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PERIOPERATIIVSE ANTIBIOOTIKUMPROFÜLAKTIKA JUHEND 

EESMÄRK 

Juhendi eesmärgiks on kehtestada perioperatiivse antibiootikumprofülaktika nõuded ja läbiviimise 
kord Kliinikumi struktuuriüksustes tagamaks patsiendi heaolule ja tervisele maksimaalselt 
kasulikku ja minimaalse riskiga tervishoiuteenust. 

VASTUTUS 

Juhend kehtib kõikides Kliinikumi struktuuriüksustes ja on mõeldud täitmiseks personalile, kes 
tegeleb perioperatiivse profülaktika läbiviimisega. Juhendi täitmise eest vastutavad 
struktuuriüksuste juhid.  

Käesoleva juhendi täitmist kontrollib infektsiooniteenistus.  

TEGEVUSKIRJELDUS 

1. Mõisted 

1.1. Operatsioonipiirkonna infektsioon 

Operatsioonipiirkonna infektsiooniks loetakse operatsioonihaava, organite või kehaõõnte 
infektsiooni, mis avaldub kuni 30 päeva, implantaadiga seotud operatsioonide korral kuni 1 aasta 
jooksul pärast operatsiooni. 

1.2. Perioperatiivne antibiootikumprofülaktika 

Käesolevas juhendis mõistetakse perioperatiivse antibiootikumprofülaktika all lühiajalist kuni 24 
tundi kestvat parenteraalset antibiootikumide manustamist enne operatsiooni, operatsiooni ajal ja 
järel patsiendile, kelle puhul puuduvad tõendid operatsioonipiirkonna preoperatiivse infitseerituse 
kohta.  

Juhul, kui operatsioonipiirkond on preoperatiivselt infitseeritud alustatakse koheselt antibakteriaalse 
raviga. 

 

2. Perioperatiivse antibiootikumprofülaktika läbiviimine 

2.1. Antibiootikumi valik 

Perioperatiivse antibiootikumprofülaktika eesmärgil kasutatakse Kliinikumis I põlvkonna 
tsefalosporiinidest tsefasoliini või  II põlvkonna tsefalosporiinidest tsefoksitiini, erandjuhtudel muid 
preparaate (klindamütsiin, vankomütsiin, gentamütsiin tsiprofloksatsiin).  

Vastsündinute (vanus< 72 tundi) operatsioonide korral manustatakse ampitsilliini koos 
gentamütsiiniga. 
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2.1.1. Tsefalosporiinallergia 

Tsefalosporiinallergia korral: 

- tsefasoliin asendatakse klindamütsiini või vankomütsiiniga 

- tsefoksitiin asendatakse klindamütsiini ja gentamütsiini kombinatsiooniga  

2.1.2. Antibiootikumi valik  teadaoleva metitsilliin-resistentne Staphylococcus aureuse 
(MRSA) kolonisatsiooni korral 

Kui patsient on teadaolevalt koloniseeritud  MRSAga kasutatakse perioperatiivseks profülaktikaks 
vankomütsiini. 

2.2. Annustamine 

2.2.1. Annustamine täiskasvanutel 

Tabel 1. Antibiootikumid perioperatiivse antibiootikumprofülaktika läbiviimiseks  täiskasvanutel 
normaalse neerufunktsiooni korral.  

antibiootikumi nimetus antibiootikumi doos infusiooni kestus kordusdoos ja selle 
manustamise intervall

tsefasoliin kehakaaluga kuni 80 kg 
1g 

> 80 kg – 2g 

3-5 minutit 1g  

3 tundi 

tsefoksitiin kehakaaluga kuni 80 kg 
1 g 

>80 kg  2 g 

3-5 minutit 1 g 

3 tundi 

klindamütsiin 600 mg mitte ületada 30 mg/min  

20-60 minutit 

 

600 mg 

3 tundi 

vankomütsiin 1g mitte ületada 10 mg/min 

1g  120 min 

 

1g 

6 tundi 

gentamütsiin 2 mg/kg 30- 60 minutit 2 mg/kg 

3 tundi 
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2.2.1.1.1 Gentamütsiini manustamine ülekaalulisele patsiendile 

Kui patsiendi kehakaal ületab > 30% ideaalkehakaalu manustatakse gentamütsiini vastavalt allpool 
toodud tabelitele (Tabel 2. Gentamütsiini manustamine ülekaalulistele (naised) Tabel 3. 
Gentamütsiini manustamine ülekaalulistele (mehed) 

Tabel 2. Gentamütsiini manustamise ühekordne doos (mg) ülekaalulistele (naised) 

 Pikkus (cm) 
Patsiendi tegelik 

kehakaal (kg) 150 160 170 180 190 
100 140 160 160 180 180 
110 140 160 180 180 200 
120 160 160 180 200 200 
130 160 180 180 200 200 
140 180 180 200 200 220 
150 180 180 200 220 220 
160 180 200 200 220 240 
170 200 200 220 220 240 
180 200 220 220 240 240 
190 200 220 240 240 260 
200 220 220 240 260 260 
210 220 240 240 260 280 
220 240 240 260 260 280 
230 240 260 260 280 280 
240 260 260 280 280 300 
250 260 260 280 300 300 

 

Tabel 3. Gentamütsiini manustamise ühekordne doos (mg) ülekaalulistele (mehed) 

 Pikkus (cm) 
Patsiendi tegelik 

kehakaal (kg) 160 170 180 190 
100 160 160 180 200 
110 160 180 180 200 
120 180 180 200 200 
130 180 200 200 220 
140 200 200 220 220 
150 200 200 220 240 
160 200 220 220 240 
170 220 220 240 240 
180 220 240 240 260 
190 220 240 260 260 
200 240 260 260 280 
210 240 260 260 280 
220 260 260 280 280 
230 260 280 280 300 
240 260 280 300 300 
250 280 280 300 320 
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2.2.2. Annustamine lastel 

Tabel 4. Antibiootikumid perioperatiivse antibiootikumprofülaktika läbiviimiseks lastel. 

antibiootikumi 
nimetus 

antibiootikumi doos infusiooni kestus kordusdoos ja selle 
manustamise intervall 

vastsündinutel 
manustamise intervall 

vastavalt 
gestatsioonieale 

 

tsefasoliin 30-40 mg/kg kohta 3-5 minutit 30-40 mg/kg kohta 

3 tundi 

tsefoksitiin 30-40 mg/kg kohta 3-5 minutit 30-40 mg/kg kohta 

3 tundi 

ampitsilliin 25 mg/kg kohta  15-20 minutit 25-50 mg/kg kohta 

6-12 tundi 

gentamütsiin 2 mg/kg kohta 30- 60 minutit 2 mg/kg kohta 

3 tundi 

vankomütsiin 15 mg/kg kohta mitte ületada 10 
mg/min 

1g  120 min 

15 mg/kg kohta 

6 tundi 

Üle 12 –aastastel või enam kui 40 kg kaaluvatel lastel manustatakse antibiootikume nagu 
täiskasvanutele. 

 

3. Üldised nõuded  

3.1.  Perioperatiivse  antibiootikumprofülaktika läbiviimise kord 

Operatsioonieelset ja -aegset antibiootikumprofülaktikat viib läbi anestesioloog käesoleva juhendi 
alusel vastavalt kirurgi ja anestesioloogi kokkuleppele.  

Lokaalanesteesia korral otsustab perioperatiivse profülaktika vajaduse kirurg, teostab 
operatsiooniõde.  
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Antibiootikumi nimetus, annus ja manustamise kellaaeg registreeritakse anesteesia kaardil, 
lokaalanesteesia korral operatsiooni protokollis. 

3.2. Ajastamine 

Antibiootikumprofülaktikat alustatakse operatsioonitoas enne anesteesia induktsiooni, 30 minutit 
kuni 1 tund enne nahalõike sooritamist. Lokaalanesteesias läbiviidavate operatsioonide korral 
alustatakse antibiootikumprofülaktikat 30 minutit kuni 1 tund enne nahalõike sooritamist. 

Vankomütsiini kasutamise vajaduse otsustab anestesioloog. Vankomütsiini infusiooni tuleb alustada 
2 tundi enne nahalõiget osakonnas, et vähendada antibiootikumi manustamisega seotud 
kõrvaltoimete riski ja saavutada adekvaatne kontsentratsioon kudedes. 

Keisrilõike korral manustatakse antibiootikum 30 minutit kuni 1 tund enne nahalõike sooritamist. 

3.3. Kordusdoosi manustamine 

Kauakestvate (> 3 tundi) operatsioonide korral ja suure verekaotuse (> 1500ml) manustatakse 
antibiootikumi lisaannus vastavalt algselt valitud preparaadile (vaata tabelit 1)  

3.4. Manustamise kestus 

Antibiootikumprofülaktika jätkamine postoperatiivselt ei ole üldjuhul vajalik. Profülaktika 
jätkamine pärast operatsiooni (maksimaalselt 24 tundi)on lubatud järgmistel juhtudel:  

- kopsukirurgias  

- südamekirurgias  

- ortopeedias partsiaalse ja totaalse endoproteesimise korral 

-  veresoontekirurgias arterite rekonstruktiivsetel operatsioonidel võõrmaterjali kasutamisega 

-  neurokirurgias lülisamba operatsioonid, mille korral kasutatakse võõrmaterjali 

3.5. Piirangud tsefasoliini ja tsefoksitiini kasutamisele 

Tsefasoliini ja tsefoksitiini kasutatakse Kliinikumi raviasutustes ainult perioperatiivse profülaktika 
eesmärgil. Anestesioloogia- ja intensiivravi kliiniku tellimused tsefasoliinile ja tsefoksitiinile 
täidetakse piiranguteta ja ravimid suunatakse otse operatsiooniosakonda. Torakaal- ja 
kardiokirurgia, ortopeedia ja veresoonte osakond saab tsefasoliini tellida juhul, kui 
antibiootikumprofülaktikat jätkatakse postoperatiivselt 24  tunni jooksul. Nimetatud antibiootikume 
saab tellida konkreetsele haigele, registreerides apteegis patsiendi nime ja haigusloo numbri. 
Ravimit on võimalik tellida  maksimaalselt 6 grammi patsiendi kohta.  

 

4. Antibiootikumprofülaktika näidustus erinevate operatsioonide korral 

4.1. Günekoloogiline ja sünnitusabikirurgia 

Antibiootikumprofülaktika tsefasoliiniga on näidustatud järgmiste operatsioonide puhul: 

4.1.1. keisrilõige ( nii erakorraline kui plaaniline) 

4.1.2. operatsioonid emakal 

4.1.2.1 vaginaalne, abdominaalne ja laparoskoopiline hüsterektoomia 

4.1.2.2 uriini inkontinentsi kirurgia 

Antibiootikumprofülaktika ei ole näidustatud järgmiste operatsioonide puhul: 



TARTU ÜLIKOOLI KLIINIKUM 
 
JUHEND 

Tähis JKL-72 
Viide  
Versioon 02 

 

JKL-72 / Perioperatiivse antibiootikumprofülaktika juhend  6/5

4.1.3    laparoskoopiline kirurgia ( diagnostiline, operatiivne , munajuhade steriliseerimine) 

4.1.4.   operatsioonid munasarjadel ja munajuhadel 

4.1.5.   manuaalne platsenta eemaldamine, kirurgiline abort 

4.1.6.   hüsteroskoopia (diagnostiline, operatiivne, endomeetriumi ablatsioon) 

4.1.7.   endomeetriumi biopsia 

4.1.8.   emakasisese vahendi sisestamine 

4.2. Songa kirurgia 

Antibiootikumprofülaktika tsefasoliiniga on näidustatud järgmiste operatsioonide puhul: 

4.2.1. laparoskoopiline herniotoomia võõrmaterjali kasutamisega; 

4.2.2. avatud herniotoomia võõrmaterjali kasutamisega. 

4.3. Söögitoru, mao- ja duodeenumi, peensoole kirurgia 

4.3.1. Antibiootikumprofülaktika tsefasoliiniga on näidustatud kõikide operatsioonide puhul v.a. 
peensoole distaalse osa operatsioonid. 
4.3.2. Antibiootikumprofülaktika tsefoksitiiniga on näidustatud peensoole distaalse osa 
operatsioonide puhul. 
4.3.3. Bariaatriline kirurgia 

Antibiootikumprofülaktika tsefasoliiniga on näidustatud LSG (Laparoscopic Sleeve Gastrectomy) 
korral. 

Antibiootikumprofülaktika tsefoksitiiniga on näidustatud LRYGB (Laparoscopic Roux-en-Y 
Gastric Bypass) korral. 

4.4. Sapiteede kirurgia   

Antibiootikumprofülaktika tsefasoliiniga on näidustatud kõikide operatsioonide puhul. 

4.5. Pankrease kirurgia 

Antibiootikumprofülaktika tsefoksitiiniga on näidustatud kõikide operatsioonide puhul. 

4.6. Kolorektaalne kirurgia ja apendektoomia (mitteperforeerunud) 

Antibiootikumprofülaktika tsefoksitiiniga on näidustatud kõikide operatsioonide puhul. 

4.7. Uroloogiline kirurgia 

Enne operatsiooni teostatakse alati uriinikülv. Preoperatiivse bakteruuria juhtudel tuleb patsienti 
eelnevalt ravida.  

Antibiootikumprofülaktika tsefasoliiniga on näidustatud järgmiste operatsioonide puhul: 

4.7.1. neerukirurgia avatud ja laparoskoopilisel meetodil  

4.7.2. operatsioonid, mis läbivad urogenitaaltrakti limaskesta 

4.7.3. operatsioonid, millega kaasneb proteesi või võõrmaterjali implanteerimine 

Kui operatsiooni käigus haaratakse soolestik vt. kolorektaalne kirurgia 4.6. 

4.8. Traumatoloogia ja ortopeediline kirurgia 

24-tunnine antibiootikumprofülaktika tsefasoliiniga on näidustatud järgmiste operatsioonide 
puhul: 
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4.8.1. partsiaalne ja totaalne endoproteesimine liigestel 

 Ühekordne antibiootikumprofülaktika  tsefasoliiniga  on näidustatud järgmiste operatsioonide 
puhul. 

4.8.2. operatsioonid, millega kaasneb fiksaatorite implantatsioon 

Antibiootikumprofülaktika ei ole näidustatud järgmiste operatsioonide puhul 

4.8.3. operatsioonid, millega ei kaasne võõrmaterjali implantatsiooni 

4.8.4. artroskoopiline kirurgia (nii diagnostiline kui operatiivne)  

 

4.9. Veresoontekirurgia 

24-tunnine antibiootikumprofülaktika tsefasoliiniga on näidustatud: 

4.9.1. arterite rekonstruktiivsed operatsioonid võõrmaterjali kasutamisega 

Ühekordne antibiootikumprofülaktika tsefasoliiniga on näidustatud järgmiste operatsioonide 
puhul: 

4.9.2. arterite rekonstruktiivsed operatsioonid võõrmaterjali kasutamiseta ( operatsioonid, mis 
läbivad kubeme piirkonda)  

4.9.3. alajäsemete amputatsioonid  

4.9.4. arteriovenoosse fistli moodustamine võõrmaterjali kasutamisega 

Antibiootikumprofülaktika ei ole näidustatud järgmiste operatsioonide puhul: 

4.9.5. perkutaanne valendikusisene angioplastika; 

4.9.6  arteriovenoosse fistli moodustamine autoloogsest veenist. 

4.9.7. varikoossete veenide kirurgilised operatsioonid  

4.10. Kardio- ja torakaalkirurgia 

24-tunnine antibiootikumprofülaktika tsefasoliiniga on näidustatud järgmiste operatsioonide 
puhul: 

4.10.1. südameoperatsioonid, kus ei kasutata tehismaterjalist implantaati (näiteks operatsioonid 
kaasasündinud või omandatud klapirikete korral, koronaarsunteerimine) 

4.10.2. südameoperatsioonidel, kus kasutatakse tehismaterjalist implantaati (näiteks aordi-, mitraal-, 
trikuspidaalklapi proteseerimine) 

4.10.3. kopsuoperatsioonid 

Ühekordne antibiootikumprofülaktika tsefasoliiniga on näidustatud järgmiste operatsioonide 
korral: 

4.10.4. permanentse kardiostimulaatori implanteerimine 

4.10.5.  kardioverter-defibrillaatori implanteerimine 

Antibiootikumprofülaktika ei ole näidustatud: 

4.10.6. südame kateteriseerimine 

4.10.7. transösofageaalne ehhokardiograafia 
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4.11. Neurokirurgilised operatsioonid 

24-tunnine antibiootikumprofülaktika tsefasoliiniga on näidustatud järgmiste operatsioonide puhul: 

4.12.1. neurokirurgilised  lülisamba operatsioonid, mille korral kasutatakse võõrmaterjali 

Ühekordne antibiootikumprofülaktika tsefasoliiniga on näidustatud kõikide muude 
neurokirurgiliste operatsioonide puhul, k.a.  tserebrospinaalne šundi paigaldamine. 

4.12. Näo-lõualuudekirurgia 

Antibiootikumiprofülaktika tsefasoliiniga on näidustatud järgmiste operatsioonide puhul: 

4.12.1. osteosüntees ja/või rekonstruktiivne operatsioon võõrmaterjali kasutamisega; 

4.12.2. operatsioonid, mille puhul lõige toimub läbi suu- või neelu limaskesta. 

4.13. Plastikakirurgia  

Antibiootikumprofülaktika tsefasoliiniga on näidustatud:  

4.13.1. rinnanäärme operatsioonid 

4.13.2. „rippuva kõhu“ operatsioon 

4.14. Transplantatsioonikirurgia 

4.14.1 Neerusiirdamine 

Ühekordne antibiootikumprofülaktika tsefasoliiniga on näidustatud  kõikide operatsioonide korral. 
Kauakestvate (kestus üle 3 tunni) operatsioonide korral manustatakse kordusdoos. 

4.14.2. Maksasiirdamine 

4.14.2.1.Antibiootikumprofülaktika tsefuroksiim kombinatsioonis ampitsilliiniga  on näidustatud  
48 tunni jooksul pärast operatsiooni . Antibiootikumprofülaktikat alustatakse 30 minutit - 1 tund 
enne nahalõiget ja korratakse iga 6 tunni järel 48 tunni jooksul. 

4.14.2.2.Penitsilliinallergilistele patsientidele manustatakse klindamütsiini kombinatsioonis 
gentamütsiiniga. Klindamütsiini manustatakse 600mg iga 6 tunni järel ja gentamütsiini 
manustatakse 60 mg iga 12 tunni järel. Perioperatiivse antibiootikumprofülaktika kestus 48 tundi 

4.14.3. Kopsusiirdamine 

4.14.3.1. Baseeruvalt preoperatiivsetel külvivastustel või laiaspektrilise antibiootikumiga (näiteks 
piperatsilliin/tasobaktaam 4,5g x 4) 7-10 päeva või kuni kliiniliste sümptomite taandumiseni. 
Esimene annus 30-60 minutit enne nahalõiget.  

4.14.3.2.  Gentamütsiini inhalatsioonid 80mg 2 korda päevas 2 nädalat postoperatiivselt. 

4.14.3.3. Kui retsipiendil on tsüstiline fibroos, bronhiektaasiad või eelnev Pseudomonas sp. 
kolonisatsioon siis inhaleeritav kolistiin doosis 1-2 miljonit TÜ iga 12 tunni järel 1-3 kuud 
postoperatiivselt 

 

5.Protseduurid, mis vajavad antibiootikumprofülaktikat 

5.1. Uroloogia 

Ühekordne antibiootikumprofülaktika tsiprofloksatsiiniga ( 500 mg po 60 minutit enne 
protseduuri) on näidustatud järgmistel protseduuridel: 
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5.1.1. transrektaalne prostata biopsia 

5.1.2. tsüstoskoopia  ilma manipulatsioonita kõrge riskiga patsientidel (uriinikülv positiivne või 
vastus teadmata, preoperatiivne põiekateeter) 

5.1.3. tsüstoskoopia manipulatsiooniga  (dilatatsioon, biopsia jne.)  

5.1.4. ureteroskoopia  

5.1.5. kehaväline kivipurustus lööklainega ( ESWL -  extracorpreal shockwave lithotripsy)  

Antibiootikumprofülaktika ei ole näidustatud järgmiste protseduuride korral: 

5.1.6. tsüstoskoopia ilma manipulatsioonideta ( dilatatsioon, biopsia jm.) steriilse uriiniga 
patsientidel 

5.2. Gastroenteroloogia 

Antibiootikumprofülaktika tsiprofloksatsiiniga (500 mg suukaudselt, 60 minutit enne protseduuri)  
on näidustatud  

5.2.1. ERCP  (endoskoopiline retrograadne kolangiopankreatograafia) korral järgmistes 
situatsioonides: 

5.2.1.1  kahtlus või teadaolev biliaarne obstruktsioon ning mille korral on eeldatavalt raske või 
võimatu saavutada adekvaatset drenaazi protseduuri järgselt (n. kolangiokartsinoom, primaarne 
skleroseeriv kolangiit)  

5.2.1.2. ERCP käigus plaanitakse transpapillaarset või transmuraalset  pseudotsüsti dreneerimist 

5.2.1.3. neutropeeniaga ( neutrofiile alla 0.5 x 10/9 L) ja/või kaugelearenenud hematoloogiliste 
kasvajatega patsientidel 

5.2.1.4. siirdatud maksaga patsientidel 

5.3. kõik patsiendid, kel diagnoositud maksatsirroos ja kel käesoleval hospitaliseerimisel haigus 
tüsistunud seedetrakti verejooksuga sõltumata endoskoopilisest protseduurist 

Antibiootikumprofülaktika  amoksitsilliin klavulaanhappega (1,2 g iv 1 tund enne protseduuri) on 
näidustatud järgmistes situatsioonides: 

5.4.1. PEG (perkutaanne endoskoopiline gastrostoomia)  

5.4.2. PEJ (perkutaanne endoskoopiline jejunostoomia) 

6. Muud 

Ühekordselt antibiootikumprofülaktika vankomütsiiniga 1g iv on näidustatud: 

6.1.. peritoneaaldialüüsi kateetri paigaldamine 

 

 

 


