt

aam 2,0/1,0 g iv 4 

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 spp., Enterobacter 

spp.) 

Bacteroides spp. 

Streptococcus spp. 

C. trachomatis 

 

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 

klindamütsiin 900 

mg iv 3 korda 

ööpäevas 

+ 

gentamütsiin 5 

mg/kg iv üks kord 

ööpäevas 

KOORIONAMNIONIIT 

 ampitsilliin/sulbaktaam 2,0/1,0 g 

iv 4 korda ööpäevas 

+/-  

doksütsükliin 100 mg po 2 korda 

Bacteroides spp. 

Prevotella spp. 

Streptococcus spp. 

ampitsilliin/sulbaktaam 

2,0/1,0 g iv 4 korda ööpäevas 

+/-  

doksütsükliin 100 mg po 2 

klindamütsiin 600-

900 mg iv 3 korda 

ööpäevas 

+ 
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ööpäevas 

või 

amoksitsilliin/klavulaanhape 

1,0/0,2 g iv 3 korda ööpäevas 

+/-  

doksütsükliin 100 mg po 2 korda 

ööpäevas 

Enterococcus spp. 

Enterobakterid (E.coli, 

Klebsiella spp., Enterobacter 

spp.) 

C. trachomatis 

korda ööpäevas 

või 

amoksitsilliin/klavulaanhape 

1,0/0,2 g iv 3 korda ööpäevas 

 +/- 

doksütsükliin 100 mg po 2 

korda ööpäevas 

gentamütsiin 5 

mg/kg iv 1 kord 

ööpäevas 

METROENDOMETRIIT  

Varane postpartum 

 (< 48 h, sageli pärast 

keisrilõiget) 

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 

Bacteroides spp. 

Prevotella spp. 

Streptococcus spp. 

Enterococcus spp. 

Enterobakterid (E.coli, 

Klebsiella spp.,  Enterobacter 

spp.) 

C. trachomatis 

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 

klindamütsiin 600-

900 mg iv 3 korda 

ööpäevas  

+ 

gentamütsiin 5 

mg/kg iv 1 kord 

ööpäevas 

Hiline postpartum 

(> 48 h, sageli 

vaginaalse sünnituse 

järgselt) 

doksütsükliin 100 mg po 2 korda 

ööpäevas 

M. hominis 

C. trachomatis 

doksütsükliin 100 mg po 2 

korda ööpäevas 14 p  

NB! ei sobi imetavatele 

emadele 
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1.5. Luude ja liigeste infektsioonid          Tagasi sisukorda 

Infektsioon Empiiriline ravi Tekitaja Etioloogiline ravi ja kestus Alternatiiv 

OSTEOMÜELIIT, HEMATOGEENNE 

vertebraalne 

osteomüeliit, 

epiduraalne 

abstsess  

oksatsilliin 2 g iv 4-6 korda 

ööpäevas 

S. aureus 80-90 % 

 

oksatsilliin 2 g iv 4-6 korda 

ööpäevas 6 nädalat 

klindamütsiin 600 mg 

iv 3 korda ööpäevas 4-

6 nädalat 
 

või 
 

TMP/SMX 8-10 mg/kg 

(TMP-komponendi 

järgi) iv jaotatuna 3 

korrale ööpäevas 4-6 

nädalat 

 

  MRSA 
vankomütsiin 1 g iv 2 korda 

ööpäevas 6-8 nädalat 

(baaskontsentratsioon 

vereseerumis 15-20 mg/L) 

klindamütsiin 600-900 

mg iv 3 korda ööpäevas 
 

või 
 

TMP/SMX 8-10 mg/kg 

(TMP-komponendi 

järgi) iv või po 

jaotatuna 3 korrale 

ööpäevas 

 

või 

 

linesoliid 600mg iv 2 

korda ööpäevas 
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  Enterobakterid  (E.coli, 

Klebsiella spp., 

Enterobacter spp.) 

amoksitsilliin/klavulaanhape 

1,0/0,2 g iv 3 korda ööpäevas 6 

nädalat 
 

või 
 

tsefuroksiim 1,5 g iv 3 korda 

ööpäevas 6 nädalat 

tsiprofloksatsiin 400 

mg iv 2 korda ööpäevas 

või 

750 mg po 2 korda 

ööpäevas 

OSTEOMÜELIIT, KOLDEST LÄHTUV, VASKULAARSE PUUDULIKKUSETA 

Naelatorke korral tsiprofloksatsiin 400 mg iv 2 

korda ööpäevas 

 

või 
 

tsiprofloksatsiin 750 mg po 2 

korda ööpäevas 

P. aeruginosa tsiprofloksatsiin 400 mg iv 2 korda 

ööpäevas 4-6 nädalat 
 

või 
 

tsiprofloksatsiin 750 mg po 2 

korda ööpäevas 

tseftasidiim 2g iv 3 

korda ööpäevas 

Pikad toruluud, 

murru järgselt 

fiksaatorite 

kasutamine 

oksatsilliin 2 g iv 4-6 korda 

ööpäevas 

stafülokokid oksatsilliin 2 g iv 4-6 korda 

ööpäevas 4-6 nädalat 

 

klindamütsiin 600 mg 

iv 3 korda ööpäevas 

Sternumi 

osteomüeliit 

(postoperatiivne, 

mediastiniit) 

oksatsilliin 2 g iv 4-6 korda 

ööpäevas 

S. aureus 

oksatsilliintundlik KONS 

oksatsilliin 2 g iv 4-6 korda 

ööpäevas 4-6 nädalat 

klindamütsiin 600 mg 

iv 3 korda ööpäevas 

  MRSA 

oksatsilliinresistentne 

KONS 

vankomütsiin 1g iv 2 korda 

ööpäevas 4-6 nädalat 

linesoliid 600 mg iv 2 

korda ööpäevas  

OSTEOMÜELIIT, KOLDEST LÄHTUV, VASKULAARSE PUUDULIKKUSEGA (diabeetiline jalainfektsioon) 

KROONILINE OSTEOMÜELIIT 

  polümikroobne (S. aureus, 

S. pyogenes, aeroobsed G-

negatiivsed pulkbakterid, 

anaeroobid) 

antibakteriaalne ravi vastavalt antibiogrammile 6 nädalat 

 

BAKTERIAALNE ARTRIIT (antibiootikume intraartikulaarselt ei kasutata !) 
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- monoartikulaarne 

- äge 

tseftriaksoon 1g iv 1 kord 

ööpäevas 

 

N. gonorrhoeae 

 

tseftriaksoon 1g iv 1 kord 

ööpäevas 7 päeva 

tsiprofloksatsiin 400 

mg iv 2 korda ööpäevas 

  S. aureus 

 

oksatsilliin 2 g iv 4-6 korda 

ööpäevas 14-28 päeva 

vankomütsiin 1g iv 2 

korda ööpäevas 
 

või 
 

klindamütsiin 600 mg 

iv 3 korda ööpäevas 

  Streptococcus spp. bensüülpenitsilliin 2-3 milj TÜ iv 
4 korda ööpäevas 14-28 päeva 

 

  MRSA vankomütsiin 1g iv 2 korda 

ööpäevas 

 

  Enterobakterid  (E.coli, 

Klebsiella spp., 

Enterobacter spp.) 

amoksitsilliin/klavulaanhape 

1,0/0,2 g iv 3 korda ööpäevas  

või 

tsefuroksiim 1,5g iv 3 korda 

ööpäevas 

14-28 päeva 

tsiprofloksatsiin 400 

mg iv 2 korda ööpäevas 

14-28 päeva 

LAHTINE LUUMURD 

Gustilo III amoksitsilliin/klavulaanhape 

1,0/0,2 g iv 3 korda ööpäevas 

Staphylococcus spp. 
Enterobakterid  (E.coli, 

Klebsiella spp., 

Enterobacter spp.) 

amoksitsilliin/klavulaanhape 

1,0/0,2 g iv 3 korda ööpäevas 3 

päeva või kuni 24 tundi pärast 

haava sulgemist 

tsefuroksiim 1,5 g iv 3 

korda ööpäevas 

+ 

metronidasool 500 mg 

iv 3 korda ööpäevas 

PROTEESINFEKTSIOON 

 oksatsilliin 2 g iv 4-6 korda 
ööpäevas 
 

S. aureus,  
oksatsilliintundlik KONS 

oksatsilliin 2 g iv 4-6 korda 

ööpäevas 

+/- 

rifampitsiin* 300 mg po või iv 2 

korda ööpäevas 

Kestus 2-6 näd iv 

klindamütsiin 600 mg 

iv 3 korda ööpäevas 

+/- 

rifampitsiin 300 mg po 

või iv 2 korda ööpäevas 
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Kui rifampitsiini ei kasutata, siis 

4-6  nädalat iv 

  MRSA vankomütsiin 1 g iv 2 korda 

ööpäevas 

+/- 

rifampitsiin 300 mg po või iv 2 

korda ööpäevas 

Kestus 2-6 näd iv 

Kui rifampitsiini ei kasutata, siis 

4-6 nädalat iv 

linesoliid 600 mg i/v 

või p/o 2 korda 

ööpäevas  

+/- 

rifampitsiin 300 mg po 

või iv 2 korda ööpäevas 

 

  oksatsilliinresistentne 
KONS 

vastavalt antibiogrammile 

Kestus 2-6 näd iv 

Kui rifampitsiini ei kasutata, siis 

4-6 nädalat iv 

vankomütsiin 1 g iv 2 

korda ööpäevas 

+/- 

rifampitsiin 300 mg po 

või iv 2 korda ööpäevas 

  Streptococcus spp bensüülpenitsilliin 4 milj TÜ iv 6 

korda ööpäevas  

Kestus 4-6 nädalat iv 

vankomütsiin 1 g iv 2 

korda ööpäevas 

 

  Enterococcus spp ampitsilliin 2 g iv 6 korda 

ööpäevas 

Kestus 4-6 nädalat iv 

vankomütsiin 1 g iv 2 

korda ööpäevas 

 

  Enterobakterid 
(E.coli, Klebsiella spp., 
Enterobacter spp.) 

amoksitsilliin/klavulaanhape 

1,0/0,2 g iv 3 korda ööpäevas 

või 

tsefuroksiim 1,5 g iv 3 korda 

ööpäevas 

Kestus 4-6 nädalat iv 

 

tsiprofloksatsiin 400 

mg iv 2 korda ööpäevas 

või 

tsiprofloksatsiin 750 

mg po 2 korda 

ööpäevas 

  Pseudomonas spp tseftasidiim 2 g iv 3 korda 

ööpäevas 

Kestus 4-6 nädalat iv 

tsiprofloksatsiin 400 

mg iv 2 korda ööpäevas 

või 

tsiprofloksatsiin 750 
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mg po 2 korda 

ööpäevas 

Implantaadi säilitamine 

 

- sümptomite kestus < 3 näd  

või endoproteesimine < 30 päeva 

- implantaat stabiilne 

- pehmed koed heas seisus 

- tundlik mikroob 

Liigese puhastamine, loputus. 

 

Stafülokokilise infektsiooni korral intravenoosne ravi 2-6 nädalat (kui rifampitsiini ei 

kasutata, siis 4-6 nädalat), edasi suukaudne antibakteriaalne ravi kestusega 3 kuud 

puusaproteesi ja 3-6 kuud põlveproteesi puhul. 

 

Mitte-stafülokokilise infektsiooni korral intravenoosne ravi 4-6 nädalat, edasi suukaudne 

antibakteriaalne ravi põletikunäitajate (SR, CRV) normaliseerumiseni (3-6 kuud). 

 

 

 

 

 

Üheetapiline implantaadi vahetus 

- pehmed koed 

 intaksed või vähe 

 kahjustunud 

- hea luu kvaliteet 

- tundlik mikroob 

Stafülokokilise infektsiooni korral intravenoosne ravi 2-6 nädalat (kui rifampitsiini ei 

kasutata, siis 4-6 nädalat), edasi suukaudne antibakteriaalne ravi 3 kuud  

 

Mitte-stafülokokilise infektsiooni korral intravenoosne ravi 4-6 nädalat, edasi suukaudne 

antibakteriaalne  ravi põletikunäitajate (SR, CRV) normaliseerumiseni (3-6 kuud). 

Kaheetapiline implantaadi vahetus 

 

- pehmed koed  

  kahjustunud  

- implantaadi loksumine 

Proteesi eemaldamise järgselt intravenoosne antibakteriaalne ravi 4-6  nädalat, vajadusel 

edasi suukaudne antibakteriaalne ravi põletikunäitajate (SR, CRV) normaliseerumiseni. 

 

Vähemalt 2 nädalat enne reimplantatsiooni (planeeritavat liigespunktsiooni) 

antibakteriaalne ravi katkestada, võtta külvid.  

 

Kui külvid positiivsed reimplantatsiooni järgselt, siis antibakteriaalne ravi kestusega 3-6 

kuud. 
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Resistentse või  raskesti ravitava mikroobi (MRSA, enterokokid, seened jne) korral on 

soovitav vältida võõrmaterjali (vahetükk) paigaldamist. 

 

Mitteopereeritav patsient 

 

 Implantaat jääb sisse. 

Pikaajaline antibakteriaalne ravi 

Funktsioon ei parane implantaadi vahetusega 

 

 Implantaat eemaldatakse. 

Antibakteriaalne ravi kestusega 4-6 nädalat 

*rifampitsiini kasutada implantaadi säilitamisel või üheetapilise implantaadi vahetuse korral, kui stafülokokk on rifampitsiin tundlik 

 



TKL-98/Antibiootikumravi juhend  28 
 

 

1.6. Naha- ja pehmete kudede infektsioonid         Tagasi sisukorda 

Infektsioon Empiiriline ravi Tekitaja Etioloogiline ravi ja kestus Alternatiiv 
TSELLULIIT 

jäsemed, nägu, 

kehatüvi 

 

bensüülpenitsilliin 1-2 milj TÜ  

iv 4 korda ööpäevas 

või 

oksatsilliin 2 g iv 4 – 6 korda 

ööpäevas 

S. pyogenes  bensüülpenitsilliin 1-2 milj TÜ iv 

4 korda ööpäevas 3-5 päeva 

seejärel 

fenoksümetüülpenitsilliin 1 milj. 

TÜ po 3 korda ööpäevas 

ravi kestus : 10 päeva 

klindamütsiin 600 mg 

iv 3 korda ööpäevas 

3-5 päeva 

seejärel 

klindamütsiin 300 mg 

po 3 korda ööpäevas 

S. aureus  oksatsilliin 2 g iv 6 korda 

ööpäevas 3-5 päeva 

seejärel 

flukloksatsilliin 750- 1000 mg po 

3 korda ööpäevas 

või 

tsefadroksiil 500 mg po 2 korda 

ööpäevas 

ravi kestus : 10 päeva 

klindamütsiin 600 mg 

iv 3 korda ööpäevas 

3-5 päeva 

seejärel 

klindamütsiin 300 mg 

po 3 korda ööpäevas 

 

perineumi piirkond 

 

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 spp., 

Enterobacter spp.) 

ESBL negatiivne tüvi 

anaeroobid 

vastavalt antibiogrammile 

 
 

Enterobakterid (E.coli, 

Klebsiella spp., 

Enterobacter spp.) 

ESBL positiivne tüvi 

 

 

ertapeneem 1g iv 1 kord ööpäevas  

DIABEETILINE JALAHAAVAND 
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-varem mitteravitud 

- piirdunud 

- haavand <2 cm 

- pindmine 

infektsioon 

 

tsefadroksiil 500 mg po 2 korda 

ööpäevas 

 

 

 

Streptococcus spp. 

Staphylococcus spp. 

tsefadroksiil 500 mg po 2 korda 

ööpäevas 1-2 nädalat 

klindamütsiin 300  

mg po 3 korda 

ööpäevas 1-2 nädalat 

- haavand >2cm 

fastsia haaratusega 

 

amoksitsilliin/klavulaanhape 

1,0/0,2 g iv 3 korda ööpäevas 

või 

tsefuroksiim 1,5 g iv 3 korda 

ööpäevas  

+  

metronidasooli 500 mg iv 3 

korda ööpäevas  

Streptococcus spp. 

Staphylococcus spp. 

Enterobakterid (E. coli, 

Klebsiella spp., 

Enterobacter spp.) 

 

antibakteriaalne ravi vastavalt antibiogrammile 2-4 

nädalat, alustada iv ja minna üle po 

 

- ulatuslik lokaalne 

infektsioon koos 

süsteemsete 

infektsiooninähtudega 

piperatsilliin/tasobaktaam 

4,0/0,5 g iv 3 korda ööpäevas  

või 

imipeneem 500 mg iv 4 korda 

ööpäevas  

Streptococcus spp. 

Staphylococcus spp. 

Enterobakterid (E. coli, 

Klebsiella spp., 

Enterobacter spp.) 

P. aeruginosa 

anaeroobid (Bacteroides 

spp.) 

 

antibakteriaalne ravi vastavalt antibiogrammile 2-4 nädalat 

 

NEKROOSIGA KULGEVAD PEHMEKOE INFEKTSIOONID 

kodutekkene 

 

 

 

 

amoksitsilliin/klavulaanhape 

1,0/0,2 g iv 3 korda ööpäevas 

+ 

klindamütsiin 600-900 mg iv 3 

korda ööpäevas 

 

S. pyogenes 

 

 

bensüülpenitsilliin 4 milj 

TÜ iv 6 korda ööpäevas 

+  

klindamütsiin 600-900 mg 

iv 3 korda ööpäevas 
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Staphylococcus spp. oksatsilliin 1,0-2,0 g iv 4-6 

korda ööpäevas 

vankomütsiin 1 g iv 2 korda 

ööpäevas 

polümikroobne: 

Streptococcus spp.  

Clostridium spp. 

Bacteroides spp. 

Peptostreptococcus spp. 

antibakteriaalne ravi vastavalt antibiogrammile 

haiglatekkene imipeneem 1 g iv 3-4 korda 

ööpäevas 

või 

meropeneem1 g iv 3 korda 

ööpäevas 

polümikroobne: 

Streptococcus spp.  

Clostridium spp. 

Bacteroides spp. 

Peptostreptococcus spp. 

antibakteriaalne ravi vastavalt antibiogrammile 

TRAUMAATILINE NAHA JA PEHMETE KUDEDE INFEKTSIOON  

Pindmine 

 

oksatsilliin 2 g iv 4 korda 

ööpäevas 

polümikroobne (S. aureus, 

streptokokid, klostriidid) 

klindamütsiin 600 mg iv 3 korda 

ööpäevas  

 

Ulatuslikud saastunud 

haavad 

tsefuroksiim 1,5 g iv 

3 korda ööpäevas  

või  

amoksitsilliin/klavulaanhape 

1,0/0,2 g iv 3 korda ööpäevas  

polümikroobne antibakteriaalne ravi vastavalt antibiogrammile 

Põletustrauma piperatsilliin/tasobaktaam 

4,0/0,5 iv 3 korda ööpäevas 

või 

tsefepiim 2g iv 3 korda 

ööpäevas 

S. pyogenes 

S. aureus 

Enterobakterid (E. coli, 

Klebsiella spp., 

Enterobacter spp.) 

P.  aeruginosa 

antibakteriaalne ravi vastavalt antibiogrammile 

OPERATSIOONIPIIRKONNA  INFEKTSIOON 

-kõhuõõne 

operatsioon  

-vaagnapiirkonna 

amoksitsilliin/klavulaanhape 

1,0/0,2 g iv 3 korda ööpäevas  
 

polümikroobne antibakteriaalne ravi vastavalt antibiogrammile 



TKL-98/Antibiootikumravi juhend  31 
 

 

  

operatsioon naistel või 
 

tsefuroksiim 1,5g iv 3 korda 

ööpäevas 

+ 

metronidasool 500 mg iv 3 

korda ööpäevas 

HAMMUSTUSJÄRGNE  NAHA JA PEHMETE KUDEDE INFEKTSIOON 

Loomahammustus 

-kass 

-koer 

amoksitsilliin/klavulaanhape 

875/125 mg po 2 korda 

ööpäevas 

P. multocida 

 

amoksitsilliin/klavulaanhape 

875/125 mg po 2 korda ööpäevas 
 

või 
 

fenoksümetüülpenitsilliin 1-1,5 

milj. TÜ po 3 korda ööpäevas 

ravi kestus 5-10 päeva 

doksütsükliin 100 mg 

po 2 korda ööpäevas 

S. aureus tsefadroksiil 500 mg po 2 korda 

ööpäevas 5-10 päeva 

 

Inimese hammustus amoksitsilliin/klavulaanhape 

875/125 mg po 2 korda 

ööpäevas  

 

või  

 

amoksitsilliin/klavulaanhape 

1,0/0,2 g iv 3 korda ööpäevas  

viridans streptokokid  

S. epidermidis  

Corynebacterium spp. 

S. aureus  

anaeroobid (Eikenella spp, 

Prevotella spp., 

Peptostreptococcus spp.) 

amoksitsilliin/klavulaanhape 

875/125 mg po 2 korda ööpäevas 

 

või 

 

amoksitsilliin/klavulaanhape 

1,0/0,2 g iv 3 korda ööpäevas  

5 päeva 

 

klindamütsiin 300 mg 

po 3 korda ööpäevas 

+ 

TMP/SMX 160/800 

mg po 2 korda 

ööpäevas 
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1.7. Silmainfektsioonid            Tagasi sisukorda 

Infektsioon Empiiriline ravi Tekitaja Etioloogiline ravi ja 

kestus 

Alternatiiv 

ORBITAALNE TSELLULIIT 

 amoksitsilliin/klavulaanhape 

1,0/0,2 g iv 3 korda ööpäevas 

S. pneumoniae 

H. influenzae 

M. catarrhalis 

S. aureus 

anaeroobid 

S. pyogenes 

amoksitsilliin/klavulaanhape 

1,0/0,2 g iv 3 korda 

ööpäevas 

TMP/SMX 160/800 mg 

iv või po 2 korda 

ööpäevas 

ENDOFTALMIIT 

Äge 

postoperatiivne 

intraokulaarne vankomütsiin 1 mg  

+  

intraokulaarne tseftasidiim 2,25 mg 

või  

intraokulaarne vankomütsiin 1 mg  

+  

intraokulaarne amikatsiin 0,4 mg 

(vajadusel korrata 2-3 päeva 

pärast)  

 

S. epidermidis 

S. aureus 

Streptococcus spp. 

Enterococcus spp. 

H. influenzae  

P. aeruginosa 

intraokulaarne vankomütsiin 1 mg  

+  

intraokulaarne tseftasidiim 2,25 mg 

või  

intraokulaarne vankomütsiin 1 mg  

+  

intraokulaarne amikatsiin 0,4 mg 

(vajadusel korrata 2-3 päeva pärast)  

 



TKL-98/Antibiootikumravi juhend  33 
 

 vajadusel: 

vankomütsiin 1 g iv 2 korda 

ööpäevas 

+ 

tseftasidiim 2 g iv 3 korda 

ööpäevas 

või  

vankomütsiin 1 g iv 2 korda 

ööpäevas 

+ 

amikatsiin 15 mg/kg iv 1 kord 

ööpäevas 

2 päeva 

vajadusel: 

vankomütsiin 1 g iv 2 korda ööpäevas 

+ 

tseftasidiim 2 g iv 3 korda ööpäevas 

või   

vankomütsiin 1 g iv 2 korda ööpäevas 

+ 

amikatsiin 15 mg/kg iv 1 kord ööpäevas 

2 päeva 

Krooniline 

postoperatiivne 

intraokulaarne vankomütsiin 1 mg P. acnes 

S. epidermidis 

S. aureus 

intraokulaarne vankomütsiin 1 mg 

Filtratsiooni-

padjaga seotud 

intraokulaarne vankomütsiin 1 mg  

+  

intraokulaarne tseftasidiim 2,25 mg 

või  

intraokulaarne vankomütsiin 1 mg  

+ 

intraokulaarne amikatsiin 0,4 mg 

 

lisaks: 

tsefuroksiim 1,5 g iv 3 korda 

ööpäevas 

Streptococcus spp. 

H. influenzae 

intraokulaarne vankomütsiin 1 mg  

+  

intraokulaarne tseftasidiim 2,25 mg 

või  

intraokulaarne vankomütsiin 1 mg  

+ 

intraokulaarne amikatsiin 0,4 mg 

 

lisaks: 

tsefuroksiim 1,5 g iv 3 korda ööpäevas 

või 
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või 

ampitsilliin/sulbaktaam 2,0/1,0 g iv 

4 korda ööpäevas 

 

ampitsilliin/sulbaktaam 2,0/1,0 g iv 4 korda ööpäevas 

 

Posttraumaatiline 
intraokulaarne vankomütsiin 1 mg  

+  

intraokulaarne tseftasidiim 2,25 mg 

või  

intraokulaarne vankomütsiin 1 mg  

+ 

intraokulaarne amikatsiin 0,4 mg 

 

lisaks: 

klindamütsiin 600 mg iv 3 korda 

ööpäevas 

Bacillus spp. 

S. epidermidis 

intraokulaarne vankomütsiin 1 mg  

+  

intraokulaarne tseftasidiim 2,25 mg 

või  

intraokulaarne vankomütsiin 1 mg  

+ 

intraokulaarne amikatsiin 0,4 mg 

 

lisaks: 

klindamütsiin 600 mg iv 3 korda ööpäevas 

Hematogeenne intraokulaarne vankomütsiin 1 mg  

+  

intraokulaarne tseftasidiim 2,25 mg  

või  

intraokulaarne vankomütsiin 1 mg  

+ 

intraokulaarne amikatsiin 0,4 mg 

 

lisaks: 

põhihaiguse raviks kasutatav 

antibiootikum iv 

S. pneumoniae 

N. meningitidis 

S. aureus 

S. agalactiae 

K. pneumoniae 

intraokulaarne vankomütsiin 1 mg  

+  

intraokulaarne tseftasidiim 2,25 mg  

või  

intraokulaarne vankomütsiin 1 mg  

+ 

intraokulaarne amikatsiin 0,4 mg  

 

lisaks: 

põhihaiguse raviks kasutatav antibiootikum iv 
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1.8. Seedetrakti ja kõhuõõne infektsioonid         Tagasi sisukorda 

Infektsioon Empiiriline ravi Tekitaja 
Etioloogiline ravi ja 

kestus 
Alternatiiv 

     
ENTEROKOLIIT 
 90% viiruslikud, 

antibakteriaalset ravi  

enamasti ei vaja  

 

Shigella spp. tsiprofloksatsiin 750 mg po 2 

korda ööpäevas  3 päeva 

asitromütsiin 500 mg  üks 

kord ööpäevas po 3 päeva 

Salmonella spp.  

 

tsiprofloksatsiin 500 mg po 2 

korda ööpäevas 7-10 päeva 

(immuunpuudulikkusega 14 

päeva) 

asitromütsiin 500 mg  üks 

kord ööpäevas po 7 päeva 

(immuunpuudulikkusega 14 

päeva) 

C. jejuni asitromütsiin 500 mg po 1 

kord ööpäevas 5 päeva 

tsiprofloksatsiin 500 mg po 2 

korda ööpäevas 3 päeva 

C. difficile  

 

metronidasool 500 mg po või 

iv 3 korda ööpäevas 10-14 

päeva 

vankomütsiin 125-250 mg po 

4 korda ööpäevas 10-14 päeva 

ÄGE MÄDANE KOLETÜSTIIT, KOLANGIIT, ÜHISSAPIJUHA OBSTRUKTSIOON 

kodutekkene 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 spp., 

Enterobacter spp.) 

ESBL negatiivne tüvi 

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 

 

 

tsiprofloksatsiin 500 mg po 2 

korda ööpäevas 
 

+ 

metronidasool 500 mg iv 3 

korda ööpäevas  
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Enterobakterid (E.coli, 

Klebsiella spp., 

Enterobacter spp.) 

ESBL positiivne tüvi 

 

ertapeneem 1g iv 1 kord 

ööpäevas 

 

 

tigetsükliin ühekordselt 100 

mg iv ja edasi 50 mg iv iga 12 

tunni järel 

haiglatekkene 

 

piperatsilliin/tasobaktaam 

4,0/0,5 g  iv 3 korda 

ööpäevas  

  

Enterobakterid (E.coli, 

Klebsiella spp., 

Enterobacter spp.), 

anaeroobid 

(Bacteroides spp. 

Clostridium spp.)  

P. aeruginosa) 

piperatsilliin/tasobaktaam 

4,0/0,5 g  iv 3 korda ööpäevas  

 

imipeneem 500 mg iv 4 korda 

ööpäevas  

 

või 

 

meropeneem 1,0-2,0 g iv 3 

korda ööpäevas  

DIVERTIKULIIT, PERIREKTAALNE ABSTSESS 

 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 

Enterobakterid (E.coli, 

Klebsiella spp., 

Enterobacter spp.) 

ESBL negatiivne tüvi 

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 

 

Enterobakterid (E.coli, 

Klebsiella spp., 

Enterobacter spp.) 

ESBL positiivne tüvi 

ertapeneem 1g iv 1 kord 

ööpäevas 
 

PANKREATIIT  

Radioloogiline leid:  

- >2 vedelikukogumi 

pankrease ümber  või 

30% nekroosi 

- infitseerunud 

pseudotsüst 

amoksitsilliin/klavulaanhape 

1,0/0,2 g iv 3 korda ööpäevas 
 

või 
 

tsefuroksiim 1,5 g iv 3 korda 

ööpäevas 

Enterobakterid (E.coli, 

Klebsiella spp., 

Enterobacter spp.) 

S. aureus 

S. epidermidis 

anaeroobid 

vastavalt antibiogrammile 
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- abstsess 

 

+ 

metronidasool 500 mg iv 3 

korda ööpäevas 

 

PERITONIIT 

kodutekkene 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  

 

Enterobakterid (E.coli, 

Klebsiella spp., 

Enterobacter spp.) 

S. pneumoniae  

anaeroobid 

vastavalt antibiogrammile 

haiglatekkene ertapeneem 1,0 g iv 1 kord 

ööpäevas 

 

või 

 

piperatsilliin/tasobaktaam 

4,0/0,5 g  iv 3 korda 

ööpäevas  

Enterobakterid (E.coli, 

Klebsiella spp., 

Enterobacter spp.) 

anaeroobid 

P. aeruginosa  

 

vastavalt antibiogrammile 

KROONILISE AMBULATOORSE PERITONEAADIALÜÜSI (CAPD) PERITONIIT  

-peritoneaalvedelik: 

>100 leukotsüüti/µl 

+ 

>50% PMN 

Dialüsaadikotti lisatav 

antibakteriaalne ravi: 

tseftasidiim 

+/- 

gentamütsiin 

 

või 

 

vankomütsiin 

 

S. aureus 

S. epidermidis 

Enterobakterid (E.coli, 

Klebsiella spp., 

Enterobacter spp.) 

P. aeruginosa 

antibakteriaalne ravi vastavalt antibiogrammile 
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Intravenoosne 

antibakteriaalne ravi: 

vankomütsiin (vastavalt 

kreatiniini kliirensile) iv 

+/- 

tseftasidiim 500 mg iv 1 kord 

ööpäevas 
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1.9. Mediastiniit               Tagasi sisukorda 
 

 

 

 

  

Infektsioon Empiiriline ravi Tekitaja Etioloogiline ravi ja 

kestus 

Alternatiiv 

- söögitoru vigastus 

- tonsillaarne 

- odontogeenne 

ertapeneem 1,0 g iv 1 kord 

ööpäevas 

Enterobakterid  (E.coli, 

Klebsiella spp., Enterobacter 

spp.) 

vastavalt antibiogrammile 

sternotoomiajärgne 
vt. sternumi osteomüeliit 
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1.10. Kanüüliinfektsioon             Tagasi sisukorda 
 

 

 

 

2. LISAD 

2.1. Antibiootikumide annustamine vastavalt kreatiniini kliirensile    Tagasi sisukorda 
 

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.  Doos kreatiniini kliirens > 50 ml/min) 
 

 

 

Infektsioon Empiiriline ravi Tekitaja Etioloogiline ravi ja 

kestus 

Alternatiiv 

 oksatsilliin 2 g iv 4-6 korda 

ööpäevas 

S. aureus 

oksatsilliintundlik KONS 

oksatsilliin 2 g iv 4-6 korda 

ööpäevas 

vankomütsiin 1g iv 2 

korda ööpäevas 

MRSA 

oksatsilliinresistentne KONS 

vankomütsiin 1 g iv 2 korda ööpäevas 
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 Kreatiniini kliirens (ml/min) 
>50 (tavaannus) 10-50  <10 

KARBAPENEEMID 

Imipeneem 

 

70-90 ml/min – 500-1000 mg 4 korda ööpäevas 

41-70 ml/min – 500 mg 3-4 korda ööpäevas 

21-40 ml/min – 250mg 4 korda ööpäevas või 500 mg 3-4 korda ööpäevas 

6-20 ml/min – 250-500 mg 2 korda ööpäevas 

Meropeneem 

 
1000 - 2000 mg 3 korda ööpäevas 

 

26 -50 ml/min -  1- 2 g  2 korda 

ööpäevas 

10-25 ml/min – 500 – 1000 mg 2 korda 

ööpäevas  

 

<10 ml/min  - 500 – 1000 mg 1 

kord ööpäevas 

 

Ertapeneem 

 
1000 mg 1 kord ööpäevas 

30-50 ml/min – 1000 mg 1 kord ööpäevas 

<30 ml/min – 500 mg 1 kord ööpäevas 

 

TSEFALOSPORIINID 

Tsefadroksiil 500-1000 mg 1-2 korda ööpäevas 

25-50 ml/min - 1000 mg → 500 mg 12 

tunni järel 

10-25 ml/min – 1000 mg → 500 mg 24 

tunni järel 

1000 mg → 500 mg iga 36 tunni 

järel 

Tsefuroksiim  

po Annuse kohandamine ei ole vajalik !  

iv 750 mg - 1,5 g 3 korda ööpäevas 
750 mg- 1,5 g 2-3 korda ööpäevas 

 
750 mg – 1,5 g 1 kord ööpäevas 

Tsefotaksiim 

1 - 2 g 3 korda ööpäevas 

meningiidi korral 2 g 6 korda 

ööpäevas 

 

1 - 2 g 3 korda ööpäevas 

meningiidi korral 2 g 6 korda ööpäevas 

 

1 g 2-3 korda ööpäevas 

Tseftasidiim 
1- 2 g 2-3 korda ööpäevas 

 

 

31-50 ml/min  - 1-2 g 2 korda ööpäevas 

16-30 ml/min  - 1-2 g 1 kord ööpäevas 

6-15 ml/min – 500 – 1000 mg 1 kord ööpäevas 

<5 ml/min  - 1000 mg ülepäeviti  

 

 

Tsefepiim 
1- 2 g 2-3 korda ööpäevas 

2 g 1-2 korda ööpäevas 

 
1 g 1 kord ööpäevas 
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FLUOROKINOLOONID 

Tsiprofloksatsiin 

po 

500-750 mg 2 korda ööpäevas 

 

30-60 ml/min – 250- 500 mg 2 korda 

ööpäevas 

<30 ml/min – 250-500 mg 1 kord 

ööpäevas  

 

<30 ml/min – 250-500 mg 1 kord 

ööpäevas  

 

iv 400 mg 2 korda ööpäevas 

30 - 60 ml/min – 200 - 400 mg 2 korda 

ööpäevas 

< 30 ml/min – 200 -400 mg 1 kord 

ööpäevas 

 

< 30 ml/min – 200 -400 mg 1 kord 

ööpäevas 

Norfloksatsiin 

 
400 mg 2 korda ööpäevas 

<20  ml/min - 400 mg 1 kord ööpäevas 

<20  ml/min - 400 mg 1 kord 

ööpäevas 

Levofloksatsiin 

po 

500 mg mg 1-2 korda ööpäevas 

50 - 20 ml/min -  esimene doos  500 mg 

→ edasi 250 mg 1-2  kord ööpäevas 

19 - 10 ml/min – esimene doos 500 mg 

→ edasi  125 mg 1-2 korda ööpäevas 

esimene doos 500 mg → edasi 125 

mg iga päev  

 
iv 

Moksifloksatsiin Annuse kohandamine ei ole vajalik ! 

PENITSILLIINID 

Bensüülpenitsilliin  

 

 

4-24 milj TÜ jaotatuna 4-6 annuseks 

20-50 ml/min – tavadoos 

10-20 ml/min – 1-4 milj 4 korda 

ööpäevas 

 

1-2 milj 4 korda ööpäevas 

 

Ampitsilliin 

500–2000 mg 4 korda ööpäevas 

meningiidi korral 2000 mg 6 korda 

ööpäevas 

21-50 ml/min - 500–2000 mg 4 korda 

ööpäevas 

meningiidi korral 2000 mg 6 korda 

ööpäevas 

10-20 ml/min – 250 – 2000 mg 4 korda 

ööpäevas 

250–1000 mg 4 korda ööpäevas 

Amoksitsilliin 

/klavulaanhape 

 

po 

500/125 mg 2-3 korda ööpäevas 

või 

875/125 mg 2-3 korda ööpäevas 

31-50 ml/min – 500/125 mg 2-3 korda 

ööpäevas 

või 

875/125 mg 2-3 korda ööpäevas 

10-30 ml/min - 500/125 mg 2 korda 

ööpäevas 

 

 

500/125 mg 1 kord ööpäevas  

iv 1,0/0,2 g 3 - 4 korda ööpäevas 30-50 ml/min – 1,0/0,2 g  3-4 korda esimene doos 1,0/0,2 g → edasi 
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ööpäevas 

10-30 ml/min – esimene doos 1,0/0,2 

g→ edasi 500mg/100mg  2 korda 

ööpäevas   

500/100 mg 1 kord ööpäevas   

Ampitsilliin/sulbaktaam 2,0/1,0 g 3 - 4 korda ööpäevas 

30-50 ml/min - 2,0/1,0 g 3-4 korda ööpäevas 

15-29 ml/min – 2,0/1,0 g 2 korda ööpäevas 

0-14 ml/min – 2,0/1,0 g 1 kord ööpäevas 

 

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

<20 ml/ min 2,0/0,25 g 3 korda ööpäevas 

 

Nitrofurantoiin 

 

100 mg 4 korda ööpäevas 50- 70 ml/ min – annust tuleb 

vähendada poole võrra 

<50 ml/ min – väldi kasutamist! 

Väldi kasutamist ! 

Trimetoprim 

/sulfametoksasool 

5-20 mg/kg/päevas (TMP-

komponendi järgi) jaotatuna 2-4 

doosiks 

30-50 ml/min – 5-20 mg/kg/päevas (TMP-komponendi järgi) jaotatuna 2-4 

doosiks 

15-29  ml/min – 50% tavadoosist 

<15 ml/min – vastunäidustatud 

 

Vankomütsiin 

 
1 g 2 korda ööpäevas 

21-50 ml/min - 500 - 1000 mg  1-2 

korda päevas 

10-20 ml/min – 500-1000 mg 1 kord 

päevas 

(vastavalt baaskonsentratsioonile) 

1 g 4-7 päeva järel 

(vastavalt baaskonsentratsioonile) 

Klaritromütsiin  

po  
 

250 -500 mg 2 korda ööpäevas 

 

<30 ml/min – 250 mg 1 – 2 korda 

ööpäevas ( mitte kauem kui 14 päeva) 

 

<30 ml/min – 250 mg 1 – 2 korda 

ööpäevas ( mitte kauem kui 14 

päeva 

iv 
 

500 mg 2 korda ööpäevas 

 

< 30 ml/min doosi tuleb vähendada poole võrra tavalisest doosist 
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Antibiootikumid, mille annustamist ei ole vaja kohandada neerufunktsiooni järgi: 

Fenoksümetüülpenitsilliin,  tsefuroksiim (po),  tseftriaksoon,   klindamütsiin,  metronidasool,   doksütsükliin,   minotsükliin,   tigetsükliin,   

asitromütsiin,    linesoliid,   rifampitsiin,  oksatsilliin,  oksifloksatsilliin 

 

2.2. Aminoglükosiidide manustamine          Tagasi sisukorda 
 

  

  

Kreatiniini kliirens (ml/min) 

>50-90 10-50 <10 

Amikatsiin 7.5 mg/kg 2 korda ööpäevas 7.5 mg/kg 1 kord ööpäevas 15 mg/kg 3 korda nädalas 

Gentamütsiin 1.7 mg/kg 3 korda ööpäevas 1.7 mg/kg 1-2 korda ööpäevas 1.7 mg/kg  iga 2 päeva järel 

 
 

Aminoglükosiidi annustamine ühekordse manustamisskeemi korral 
 

  

Kreatiniini kliirens (ml/min) 

80 60-80 40-60 30-40 20-30 10-20 <10-0 

24 tunni järel  48 tunni järel 72 tunni järel 

Amikatsiin 15 mg/kg 12 mg/kg 7.5 mg/kg 4 mg/kg 7.5 mg/kg 4 mg/kg 3 mg/kg 

Gentamütsiin 5.1 mg/kg  4 mg/kg 3.5 mg/kg 2.5 mg/kg 4 mg/kg 3 mg/kg 2 mg/kg 
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2.3. Antibiootikumide riskikategooriad raseduse ja rinnaga toitmise ajal   Tagasi sisukorda 
 

Ravimiklass  Ravimid  Rasedusaegne riskiklass * Rinnaga toitmine 
Aminoglükosiidid  gentamütsiin, amikatsiin D erituvad rinnapiima 

Penitsilliinid  penitsilliin B eritub rinnapiima 

amoksitsilliin (+/- klavulaanhape) B eritub rinnapiima 

tsefalosporiinid B erituvad vähesel määral rinnapiima 

Karbapeneemid  ertapeneem B ei ole lubatud 

imipeneem C eritub vähesel määral rinnapiima 

meropeneem B teadmata 

Fluorokinoloonid tsiprofloksatsiin, levofloksatsiin, 

norfloksatsiin 

C ei ole lubatud (artropaatia risk) 

Makroliidid  asitromütsiin B teadmata 

klaritromütsiin C eritub rinnapiima 

Tetratsükliinid tetratsükliin, doksütsükliin, 

tigetsükliin, minotsükliin 

D ei ole lubatud 

Muu metronidasool B  

(ei ole lubatud I trimestril) 

ei ole lubatud (kartsinogeenne) 

vankomütsiin  C lubatud 

klindamütsiin B eritub rinnapiima 

fosfomütsiin B eritub rinnapiima 

kolistiin C  

(fetotoksiline) 

eritub rinnapiima 

trimetoprim-sulfametoksasool  C  

(I trimestril teratogeenne, II 

neonataalne hemolüüs ja 

methemoglobineemia) 

ei ole lubatud 

nitrofurantoiin B 

 (vältida raseduse lõpus – võib 

põhjustada vastsündinul 

hemolüüsi) 

lubatud 

Seenevastased preparaadid flukonasool (ainult kandidiaasi ravi 

ühekordne doos) 

C 

 (ainult kandidiaasi ravi 

ühekordne annus) 

D  

imetamist tohib jätkata pärast ≤200mg 

ühekordset manustamist. Pärast 

korduvat või suures annuses 

manustamist ei ole rinnaga toitmine 
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(pikaajalisel suurte annuste 

kasutamisel teratogeenne) 

soovitatav 

kaspofungiin C ei ole lubatud 

anidulafungiin B eritub rinnapiima 

amfoteritsiin B C teadmata 

vorikonasool D ei ole lubatud 

Viirusvastased preparaadid atsükloviir, valatsükloviir B erituvad vähesel määral rinnapiima 

gantsükloviir D  

(teratogeenne) 

ei ole lubatud 

 oseltamiviir C eritub vähesel määral rinnapiima  

 zanamiviir C teadmata 

 

*Ameerika Toidu- ja Ravimameti (FDA) rasedusaegsete ravimite klassifikatsioon: 

B – puuduvad tõendid ohtlikkuse kohta rasedatel. Ohutusandmed tulevad loomkatsetest, mida pole kinnitanud inimuuringud või loomkatsetes 

leitud risk ei ole kinnitunud inimuuringutes. 

C – puuduvad uuringud rasedatel. Loomkatsetes on kahjulik toime lootele leitud või loomkatsed puuduvad. Kasu võib ületada kahju. 

D – risk uuringute alusel olemas, kuid kasu võib ületada kahju. 
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2.4. Piiratud kasutusega antibiootikumid kliinikumis, kinnitatud ravimformularis   Tagasi sisukorda 
 

Ravimid lubatud ainult infektsioonikontrolli arsti loal (v.a anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku üldintensiivravi, pulmonoloogilise 

intensiivravi, neurointensiivravi, lasteintensiivravi osakonnad, hemato-onkoloogiakliiniku hematoloogia ja luuüdi transplantatsiooni osakond, 

südamekliiniku erakorralise kardioloogia osakonna intensiivravi palat): 

 

Tsefepiim  piperatsilliin/ tasobaktaam    ertapeneem  imipeneem   

Meropeneem  Doripeneem    vankomütsiin 

  

  

Ravimid lubatud ainult infektsioonikontrolli arsti loal:  

  

tigetsükliin, amikatsiin, kolistiin, fosfomütsiin, kaspofungiin, anidulafungiin, rifampitsiin (v.a tuberkuloosi osakond) 

 
 

2.5. Intravenoosselt antibiootikumravilt üleminek       Tagasi sisukorda 

suukaudsele antibiootikumravile 
 
 

2.5.1. Üleminek suukaudsele antibiootikumravile ei ole võimalik, jätkub intravenoosne ravi 
 

2.5.1.1. Sepsis ja septiline šokk 
2.5.1.2. Palavik neutropeeniaga haigel  (neutrofiile <0,5x109/l) / immuunpuudulikkus 
2.5.1.3. Endokardiit, kesknärvisüsteemi infektsioonid, baktereemia 
2.5.1.4. Suukaudne ravi raskendatud/võimatu – oksendamine, vähenenud imendumine seedetraktist, mehaaniline neelamishäire, raske 

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

2.5.2. Üleminek suukaudsele antibiootikumravile on võimalik 
 

2.5.2.1. Temperatuur <38⁰C ja >36⁰C vähemalt 48h  
2.5.2.2. Süstoolne vererõhk ≥100 mmHg (va juhud, kui patsiendil on eelnevalt tõestatud madal vererõhk), hemodünaamiliselt stabiilne  
2.5.2.3. Hingamissagedus ≤22 korda/min 
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2.5.2.4. Leukotsüüdid <12 ja >4x109/l 
2.5.2.5. Imendumine seedetraktist pole eeldatavasti häiritud (puudub kõhulahtisus, oksendamine, neelamisraskus jne) 

 

2.5.3. Soovituslikud üleminekud intravenoosselt ravilt suukaudsele 
 

Intravenoosne antibiootikum Suukaudne antibiootikum 

Toimeaine 

Annus 

Toimeaine 

Annus 

Amoksitsilliin+klavulaanhape 

1000/200mg 3 korda ööpäevas 

Amoksitsilliin+klavulaanhape  

875/125mg 2 korda ööpäevas 

Ampitsilliin  

2g 4-6 korda ööpäevas  

Amoksitsilliin 

500mg 3 korda ööpäevas   

Ampitsilliin+sulbaktaam  

2,0/1,0g 3-4 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   

Klaritromütsiin  

500mg 2 korda ööpäevas 

Klaritromütsiin  

250-500mg 2 korda ööpäevas 

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

Metronidasool  

500 mg 3 korda ööpäevas 

Metronidasool  

500mg 3 korda ööpäevas 

Oksatsilliin 

2g 4-6 korda ööpäevas  

Tsefadroksiil  

500-1000mg 1-2 korda ööpäevas 

VÕI 

Klindamütsiin  

300-600mg 2-4 korda ööpäevas 

Sulfametoksasool+trimethoprim 

800/160mg 2 korda ööpäevas 

Sulfametoksasool+trimetoprim  

800/160mg 2 korda ööpäevas 

Tsefuroksiim  

1,5g 3 korda ööpäevas 

Tsefuroksiim  

500mg 2 korda ööpäevas 

Tsiprofloksatsiin  

400mg 2 korda ööpäevas 

Tsiprofloksatsiin  

500-750mg 2 korda ööpäevas 

 

NB! Tabel kehtib normaalse neerufunktsiooniga täiskasvanud patsientidele.  

 

2.6. Lühendid               Tagasi sisukorda 
 

ESBL- extended spectrum beta-lactamase e. laiendatud spektriga beetalaktamaas 

iv – intravenoosselt 

im - intramuskulaarselt 

KONS – koagulaasnegatiivne stafülokokk 

MIK – minimaalne inhibeeriv kontsentratsioon 
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MRSA – metitsilliinresistentne Staphylococcus aureus 

po – per oraalselt e. suukaudselt 

TÜ – toimeühik 

VAP- ventilaatorpneumoonia 


