RAVIMVORMID
Vedelad ja pooltahked suukaudsed
ravimvormid

Concentrate for oral suspension

Ingliskeelne termin

Eestikeelne termin
Suukaudse suspensiooni kontsentraat

Definitsioon
Vet*
Vedel ravimvorm mida lahjendatakse ettenähtud
vedelikuga, et saada suukaudne suspensioon.
Tablett, mis enne suukaudset manustamist
dispergeeritakse vedelikus.
Tahke ravimvorm, mis koosneb seotud osakestest
ning võib sisaldada ka ettenähtud lahustis
märgumist ja lahustumist kergendavaid abiaineid.
Suukaudne lahus valmistatakse enamasti vahetult
enne manustamist.

Dispersible tablet

Dispergeeruv tablett

Granules for oral solution

Suukaudse lahuse graanulid

Granules for oral suspension

Suukaudse suspensiooni graanulid

Tahke ravimvorm, mis koosneb seotud osakestest
ning võib sisaldada ka ettenähtud lahustis
märgumist ja dispergeerumist kergendavaid
abiaineid. Suukaudne suspensioon valmistatakse
enamasti vahetult enne manustamist.

Granules for syrup

Siirupigraanulid

Herbal tea

Ravimtaimetee

Lyophilisate for suspension

Suspensiooni lüofilisaat

Oral drops, emulsion

Suukaudsed tilgad, emulsioon

Oral drops, solution

Suukaudsed tilgad, lahus

Oral drops, suspension

Suukaudsed tilgad, suspensioon

Oral emulsion

Suukaudne emulsioon

Oral gel

Suukaudne geel

Tahke ravimvorm, mis koosneb seotud osakestest
ja võib sisaldada ka vees lahustumist
kergendavaid ning siirupi omadusi tekitavaid
aineid.
Tahke ravimvorm, mis sisaldab üht või mitut
taimset droogi, millest saadakse erineva
ekstraktsiooniaja ja -temperatuuri rakendamisel
veega suukaudne tõmmis. Droogid võivad olla
lahtiselt või kotikestes.
Lüofiliseeritud ravimvorm, mis lahustatakse või
vet
dispergeeritakse enne manustamist sobivas
lahustis.
Vedel mitmeannuseline suukaudne ravimvorm,
mida manustatakse täpset annustamist
võimaldava mõõtevahendi, nt tilguti, pipeti või
suusüstla abil. Väljamõõdetud annust võib enne
allaneelamist veelkord lahjendada vees või muus
sobivas vedelikus.
Ühest või mitmest sobivas lahustis lahustatud
toimeainest koosnev vedel mitmeannuseline
ravimvorm suu kaudu manustamiseks.
Ravimvormi manustatakse väikestes kogustes
sobiva, täpset annustamist võimaldava
mõõtevahendi, nt tilguti, pipeti või suusüstla abil.
Väljamõõdetud annust võib enne allaneelamist
veelkord lahjendada vees või muus sobivas
vedelikus.
Ühest või mitmest sobivas lahustis dispergeeritud
toimeainest koosnev vedel mitmeannuseline
ravimvorm suu kaudu manustamiseks.
Ravimvormi manustatakse väikestes kogustes
sobiva, täpset annustamist võimaldava
mõõtevahendi, nt tilguti, pipeti või suusüstla abil.
Väljamõõdetud annust võib enne allaneelamist
veelkord lahjendada vees või muus sobivas
vedelikus.
Vedel ühe- või mitmeannuseline suukaudne
ravimvorm. Mitmeannuselisest pakendist
manustatakse iga annus, enamasti 5 ml või selle
kordne, sobiva mõõtevahendiga.
Pooltahke ühe- või mitmeannuseline suukaudne
ravimvorm. Enamasti hüdrofiilne, pärast
suuõõnde manustamist allaneelatav geel.

Oral liquid

Suukaudne vedelik

Oral paste

Suukaudne pasta

Vedel ühe- või mitmeannuseline suukaudne
ravimvorm, mis koosneb ainult vedelast
toimeainest. Mitmeannuselisest pakendist
manustatakse iga annus sobiva mõõtevahendiga,
nt mõõtlusikaga.
Pooltahke ühe- või mitmeannuseline suukaudne
ravimvorm. Enamasti hüdrofiilne, pärast
suuõõnde manustamist allaneelatav pasta.

Oral solution

Suukaudne lahus

Oral suspension

Suukaudne suspensioon

Powder and solvent for oral solution

Suukaudse lahuse pulber ja lahusti

Powder and solvent for oral suspension

Suukaudse suspensiooni pulber ja lahusti

Powder for oral solution

Suukaudse lahuse pulber

Powder for oral suspension

Suukaudse suspensiooni pulber

Powder for syrup

Siirupipulber

Soluble tablet

Lahustuv tablett

Syrup

Siirup

Vedel ühe- või mitmeannuseline suukaudne
ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest
sobivas lahustis lahustatud toimeainest.
Mitmeannuselisest pakendist manustatakse iga
annus, enamasti 5 ml või selle kordne, sobiva
mõõtevahendiga.
Vedel ühe- või mitmeannuseline suukaudne
ravimvorm, kus üks või mitu toimeainet on
dispergeeritud sobivas lahustis. Mitmeannuselisest
pakendist manustatakse iga annus, enamasti 5 ml
või selle kordne, sobiva mõõtevahendiga.
Kahest konteinerist koosnev pakend, mis sisaldab
pulbrit ja lahustit suukaudse lahuse
valmistamiseks.
Kahest konteinerist koosnev pakend, mis sisaldab
pulbrit ja lahustit suukaudse suspensiooni
valmistamiseks.
Tahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest
tahkest toimeainest ja võib sisaldada ka
ettenähtud vedelikus lahustumist kergendavaid
abiained. Termin hõlmab ka lüofiliseeritud
pulbreid. Suukaudne lahus valmistatakse enamasti
vahetult enne manustamist.
Tahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest
tahkest toimeainest ja võib sisaldada ka
ettenähtud vedelikus dispergeerumist
kergendavaid abiaineid. Termin hõlmab ka
lüofiliseeritud pulbreid. Suukaudne suspensioon
valmistatakse enamasti vahetult enne
manustamist.
Tahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest
tahkest toimeainest ja võib sisalda ka vees
lahustumist kergendavaid ning siirupi omadusi
tekitavaid abiaineid.
Tablett, mis enne suukaudset manustamist
lahustatakse vedelikus.
Vedel ühe- või mitmeannuseline suukaudne
ravimvorm. Siirupid on vesilahused, mida
iseloomustab magus maitse ja viskoossus ning
mis enamasti sisaldavad lõhna- või maitseaineid.
Mitmeannuselisest pakendist manustatakse iga
annus, enamasti 5 ml või selle kordne, sobiva
mõõtevahendiga.

Tahked suukaudsed ravimvormid

Cachet

Ingliskeelne termin

Eestikeelne termin
Oblaat

Capsule, hard

Kõvakapsel

Capsule, soft

Pehmekapsel

Definitsioon
Vet*
Tahke kaetud kettakujuline üheannuseline
ravimvorm suukaudseks manustamiseks.
Üheannuseline tahke ravimvorm, mis on
varieeruva suurusega kõva kesta sees. Kest on
valmistatud želatiinist või mõnest muust ainest
ning koosneb kahest silindrilisest osast, mille üks
ots on ümar ja suletud ning teine ots avatud.
Kesta sisu on tahke või pooltahke ning see viiakse
kesta ühte poolde; seejärel kapsel suletakse,
asetades teine pool esimese peale. Manustatakse
suu kaudu.
Üheannuseline tahke ravimvorm, mis on
varieeruva suurusega pehme kesta sees. Kest on
valmistatud želatiinist või mõnest muust ainest
ning võib sisaldada üht või mitut tahket
toimeainet. Kest on paksem kui kõvakapslil ning
koosneb ühest osast, sest pehmekapslid enamasti
valmistatakse, täidetakse ning suletakse ühe
operatsiooni käigus. Kesta sisu võib olla pooltahke
või vedel. Manustatakse suu kaudu.

Chewable capsule, soft

Pehme närimiskapsel

Chewable tablet

Närimistablett

Coated tablet

Kaetud tablett

Continuous-release intraruminal device

Toimeainet pidevalt vabastav
intraruminaalne ravivahend

Tahke üheannuseline ravimvorm suukaudseks
vet
manustamiseks mäletsejatele. Tagavad mäletseja
vatsas toimeaine ühtlase vabanemise kindla aja
jooksul. See saavutatakse erosiooni, korrosiooni,
osmootse rõhu või mõne muu keemilise,
füüsikalise või füsikokeemilise meetodi
rakendamisel.

Effervescent granules

Kihisevad graanulid

Ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, mis
koosneb katmata graanulitest ja sisaldab tavaliselt
happelisi aineid ja karbonaate või
vesinikkarbonaate, mis reageerivad
vesikeskkonnas kiiresti ja vabastavad
süsihappegaasi. Kihisevad graanulid lahustatakse
või dispergeeritakse enne manustamist vees.

Effervescent powder

Kihisev pulber

Vesikeskkonnas kiiresti reageerivaid ja
süsihappegaasi vabastavaid happelisi aineid ja
karbonaate või vesinikkarbonaate sisaldav ühevõi mitmeannuseline ravimvorm. Suukaudsed
pulbrid lahustatakse või dispergeeritakse enne
manustamist vees.

Effervescent tablet

Kihisev tablett

Tahke üheannuseline ravimvorm; katmata tablett,
milles sisalduvad happelised ained ja karbonaadid
või vesinikkarbonaadid vabastavad vees kiiresti
reageerides süsinikdioksiidi. Kihisevad tabletid
lahustatakse või dispergeeritakse vees enne
suukaudset manustamist.

Film-coated tablet

Õhukese polümeerikattega tablett

Gastro-resistant capsule, hard

Gastroresistentne kõvakapsel

Tahke üheannuseline ravimvorm; mõne minuti
jooksul seedetrakti mahlas lahustuv õhukese
polümeerikattega kaetud tablett.
Polümeerikattega tabletid manustatakse suu
kaudu, kusjuures toimeaine(te) vabanemise kiirus
ei erine oluliselt katmata tabletist.
Üheannuseline toimeainet viivitatult vabastav
kõva kesta sees olev maohappekindel ravimvorm,
mis vabastab toimeaine(d) soolemahlas.
Gastroresistentsete kõvakapslite valmistamisel
täidetakse kõvakapslid enamasti
gastroresistentsete graanulite või
gastroresistentsete tahkete osakestega või
varustatakse kõvakapslid gastroresistentse
kestaga. Manustatakse suu kaudu.

Tahke üheannuseline ravimvorm pehmekapslis,
mis vabastab oma sisu suus. Pehmekapsli sisu
võib olla pooltahke või vedel, ette nähtud lokaalse
või süsteemse toime saavutamiseks pärast
imendumist läbi suu limaskesta või närituna
seedetraktis.
Tahke üheannuseline ravimvorm; katmata tablett,
mida tuleb enne allaneelamist närida.
Manustatakse suu kaudu.
Tahke üheannuseline ravimvorm, mis on kaetud
ühe või mitme aine (nt suhkrute ja vahade) segu
kihiga. Kattesse võib lisada värvaineid, maitse- ja
lõhnaaineid ja toimeaineid. Katte paksus on
suurem kui õhukese polümeerikattega tabletil.
Kaetud tablettidel on sile pind. Manustatakse suu
kaudu. Katte lahustumisel või disintegreerumisel
sõltub toimeaine(te) vabanemise kiirus
seedemahladesse toimeaine(te) peamistest
omadustest (konventsionaalne vabanemine).

Gastro-resistant capsule, soft

Gastroresistentne pehmekapsel

Üheannuseline toimeainet viivitatult vabastav
pehme kesta sees olev maohappekindel
ravimvorm, mis vabastab toimeaine(d)
soolemahlas. Gastroresistentsed pehmekapslid
enamasti valmistatakse, täidetakse ning suletakse
ühe tootmistsüklina. Võivad gastroresistentse
kesta sees sisaldada vedelaid või pooltahkeid
aineid. Manustatakse suu kaudu.

Gastro-resistant granules

Gastroresistentsed graanulid

Tahke viivitatult toimeainet vabastav ravimvorm,
mis koosneb maohappekindlatest graanulitest,
mis vabastavad toimeaine(d) soolemahlades.
Need omadused saavutatakse graanulite katmisel
või tahkete osakeste immutamisel
gastroresistentse materjaliga. Gastroresistentsed
graanulid manustatakse enamasti üheannuselise
suukaudse ravimvormina.

Gastro-resistant tablet

Gastroresistentne tablett

Tahke üheannuseline toimeainet viivitatult
vabastav maohappekindel ravimvorm, mis
vabastab toimeaine(d) soolemahlas. Need
omadused saavutatakse tableti katmisel
gastroresistentse materjaliga või tahkete osakeste
lisamisel gastroresistentsesse materjali enne
pressimist. Manustatakse suu kaudu.

Granules

Graanulid

Tahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, mis
koosneb kuivalt seotud pulbri osakestest, mis on
piisavalt vastupidavad käitlemisele. Graanulid on
mõeldud suukaudseks manustamiseks ning
toimeaine(te) vabanemise kiirus seedetraktis on
seotud peamiselt toimeaine(te) omadustega
(konventsionaalselt toimeainet vabastavad
graanulid). Graanulid võivad olla allaneelatavad,
näritavad või enne manustamist vees või mõnes
muus sobivas vedelikus lahustatavad.

Instant herbal tea

Lahustuv ravimtaimetee

Lick block

Lakukivi

Lüofiliseeritud ravimtaimetee ekstrakti sisaldav
tahke mitmeannuseline ravimvorm, mis enne
suukaudset manustamist lahustatakse vees.
Lahustuv ravimtaimetee võib olla lahtiselt
(mitmeannuselisena) või kotikestes
(üheannuselisena).
Tahke plokk, mis sisaldab üht või mitut toimeainet vet
veterinaarias kasutamiseks. Plokk saadakse
pressimisel ning manustatakse lakukivi lakkumisel.

Medicated chewing-gum

Ravimnärimiskumm

Tahke üheannuseline ravimvorm, mis koosneb
peamiselt kummipõhisest alusest, mida tuleb
närida, kuid mitte alla neelata.Toimeained
vabanevad sülge närimisel. Ravimnärimiskummi
kasutatakse lokaalseks (suuõõne) või
süsteemseks raviks pärast toimeaine(te)
imendumist läbi suu limaskesta või seedetrakti.

Medicated pellets

Ravimpelletid

Modified-release capsule, hard

Toimeainet modifitseeritult vabastav
kõvakapsel

Tahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm
veterinaarias kasutamiseks. Ravimpelletid on
tavaliselt pressimisel saadud suured graanulid.
Tahke üheannuseline ravimvorm kõvas kestas.
Ravimvorm võimaldab muuta erinevalt
konventsionaalse vabanemisega kapslitest
toimeaine vabanemise kiirust, kohta ja/või aega.
Taotluslik modifitseerimine saavutatakse
spetsiaalse disaini ja/või tootmismeetodiga.
Manustatakse suu kaudu. Toimeainet
modifitseeritult vabastavate kõvakapslite hulka
kuuluvad toimeainet prolongeeritult, viivitatult ja
pulseerivalt vabastavad ravimvormid. Terminit
kasutatakse vaid siis, kui terminid
„gastroresistente kõvakapsel“ ja „toimeainet
prolongeeritult vabastav kõvakapsel“ ei ole
kohased.
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Modified-release capsule, soft

Toimeainet modifitseeritult vabastav
pehmekapsel

Modified-release granules

Toimeainet modifitseeritult vabastavad
graanulid

Modified-release tablet

Toimeainet modifitseeritult vabastav tablett Tahke üheannuseline ravimvorm, mis käitub
toimeaine vabastamise kiiruse, koha ja/või aja
seisukohalt erinevalt toimeainet
konventsionaalselt vabastavast tabletist. Taotluslik
modifikatsioon saavutatakse spetsiaalse disaini
ja/või tootmismeetodiga. Manustatakse suu
kaudu. Toimeainet modifitseeritult vabastavate
tablettide hulka kuuluvad toimeainet
prolongeeritult, viivitatult ja pulseerivalt
vabastavad tabletid. Terminit "toimeainet
modifitseeritult vabastav tablett" kasutatakse vaid
siis, kui terminid "gastroresistentne tablett" või
"toimeainet prolongeeritult vabastav tablett" ei ole
kohased.

Oral gum

Suukaudne kummi

Oral lyophilisate

Suukaudne lüofilisaat

Oral powder

Suukaudne pulber

Orodispersible film

Suus dispergeeruv ravimkile

Orodispersible tablet

Suus dispergeeruv tablett

Pillules

Pillid

Tahke üheannuseline ravimvorm pehmes kestas.
Ravimvorm võimaldab muuta erinevalt toimeainet
konventsionaalselt vabastavatest kapslitest
toimeaine vabanemise kiirust, kohta ja/või aega.
Taotluslik modifitseerimine saavutatakse
spetsiaalse disaini ja/või tootmismeetodiga.
Manustatakse suu kaudu. Toimeainet
modifitseeritult vabastavate kapslite hulka
kuuluvad toimeainet prolongeeritult, viivitatult ja
pulseerivalt vabastavad kapslid. Terminit
kasutatakse vaid siis, kui terminid
„gastroresistentne pehmekapsel“ või „toimeainet
prolongeeritult vabastav pehmekapsel“ ei ole
kohased.
Tahke ravimvorm, mis koosneb graanulitest,
millest toimeaine vabaneb erineval ajal ja/või
kohas kui tavalistest graanulitest. Modifitseeritud
vabanemine saavutatakse spetsiaalse koostise
ja/või tootmismeetodiga. Toimeainet
modifitseeritult vabastavad graanulid
manustatakse enamasti üheannuselise suukaudse
ravimvormina. Termin hõlmab toimeainet
prolongeeritult, viivitatult ning pulseerivalt
vabastavaid graanuleid. Terminit kasutatakse vaid
siis, kui täpsemad terminid "gastroresistentsed
graanulid" ja "toimeainet prolongeeritult
vabastavad graanulid" ei ole kohased.

Tahke üheannuseline kummitaolise konsistentsiga
ravimvorm, mida enne allaneelamist imetakse või
näritakse. Terminit ei kasutata
ravimnärimiskummi kohta.
Tahke üheannuseline ravimvorm, mis on saadud
vedeliku või poolvedela aine lüofiliseerimisel. See
kiiresti toimeainet vabastav ravimvorm asetatakse
suhu, kus toimeaine vabaneb sülge või neelatakse
alla. Alternatiivina lahustatakse ravimvorm enne
suukaudset manustamist vees.
Ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, mis
koosneb ühest või mitmest erineva
peensusastmega tahkest ainest. Suukaudset
pulbrit manustatakse vees, veega või mõne teise
sobiva vedelikuga.
Sobivast materjalist ühe- või mitmekihiline kile,
mis paigutatakse suhu, kus see enne
allaneelamist kiiresti dispergeerub.
Tahke üheannuseline ravimvorm; katmata tablett,
mis pannakse suhu, kus see enne allaneelamist
süljes kiiresti dispergeerub.
Homöopaatias kasutatav tahke ravimvorm, mille
kandja valmistatakse sahharoosist, laktoosist ja
teistest sobivatest abiainetest. Pille valmistatakse
nende immutamisel ühe või mitme homöopaatilise
emalahuse lahjendusega või pideval eelpool
nimetatud abiainete ja ühe või mitme
homöopaatilise lahjenduse lisamisel.
Manustatakse suu kaudu või keele alla.

Premix for medicated feeding stuff

Ravimsööda eelsegu

Vedel, pooltahke või tahke ravimvorm toimeaine
suukaudse manustamise kergendamiseks
loomadel. Ravimsööda eelsegusid kasutatakse
ravimsööda valmistamisel. Võib kasutada pulbri
või graanulitena, mis on vabalt voolavad ja
homogeensed. Vedelad ravimvormid on
homogeensed suspensioonid või lahused, mida
võib saada tiksotroopsetest geelidest või
struktuursetest lahustest. Osakeste suurus ja
teised omadused kindlustavad toimeaine(te)
ühtlase jaotumise valmissöödas.

Prolonged-release capsule, hard

Toimeainet prolongeeritult vabastav
kõvakapsel

Tahke üheannuseline toimeainet modifitseeritult
vabastav ravimvorm kõvas kestas. Ravimvorm
võimaldab toimeaine(te) aeglasemat vabanemist
kui konventsionaalse vabanemise korral.
Toimeaine prolongeeritud vabanemine
saavutatakse spetsiaalse disaini ja/või
tootmismeetodiga. Manustatakse suu kaudu.

Prolonged-release capsule, soft

Toimeainet prolongeeritult vabastav
pehmekapsel

Tahke üheannuseline toimeainet modifitseeritult
vabastav ravimvorm pehmes kestas. Ravimvorm
võimaldab toimeaine(te) aeglasemat vabanemist
kui konventsionaalse vabanemise korral.
Toimeaine prolongeeritud vabanemine
saavutatakse spetsiaalse disaini ja/või
tootmismeetodiga. Manustatakse suu kaudu.

Prolonged-release granules

Toimeainet prolongeeritult vabastavad
graanulid

Tahke ravimvorm, mis koosneb graanulitest,
millest toimeaine vabaneb aeglasemalt kui
tavalistest graanulitest. Aeglasem vabanemine
saavutatakse graanulite spetsiaalse koostise ja/või
tootmismeetodiga. Toimeainet prolongeeritult
vabastavad graanulid manustatakse enamasti
üheannuselise suukaudse ravimvormina.

Prolonged-release tablet

Toimeainet prolongeeritult vabastav tablett Tahke üheannuseline toimeainet modifitseeritult
vabastav ravimvorm, mis vabastab toimeainet
aeglasemalt kui toimeainet konventsionaalselt
vabastav tablett. Toimeaine prolongeeritud
vabastamine saavutatakse spetsiaalse disaini
ja/või tootmismeetodiga. Manustatakse suu
kaudu.
Toimeainet pulseerivalt vabastav
Tahke üheannuseline ravimvorm suukaudseks
vet
intraruminaalne ravivahend
manustamiseks mäletsejatele. Tagavad mäletseja
vatsas toimeaine vabanemise pulseerivalt
ettenähtud koguses kindlaks määratud ühtlase või
varieeruva intervalliga. See saavutatakse
intraruminaalse ravivahendi metalliliste
elementide korrosioonil ruminaalmahlas, mis juhib
koostisesse kuuluvate üksuste (tavaliselt tabletid)
järjestikust vabanemist.

Pulsatile-release intraruminal device

Tablet

Tablett

Tahke üheannuseline katteta ravimvorm, mis
saadakse ühtlase suurusega tahkete osakeste
pressimisel või muul valmistamisviisil. Tabletid
võivad olla ühekihilised, olles saadud osakeste
ühekordsel pressimisel, või mitmekihilised,
sisaldades erineva koostisega osakeste
mitmekordse pressimise tulemusel saadud
kontsentrilisi või paralleelkihte. Tablette
manustatakse suu kaudu; toimeained vabanevad
seedemahladesse, kusjuures vabanemise kiirus
sõltub oluliselt toimeainete peamistest
omadustest (konventsionaalne vabanemine).

Eestikeelne termin
Bukaalravimkile

Definitsioon
Ühe- või mitmekihiline sobivast materjalist leht,
mis asetatakse põseõõnde süsteemse toime
saavutamiseks.

vet

Suuõõneravimvormid
Ingliskeelne termin

Buccal film

Vet*

Buccal tablet

Bukaaltablett

Tahke üheannuseline ravimvorm, mis
manustatakse põseõõnde süsteemse toime
saavutamiseks. Tavaliselt valmistatud
pulbrisegude või granulaatide pressimisel sobiva
kujuga tabletiks.

Compressed lozenge

Pressitud loseng

Tahke üheannuseline ravimvorm, mida imetakse
lokaalse või süsteemse toime saavutamiseks.
Valmistatakse pressimise teel, tihti rombikujulised,
sisaldavad maitse- ja magusaineid. Imedes
lahustuvad või lagunevad aeglaselt.

Concentrate for gargle

Kuristuslahuse kontsentraat

Gargle

Kuristuslahus

Vesilahusest koosnev ravimvorm, mille
lahjendamisel vees saadakse kuristuslahus.
Kuristamiseks kasutatav vesilahusest koosnev
vedel ravimvorm lokaalse toime saavutamiseks
suuõõnes ja kurgus. Ei neelata alla.

Gargle, powder for solution

Kuristuslahuse pulber

Gargle, tablet for solution

Kuristuslahuse tablett

Gingival gel

Igemegeel

Gingival paste

Igemepasta

Gingival solution

Igemelahus

Lozenge

Loseng

Mouthwash

Suuloputuslahus

Suulimaskestale manustatavast vesilahusest
koosnev vedel ravimvorm, mida ei neelata alla.
Võib sisaldada abiaineid pH taseme
neutraliseerimiseks.

Mouthwash, tablet for solution

Suuloputuslahuse tablett

Katmata tabletist koosnev tahke ravimvorm, mille
lahustamisel vees saadakse suuloputuslahus.

Muco-adhesive buccal tablet

Mukoadhesiivne bukaaltablett

Tahke üheannuseline ravimvorm, mis asetatakse
põse limaskestale pikemaajalise süsteemse toime
saavutamiseks. Tavaliselt valmistatud
pulbrisegude või granulaatide pressimisel sobiva
kujuga tabletiks. Sisaldavad enamasti hüdrofiilseid
polümeere, mis süljega märgudes moodustavad
põse limaskestale kleepuva hüdrogeeli.

Oromucosal capsule

Suuõõnekapsel

Tahke üheannuseline ravimvorm; pehmekapsel,
mida näritakse või imetakse lokaalse toime
saavutamiseks suuõõnes.

Oromucosal cream

Suuõõnekreem

Õlivesiemulsiooni sisaldav pooltahke
mitmeannuseline ravimvorm, mida manustatakse
suuõõnde või soovitud kohta suuõõnes (v.a
igemetele) lokaalse toime saavutamiseks.

Oromucosal drops

Suuõõnetilgad

Oromucosal gel

Suuõõnegeel

Lahusest, suspensioonist või emulsioonist
koosnev vedel mitmeannuseline ravimvorm, mida
manustatakse, tilgutades seda suuõõnde või
soovitud kohta suuõõnes.
Lüofiliseeritud geelist koosnev pooltahke ühe- või
mitmeannuseline ravimvorm, mida manustatakse
suuõõnde või soovitud kohta suuõõnes lokaalse
toime saavutamiseks. Terminit ei kasutata
igemegeeli puhul.

Ühest või mitmest pulbrist koosnev tahke
ravimvorm, mille lahustamisel vees saadakse
kuristuslahus.
Tabletist koosnev tahke ravimvorm, mille
lahustamisel vees saadakse kuristuslahus.
Geelist koosnev pooltahke ühe- või
mitmeannuseline ravimvorm, mida manustatakse
igemetele lokaalse toime saavutamiseks.
Pooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm;
pasta, mis koosneb hüdrofiilsesse alusesse
dispergeeritud tahketest osakestest.
Manustatakse igemetele lokaalse toime
saavutamiseks.
Vedel mitmeannuseline ravimvorm. Igemetele
manustatav lahus.
Tahke üheannuseline ravimvorm, mida imetakse
enamasti lokaalse toime saavutamiseks suuõõnes
ja kurgus. Loseng on kõva, vormivalamise teel
valmistatav ravimvorm. Tavaliselt sisaldavad
maitse- ja magusaineid. Imedes lahustuvad või
lagunevad losengid aeglaselt.

Oromucosal ointment

Suuõõnesalv

Oromucosal paste

Suuõõnepasta

Oromucosal solution

Suuõõnelahus

Oromucosal spray, emulsion

Suuõõnesprei, emulsioon

Oromucosal spray, solution

Suuõõnesprei, lahus

Oromucosal spray, suspension

Suuõõnesprei, suspensioon

Oromucosal suspension

Suuõõnesuspensioon

Suspensioonist koosnev vedel mitmeannuseline
ravimvorm oromukosaalseks kasutamiseks.

Pastille

Pastill

Tahke pehme üheannuseline ravimvorm, mida
imetakse enamasti lokaalse toime saavutamiseks
suuõõnes ja kurgus. Pastille valmistatakse
looduslike või sünteetiliste polümeeride segu või
kummide ja magusainete vormivalamisel. Imedes
lahustuvad või lagunevad pastillid aeglaselt.

Sublingual film

Keelealune ravimkile

Sublingual spray

Keelealune sprei

Ühe- või mitmekihiline sobivast materjalist leht,
mis asetatakse keele alla süsteemse toime
saavutamiseks.
Lahusest, suspensioonist või emulsioonist
koosnev vedel mitmeannuseline ravimvorm, mida
manustatakse keele alla. Tavaliselt pakendatud
rõhu all olevasse mõõteklapiga pakendisse.

Sublingual spray, emulsion

Keelealune sprei, emulsioon

Sublingual spray, solution

Keelealune sprei, lahus

Sublingual spray, suspension

Keelealune sprei, suspensioon

Sublingual tablet

Keelealune tablett

Tahke üheannuseline ravimvorm; sobiva kujuga
katmata tablett, mis on tavaliselt valmistatud
pulbrisegude või granulaatide pressimisel.
Võidakse kasutada ka teisi tootmismeetodeid, nt
vormivalamist. Manustatakse keele alla.

Hambaravimvormid
Ingliskeelne termin

Eestikeelne termin

Definitsioon

Pooltahke ravimvorm; oromukosaalseks
kasutamiseks mõeldud salv, mida manustatakse
suuõõnde või soovitud kohta suuõõnes lokaalse
toime saavutamiseks.
Pooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm
pastana, mis koosneb hüdrofiilsesse alusesse
dispergeeritud tahketest osakestest.
Manustatakse suuõõnde või soovitud kohta
suuõõnes lokaalse toime saavutamiseks. Terminit
ei kasutata igemepasta kohta.
Lahusest koosnev vedel mitmeannuseline
ravimvorm oromukosaalseks kasutamiseks.
Emulsioonist koosnev vedel mitmeannuseline
ravimvorm, mida manustatakse, pihustades seda
suuõõnde, soovitud kohta suuõõnes või kurku.
Pakendatud rõhu all olevasse spreipumbaga
pakendisse, millel võib olla mõõteklapp. Terminit
ei kasutata keelealuse sprei kohta.
Lahusest koosnev vedel mitmeannuseline
ravimvorm, mida manustatakse, pihustades seda
suuõõnde, soovitud kohta suuõõnes või kurku.
Pakendatud rõhu
all olevasse spreipumbaga pakendisse, millel võib
olla mõõteklapp. Terminit ei kasutata keelealuse
sprei kohta.
Suspensioonist koosnev vedel mitmeannuseline
ravimvorm, mida manustatakse, pihustades seda
suuõõnde, soovitud kohta suuõõnes või kurku.
Pakendatud rõhu all olevasse spreipumbaga
pakendisse, millel võib olla mõõteklapp. Terminit
ei kasutata keelealuse sprei kohta.

Emulsioon, enamasti mitmeannuseline vedel
ravimvorm keelealuseks manustamiseks.
Keelealune sprei on enamasti pakendatud
mõõteklapiga rõhukonteinerisse.
Lahus, enamasti mitmeannuseline vedel
ravimvorm keelealuseks manustamiseks.
Keelealune sprei on enamasti pakendatud
mõõteklapiga rõhukonteinerisse.
Suspensioon, enamasti mitmeannuseline vedel
ravimvorm keelealuseks manustamiseks.
Keelealune sprei on enamasti pakendatud
mõõteklapiga rõhukonteinerisse.

Dental cement

Hambatsement

Dental emulsion

Hambaemulsioon

Dental gel

Hambageel

Dental powder

Hambapulber

Dental solution

Hambalahus

Dental stick

Hambapulk

Dental suspension

Hambasuspensioon

Powder and solution for dental cement

Hambatsemendi pulber ja lahus

Powder for dental cement

Hambatsemendi pulber

Periodontal gel

Periodontaalgeel

Periodontal insert

Periodontaalinsert

Periodontal powder

Periodontaalpulber

Solution for dental cement

Hambatsemendi lahus

Toothpaste

Hambapasta

Hüdrofiilsest pastast koosnev pooltahke
mitmeannuseline ravimvorm, mida manustatakse
hammastele hõõrudes.

Bath additive

Eestikeelne termin
Vannilisand

Medicated Collar

Ravimkaelarihm

Definitsioon
Tahke, pooltahke või vedel ravimvorm vanniveele Vet*
lisamiseks.
Ümber looma kaela paigutatav ühe või mitme
toimeainega immutatud maatriks, millest
toimeaine(d) vabanevad difusioonil, mehaaniliselt
või aurustudes pikema aja vältel.

Collodion

Kolloodium

Vedel ravimvorm, mis enamasti sisaldab
vet
püroksüliini segus eetri ja etanooliga. Nahale
kandes moodustab manustamiskohal elastse kile.

Concentrate for cutaneous solution

Nahalahuse kontsentraat

Concentrate for dip emulsion

Kastutusemulsiooni kontsentraat

Vedel ravimvorm, mille lahjendamisel sobivas
lahustis saadakse nahalahus.
Vedel ravimvorm, mida lahjendatakse ettenähtud
vedelikus kastutusemulsiooni saamiseks.

Concentrate for dip solution

Kastutuslahuse kontsentraat

Vedel ravimvorm, mida lahjendatakse ettenähtud vet
vedelikus kastutuslahuse saamiseks.

Concentrate for dip suspension

Kastutussuspensiooni kontsentraat

Vedel ravimvorm, mida lahjendatakse ettenähtud vet
vedelikus kastutussuspensiooni saamiseks.

Pooltahke ravimvorm, mis hammaste sisse või
Vet*
peale kantuna kõvastub ning moodustab plommi
või sideme.
Emulsioonist koosnev vedel mitmeannuseline
ravimvorm, mida manustatakse hammastele ja
igemetele.
Hüdrofiilsest geelist koosnev pooltahke
ravimvorm, mida manustatakse hammastele ning
igemetele hõõrudes.
Ühest või mitmest pulbrist koosnev tahke
ravimvorm, mida manustatakse hammastele ja
igemetele.
Lahusest koosnev vedel mitmeannuseline
ravimvorm, mida manustatakse hammastele ja
igemetele.
Tahke üheannuseline ravimvorm dentaalseks
manustamiseks. Ümarvarva kujuline pulk
valmistatakse enamasti pressimisel või
vormivalamisel.
Suspensioonist koosnev vedel mitmeannuseline
ravimvorm, mida manustatakse hammastele ja
igemetele.
Hambatsemendi valmistamiseks kasutatavad
pulber ja lahus.
Hambatsemendi valmistamiseks kasutatav pulber.
Geel, mida manustatakse hamba ja igeme
vahelisse taskusse.
Tahke üheannuseline ravimvorm, mis koosneb
igemetaskusse viidavast ravimpanusest.
Biolagunev insert on toimeainet aeglaselt
vabastav ravimleht.
Ühest või mitmest pulbrist koosnev tahke
ravimvorm, mida manustatakse
hambataskusse/periodontaalmembraanile.
Hambatsemendi valmistamiseks kasutatav lahus

Naha- ja transdermaalsed
ravimvormid
Ingliskeelne termin

Concentrate for solution for fish treatment Kalade ravilahuse kontsentraat

Kontsentraat, mida tuleb lahjendada, et saada
lahus kalade ravimiseks immersioonil.

vet

Cream

Kreem

Üksteises dispergeeritud lipofiilsest ja vesifaasist vet
koosnev pooltahke ühe- või mitmeannuseline
homogeenne ravimvorm. Toimeaine(d) on
lahustunud või dispergeeritud aluses, mis võib olla
nii hüdrofiilne kui ka hüdrofoobne. Manustatakse
nahale. Teatud juhtudel võib esineda ka toimeaine
transdermaalne imendumine.

Cutaneous emulsion

Nahaemulsioon

Cutaneous foam

Nahavaht

Cutaneous liquid

Nahavedelik

Vedel mitmeannuseline ravimvorm, milles
toimeaine on vedelal kujul dispergeeritud sobivas
lahustis. Manustatakse nahale.
Vedel mitmeannuseline ravimvorm rõhu all olevas
aplikaatoriga pakendis, mille abil saab vabastada
suure hulga gaasi sisaldavat vahtu, kuhu on
dispergeeritud toimeaine(d). Manustatakse
nahale.
Vedel mitmeannuseline ravimvorm, mis koosneb
ainult vedelast toimeainest. Manustatakse nahale.

Cutaneous paste

Nahapasta

Cutaneous patch

Nahaplaaster

Cutaneous powder

Nahapuistepulber

Ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, mis
koosneb ühest või mitmest erineva
peensusastmega tahkest ainest. Manustatakse
nahale. Terminit ei kasutata sprei puhul.

Cutaneous solution

Nahalahus

Cutaneous spray, emulsion

Nahasprei, emulsioon

Vedel mitmeannuseline ravimvorm, mis koosneb
toimeainest ja sobivast lahustist. Manustatakse
nahale.
Mitmeannuseline ravimvorm, mis on emulsioonina
rõhu all olevas spreiklapiga või spreipumbaga
varustatud pakendis. Manustatakse nahale.

Cutaneous spray, powder

Nahasprei, pulber

Cutaneous spray, solution

Nahasprei, lahus

Cutaneous spray, suspension

Nahasprei, suspensioon

Cutaneous stick

Nahapulk

Cutaneous suspension

Nahasuspensioon

Dip emulsion

Kastutusemulsioon

Dip solution

Kastutuslahus

Dip suspension

Kastutussuspensioon

Pooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm,
mis koosneb alusest ning suurest hulgast selles
dispergeeritud tahke aine osakestest.
Manustatakse nahale.
Elastne üheannuseline ravimvorm, mis asetatakse
kahjustamata nahale lokaalse toime
saavutamiseks toimeaine(te) tungimisel läbi naha.

Tahke mitmeannuseline ravimvorm, mis on
pulbrina rõhu all olevas spreiklapiga või
spreipumbaga varustatud pakendis. Manustatakse
nahale.
Mitmeannuseline ravimvorm, mis on lahusena
rõhu all olevas spreiklapiga või spreipumbaga
varustatud pakendis. Manustatakse nahale.
Mitmeannuseline ravimvorm, mis on
suspensioonina rõhu all olevas spreiklapiga või
spreipumbaga varustatud pakendis. Manustatakse
nahale.
Tahke üheannuseline ravimvorm, enamasti
ümarvarva või koonuse kujuline pulk, mida
manustatakse nahale lokaalse toime
saavutamiseks. Nahapulk võib koosneda üksnes
toimeaine(te)st või alusest ja selles lahustunud
või dispergeerunud toimeainetest.
Vedel mitmeannuseline ravimvorm, milles üks või
mitu toimeainet on väikeste osakestena
dispergeeritud sobivas lahustis. Manustatakse
nahale.
Veterinaarias kasutamiseks mõeldud vedel
ravimvorm emulsioonina, mida manustatakse,
kastes teatud kehapiirkonda emulsiooni.
Veterinaarias kasutamiseks mõeldud vedel
ravimvorm, mida manustatakse, kastes teatud
kehapiirkonda lahusesse.
Veterinaarias kasutamiseks mõeldud vedel
ravimvorm suspensioonina, mida manustatakse,
kastes teatud kehapiirkonda suspensiooni.

vet

vet

Ear tag

Kõrvalipik

Gel

Geel

Impregnated dressing

Immutatud haavaside

Medicated nail lacquer

Ravimküünelakk

Medicated pendant

Ravimripats

Medicated plaster

Ravimplaaster

Ointment

Salv

Pooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm,
mis koosneb ühest või mitmest toimeainest ning
ühefaasilisest alusest. Toimeaine(d) on
lahustunud või dispergeeritud aluses, mis võib olla
nii hüdrofiilne, hüdrofoobne kui ka
vesiemulgeeritud. Manustatakse nahale. Teatud
juhtudel võib esineda ka toimeaine
transdermaalne imendumine.

Plaster for provocation test

Provokatsioonitesti plaaster

Provokatsioonitesti tegemisel kasutatav allergeen.

Poultice

Puderhautis

Pour-on emulsion

Kriipsuemulsioon

Pour-on solution

Kriipsulahus

Pour-on suspension

Kriipsususpensioon

Hüdrofiilne kuumalt kleepuv alus, milles tahked
või vedelad osakesed on dispergeeritud.
Puderhautis kantakse enamasti sobivale
sidumismaterjalile ning kuumutatakse enne
nahale asetamist.
Vedel ravimvorm, nahale valatav emulsioon, mida vet
kasutatakse ekto- ja/või endoparasiitide nakkuse
ennetamiseks ja raviks loomadel.
Kriipsuemulsioone kasutatakse tavaliselt
suuremates kogustes kui 5 ml.
Vedel ravimvorm, nahale valatav lahus, mida
vet
kasutatakse ekto- ja/või endoparasiitide nakkuse
ennetamiseks ja raviks loomadel. Kriipsulahuseid
kasutatakse tavaliselt suuremates kogustes kui 5
ml.
Vedel ravimvorm, nahale valatav suspensioon,
vet
mida kasutatakse ekto- ja/või endoparasiitide
nakkuse ennetamiseks ja raviks loomadel.
Kriipsususpensioone kasutatakse tavaliselt
suuremates kogustes kui 5 ml.

Powder for cutaneous solution

Nahalahuse pulber

Powder for dip solution

Kastutuslahuse pulber

Vastava vahendi külge kinnitatud ühe või mitme vet
toimeainega immutatud maatriks, mis kinnitatakse
looma kõrva külge. Toimeaine(d) vabanevad
difusioonil, mehaaniliselt või aurustudes pikema
aja vältel.
Pooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm. vet
Toimeaine(d) on lahustunud või dispergeeritud
sobiva geelistaja abil geelistatud ühefaasilises
vedelikaluses, mis võib olla nii hüdrofiilne kui ka
hüdrofoobne. Manustatakse nahale. Teatud
juhtudel võib esineda ka toimeaine
transdermaalne imendumine.
Marli või mõne muu sobiva materjali tükk või riba,
mis on immutatud vedela või poolvedela
ravimpreparaadiga ning mõeldud kutaanseks
kasutamiseks.
Vedel küüntele kantav ravimvorm, mis moodustab
lenduva lahusti aurustumisel laki.
Vastava vahendi külge kinnitatud ühe või mitme
toimeainega immutatud maatriks, mis
paigaldatakse näiteks ümber looma kaela.
Elastne üheannuseline ravimvorm, mis asetatakse vet
nahale enamasti lokaalse toime saavutamiseks.
Ravimplaaster koosneb toimeainet sisaldavast
kleepuvast alusest, mis on ühtlase kihina jaotatud
sobilikust looduslikust või sünteetilisest materjalist
valmistatud toetavale kihile. Kleepuv osa on
kaetud kaitsematerjaliga, mis eemaldatakse enne
ravimplaastri nahale asetamist. Ravimplaastreid
valmistatakse väga erineva suurusega, mh
suuremate lõigatavate lehtedena.

Tahke ravimvorm. Pulber, millest ettenähtud
vedelikus lahustades saadakse nahalahus.
Terminit kasutatakse ka lüofiliseeritud pulbrite
kohta.
Ühe või mitme komponendiga tahke ravimvorm,
mida lahustatakse ettenähtud vedelikus
kastutuslahuse saamiseks.

vet

Powder for solution for iontophoresis

Iontoforeesilahuse pulber

Powder for suspension for fish treatment

Kalade ravisuspensiooni pulber

Shampoo

Šampoon

Solution for iontophoresis

Iontoforeesilahus

Solution for skin-prick test
Solution for skin-scratch test

Naha torketesti lahus
Naha skarifikatsioonitesti lahus

Spot-on emulsion

Täpiemulsioon

Vedel ravimvorm, nahale kindlasse punkti kantav
emulsioon, mida kasutatakse ekto- ja/või
endoparasiitide nakkuse ennetamiseks ja raviks
loomadel. Täpiemulsioone kasutatakse tavaliselt
väiksemates kogustes kui 10 ml.

vet

Spot-on solution

Täpilahus

vet

Spot-on suspension

Täpisuspensioon

Vedel ravimvorm, nahale kindlasse punkti kantav
lahus, mida kasutatakse ekto- ja/või
endoparasiitide nakkuse ennetamiseks ja raviks
loomadel. Täpilahuseid kasutatakse tavaliselt
väiksemates kogustes kui 10 ml.
Vedel ravimvorm, nahale kindlasse punkti kantav
suspensioon, mida kasutatakse ekto- ja/või
endoparasiitide ärahoidmiseks või nendega
nakatunud loomade raviks. Täpisuspensioone
kasutatakse tavaliselt väiksemates kogustes kui
10 ml

Teat dip emulsion

Nisakastutusemulsioon

Vedel ravimvorm; nisadele manustatav emulsioon. vet
Nisad kastutatakse enne ja vajadusel pärast lüpsi,
et vähendada patogeensete mikroorganismide
populatsiooni nisade pinnal.

Teat dip solution

Nisakastutuslahus

Teat dip suspension

Nisakastutussuspensioon

Teat dip/spray solution

Nisakastutus/-sprei lahus

Vedel ravimvorm; nisadele manustatav lahus.
vet
Nisad kastutatakse enne ja vajadusel pärast lüpsi,
et vähendada patogeensete mikroorganismide
populatsiooni nisade pinnal.
Vedel ravimvorm; nisadele manustatav
vet
suspensioon. Nisad kastutatakse enne ja
vajadusel pärast lüpsi, et vähendada
patogeensete mikroorganismide populatsiooni
nisade pinnal.
Vedel ravimvorm, mis on kasutatav
vet
nisakastutuslahuse või nisasprei lahusena

Teat spray solution

Nisasprei, lahus

Transdermal gel

Transdermaalne geel

Tahke ravimvorm. Pulber, millest ettenähtud
vedelikus lahustades saadakse iontoforeesilahus.
Terminit kasutatakse ka lüofiliseeritud pulbrite
kohta.
Pulber suspensiooni valmistamiseks kalade
vet
ravimiseks immersioonil.
Vedel või pooltahke mitmeannuseline ravimvorm,
mida manustatakse peanahale hõõrudes ning
hiljem loputatakse veega. Veega hõõrudes
tekitavad šampoonid enamasti vahtu. Šampoonid
on lahused, suspensioonid või emulsioonid, mis
sisaldavad pindaktiivseid aineid.
Vesilahus transdermaalseks manustamiseks
iontoforeesil.
Torketesti tegemisel kasutatav allergeen.
Skarifikatsioonitesti tegemisel kasutatav allergeen.

Vedel ravimvorm; lahus mida pihustatakse
nisadele enne ja vajadusel pärast lüpsi, et
vähendada patogeensete mikroorganismide
populatsiooni nisade pinnal.
Pooltahke ühe- või mitmeannuseline
ravimvorm. Toimeaine(d) on lahustunud
või dispergeeritud sobiva geelistaja abil
geelistatud ühefaasilises vedelikaluses,
mis võib olla nii hüdrofiilne kui ka hüdrofoobne.
Transdermaalseid geele kasutatakse
transdermaalselt.

vet

vet

Transdermal patch

Transdermaalne plaaster

Elastne üheannuseline ravimvorm, mida
kasutatakse kahjustamata nahal, kus toimeaine
vabaneb pikema aja jooksul ja avaldab
süsteemset toimet. Transdermaalsed plaastrid
koosnevad tagalehest, millele on kinnitatud üht
või mitut toimeainet sisaldav mahuti ning mille
peal on survetundlik liim, mis tagab ravimi
adhesiooni nahka. Tagaleht on toimeine(te)le ning
tavaliselt ka veele läbimatu. Mahutisüsteemides
võivad toimeained olla lahustunud või
dispergeeritud pooltahkes aluses või tahkes
polümeermaatriksis, mis on nahast eraldatud
vabanemiskiirust mõjutava membraani abil.
Survetundlik liim võib olla kantud kogu
membraanile või mõnedesse kohtadesse
membraanil või ainult membraani ning tagalehe
äärele. Maatriksisüsteemid sisaldavad toimeainet
tahkes või pooltahkes maatriksis, mille omadused
mõjutavad toimeaine difusiooni kiirust nahka.
Maatriksisüsteem võib olla ka lahus või
dispersioon survetundlikus liimis. Toimeainet
vabastav plaastripool on kaetud kaitsva
pealistusmaterjaliga, mis enne plaastri nahale
asetamist eemaldatakse.

Transdermal solution

Transdermaalne lahus

Ühest või mitmest sobivas lahustis lahustatud
toimeainest koosnev mitmeannuseline ravimvorm
transdermaalseks manustamiseks. Terminit
kasutatakse vaid siis, kui terminid „kriipsulahus“,
„iontoforeesilahus“, “täpilahus“ ning
„transdermaalne sprei, lahus“ ei ole kohased.

Transdermal spray, solution

Transdermaalne sprei, lahus

Transdermal system

Transdermaalne süsteem

Mitmeannuseline ravimvorm spreiklapiga
rõhukonteineris või spreipumbaga varustatud
pakendis. Lahus on ette nähtud transdermaalseks
kasutamiseks.
Komponentide kogum toimeaine
transdermaalseks manustamiseks väliste jõudude
mõjul (nt elektrivool, keemiline reaktsioon).
Terminit ei kasutata transdermaalse plaastri
kohta.

Silmaravimvormid

Eye cream

Ingliskeelne termin

Eestikeelne termin
Silmakreem

Definitsioon
Vet*
Steriilsest kreemist koosnev pooltahke ühe- või
mitmeannuseline ravimvorm, mida manustatakse
silma. Võib olla pakendatud kokkupigistatavatesse
kanüüliga tuubidesse, mis sisaldavad kuni 5 g
kreemi, või sobivatesse üheannuselistesse
pakenditesse. Pakendi kuju või tuubi otsik
võimaldab ära hoida ravimi saastumise
manustamisel.
Steriilsest emulsioonist koosnev vedel ühe- või
mitmeannuseline ravimvorm, mida manustatakse
silma. Mitmeannuseline pakend võimaldab
mugavat tilkadena manustamist. Pakendi suurus
on tavaliselt 10 ml.

Eye drops, emulsion

Silmatilgad, emulsioon

Eye drops, powder and solvent for
solution

Silmatilkade pulber ja lahusti

Kahest konteinerist koosnev pakend, mis sisaldab
steriilset pulbrit ja steriilset lahustit, millest pulbri
lahustamisel lahustis valmistatakse silmatilgad.

Eye drops, powder and solvent for
suspension

Silmatilgad, suspensiooni pulber ja lahusti

Eye drops, prolonged-release

Toimeainet prolongeeritult vabastavad
silmatilgad

Kahest konteinerist koosnev pakend, mis sisaldab
steriilset pulbrit ja steriilset lahustit, millest pulbri
dispergeerimisel lahustis valmistatakse
silmatilgad.
Vedel steriilne ühe- või mitmeannuseline
ravimvorm, mida manustatakse silma, kus
toimeaine vabaneb pikema aja vältel.

Eye drops, solution

Silmatilgad, lahus

Steriilsest vesi- või õlilahusest koosnev vedel ühevõi mitmeannuseline ravimvorm, mida
manustatakse silma. Mitmeannuseline pakend
võimaldab mugavat tilkadena manustamist.
Pakendi suurus on tavaliselt 10 ml.

Eye drops, solvent for reconstitution

Silmatilkade lahusti

Eye drops, suspension

Silmatilgad, suspensioon

Steriilne lahusti, mida kasutatakse tavaliselt
lüofiliseeritud silmatilkade pulbri lahustamiseks.
Steriilsest vesi- või õlisuspensioonist koosnev
vedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, mida
manustatakse silma. Mitmeannuseline pakend
võimaldab mugavat tilkadena manustamist.
Pakendi suurus on tavaliselt 10 ml.

Eye gel

Silmageel

Eye gel in single-dose container
Eye lotion

Silmageel üheannuselises konteineris
Silmaloputuslahus

Eye lotion, solvent for reconstitution

Silmaloputuslahuse lahusti

Eye ointment

Silmasalv

Ophthalmic insert

Silmainsert

Ophthalmic strip

Silmaravimliistak

Steriilsest geelist koosnev pooltahke ühe- või
mitmeannuseline ravimvorm, mida manustatakse
silma. Võib olla pakendatud kokkupigistatavatesse
kanüüliga tuubidesse, mis sisaldavad kuni 5 g
geeli, või sobivatesse üheannuselistesse
pakenditesse. Pakendi kuju või tuubi otsik
võimaldab ära hoida ravimi saastumise
manustamisel.
Vedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm;
steriilne vesilahus silma pesemiseks või
loputamiseks.
Steriilne lahusti, mida kasutatakse tavaliselt
lüofiliseeritud silmaloputuslahuse pulbri
lahustamiseks.
Steriilsest salvist koosnev pooltahke ühe- või
mitmeannuseline ravimvorm, mida manustatakse
silma. Võivad olla pakendatud
kokkupigistatavatesse kanüüliga tuubidesse, mis
sisaldavad kuni 5 g salvi, või sobivatesse
üheannuselistesse pakenditesse. Pakendi kuju või
tuubi otsik võimaldab ära hoida ravimi saastumise
manustamisel.
Tahke sobiva suuruse ja kujuga steriilne
ravimvorm silma sidekesta kotti sisestamisel
lokaalse või okulaarse toime saavutamiseks
toimeaine(te) vabanemisel teatud aja jooksul.
Silmainsert koosneb toimeaine mahutist, mis on
varjatud maatriksis või piiratud tasemekontrolli
membraaniga. Pakendatud üksikult steriilsesse
pakendisse.
Steriilne üheannuseline ravimvorm. Sobivast
materjalist valmistatud toimeaine(te)ga
immutatud liistak, mis manustatakse silmamunale.

Kõrvaravimvormid

Ear cream

Ingliskeelne termin

Eestikeelne termin
Kõrvakreem

Definitsioon
Pooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm,
välisele kuulmekäigule kantav kreem. Vajadusel
kasutatakse kreemiga immutatud tampooni.

Ear drops, emulsion

Kõrvatilgad, emulsioon

Vedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm,
välisele kuulmekäigule kantav emulsioon.
Mitmeannuselised pakendid võivad olla pakendi
juurde kuuluva või eraldi soetatava tilgutiga. Tilku
ei manustata tingimata tilga kaupa vaid võib
manustada ka suurema kogusena

Ear drops, powder and solvent for
suspension

Kõrvatilgad, suspensiooni pulber ja lahusti

Kahest konteinerist koosnev pakend, mis sisaldab
pulbrit ja lahustit, millest pulbri dispergeerimisel
lahustis valmistatakse kõrvatilgad.

Ear drops, solution

Kõrvatilgad, lahus

Vedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm,
välisele kuulmekäigule kantav vesi- või õlilahus.
Mitmeannuselised pakendid võivad olla pakendi
juurde kuuluva või eraldi soetatava tilgutiga. Tilku
ei manustata tingimata tilga kaupa vaid võib
manustada ka suurema kogusena.

Vet*

Ear drops, solution in single-dose
container
Ear drops, suspension

Kõrvatilgad, lahus üheannuselises
konteineris
Kõrvatilgad, suspensioon

Ear drops, suspension in single-dose
container
Ear gel

Kõrvatilgad, suspensioon üheannuselises
konteineris
Kõrvageel

Ear ointment

Kõrvasalv

Pooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm,
välisele kuulmekäigule kantav salv. Vajadusel
kasutatakse salviga immutatud tampooni.

Ear powder

Kõrvapulber

Ear spray, emulsion

Kõrvasprei, emulsioon

Ear spray, solution

Kõrvasprei, lahus

Tahke mitmeannuseline ravimvorm, mis koosneb
ühest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast
välisele kuulmekäigule kantavast pulbrist.
Pakendile on paigaldatud sobiv aplikaator või
puhumisseade.
Vedel mitmeannuseline ravimvorm, välisele
kuulmekäigule pihustatav ravimemulsioon.
Pakendatud spreipumbaga pakendisse või
spreiklapiga varustatud rõhu all olevasse
pakendisse.
Vedel mitmeannuseline ravimvorm, välisele
kuulmekäigule pihustatav ravimlahus. Pakendatud
spreipumbaga pakendisse või spreiklapiga
varustatud rõhu all olevasse pakendisse.

Ear spray, suspension

Kõrvasprei, suspensioon

Ear stick

Kõrvapulk

Ear tampon

Kõrvatampoon

Ear wash, emulsion

Kõrvaloputusemulsioon

Ear wash, solution

Kõrvaloputuslahus

Vedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm,
välisele kuulmekäigule kantav vesi- või
õlisuspensioon. Mitmeannuselised pakendid
võivad olla pakendi juurde kuuluva või eraldi
soetatava tilgutiga. Tilku ei manustata tingimata
tilga kaupa vaid võib manustada ka suurema
kogusena.

Pooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm,
välisele kuulmekäigule kantav geel. Vajadusel
kasutatakse geeliga immutatud tampooni.

Vedel mitmeannuseline ravimvorm, välisele
kuulmekäigule pihustatav ravimsuspensioon.
Pakendatud spreipumbaga pakendisse või
spreiklapiga varustatud rõhu all olevasse
pakendisse.
Tahke üheannuseline koonilise kujuga ravimvorm
välisesse kuulmekäiku panemiseks, kus see sulab
või lahustub.
Tahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm
määratud ajaks välisesse kuulmekäiku
panemiseks. Koosneb ühe või mitme toimeainega
immutatud sobivast materjalist tampoonist.
Vedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm,
füsioloogilistes piirides oleva pH väärtusega
õlivesiemulsioon välise kuulmekäigu
puhastamiseks.
Vedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm,
füsioloogilistes piirides oleva pH väärtusega
vesilahus välise kuulmekäigu puhastamiseks.

Ninaravimvormid
Ingliskeelne termin

Lyophilisate and solvent for nasal drops,
suspension

Nasal cream

Eestikeelne termin
Definitsioon
Ninatilgad, suspensiooni lüofilisaat ja lahusti Veterinaarias kasutamiseks mõeldud, ühest või
mitmest külmkuivatatud pulbrist koosnev
ravimvorm, mis dispergeeritakse kaasas olevas
lahustis, et saada ninatilkadena manustatav
suspensioon.
Ninakreem
Pooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm;
õlivesi-tüüpi kreem, mida manustatakse ninna
lokaalse toime saavutamiseks. Tavaliselt
pakendatud ninaaplikaatoriga tuubi.

Nasal drops, emulsion

Ninatilgad, emulsioon

Nasal drops, solution

Ninatilgad, lahus

Vedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm;
sobiva aplikaatori abil ninna manustatav
emulsioon.
Vedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm;
sobiva aplikaatori abil ninna manustatav lahus.

Vet*
vet

Nasal drops, solution in single-dose
container

Nasal drops, suspension

Nasal gel

Ninatilgad, lahus üheannuselises konteineris Veterinaarias kasutamiseks mõeldud, ühest või
mitmest külmkuivatatud pulbrist koosnev
ravimvorm, mis dispergeeritakse kaasas olevas
lahustis, et saada ninatilkadena manustatav
suspensioon.
Ninatilgad, suspensioon
Vedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm;
sobiva aplikaatori abil ninna manustatav
suspensioon.
Ninageel
Pooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm;
hüdrofiilne geel, mida manustatakse ninna
lokaalse toime saavutamiseks. Tavaliselt
pakendatud ninaaplikaatoriga tuubi.

Nasal ointment

Ninasalv

Nasal powder

Ninapulber

Nasal spray, emulsion

Ninasprei, emulsioon

Vedel mitmeannuseline ravimvorm; nasaalseks
manustamiseks mõeldud emulsioon. Pakendatud
mõõteklapiga või ilma selleta rõhu all olevasse
pakendisse või spreipumbaga pakendisse.

Nasal spray, solution

Ninasprei, lahus

Vedel mitmeannuseline ravimvorm; nasaalseks
manustamiseks mõeldud lahus. Pakendatud
mõõteklapiga või ilma selleta rõhu all olevasse
pakendisse või spreipumbaga pakendisse.

Nasal spray, suspension

Ninasprei, suspensioon

Nasal stick

Ninapulk

Vedel mitmeannuseline ravimvorm; nasaalseks
manustamiseks mõeldud suspensioon.
Pakendatud mõõteklapiga või ilma selleta rõhu all
olevasse pakendisse või spreipumbaga
pakendisse.
Tahke üheannuseline enamasti ümarvarva või
koonuse kujuline ravimvorm, mida manustatakse
nasaalselt lokaalse toime saavutamiseks.

Nasal wash

Ninaloputuslahus

Vedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm;
enamasti isotooniline lahus ninaõõne
puhastamiseks.

Effervescent vaginal tablet

Eestikeelne termin
Kihisev vaginaaltablett

Definitsioon
Vaginaaltabletist koosnev tahke üheannuseline
ravimvorm, milles sisalduvad happelised ained ja
karbonaadid või vesinikkarbonaadid reageerivad
vesikeskkonnas kiiresti, vabastades
süsihappegaasi.

Medicated vaginal tampon

Vaginaalravimtampoon

Pessary

Vaginaalsuposiit

Tablet for vaginal solution

Vaginaallahuse tablett

Üheannuseline tahke piiratud ajaks tuppe
sisestatav ravimvorm. Valmistatakse sobivast
materjalist ja immutatakse toimeainega.
Tahke üheannuseline ümara kujuga ravimvorm,
mis saadakse toimeaine lahuse või dispersiooni
vormivalamisel koos sobiva alusega.
Manustatakse vaginaalselt lokaalse toime
saavutamiseks.
Tahke üheannuseline ravimvorm; vaginaallahuse
valmistamiseks mõeldud lahustatav tablett. Võib
sisaldada lahustumist soodustavaid aineid.

Vaginal capsule, hard

Vaginaalkõvakapsel

Vaginal capsule, soft

Vaginaalpehmekapsel

Pooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm;
salv, mida manustatakse ninna lokaalse toime
saavutamiseks. Tavaliselt pakendatud
ninaaplikaatoriga tuubi.
Tahke mitmeannuseline ravimvorm; üht või mitut
tahket toimeainet sisaldav ninaõõnde pihustatav
pulber.

Vaginaalsed ravimvormid
Ingliskeelne termin

Tahke üheannuseline sobiva suuruse ja kujuga
kõva kesta sees olev ravimvorm, mida
manustatakse vaginaalselt lokaalse toime
saavutamiseks.
Tahke üheannuseline sobiva suuruse ja kujuga
pehme kesta sees olev ravimvorm, mida
manustatakse vaginaalselt lokaalse toime
saavutamiseks.

Vet*

Vaginal cream

Vaginaalkreem

Vaginal delivery system

Vaginaalravivahend

Vaginal emulsion

Vaginaalemulsioon

Vaginal foam

Vaginaalvaht

Vaginal gel

Vaginaalgeel

Vaginal ointment

Vaginaalsalv

Vaginal solution

Vaginaallahus

Vaginal suspension

Vaginaalsuspensioon

Vaginal tablet

Vaginaaltablett

Pooltahke üheannuseline ravimvorm; sobiva
aplikaatoriga pakendis olev kreem, mida
manustatakse vaginaalselt lokaalse toime
saavutamiseks.
Ravimi manustamise süsteem, mis paigaldatakse
tuppe, kus see vabastab oma sisaldise pikema aja
jooksul. Terminit ei kasutata
vaginaalravimtampooni kohta.
Vedel üheannuseline ravimvorm; sobiva
aplikaatoriga pakendis olev emulsioon, mida
manustatakse vaginaalselt lokaalse toime
saavutamiseks.
Vedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, mis
koosneb toimeaine(te) lahusest ja suurest hulgast
selles dispergeeritud gaasist, mis on pakendatud
sobiva aplikaatoriga varustatud pakendisse.
Vaginaalseks kasutamiseks, näiteks
kontratseptsiooniks.
Pooltahke üheannuseline ravimvorm; sobiva
aplikaatoriga pakendis olev geel, mida
manustatakse vaginaalselt lokaalse toime
saavutamiseks.
Pooltahke üheannuseline ravimvorm; sobiva
aplikaatoriga pakendis olev salv, mida
manustatakse vaginaalselt lokaalse toime
saavutamiseks.
Vedel üheannuseline ravimvorm; sobiva
aplikaatoriga pakendis olev lahus, mida
manustatakse vaginaalselt lokaalse toime
saavutamiseks.
Vedel üheannuseline ravimvorm; sobiva
aplikaatoriga pakendis olev suspensioon, mida
manustatakse vaginaalselt lokaalse toime
saavutamiseks.
Tahke üheannuseline ravimvorm; enamasti
katmata või õhukese polümeerikattega tablett,
mida manustatakse vaginaalselt lokaalse toime
saavutamiseks. Tavaliselt suuremad ja teistsuguse
kujuga kui suukaudsed tabletid.

Rektaalsed ravimvormid

Concentrate for rectal solution

Ingliskeelne termin

Eestikeelne termin
Rektaallahuse kontsentraat

Definitsioon
Vet*
Vedel ravimvorm, millest saadakse rektaallahus,
lahjendades kontsentraati ettenähtud vedelikuga.

Powder for rectal solution

Rektaallahuse pulber

Powder for rectal suspension

Rektaalsuspensiooni pulber

Rectal capsule

Rektaalkapsel

Tahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest
tahket toimeainet sisaldavast pulbrist, millest
saadakse rektaallahus, lahustades pulbrit
ettenähtud vedelikus.
Tahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest
tahket toimeainet sisaldavast pulbrist, millest
saadakse rektaalsuspensioon, dispergeerides
pulbrit ettenähtud vedelikus.
Tahke üheannuseline ravimvorm, rektaalseks
manustamiseks sobiva pikerguse kujuga
pehmekapsel. Kapsli sisu on vedel või pooltahke
ning kapsel võib olla kaetud libiainega.

Rectal cream

Rektaalkreem

Pooltahke ravimvorm; enamasti üheannuselises
sobiva aplikaatoriga varustatud pakendis olev
emulsioon, mida manustatakse rektaalselt
lokaalse toime saavutamiseks.

Rectal emulsion

Rektaalemulsioon

Vedel üheannuseline ravimvorm, rektaalselt ravi
või diagnostilisel eesmärgil kasutatav emulsioon.
Pakendatud 2,5–2000 ml suurustesse
pakenditesse, mis võivad olla varustatud
aplikaatoriga.

Rectal foam

Rektaalvaht

Vedel üheannuseline ravimvorm, mis koosneb
toimeaine(te) lahusest ja suurest hulgast selles
dispergeeritud gaasist, mis on pakendatud rõhu
all olevasse sobiva aplikaatoriga varustatud
pakendisse. Manustatakse rektaalselt lokaalse
toime saavutamiseks.

Rectal gel

Rektaalgeel

Pooltahke ravimvorm; enamasti üheannuselises
sobiva aplikaatoriga varustatud pakendis olev
geel, mida manustatakse rektaalselt lokaalse
toime saavutamiseks.

Rectal ointment

Rektaalsalv

Pooltahke ravimvorm; enamasti üheannuselises
sobiva aplikaatoriga varustatud pakendis olev
salv, mida manustatakse rektaalselt lokaalse
toime saavutamiseks.

Rectal solution

Rektaallahus

Rectal suspension

Rektaalsuspensioon

Rectal tampon

Rektaaltampoon

Suppository

Rektaalsuposiit

Vedel üheannuseline ravimvorm, rektaalselt ravi
või diagnostilisel eesmärgil kasutatav lahus.
Pakendatud 2,5–2000 ml suurustesse
pakenditesse, mis võivad olla varustatud
aplikaatoriga.
Vedel üheannuseline ravimvorm, rektaalselt ravi
või diagnostilisel eesmärgil kasutatav suspensioon
Pakendatud 2,5–2000 ml suurustesse
pakenditesse, mis võivad olla varustatud
aplikaatoriga.
Tahke üheannuseline ravimvorm, mis
manustatakse ettenähtud ajaks pärakusse
lokaalse toime saavutamiseks. Rektaaltampoonid
koosnevad sobivast toimeaine(te)ga immutatud
materjalist.
Tahke üheannuseline ravimvorm, mille kuju,
suurus ja konsistents on sobivad selle rektaalseks
manustamiseks. Suposiidid sisaldavad üht või
mitut toimeainet lahustatuna või dispergeerituna
sobivas massis, mis võib olla lahustuv, vees
dispergeeruv või sulada kehatemperatuuril.

Tablet for rectal solution

Rektaallahuse tablett

Tablet for rectal suspension

Rektaalsuspensiooni tablett

Tahke üheannuseline ravimvorm; katmata tablett,
millest saadakse rektaallahus, lahustades tabletti
ettenähtud vedelikus.
Tahke üheannuseline ravimvorm, tavaliselt
katmata tablett, millest saadakse
rektaalsuspensioon, dispergeerides tabletti
ettenähtud vedelikus.

Inhaleeritavad ravimvormid

Inhalation gas

Ingliskeelne termin

Eestikeelne termin
Inhalatsioonigaas

Definitsioon
Selle termini kasutamine ei ole soovitatav.
Soovituslik on kasutada termineid "meditsiiniline
surugaas", "krüogeenne meditsiiniline gaas" ja
"meditsiiniline vedelgaas".

Inhalation powder

Inhalatsioonipulber

Tahke mitmeannuseline ravimvorm, mis koosneb
ühest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast
pulbrist, mida manustatakse kindlat annust tagava
mehhanismiga varustatud inhalaatori abil.

Inhalation powder, hard capsule

Inhalatsioonipulber kõvakapslis

Inhalation powder, pre-dispensed

Annustatud inhalatsioonipulber

Tahke üheannuseline ravimvorm, mis koosneb
ühest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast
inhaleeritavast pulbrist kõvakapslis. Kapsel
paigutatakse aerosooli tekitamiseks
pulbriinhalaatorisse.
Tahke üheannuseline ravimvorm, mis koosneb
ühest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast
inhaleeritavast pulbrist, mis on pakendatud
muusse sobivasse vormi peale kõvakapsli.
Ravimvorm paigutatakse aerosooli tekitamiseks
pulbriinhalaatorisse.

Vet*

Inhalation vapour, capsule

Inhalatsiooniaur, kapsel

Inhalation vapour, liquid

Inhalatsiooniaur, vedelik

Inhalation vapour, ointment

Inhalatsiooniaur, salv

Inhalation vapour, powder

Inhalatsiooniaur, pulber

Inhalation vapour, solution

Inhalatsiooniaur, lahus

Vedel ravimvorm; lahus, mida kasutatakse
inhalatsiooniauru tegemiseks, et sissehingamisel
saavutada lokaalne toime. Aur tekitatakse
tavaliselt lahuse lisamisel kuuma vette.

Inhalation vapour, tablet

Inhalatsiooniaur, tablett

Tahke ravimvorm inhalatsiooniauru tegemiseks, et
sissehingamisel saavutada lokaalne toime. Aur
tekitatakse tavaliselt tableti lisamisel kuuma vette.

Nebuliser emulsion

Nebuliseeritav emulsioon

Inhalatsiooniemulsioonist koosnev vedel
ravimvorm, mida manustatakse aerosoolina
kestva või kindlat annust tagava pulveriseerimise
teel lokaalse või süsteemse toime saavutamiseks.

Nebuliser solution

Nebuliseeritav lahus

Inhalatsioonilahusest koosnev vedel ravimvorm,
mida manustatakse aerosoolina kestva või kindlat
annust tagava pulveriseerimise teel.

Nebuliser suspension

Nebuliseeritav suspensioon

Powder for nebuliser solution

Nebuliseeritava lahuse pulber

Powder for nebuliser suspension

Nebuliseeritava suspensiooni pulber

Inhalatsioonisuspensioonist koosnev vedel
ravimvorm, mida manustatakse aerosoolina
kestva või kindlat annust tagava pulveriseerimise
teel.
Tahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest
tahket toimeainet sisaldavast pulbrist, millest
saadakse nebuliseeritav lahus, lahustades pulbrit
ettenähtud vedelikus.
Tahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest
tahket toimeainet sisaldavast pulbrist, millest
saadakse nebuliseeritav suspensioon,
dispergeerides pulbrit ettenähtud vedelikus.

Pressurised inhalation, emulsion

Inhalatsiooniaerosool, emulsioon

Pressurised inhalation, solution

Inhalatsiooniaerosool, lahus

Pressurised inhalation, suspension

Inhalatsiooniaerosool, suspensioon

Kapslist koosnev tahke ravimvorm, mida
kasutatakse inhalatsiooniauru tegemiseks, et
sissehingamisel saavutada lokaalne toime. Aur
tekitatakse tavaliselt kas kapsli või selle sisu
lisamisel kuuma vette.
Puhtal kujul vedelast toimeainest koosnev vedel
ravimvorm, näiteks eeterlikud õlid.
Inhalatsiooniaur tekitatakse vedeliku lisamisel
kuuma vette.
Pooltahke ravimvorm; salv, mida kasutatakse
inhalatsiooniauru tegemiseks, et sissehingamisel
saavutada lokaalne toime.
Ühest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast
pulbrist koosnev tahke ravimvorm, mida
kasutatakse inhalatsiooniauru tegemiseks, et
sissehingamisel saavutada lokaalne toime. Aur
tekitatakse tavaliselt pulbri lisamisel kuuma vette.

Inhalatsiooniemulsioonist koosnev vedel
mitmeannuseline ravimvorm, mis on pakendatud
rõhu all olevasse mõõteklapiga varustatud
pakendisse.
Inhalatsioonilahusest koosnev vedel
mitmeannuseline ravimvorm, mis on pakendatud
rõhu all olevasse mõõteklapiga varustatud
pakendisse.
Inhalatsioonisuspensioonist koosnev vedel
mitmeannuseline ravimvorm, mis on pakendatud
rõhu all olevasse mõõteklapiga varustatud
pakendisse.

Parenteraalsed ravimvormid

Concentrate for solution for infusion

Ingliskeelne termin

Eestikeelne termin
Infusioonilahuse kontsentraat

Concentrate for solution for injection

Süstelahuse kontsentraat

Definitsioon
Vedel steriilne ravimvorm; vesilahus millest
saadakse süstelahus ettenähtud vedelikuga
lahjendamisel. Võib lisada infusioonilahusele
manustamise ajal.
Vedel steriilne ravimvorm, millest valmistatakse
ettenähtud vedelikus lahustamisel süstelahus.

Vet*

Dispersion for infusion

Infusioonidispersioon

Kahest või enamast faasist koosnev steriilne
ravimvorm, milles vähemalt üks faas on
dispergeeritud vedelfaasis. Manustatakse tavaliselt
suurtes kogustes enamasti vereringesse. Terminit
kasutatakse ainult siis kui termin
infusiooniemulsioon ei ole kohane. Terminit ei
kasutata tahkete suspensioonide kohta.

Emulsion for infusion

Infusiooniemulsioon

Steriilne õlivesiemulsioonist koosnev ravimvorm,
mis on ette nähtud, tavaliselt suurtes kogustes,
enamasti vereringesse viimiseks.

Emulsion for injection

Süsteemulsioon

Gel for injection

Süstegeel

Lyophilisate for solution for infusion

Infusioonilahuse lüofilisaat

Lyophilisate for solution for injection

Süstelahuse lüofilisaat

Lyophilisate for suspension for injection

Süstesuspensiooni lüofilisaat

Emulsioonist koosnev ühe- või mitmeannuseline
steriilne ravimvorm, mida manustatakse
süstimisel.
Hüdrofiilsest geelist koosnev ühe- või
mitmeannuseline steriilne ravimvorm, kindlasse
koesse või organisse süstimiseks.
Lüofiliseeritud ravimvorm, mis enne infusioonil
manustamist lahustatakse sobivas lahustis.
Tahke steriilne ravimvorm, lüofiliseeritud pulber
veterinaarias kasutamiseks. Süstelahuse
saamiseks lahustatakse pulber ettenähtud
lahustis.
Tahke steriilne ravimvorm, lüofiliseeritud pulber
veterinaarias kasutamiseks. Süstesuspensiooni
valmistamiseks dispergeeritakse pulber
ettenähtud lahustis.

Powder and solvent for emulsion for
injection
Powder and solvent for solution for
infusion

Süsteemulsiooni pulber ja lahusti
Infusioonilahuse pulber ja lahusti

Kahest konteinerist koosnev pakend, mis sisaldab
steriilset pulbrit (k.a lüofiliseeritud pulbrid) ja
steriilset lahustit, millest pulbri lahustamisel
lahustis valmistatakse infusioonilahus.

Powder and solvent for solution for
injection

Süstelahuse pulber ja lahusti

Kahest konteinerist koosnev pakend, mis sisaldab
steriilset pulbrit (k.a lüofiliseeritud pulbrid) ja
steriilset lahustit, millest pulbri lahustamisel
lahustis valmistatakse süstelahus.

Powder and solvent for suspension for
injection

Süstesuspensiooni pulber ja lahusti

Kahest konteinerist koosnev pakend, mis sisaldab
steriilset pulbrit (k.a lüofiliseeritud pulbrid) ja
steriilset lahustit, millest pulbri dispergeerimisel
lahustis valmistatakse süstesuspensioon.

Powder for concentrate
Powder for dispersion for infusion

Kontsentraadi pulber
Infusioonidispersiooni pulber

Powder for solution for infusion

Infusioonilahuse pulber

Powder for solution for injection

Süstelahuse pulber

Powder for suspension for injection

Süstesuspensiooni pulber

Prolonged-realease suspension for
injection

Toimeainet prolongeeritult vabastav
süstesuspensioon

Solution for cardioplegia

Kardiopleegialahus

Solution for infusion

Infusioonilahus

Tahke ravimvorm. Pulber, mida ettenähtud
vedelikus dispergeerides saadakse
infusioonidispersioon. Terminit kasutatakse ka
Tahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ühest või
mitmest tahket toimeainet sisaldavast pulbrist (k.a
lüofiliseeritud pulbrid), millest saadakse
infusioonilahus, lahustades pulbrit ettenähtud
vedelikus.
Tahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ühest või
mitmest tahket toimeainet sisaldavast pulbrist (k.a
lüofiliseeritud pulbrid), millest saadakse
süstelahus, lahustades pulbrit ettenähtud
vedelikus.
Tahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ühest või
mitmest tahket toimeainet sisaldavast pulbrist (k.a
lüofiliseeritud pulbrid), millest saadakse
süstesuspensioon, lahustades pulbrit ettenähtud
vedelikus.
Suspensioonist koosnev ühe- või mitmeannuseline
steriilne ravimvorm, mida
manustatakse süstimisel. Toimeaine vabaneb
pikema aja vältel.
Steriilne vesilahus, mis on mõeldud südame
seiskamiseks südameoperatsiooni käigus. Mõned
preparaadid võivad enne manustamist vajada
kokku segamist teiste preparaatidega, näiteks pH
Steriilne vesilahus, mis on ette nähtud, tavaliselt
suurtes kogustes, enamasti vereringesse
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Solution for infusion in administration
system

Infusioonilahus manustamis-süsteemis

Solution for infusion in pre-filled syringe

Infusioonilahus süstlis

Solution for injection

Süstelahus

Solvent for parenteral use

Süsteravimi lahusti

Suspension for injection

Süstesuspensioon

Steriilne lahus, tavaliselt suurtes kogustes,
vereringesse viimiseks süsteemis, mis vajab enne
ravimi manustamist seadistamist.

Lahusest koosnev ühe- või mitmeannuseline
steriilne ravimvorm, mida manustatakse
süstimisel.
Vedel steriilne ravimvorm, mida kasutatakse
lahustina süsteravimi valmistamisel.
Suspensioonist koosnev ühe- või mitmeannuseline
steriilne ravimvorm, mida manustatakse
süstimisel.

Implantaadid

Implant

Ingliskeelne termin

Eestikeelne termin
Implantaat

Definitsioon
Vet*
Tahke steriilne ravimvorm, mille suurus ja kuju
sobivad parenteraalseks siirdamiseks. Võib olla
valmistatud vormivalamisel vm meetodil, v.a
kokkupressimine. Iga implantaat on steriilses
pakendis, mis võib olla varustatud
paigaldusseadmega. Kasutatakse lokaalse või
süsteemse toime saavutamiseks pikema aja vältel.

Implantation chain

Implantatsioonikett

Tahke steriilne ravimvorm, mis koosneb
mittedegradeeritud niidile paigutatud väikestest
keradest moodustatud ketist, mis võimaldab keti
ülejäägid pärast kindlat toimeaega eemaldada.
Iga implantatsioonikett on steriilses pakendis.
Implantatsiooniketti kasutatakse lokaalse või
süsteemse toime saavutamiseks pikema aja vältel.

Implantation suspension
Implantation tablet

Implantatsiooni-suspensioon
Implantatsioonitablett

Suspensioon kehasse siirdamiseks.
Tahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ainult
tahkest toimeainest või segust, mille koostises
toimeaine on. Valmistatud pressimisel sobiva
suuruse ja kujuga enamasti nahaaluseks
manustamiseks ettenähtud implantaadiks. Iga
implantatsioonitablett on eraldi steriilses pakendis.
Implantatsioonitabletid vabastavad toimeainet
pikema aja vältel lokaalse või süsteemse toime
saavutamiseks.

Implantation matrix

Implantatsioonimaatriks

Vedelikuga immutatud adsorbenti (näiteks
kollageeni) sisaldav organismi implanteeritav
tahke steriilne ravimvorm.
Implantatsioonimaatriksid vabastavad
toimeainet(id) võimalikult pika aja jooksul,
omades enamasti lokaalset toimet. Tavaliselt
maatriks imendub aja jooksul.

Powder and solvent for implantation paste Implantatsioonipasta pulber ja lahusti

Kahest konteinerist koosnev pakend, mis sisaldab
steriilset pulbrit ja steriilset lahustit, millest
valmistatakse pastataoline dispersioon organismi
siirdamiseks lokaalse või süsteemse toime
saavutamiseks pikema aja vältel.

Ravimvormid dialüüsiks

Concentrate for haemodialysis solution

Ingliskeelne termin

Eestikeelne termin
Hemodialüüsilahuse kontsentraat

Solution for haemodiafiltration

Hemodiafiltratsioonilahus

Solution for haemodialysis

Hemodialüüsilahus

Definitsioon
Elektrolüütide vesilahus, millest vastava
kvaliteediga veega lahjendamisel saadakse
hemodialüüsilahus. Võib olla lisatud glükoosi.
Steriilne vesilahus parenteraalseks
manustamiseks. Lahus sisaldab elektrolüüte
kontsentratsioonis, mis on ligilähedane plasma
elektrolüütilisele koostisele. Võib olla lisatud
glükoosi.
Elektrolüütide vesilahus, kus elektrolüütide
kontsentratsioon on ligilähedane plasma
elektrolüütilisele koostisele. Võib olla lisatud
glükoosi.

Vet*

Solution for haemofiltration

Hemofiltratsioonilahus

Solution for peritoneal dialysis

Peritoneaaldialüüsilahus

Steriilne vesilahus parenteraalseks
manustamiseks. Lahus sisaldab elektrolüüte
kontsentratsioonis, mis on ligilähedane plasma
elektrolüütilisele koostisele. Võib olla lisatud
glükoosi.
Steriilne vesilahus intraperitoneaalseks
manustamiseks. Lahus sisaldab elektrolüüte
kontsentratsioonis, mis on ligilähedane plasma
elektrolüütilisele koostisele, ja erinevas
kontsentratsioonis glükoosi või teisi sobivaid
osmootseid aineid.

Intravesikaalsed ja uretraalsed
ravimvormid

Bladder irrigation

Ingliskeelne termin

Eestikeelne termin
Põieloputuslahus

Intravesical solution

Intravesikaallahus

Powder for bladder irrigation

Põieloputuslahuse pulber

Solution for intravesical use

Intravesikaallahus

Urethral gel

Uretraalgeel

Urethral stick

Uretraalpulk

Definitsioon
Vet*
Steriilne ravimvorm; steriliseeritud vesi või
vesilahus kusepõie loputamiseks.
Vesilahus intravesikaalseks manustamiseks sobiva
aplikaatori abil. Terminit ei kasutata
põieloputuslahuse kohta.
Tahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ühest või
mitmest tahket toimeainet sisaldavast pulbrist,
mille steriilses vees lahustamisel saadakse
põieloputuslahus.
Selle termini kasutamine ei ole soovitatav. Termini
asemel soovitatav kasutada terminit "Intravesical
solution - Intravesikaallahus"
Pooltahke ravimvorm; sobiva aplikaatori abil
uretraalselt manustatav geel.
Tahke üheannuseline steriilne ravimvorm
ureetrasse sisestamiseks. Uretraalpulgad on
ureetra mõõtmetele vastava suuruse ja kujuga.
Valmistatakse pressimisel või vormivalamisel.

Trahheopulmonaalsed ravimvormid

Endotracheopulmonary instillation,
powder and solvent for solution

Ingliskeelne termin

Eestikeelne termin
Endotrahheopulmonaalse
instillatsioonilahuse pulber ja lahusti

Endotracheopulmonary instillation,
powder and solvent for suspension

Endotrahheopulmonaalse
instillatsioonisuspensiooni pulber ja lahusti

Endotracheopulmonary instillation,
powder for solution

Endotrahheopulmonaalse
instillatsioonilahuse pulber

Endotracheopulmonary instillation,
solution

Endotrahheopulmonaalne instillatsioonilahus Vedel ravimvorm; trahhea ja/või bronhide
instillatsiooniks mõeldud vesilahus. Terminit ei
kasutata inhalatsiooniks kasutatavate
ravimvormide kohta.
Endotrahheopulmonaalne
Vedel ravimvorm; trahhea ja/või bronhide
instillatsioonisuspensioon
instillatsiooniks mõeldud vesisuspensioon.
Terminit ei kasutata inhalatsiooniks kasutatavate
ravimvormide kohta.

Endotracheopulmonary instillation,
suspension

Definitsioon
Vet*
Kahest konteinerist koosnev pakend, mis sisaldab
pulbrit või pulbrite segu ja lahustit
endotrahheopulmonaallahuse valmistamiseks.
Kahest konteinerist koosnev pakend, mis sisaldab
pulbrit või pulbrite segu ja lahustit
endotrahheopulmonaalsuspensiooni
valmistamiseks.
Tahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest
tahket toimeainet sisaldavast pulbrist, millest
valmistatakse endotrahheopulmonaallahus,
lahustades pulbrit ettenähtud lahustis.

Endotservikaalsed ravimvormid

Endocervical gel

Ingliskeelne termin

Eestikeelne termin
Endotservikaalgeel

Definitsioon
Vet*
Pooltahke ravimvorm; sobiva aplikaatori abil
endotservikaalseks manustamiseks mõeldud geel.

Powder and solvent for endocervical gel

Endotservikaalgeeli pulber ja lahusti

Kahest konteinerist koosnev pakend, mis sisaldab
pulbrit või pulbrite segu ja lahustit
endotservikaalgeeli valmistamiseks.

Eestikeelne termin

Definitsioon

Intramammaarsed ravimvormid
Ingliskeelne termin

Vet*

Intramammary emulsion

Intramammaaremulsioon

Vedel steriilne ravimvorm; üht või mitut
vet
toimeainet sisaldav emulsioon intramammaarseks
manustamiseks. Pakendatud udarasüstaldesse,
mida kasutatakse ühekordseks emulsiooni
viimiseks nisajuhasse.

Intramammary ointment

Intramammaarsalv

Pooltahke steriilne ravimvorm; üht või mitut
vet
dispergeeritud toimeainet sisaldav salv
intramammaarseks manustamiseks. Pakendatud
udarasüstaldesse, mida kasutatakse ühekordseks
salvi viimiseks nisajuhasse.

Intramammary solution

Intramammaarlahus

vet

Intramammary suspension

Intramammaarsuspensioon

Vedel steriilne ravimvorm; üht või mitut
toimeainet sisaldav lahus intramammaarseks
manustamiseks. Pakendatud udarasüstaldesse,
mida kasutatakse ühekordseks lahuse viimiseks
nisajuhasse.
Vedel steriilne ravimvorm; üht või mitut sobivas
kandjas dispergeeritud toimeainet sisaldav
suspensioon intramammaarseks manustamiseks.
Pakendatud udarasüstaldesse, mida kasutatakse
ühekordseks suspensiooni viimiseks nisajuhasse.

Teat stick

Nisapulk

Tahke üheannuseline ravimvorm looma
nisajuhasse paigutamiseks.

vet

Intrauterine capsule

Eestikeelne termin
Intrauteriinkapsel

Definitsioon
Tahke üheannuseline ravimvorm pehmekapslina,
mis sisaldab vedelat või poolvedelat ravimvormi
intrauteriinseks manustamiseks. Termin hõlmab
ka toimeainet pikema aja vältel vabastavaid
ravimvorme.

Vet*
vet

Intrauterine delivery system

Intrauteriinne ravivahend

Tahke üheannuseline manustamissüsteem ravimi
intrauteriinseks manustamiseks. Süsteem
vabastab toimeaine(d) pikema aja vältel.

Intrauterine emulsion

Intrauteriinemulsioon

Intrauterine solution

Intrauteriinlahus

Intrauterine suspension

Intrauteriinsuspensioon

Vedel intrauteriinseks manustamiseks mõeldud
vet
ravimvorm; üht või mitut toimeainet sisaldav
emulsioon.
Vedel intrauteriinseks manustamiseks mõeldud
vet
ravimvorm; lahus, kus üks või mitu toimeainet on
lahustatud sobivas lahustis.
Vedel intrauteriinseks manustamiseks mõeldud
vet
ravimvorm; suspensioon, kus üks või mitu
toimeainet on dispergeeritud sobivas lahustis.

Intrauterine tablet

Intrauteriintablett

Tahke üheannuseline ravimvorm;
kokkupressimisel või vormivalamisel valmistatud
emakasse manustamiseks sobiva suuruse ja
kujuga tablett. Termin hõlmab ka toimeainet
pikema aja vältel vabastavaid ravimvorme.

vet

Bee smoke paper

Eestikeelne termin
Mesilaste suitsupaber

Vet*
vet

Bee smoke stick

Mesilaste suitsupulk

Bee-hive gel

Taru ravimgeel

Bee-hive strip

Taru ravimriba

Definitsioon
Tahke ravimvorm; immutatud paber, mille
süütamisel eraldub üht või mitut toimeainet
sisaldav suits.
Tahke ravimvorm, mille süütamisel eraldub üht
või mitut toimeainet sisaldav suits.
Pooltahke mitmeannuseline ravimvorm
veterinaarias kasutamiseks; geel, millest
toimeaine vabanemine toimub aurustumise või
füüsilise kontakti teel pikema aja vältel.
Tahke ravimvorm; toimeaine(te)ga immutatud
maatriks, kust toimeaine vabanemine toimub
aurustumisel või füüsilise kontakti tõttu pikema
aja vältel.

vet

Intrauteriinsed ravimvormid
Ingliskeelne termin

Keskkonnakaudsed ravimvormid
Ingliskeelne termin

vet
vet

vet

Nebulisation solution

Nebuliseerimislahus

Nebulisaatoris aorosooliks muudetav üht või mitut vet
toimeainet sisaldav lahus massmedikatsiooniks.
Üksikloomade raviks mõeldud ravimvormide osas
vt inhaleeritavad ravimvormid.

Eestikeelne termin
Meditsiiniline surugaas

Medicinal gas, cryogenic

Krüogeenne meditsiiniline gaas

Medicinal gas, liquefied

Meditsiiniline vedelgaas

Definitsioon
Rõhu all gaas, mis on temperatuuril -50 °C
gaasilises olekus.
Gaas, mis vedeldub 1,013 baari juures
temperatuuril alla -150 °C.
Rõhu all gaas, mis on temperatuuril -50 °C
osaliselt vedel.

Vet*

Medicinal gas, compressed

Eestikeelne termin
Antikoagulant ja veresäilituslahus

Definitsioon
Kehavälise verega segatav steriilne vesilahus.

Vet*

Hambaproteesi lakk

Vedel ravimvorm, mis hambaproteesidele kantuna
moodustab laki.
Süsteem, mis koosneb kahest või enamast faasist.
Terminit kasutatakse vaid juhul kui terminid
"suspensioon" ja "emulsioon" ei ole kohased.

Meditsiinilised gaasid
Ingliskeelne termin

Mitmesugused muud ravimvormid
Ingliskeelne termin

Anticoagulant and preservative solution
for blood
Denture lacquer
Dispersion

Dispersioon

Gastroenteral emulsion

Gastrointestinaalemulsioon

Gastroenteral solution

Gastrointestinaallahus

Gastroenteral suspension

Gastrointestinaalsuspensioon

Impregnated pad

Immutatud tampoon

Impregnated plug

Immutatud tomp

Intestinal gel

Intestinaalgeel

Intraperitoneal solution

Intraperitoneaallahus

Irrigation solution

Loputuslahus

Kit for radiopharmaceutical preparation

Radiofarmatseutiline komplekt

Toode, millest enamasti enne manustamist
moodustatakse lõplik radiofarmatseutikum või
mida kombineeritakse radionukliididega, et saada
lõplik radiofarmatseutikum. Kui toote
radiofarmatseutiline olemus on üheselt mõistetav,
siis võib sõna "radiofarmatseutiline" ära jätta.
Kombinatsioone teiste standardterminitega ei ole
soovitatav kasutada.

Living tissue equivalent

Eluskoe ekvivalent

Lyophilisate for oculonasal suspension

Okulonasaalsuspensiooni lüofilisaat

Koekultuurist saadud eluskude, mida kasutatakse
kehakudede taastamiseks. Vastav kude, nagu
epiderm, derma, kõhr või lihas, tuleb ära
nimetada.
Tahke ravimvorm. Lüofiliseeritud pulber, mida
ettenähtud vedelikus dispergeerides saadakse
okulonasaaldispersioon.

Emulsioonist koosnev vedel ravimvorm, mida
manustatakse sobiva aplikaatori abil makku või
kaksteistsõrmiksoolde.
Lahusest koosnev vedel ravimvorm, mida
manustatakse sobiva aplikaatori abil makku või
kaksteistsõrmiksoolde.
Suspensioonist koosnev vedel ravimvorm, mida
manustatakse sobiva aplikaatori abil makku või
kaksteistsõrmiksoolde.
Absorbeeriva materjali tükk, mis on immutatud
toimeainet sisaldava vedelikuga.
Tahke (näiteks polüetüleen), enamasti poorsest
materjalist tükk, mida on impregneeritud vedela,
pooltahke või tahke faasiga. Terminit ei kasutata
implantaatide, padjakeste, käsnade ega
tampoonide kohta.
Geelist koosnev pooltahke ravimvorm, mida
manustatakse soolestikku.
Intraperitoneaalseks kasutamiseks mõeldud
steriilne lahus. Terminit ei kasutata
peritoneaaldialüüsilahuse kohta.
Steriilne suurekoguseline vesilahusel baseeruv
ravimvorm, mida kasutatakse kehaõõne, haavade
ja pindade loputamiseks, nt kirurgiliste
protseduuride ajal. Võib olla toimeaine(te),
elektrolüütide või osmootselt aktiivse(te) aine(te)
lahus süstevees või süstevesi ise.

Medicated sponge

Ravimkäsn

Toimeaine(te)ga immutatud käsn. Rakendatavad
on erinevad manustamisviisid.

Medicated thread

Ravimniit

Pouch

Ravimkotike

Powder and solvent for sealant

Koeliimi pulber ja lahusti

Radionuclide generator

Radionukliidgeneraator

Radiopharmaceutical precursor

Radiofarmatseutiline prekursor

Sealant

Koeliim

Biolagunev või mittelagunev ravimniit, mis on
immutatud toimeaine(te)ga.
Üheannuseline kehaõõnde paigutatav üht või
mitut toimeainet vabastav kotike.
Kahest konteinerist koosnev pakend, mis sisaldab
pulbrit või pulbrisegu ja lahustit koeliimi
valmistamiseks.
Süsteem, mis sisaldab fikseeritud
emaradionukliidi, millest toodetakse
tütarradionukliid, mis eraldatakse elueerimisel või
mõnel muul meetodil ning kasutatakse
radiofarmatseutikumis.
Radionukliid, mis on toodetud teise aine
manustamiseelseks radiomärgistamiseks.
Vedel rohkem või vähem viskoosne ravimvorm,
mida kasutatakse kudede liimimiseks.

Sealant matrix

Koeliimi maatriks

Solution for blood fraction modification

Verefraktsiooni modifitseerimislahus

Solution for organ preservation

Elundite säilituslahus

Solution for provocation test

Provokatsioonitesti lahus

Stomach irrigation

Maoloputuslahus

Wound stick

Haavapulk

Koeliimiga või pulbriga, mis moodustab koeliimi
sobiva vedelikuga (näiteks verega) kokkupuutes,
immutatud või kaetud materjalist koosnev tahke
steriilne ravimvorm, mis toimib koeliimina.
Materjal võib ise moodustada osa liimist.
Tavaliselt maatriks imendub aja jooksul.
Steriilne ravimvorm, mida kasutatakse patsiendi
vere fraktsiooni kehavälise modifitseerimise
juures. Pärast modifitseerimist viiakse veri tagasi
organismi.
Steriilne ravimvorm, mis koosneb elektrolüütide
lahusest, kusjuures tüüpiliselt kontsentratsioonis,
mis on lähedane elektrolüütide intratsellulaarsele
koostisele. Lahust kasutatakse imetajatele
siiratavate organite säilitamiseks, kaitsmiseks
ja/või perfusiooniks.
Allergeen, mis on ettenähtud provokatsioonitesti
läbiviimiseks manustatuna ninna, silma või
bronhidesse.
Vedel steriilne vesilahusel baseeruv ravimvorm
mao loputamiseks.
Üheannuseline steriilne haava sisestatav
ravimvorm. Ümarvarva või koonuse kujuline pulk,
kus toimeaine(d) on lahustatud või dispergeeritud
sobivas aluses ning mis võib kehatemperatuuril
lahustuda või sulada.

Kombineeritud terminid
Ingliskeelne termin

Chewable/dispersible tablet
Coated granules in sachet
Concentrate and diluent for solution for
infusion

Eestikeelne termin
Närimis-/dispergeeruv tablett
Kaetud graanulid kotikeses
Infusioonilahuse kontsentraat ja lahjendi

Concentrate and solvent for concentrate
for solution for infusion
Concentrate and solvent for cutaneous
solution
Concentrate and solvent for cutaneous
use

Infusioonilahuse kontsentraadi kontsentraat
ja lahusti
Nahalahuse kontsentraat ja lahusti

Concentrate and solvent for injection

Süsteravimi kontsentraat ja lahusti

Concentrate and solvent for solution for
infusion
Concentrate and solvent for solution for
injection

Infusioonilahuse kontsentraat ja lahusti

Kutaanse ravimi kontsentraat ja lahusti

Süstelahuse kontsentraat ja lahusti

Märkused

Selle termini kasutamine ei ole soovitatav. Termini
asemel soovitatav kasutada terminit "Concentrate
and solvent for solution for infusion Infusioonilahuse kontsentraat ja lahusti"

Selle termini kasutamine ei ole soovitatav. Termini
asemel soovitatav kasutada terminit "Concentrate
and solvent for cutaneous solution - Nahalahuse
kontsentraat ja lahusti"
Selle termini kasutamine ei ole soovitatav. Termini
asemel soovitatav kasutada terminit "Concentrate
and solvent for solution for injection Süstelahuse kontsentraat ja lahusti"

Vet*

Concentrate and solvent for solution for
injection/infusion
Concentrate and solvent for suspension
for injection
Concentrate for cutaneous spray,
emulsion
Concentrate for dispersion for infusion
Concentrate for emulsion for infusion
Concentrate for intravesical solution
Concentrate for oral solution

Süste-/infusioonilahuse kontsentraat ja
lahusti
Süstesuspensiooni kontsentraat ja lahusti

Concentrate for oral/rectal solution
Concentrate for peritoneal dialysis
solution

Suukaudse /rektaallahuse kontsentraat
Peritoneaaldialüüsilahuse kontsentraat

Concentrate for solution for
injection/infusion
Concentrate for solution for intravesical
use

Süste-/infusioonilahuse kontsentraat

Concentrate for solution for peritoneal
dialysis
Concentrate for spray emulsion
Concentrate for suspension for infusion

Peritoneaaldialüüsilahuse kontsentraat

Cutaneous and nasal ointment

Naha- ja ninasalv

Cutaneous solution/concentrate for
oromucosal solution
Cutaneous spray, ointment

Nahalahus/suuõõnelahuse kontsentraat

Cutaneous/nasal ointment
Dental paste

Naha-/ninasalv
Dentaalpasta

Dispersion for injection
Ear/eye drops, solution
Ear/eye drops, suspension

Süstedispersioon
Kõrva-/silmatilgad, lahus
Kõrva-/silmatilgad, suspensioon

Eye drops, prolonged-release solution in
single-dose container

Silmatilgad, toimeainet prolongeeritult
vabastav lahus üheannuselises konteineris

Ear/eye oinment
Eye ointment in single-dose container
Ear/eye/nasal drops, solution
Ear/eye/nose drops, solution

Kõrva-/silmasalv
Silmasalv üheannuselises konteineris
Kõrva-/silma-/ninatilgad, lahus
Kõrva-/silma-/ninatilgad, lahus

Ear/nasal drops, suspension

Kõrva-/ninatilgad, suspensioon

Emulsion and suspension for emulsion for
injection
Emulsion for injection/infusion
Emulsion for injection/infusion in pre-filled
syringe
Endosinusial wash, suspension
Eye drops, solution in single-dose
container

Süsteemulsiooni emulsioon ja suspensioon

Nahasprei kontsentraat, emulsioon
Infusioonidispersiooni kontsentraat
Infusiooniemulsiooni kontsentraat
Intravesikaallahuse kontsentraat
Suukaudse lahuse kontsentraat

Intravesikaallahuse kontsentraat

Spreiemulsiooni kontsentraat
Infusioonisuspensiooni kontsentraat

Nahasprei, salv

Süste-/infusiooniemulsioon
Süste-/infusiooniemulsioon süstlis
Endosinusiaalne loputussuspensioon
Silmatilgad, lahus üheannuselises
konteineris

Vedel ravimvorm, mille lahjendamisel sobivas
lahustis saadakse suukaudne lahus.
Selle termini kasutamine ei ole soovitatav. Termini
asemel soovitatav kasutada terminit "Concentrate
for solution for peritoneal dialysis Peritoneaaldialüüsilahuse kontsentraat"

Selle termini kasutamine ei ole soovitatav. Termini
asemel soovitatav kasutada terminit "Concentrate
for intravesical solution - Intravesikaallahuse
kontsentraat"

Selle termini kasutamine ei ole soovitatav. Termini
asemel soovitatav kasutada termineid
"Concentrate for dispersion for infusion Infusioonidispersiooni kontsentraat, Concentrate
for emulsion for infusion - Infusiooniemulsiooni
kontsentraat või Concentrate for solution for
infusion - Infusioonilahuse kontsentraat"
Selle termini kasutamine ei ole soovitatav. Termini
asemel soovitatav kasutada terminit
"Cutaneous/nasal ointment - Naha-/ninasalv"
Terminit kasutatakse ainult juhul, kui puudub üks
kindel ravimpreparaadi manustamisviis.
Salv, mis moodustub vedelast preparaadist
manustamise käigus rõhu all olevast spreiklapiga
või spreipumbaga varustatud pakendist.

Pooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm,
mis koosneb sobivas aluses peendispergeeritud
tahketest osakestest. Manustatakse hammastele
ja/või hammastesse või hambanärvidele ja/või
nende ümbrusesse. Terminit ei kasutata
hambapasta kohta.

Terminit kasutatakse ainult juhul, kui puudub üks
kindel ravimpreparaadi manustamisviis.

Selle termini kasutamine ei ole soovitatav. Termini
asemel soovitatav kasutada terminit
"Ear/eye/nasal drops, solution - Kõrva-/silma/ninatilgad, lahus"
Terminit kasutatakse ainult juhul, kui puudub üks
kindel ravimpreparaadi manustamisviis.

Eye drops, suspension in single-dose
container

Silmatilgad, suspensioon üheannuselises
konteineris
Tahke ravimvorm, mis koosneb kotikesse pakitud
õhukese polümeerikattega tabletist ja
gastroresistentsetest graanulitest, mis neelatakse
koos ühekordse annusena. Kui annus koosneb
kahes või rohkemast tabletist kasutatakse terminit
„Õhukese polümeerikattega tabletid ja
gastroresistentsed graanulid kotikeses“.

Film-coated tablet and gastro-resistant
granules in sachet
Gargle/mouthwash
Gargle/nasal wash

Õhukese polümeerikattega tablett ja
gastroresistentsed graanulid kotikeses
Kuristus-/suuloputuslahus
Kuristus-/ninaloputuslahus

Gas and solvent for dispersion for
injection/infusion

Süste-/infusioonidispersiooni gaas ja lahusti Steriilne ravimvorm, mis sisaldab gaasi ja
vedelikku kas samas või erinevates kambrites.
Gaas ja vedelik segatakse enne manustamist, et
tekiks gaasi dispersioon vedelikus, mida
manustatakse süstimise või infusiooni teel.

Gastro-resistant coated tablet

Gastroresistentne kaetud tablett

Gastro-resistant granules for oral
suspension
Gastro-resistant granules for oral
suspension in sachet
Gel in pressured container
Granules and solvent for oral suspension

Suukaudse suspensiooni gastroresistentsed
graanulid
Suukaudse suspensiooni gastroresistentsed
graanulid kotikeses
Geel rõhukonteineris
Suukaudse suspensiooni graanulid ja lahusti

Granules and solvent for suspension for
injection
Granules for oral and rectal suspension

Süstesuspensiooni graanulid ja lahusti

Selle termini kasutamine ei ole soovitatav. Termini
asemel soovitatav kasutada terminit "Gastroresistant tablet - Gastroresistentne tablett"

Granules for oral suspension in sachet

Suukaudse ja rektaalsuspensiooni graanulid Selle termini kasutamine ei ole soovitatav. Termini
asemel soovitatav kasutada terminit "Granules for
oral/rectal suspension - Suukaudse
/rektaalsuspensiooni graanulid"
Suukaudsete tilkade graanulid, lahus
Selle termini kasutamine ei ole soovitatav. Termini
asemel soovitatav kasutada terminit "Oral drops,
granules for solution - Suukaudsed tilgad, lahuse
graanulid"
Suukaudse suspensiooni graanulid kotikeses

Granules for oral solution in sachet
Granules for oral/rectal suspension

Suukaudse lahuse graanulid kotikeses
Suukaudse /rektaalsuspensiooni graanulid

Granules for use in drinking water
Granules for vaginal solution
Granules in sachet
Herbal tea in bag

Graanulid joogivees manustamiseks
Vaginaallahuse graanulid
graanulid kotikeses
Ravimtaimetee kotis

Implant in pre-filled syringe
Inhalation impregnated pad

Implantaat süstlis
Immutatud tampoon inhalatsiooniks

Inhalation powder, tablet

Inhalatsioonipulber, tablett

Inhalation solution

Inhalatsioonilahus

Inhalation vapour, effervescent tablet
Inhalation vapour, emulsion
Inhalation vapour, impregnated pad

Inhalatsiooniaur, kihisev tablett
Inhalatsiooniaur, emulsioon
Inhalatsiooniaur, immutatud tampoon

Granules for oral drops, solution

Ravimtaimetee poorses kotis (teekott), mis
pannakse vette, et saada ühekordselt valmistatav
ja manustatav suukaudne vesitõmmis

Selle termini kasutamine ei ole soovitatav. Termini
asemel soovitatav kasutada terminit "Inhalation
vapour, impregnated pad - Inhalatsiooniaur,
immutatud tampoon"
Tahke mitmeannuseline ravimvorm
inhalatsiooniks, inhalatsioonipulbri annus
mõõdetakse tabletist inhalaatoris, näiteks väikese
koguse pulbri eraldamisega tabletist
Vedel enamasti mitmeannuseline ravimvorm;
inhaleerimiseks mõeldud lahus. Ravimvorm on
rõhu all mitte olevas annustamismehhanismiga
pakendis. Terminit ei kasutata ravimvormide
„nebuliseeritav lahus“ ja „inhalatsioonaerosool,
lahus“ kohta.

Terminite ühtlustamise eesmärgil asendab see
termin termini "Inhalation impragnated pad Immutatud tampoon inhalatsiooniks"

Inhalation vapour, impregnated plug

Inhalatsiooniaur, immutatud tomp

Intrauterine foam

Intrauteriinvaht

Intravesical solution/solution for injection

Intravesikaal-/süstelahus

Intravitreal implant in applicator
Liquefied gas for dental use

Intravitreaalne implantaat aplikaatoris
Dentaalne vedelgaas

Lyophilisate and solvent for suspension
for injection
Lyophilisate for use in drinking water
Modified-release film-coated tablet

Süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti

Modified-release granules for oral
suspension
Mouthwash, powder for solution
Nasal spray and oromucosal solution

Toimeainet modifitseeritult vabastavad
suukaudse suspensiooni graanulid
Suuloputuslahuse pulber
Ninasprei ja suuõõnelahus

Immutatud tomp, mis eraldab inhaleeritavat auru.
Näiteks patsient hingab läbi tompu sisaldava
vahendi, õhk liigub läbi või ümber tombu ning seal
sisalduv(ad) toimeaine(d) aurustub(vad).

Selle termini kasutamine ei ole soovitatav.
Tegemist on meditsiiniseadmega.
vet

Lüofilisaat joogivees manustamiseks
Toimeainet modifitseeritult vabastav
õhukese polümeerikattega tablett

Selle termini kasutamine ei ole soovitatav. Termini
asemel soovitatav kasutada terminit "Modifiedrelease tablet - Toimeainet modifitseeritult
vabastav tablett"

Selle termini kasutamine ei ole soovitatav. Termini
asemel soovitatav kasutada terminit "Nasal spray,
solution/oromucosal solution - Ninasprei,
lahus/suuõõnelahus"

Nasal spray, powder for solution
Ninasprei, lahuse pulber
Nasal spray, solution in single-dose
Ninasprei, lahus üheannuselises konteineris
container
Nasal spray, solution/oromucosal solution Ninasprei, lahus/suuõõnelahus
Nasal/oromucosal solution
Nasal/oromucosal spray, solution
Oral drops, granules for solution
Oral drops, liquid
Oral drops, powder for suspension
Oral powder in sachet
Oral solution in sachet
Oral solution in single-dose container
Oral solution/concentrate for nebuliser
solution
Oral suspension for use in drinking water
Oral suspension in sachet
Oral/rectal solution
Oral/rectal suspension
Oromucosal patch
Oromucosal powder in pouch
Oromucosal/laryngopharyngeal solution

Nina-/suuõõnelahus
Nina-/suuõõnesprei, lahus
Suukaudsed tilgad, lahuse graanulid
Suukaudsed tilgad, vedelik
Suukaudsed tilgad, suspensioonipulber
suukaudne pulber kotikeses
Suukaudne lahus kotikeses
Suukaudne lahus üheannuselises
konteineris
Suukaudne lahus/nebuliseeritava lahuse
kontsentraat
Suukaudne suspensioon joogivees
manustamiseks
Suukaudne suspensioon kotikeses
Suukaudne /rektaallahus
Suukaudne /rektaalsuspensioon
Suuõõneplaaster
Suuõõnepulber kotikeses
Suuõõne-/larüngofarüngeaalne lahus

Oromucosal/laryngopharyngeal
solution/spray

Suuõõne-/larüngofarüngeaalne lahus/sprei

Oromucosal/laryngopharyngeal
solution/spray, solution
Pillules in single-dose container
Powder and gel for gel
Powder and solution for solution for
injection
Powder, solvent and matrix for
implantation matrix
Powder and solvent for concentrate for
solution for infusion
Powder and solvent for cutaneous
solution
Powder and solvent for dental gel
Powder and solvent for dispersion for
injection
Powder and solvent for endosinusial
solution
Powder and solvent for epilesional
solution
Powder and solvent for gingival gel

Suuõõne-/kõri-neelulahus/sprei, lahus

vet

Selle termini kasutamine ei ole soovitatav. Termini
asemel soovitatav kasutada terminit
"Oromucosal/laryngopharyngeal solution/spray,
solution - Suuõõne-/kõri-neelulahus/sprei, lahus"

Pillid üheannuselises konteineris
Geeli pulber ja geel
Süstelahuse pulber ja lahus
Implantatsioonimaatriksi pulber, lahusti ja
maatriks
Infusioonilahuse kontsentraadi pulber ja
lahusti
Nahalahuse pulber ja lahusti
Hambageeli pulber ja lahusti
Süstedispersiooni pulber ja lahusti
Endosinusiaallahuse pulber ja lahusti
Epilesionaallahuse pulber ja lahusti
Igemegeeli pulber ja lahusti

vet

Powder and solvent for instillation solution
for intraocular use
Powder and solvent for intravesical
solution
Powder and solvent for intravesical
suspension
Powder and solvent for nasal drops,
solution
Powder and solvent for nebuliser solution

Intraokulaarse instillatsioonilahuse pulber ja
lahusti
Intravesikaallahuse pulber ja lahusti

Powder and solvent for prolonged-release
suspension for injection
Powder and solvent for solution for
injection in cartridge
Powder and solvent for solution for
injection in pre-filled pen
Powder and solvent for solution for
injection in pre-filled syringe
Powder and solvent for solution for
injection/infusion
Powder and solvent for suspension for
injection in pre-filled syringe
Powder and solvent for solution for
injection/skin-prick test
Powder and suspension for suspension for
injection
Powder for concentrate for dispersion for
infusion
Powder for concentrate for haemodialysis
solution
Powder for concentrate for intravesical
suspension
Powder for concentrate for solution for
haemodialysis
Powder for concentrate for solution for
infusion
Powder for concentrate for solution for
injection/infusion
Powder for dental solution
Powder for epilesional solution
Powder for implantation suspension
Powder for intravesical solution
Powder for intravesical solution/solution
for injection
Powder for intravesical suspension
Powder for mouthwash
Powder for oral solution in sachet
Powder for oral/rectal suspension
Powder for solution for injection or
infusion

Toimeainet prolongeeritult vabastava
süstesuspensiooni pulber ja lahusti
Süstelahuse pulber ja lahusti kolbampullis

Powder for solution for injection/infusion

Süste-/infusioonilahuse pulber

Powder for solution for intraocular
irrigation
Powder for solution for intravesical use

Intraokulaarse loputuslahuse pulber
Intravesikaallahuse pulber

Selle termini kasutamine ei ole soovitatav. Termini
asemel soovitatav kasutada terminit "Powder for
intravesical solution - Intravesikaallahuse pulber"

Powder for solution for nasal spray

Ninasprei lahuse pulber

Selle termini kasutamine ei ole soovitatav. Termini
asemel soovitatav kasutada terminit "Nasal spray,
powder for solution - Ninasprei, lahuse pulber"

Powder for use in drinking water
Powder for use in drinking water/milk
Powder, dispersion and solvent for
concentrate for dispersion for infusion
Prolonged-release granules for oral
suspension
Prolonged-release granules for oral
suspension in sachet

Pulber joogivees manustamiseks
Pulber joogivees/piimas manustamiseks
Infusioonidispersiooni kontsentraadi pulber,
dispersioon ja lahusti
Suukaudse suspensiooni toimeainet
prolongeeritult vabastavad graanulid
suukaudse suspensiooni toimeainet
prolongeeritult vabastavad graanulid
kotikeses
toimeainet prolongeeritult vabastavad
graanulid kotikeses

Prolonged-release granules in sachet

Intravesikaalsuspensiooni pulber ja lahusti
Ninatilgad, lahuse pulber ja lahusti
Nebuliseeritava lahuse pulber ja lahusti

Süstelahuse pulber ja lahusti pen-süstlis
Süstelahuse pulber ja lahusti süstlis
Süste-/infusioonilahuse pulber ja lahusti
Süstesuspensiooni pulber ja lahusti süstlis
Süste-/naha torketesti lahuse pulber ja
lahusti
Süstesuspensiooni pulber ja suspensioon
Infusioonidispersiooni kontsentraadi pulber
Hemodialüüsilahuse kontsentraadi pulber
Intravesikaalsuspensiooni kontsentraadi
pulber
Hemodialüüsilahuse kontsentraadi pulber
Infusioonilahuse kontsentraadi pulber
Süste-/infusioonilahuse kontsentraadi
pulber
Hambalahuse pulber
Epiloesionaallahuse pulber
Implantatsioonisuspensiooni pulber
Intravesikaallahuse pulber
intravesikaal-/süstelahuse pulber
Intravesikaalsuspensiooni pulber
Suuloputuslahuse pulber
suukaudse lahuse pulber kotikeses
Suukaudse /rektaalsuspensiooni pulber
Süste- või infusioonilahuse pulber

Selle termini kasutamine ei ole soovitatav. Termini
asemel soovitatav kasutada terminit "Powder for
solution for injection/infusion - Süste/infusioonilahuse pulber"

vet

Prolonged-realease suspension for
injection

toimeainet prolongeeritult vabastav
süstesuspensioon

Suspensioonist koosnev ühe- või mitmeannuseline
steriilne ravimvorm, mida
manustatakse süstimisel. Toimeaine vabaneb
pikema aja vältel.

Prolonged-release suspension for injection Toimeainet prolongeeritult vabastav
in pre-filled syringe
süstesuspensioon süstlis
Radiopharmaceutical precursor, solution
Radiofarmatseutilise prekursori lahus
Solution and suspension for suspension
for injection in pre-filled syringe

Süstesuspensiooni lahus ja suspensioon
süstlis

Solution for haemodialysis/haemofiltration Hemodialüüsi-/hemofiltratsioonilahus
Solution for infusion and oral solution

Infusioonilahus ja suukaudne lahus

Solution for injection in cartridge
Solution for injection in needle-free
injector
Solution for injection in pre-filled pen
Solution for injection in pre-filled syringe

Süstelahus kolbampullis
Süstelahus nõelata injektoris

Solution for injection/infusion
Solution for injection/infusion in pre-filled
syringe
Solution for intraperitoneal use

Süste-/infusioonilahus
Süste-/infusioonilahus süstlis

Solution for sealant
Solution for use in drinking water

Koeliimilahus
Lahus joogivees manustamiseks

Solvent for solution for infusion
Solvent for solution for intraocular
irrigation
Suspension and effervescent granules for
oral suspension
Suspension and solution for spray
Suspension and solvent for suspension for
injection
Suspension for infusion

Infusioonilahuse lahusti
Intraokulaarse loputuslahuse lahusti

Suspension for injection in cartridge
Suspension for injection in pre-filled pen

Süstesuspensioon kolbampullis
Süstesuspensioon pen-süstlis

Suspension for injection in pre-filled
syringe
Suspension for use in drinking water
Tablet and powder for oral solution
Tablet and solvent for rectal suspension

Süstesuspensioon süstlis

Tablet for oral suspension

Suukaudse suspensiooni tablett

* Märge „vet“ näitab, et termin on kasutatav ainult
veterinaarias.

Selle termini kasutamine ei ole soovitatav. Termini
asemel soovitatav kasutada terminit "Solution for
infusion - Infusioonilahus"

Süstelahus pen-süstlis
Süstelahus süstlis

Intraperitoneaallahus

Selle termini kasutamine ei ole soovitatav. Termini
asemel soovitatav kasutada terminit
"Intraperitoneal solution - Intraperitoneaallahus"

Lahus veterinaarseks kasutamiseks, mida lisatakse
looma joogivette. Kui lubatud on ka loomale otse
suhu manustamine, siis on manustamisviis,
samuti vajalikud lahjenduse juhised, täpselt
vet
kirjeldatud ravimiinfos.

Suukaudse suspensiooni suspensioon ja
kihisevad graanulid
Spreisuspensioon ja -lahus
Süstesuspensiooni suspensioon ja lahusti
Infusioonisuspensioon

Selle termini kasutamine ei ole soovitatav. Termini
asemel soovitatav kasutada termineid "Dispersion
for infusion - Infusioonidispersioon, Emulsion for
infusion - Infusiooniemulsioon või Solution for
infusion - Infusioonilahus"

vet

Suspensioon joogivees manustamiseks
Suukaudse lahuse tablett ja pulber
Rektaalsuspensiooni tablett ja lahusti
Selle termini kasutamine ei ole soovitatav. Termini
asemel soovitatav kasutada terminit "Dispersible
tablet - Dispergeeruv tablett"

