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Tähän itsehoito-oppaaseen on koottu tietoa
kivusta, sen eri tyypeistä ja sijaintikohteista
sekä esitelty kivun hoitoon soveltuvia, ilman
reseptiä ostettavia Orion Pharman itsehoitolääkkeitä. Myös flunssan oireet ja lääkkeet
ovat saaneet oman osionsa, samoin kuin
näiden lääkkeiden käyttö raskauden aikana.
On hyvä muistaa, että itsehoito on aina
tarkoitettu vain lievien, normaalisti itsestäänkin paranevien oireiden ensihoitoon
ja kivunlievitykseen. Voimakkaat äkilliset
tai pitkittyvät kivut tulee aina tutkituttaa
lääkärillä. Kipua ei tulisi myöskään koskaan
vähätellä, vaan selvittää sen syy oikean
hoidon löytämiseksi.
Tutustu tähän oppaaseen ja kysy tarvittaessa
lisää apteekista. Tuotetiedot löytyvät
myös osoitteesta
www.itsehoitoapteekki.fi
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Kipu
Kipu on yksi yleisimmistä syistä kääntyä lääkärin puoleen.
Kipukokemukseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. ikä, sukupuoli ja
psykologiset tekijät.

Mitä kipu on?
Kipu on virallisen määritelmänkin mukaan epämiellyttävä aisti- ja tunnekokemus, johon liittyy mahdollinen tai selvä kudosvaurion riski. Kipukokemus on henkilökohtainen ja kokijalleen todellinen aistihavainto.
Syyt selvitettävä
Kipu aiheuttaa usein ei-toivottuja seurauksia, kuten pelkoa, ahdistusta,
verenpaineen kohoamista, hengityksen hankaloitumista ja lihasjännitystä.
Siksi on tärkeää tietää, mistä kipu johtuu, mitä sille on tehtävissä ja kuinka
pitkään kipu oletettavasti tulee kestämään. Kun ymmärtää syyt
ja tietää mitä on tulossa, on kivun
kanssa helpompi elää.
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Kivun arviointi
Kivun voimakkuus on yleensä suorassa suhteessa vaurion suuruuteen eli mitä
voimakkaampi kipu, sitä suurempi kudosärsytys tai kudosvaurio on.
Kivun luonne kertoo sen aiheuttajasta
Voimakas, sekunneissa tai muutamassa kymmenessä sekunnissa alkava kipu,
joka ei helpota nopeasti, liittyy usein siihen, että elimistössä repeää tai puhkeaa jotain (esim. urheilusuorituksessa tapahtuva lihasrevähtymä tai vatsahaava). Hitaasti, minuuteissa tai tunneissa kehittyvä akuutti kipu viittaa
tulehduksellisiin muutoksiin. Myös hitaasti kehittyvissä kudosvaurioissa,
kuten nivelrikossa, reumassa ja syöpäsairauksissa, kipu kehittyy hitaasti.
Kipumittari antaa suuntaa
Kivun voimakkuutta voidaan arvioida erilaisin menetelmin, esimerkiksi kipumittarilla. Usein käytetty mittari on ns. VAS-jana, johon potilas merkitsee
kipunsa voimakkuuden (VAS = visual analog scale). Kivun voi myös antaa
numeroarvona 0–10; 0 tarkoittaa kivuttomuutta ja 10 kovinta mahdollista
kipua. Akuutin kivunhoidon tavoitteena on saada kipu tasolle 3/10 tai sen
alle, jolloin kivun lievitystä voidaan pitää riittävänä. Kipu, jonka voimakkuus
on 7/10 tai kovempi, vaatii välitöntä ja tehokasta hoitoa.

Akuutti eli äkillinen kipu
Äkillinen kipu alkaa nimensä mukaisesti nopeasti ja on yleensä lyhytkestoista. Hoitamattomana akuutti kipu voi kroonistua eli muuttua pitkäaikaiseksi. Siksi akuutin kivun tehokas hoitaminen kannattaa.
Viesti vahingollisesta ärsykkeestä
Kipu toimii elimistön varoitussignaalina ja kertoo, ettei kaikki ole hyvin.
Terveessä ihmisessä akuutti kipu syntyy voimakkaan, vahingollisen ärsykkeen seurauksena. Myös voimakas kylmä tai kuuma aiheuttaa akuuttia
kipua. Kipu saattaa myös olla oire siitä, että elimistö on herkistynyt esimerkiksi tulehduksen tai rasituksen takia.
Lääkitys oireen mukaan
Akuutin kivun syyt kannattaa aina selvittää. Kun syy selviää, voidaan tehdä
hoitoratkaisu. Osa kivuista ja säryistä paranee nopeasti itsestäänkin. Kipua
hoidetaan oireen mukaisesti kipulääkityksellä, tavallisimmin tulehduskipulääkkeillä tai parasetamolilla sekä tarvittaessa voimakkaammilla kipulääkkeillä.
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Krooninen eli pitkäaikainen kipu
Äkillinen kipu voi kroonistua eli muuttua pitkäaikaiseksi. Kun kipu on kestänyt yli kuusi kuukautta, voidaan sitä pitää kroonisena. Noin kolme prosenttia
suomalaisista kärsii vaikeista ja noin joka viides kohtalaisen voimakkaista
kroonisista kivuista. Yleisimpiä pitkäaikaisia kiputiloja ovat tuki- ja liikuntaelinten kiputilat.
Kroonisen kivun kolme ryhmää
Krooninen kipu jaetaan kolmeen eri ryhmään: pitkäaikaiseen kudosvauriokipuun, hermovauriokipuun sekä idiopaattiseen kipuun eli aiheuttajaltaan
epäselviin kiputiloihin. Tavallisimpia kudosvauriokiputiloja ovat esim. nivelrikko, reuma ja muut niveltulehdukset. Hermovaurion aiheuttamia kiputiloja
ovat esimerkiksi vammojen ja leikkausten jälkitilat, rannekanavaoireyhtymä,
kolmoishermosärky ja aivohalvauksen jälkeinen toispuoleinen kipu. Tavallisimpia hermovauriokivun syitä ovat välilevynpullistuma ja diabetes, joka
aiheuttaa etäishermojen rappeutumista. Epäselviin kiputiloihin voidaan
lukea esimerkiksi useat selkäkivut. Selkäkivuista vain 20 prosenttiin
löytyy lääketieteellinen syy, loput luetaan toiminnallisiksi vaivoiksi.
Elämisen laatu laskee
Pitkäkestoinen voimakas kipu heikentää elämisen laatua. Kipu häiritsee unta,
laskee mielialaa sekä heikentää keskittymiskykyä ja jaksamista. Krooninen
kipu saattaa myös aiheuttaa masennusta ja ahdistusta. Näistä krooniseen
kipuun liittyvistä muista ongelmista johtuen sitä on usein hankalampi
hoitaa kuin akuuttia kipua.
Kipuklinikat ja vertaistuki
Kipuklinikoita on kaikissa Suomen yliopistosairaaloissa ja monissa keskussairaaloissa. Niihin tarvitaan lääkärin lähete. Vertaistukea saa mm. Suomen
Kipu ry:stä. Se on kaikkien kivusta kärsivien sekä kipuun liittyvistä asioista
kiinnostuneiden yhteinen järjestö, jolla on jaostoja usealla paikkakunnalla.

Milloin lääkäriin?
Mitä voimakkaampi kipu on, mitä äkillisemmin se alkaa ja mitä
enemmän muita oireita siihen liittyy, sitä nopeammin olisi
syytä hakeutua lääkäriin ja jatkotutkimuksiin.
Lääkärille hakeutumista on syytä harkita
myös silloin, kun samanlaista kipua
ei aiemmin ole ilmennyt.
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Kipua on tarkkailtava
Samanlaisena toistuvaa kipua, jonka syy on aiemmin selvitetty,
voi seurata kotona pidempäänkin. Mikäli kipu kuitenkin
pitkittyy, ja ennen kaikkea mikäli sen syy ei ole
tiedossa, on lääkäriin syytä hakeutua.
Kivun taustat on hyvä selvittää.
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Kivun sijainti
Kipu voi tuntua missä kohtaa kehoa tahansa, aina päästä
varpaisiin. Kivun sijainnilla on merkitystä, kun mietitään sopivaa
hoitoa ja mahdollisia apuvälineitä. Usein kipukohta myös
määrittää, miten kipua sietää ja miten sen kanssa kykenee
elämään ja selviämään arkisista askareista.

Selkäkipu
Yleisimpiä selkäkipuja ovat alaselän kivut, joista noin 80 % suomalaisista kärsii jossain elämänsä vaiheessa. Selän yläosan
kivuista yleisimpiä ovat lapaluun seudun lihaskivut.
Syynä usein lihaskouristus
Yleisin alaselän vaiva on äkillinen kipu, joka johtuu pääasiassa lihasten jännittymisestä. Kipuun voivat vaikuttaa
myös selkänikamien kulumat. Tällainen selkäkipu on
yleensä lyhytaikainen ja kestää muutamia päiviä tai
viikkoja, mutta se voi myös uusiutua.
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Selkä saattaa venähtää hyvinkin helposti: nopea heilahdus, äkillinen nosto
tai kaatuminen ovat tavallisia syitä. Tällaisessa tapauksessa selkään ei ole
tullut varsinaista vauriota, vaan kipu tulee pääasiassa kouristuneista lihaksista, jotka suojelevat selkää. Lihaskouristus menee ohi yleensä muutamassa
päivässä, mutta joskus se voi kestää parikin viikkoa.
Muut syyt
Alaselkäkipua voivat aiheuttaa myös lihasten, nivelten tai luuston ongelmat.
Myös aineenvaihdunnan sairaudet, kuten osteoporoosi, sekä synnynnäiset
rakenteelliset syyt voivat aiheuttaa kipua. Osaan alaselkäkivuista ei löydy
aiheuttajaa. Pitkittyneen ja pitkäaikaisen alaselkäkivun hoidossa korostuvat
kuntoutukselliset keinot.
Tärkeintä on liike
Selkäkivun hoitoon voi käyttää tulehduskipulääkkeitä tai kipugeelejä.
Lääkäri saattaa myös määrätä lihaksia rentouttavaa lääkettä. Tärkeintä
selkäkivun hoidossa on kuitenkin liikunta, sillä se nopeuttaa toipumista.
Vuodelevon sijaan kannattaa tehdä päivittäiset askareet kivun sallimissa
rajoissa. Esimerkiksi kävely lisää alaselän liikkuvuutta.
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Päänsärky
Päänsärky on erittäin yleinen oire, jota lähes jokainen tuntee jossakin
elämänsä vaiheessa, naiset useammin kuin miehet. Päänsärky voi aiheutua
esimerkiksi niska-hartiaseudun lihasjännityksestä, stressistä tai ylirasittumisesta. Tällöin on tärkeää huolehtia hyvästä työasennosta ja riittävästä
levosta. Myös liikunta auttaa päänsärkyyn.
Särkypäiväkirjasta apua
Päänsärkyoireet voivat alkaa äkillisesti, kuten migreenissä tai sarjoittaisessa särkykohtauksessa, tai vähitellen, kuten jännityspäänsäryssä. Oireiden esiintymistiheys ja toistuvuus voivat vaihdella. Päänsärkypäiväkirjan
pitäminen auttaa lääkäriä tekemään diagnoosin, erottamaan särkytyypit ja
valitsemaan oikeat hoitomuodot. Päiväkirjan avulla voi myös estää särkylääkkeiden liikakäytön.
Särkylääke on tilapäisapu
Päänsärky voi myös liittyä oireena yleisiin sairauksiin, kuten tulehdus- tai
aineenvaihduntasairauksiin sekä hampaisiin ja silmiin liittyviin ongelmiin.
Myös päivittäinen särkylääkkeiden käyttö voi aiheuttaa päänsärkyä. On
tärkeää muistaa, että särkylääke on vain tilapäisapu.

Migreeni
Migreeni on kohtauksellista päänsärkyä aiheuttava sairaus. Sitä esiintyy
yhdellä kymmenestä aikuisesta, enemmän naisilla kuin miehillä. Migreenikohtauksia aiheuttavat usein tietyt ulkoiset tekijät, jotka vaihtelevat
yksilöllisesti.
Esioireita?
Kohtausta ennen esiintyy usein oireita, esimerkiksi haukottelua, makeanhimoa, väsymystä ja mielialan muutoksia. Useimmiten päänsärky alkaa
kuitenkin suoraan ilman esioireita. Kipu voi olla sykkivää, toispuoleista kovaa
tai kohtalaista pääkipua, jota seuraa pahoinvointi ja oksentaminen. Siihen
voi liittyä myös yleisiä tahdosta riippumattoman hermoston häiriöitä, kuten
ihon kalpeutta ja ripulia.
Migreenin hoito
Osa migreenipotilaista tulee päänsäryn kanssa hyvin toimeen vähäisen särkylääkityksen avulla tai kokonaan ilman lääkkeitä. Oireita helpottavat viileä,
pimeä ja hiljainen ympäristö, lepo ja nukkuminen sekä kylmä kääre.
Lääkkeenä voi käyttää parasetamolia tai tulehduskipulääkettä.
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Niska- ja hartiaseudun särky
Tavallinen niska-hartiakipu on yleensä helppohoitoinen. Kivut ovat naisilla
yleisempiä kuin miehillä, mutta ylipaino ja tupakointi lisäävät niskakipujen
riskiä kaikilla.
Taustalla lihasjännitys
Ylivoimaisesti yleisin niskakivun syy on niskan ja hartioiden lihasjännitys.
Jännitystä voivat aiheuttaa niin henkiset kuin fyysisetkin syyt, kuten hankalat asennot töissä tai harrastuksissa, huono nukkuma-asento tai veto.
Hyvä ergonomia tärkeää
Tärkein hoito niska-hartiaseudun säryssä on ennaltaehkäisy. Työssä ja
harrastuksissa kannattaa välttää pitkäaikaista niskan eteen tai taakse
taipunutta taikka kiertynyttä asentoa tai pitkäkestoista työskentelyä
kädet koholla. Myös pitkäaikainen istuma-asento sekä vartalon kiertynyt
ja kumara asento lisäävät niskakipujen riskiä.
Ergonomiaa, liikuntaa ja lääkitystä
Hyvä työergonomia, oireilevan alueen lihasten venyttely ja liikunta ovat
hyvän itsehoidon perusta. Erityisesti sauvakävely ja kuntosaliharjoittelu
vähentävät niska- ja hartiaseudun lihasten jännitystiloja. Särkyjä hoidetaan
myös fysioterapialla ja akupunktiolla sekä tulehduskipulääkkeillä.
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Hammassärky
Tulehduksesta aiheutuvaan, kovaan, sykkivään hammassärkyyn liittyy usein
reikä hampaassa. Myös lohjennut hammas tai paikka saattavat aiheuttaa
oireita. Hammassärkyä voi edeltää hampaan puru- ja kosketusarkuus sekä
vihlontaherkkyys makealle, happamalle, kylmälle tai kuumalle.
Itsehoito vain ensiapua
Pitkälle edennyt reikä voi aiheuttaa hampaan juuressa tulehduksen, joka
turvottaa ympäröiviä kudoksia. Muita hammassäryn aiheuttajia voivat olla
hampaan tukikudosten sairaudet, ikenien vetäytymät ja hammastapaturmat. Suussa voi myös esiintyä virusten, bakteerien ja sienten aiheuttamia
tulehduksia. Ensiapuna särkyyn voi kotona ottaa kipulääkettä, esimerkiksi
ibuprofeenia tai parasetamolia. Hammaslääkärille kannattaa hakeutua
mahdollisimman pian.
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Kuukautiskipu
Kuukautiskivut ovat yksi tavallisimpia gynekologisia vaivoja ja yleinen lääkäriin hakeutumisen syy. Kipuihin voi liittyä päänsärkyä, pahoinvointia sekä
alavatsa- ja selkäkipua.
Oireet moninaisia
Tyypillisiä oireita ovat supistuksen kaltaiset alavatsakivut, jotka voivat
säteillä myös selkään ja reisiin. Vähintään joka toinen nainen kärsii myös
muista oireista, kuten pahoinvoinnista, oksentelusta, ripulista, päänsärystä,
väsymyksestä ja hermostuneisuudesta. Kivuliaisiin kuukautisiin liittyvät
oireet voivat alkaa muutamia tunteja tai päiviä ennen vuodon alkamista ja
kestää vuodon alkuvaiheen ajan. Oireilu saattaa kuitenkin jatkua myös koko
vuodon ajan.
Endometrioosi
Kuukautiskipujen taustalla voi myös olla endometrioosi eli kohdun limakalvon sirottumatauti. Se on yleinen sairaus, jonka perussyytä ei kuitenkaan
tunneta. Endometrioosin tyypillinen oire on kipu, joka pahenee erityisesti
kuukautisten aikaan. Kipu tuntuu alavatsassa tai ristiselässä.
Hoito
Tulehduskipulääkkeet tuovat helpotusta kuukautiskipuihin. Muusta kuin
kuukautisista johtuvien, kovien vatsakipujen vuoksi on aina syytä hakeutua
nopeasti lääkäriin, jotta kipujen aiheuttaja voidaan selvittää.

Vatsakipu
Vatsakivut ovat yleisiä: yli kolmanneksella suomalaisista esiintyy
joskus ylävatsakipua ja joka kymmenes kärsii närästyksestä ja
muista ruoansulatuskanavan vaivoista viikoittain. Oireita
voivat olla vatsan turvotus, kipu, pahoinvointi sekä
suolen epäsäännöllinen toiminta.
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Nivelkivut
Nivelkipujen taustalla voi olla monia syitä, esimerkiksi reuma, nivelrikko
ja kihti. On tärkeää selvittää, onko nivelissä kivun lisäksi myös turvotusta.
Turvotus viittaa useimmiten nivelrikkoon tai reumasairauteen.
Nivelrikko on kansantauti
Nivelrikko on yksi suomalaisten kansantaudeista. On arveltu, että sitä sairastaa jopa miljoona suomalaista. Nivelrikon varhaisvaiheen ensisijainen hoito
on lääkkeetöntä. Lihasvoiman lisääminen on nivelrikon tärkeimpiä hoitomuotoja. Myös fysioterapia on hyödyllistä.
Muut syyt
Nivelkivut voivat johtua myös reumasairauksista. Reumasairaudet ovat
melko suuri ryhmä sairauksia, joista yleisimpiä ovat nivelreuma, selkärankareuma sekä psoriasikseen liittyvä niveltauti. Myös keliakia saattaa aiheuttaa
nivelvaivoja, kuten epämääräistä nivelkipua, kolotusta ja joskus turvotusta.
Sen vuoksi keliakia on aina syytä pitää mielessä, kun etsitään syitä epäselville nivelvaivoille. Myös kilpirauhasen vajaatoimintaan voi liittyä nivelvaivoja ja raajojen turvotusta. Lisäksi lähes mikä tahansa bakteeri- tai
virusinfektio voi aiheuttaa nivelkipua, joka loppuu kun infektio paranee.

Polvikivut
Polvikipuja voi esiintyä missä iässä tahansa ja niihin on lukuisia syitä. Polvikivun syy on aina tärkeä selvittää, jotta löydetään oikea hoito.
Turvotus usein vain ensioire
Tavallisin kivun syy on tuore vamma tai vamman jälkiseuraus. Alkuvaiheessa
oireena voi olla lähinnä nivelen turpoaminen ja kipu. Usein vasta turvotuksen
laskettua ilmenee muita oireita, kuten polven pettäminen tai lukkiutuminen.
Nuorilla pitkäaikaiset kivut voivat johtua rasituksesta, iäkkäillä taas nivelrikosta. Myös suurella osalla nivelreumaa sairastavista on oireita polvinivelessään.
Paljon hoitovaihtoehtoja
Lääkehoito, kuntoutus, leikkaukset ja apuvälineet tuovat apua polvivaivoihin.
Äkillisten vammojen yhteydessä on syytä hakeutua hoitoon välittömästi, jos
jalka ei kestä seisomista, polvessa on selvä virheasento, polvi ei tunnu tukevalta tai siinä on huomattavaa turvotusta. Polveen vähitellen kehittyneen
kivun syy on tarpeellista selvittää parin viikon sisällä, jos kipu ei
asetu parasetamolilla tai tulehduskipulääkkeillä.

14

Urheiluvammat
Äkillisen urheiluvamman tunnusmerkkejä ovat kipu, punotus ja turvotus.
Kipu johtuu kudoksensisäisen verenvuodon aiheuttamasta paineesta hermopäätteisiin sekä solujen hapenpuutteesta. Turvotuksen puolestaan aiheuttaa
nesteiden eli veren, imunesteen ja nivelnesteen kertyminen vaurioalueelle.
Urheiluvammoista yleisimpiä ovat revähdykset, nyrjähdykset, lihaskrampit
sekä olkapään, selän ja polven vammat.
Nopea ensiapu tärkeää
Urheiluvammojen hoidossa on hyvä muistaa kolmen
k:n sääntö: kylmä, koho ja kompressio (puristus).
Kylmä: laita kylmäpussi; koho: kohota loukkaantunut
raaja; kompressio: laita paineside.
Kylmä ei paranna, mutta se supistaa verisuonia
ja siten estää ja vähentää tulehdusreaktioita.
Koho ja kompressio vähentävät vammaalueelle syntyvää verentulvaa. Lisäksi
pitää muistaa, ettei loukkaantunutta
raajaa saa kuormittaa.
Lepo, kipulääke, kuormituksen vähentäminen ja mahdollinen korvaava harjoittelu
kuuluvat vamman jälkihoitoon. On hyvä
myös tarkistaa urheilujalkineiden
kunto ja oikea suoritustekniikka.

Kolmen K:n
sääntö:

KYLMÄ
KOHO
KOMPRESSIO
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Flunssa
Aikuinen suomalainen sairastaa vuosittain keskimäärin 2–4 ja
lapsi 6–8 flunssaa. Itsensä kylmettäminen ei aiheuta flunssaa,
vaikka vilustumisesta puhutaankin.

Flunssan oireet
Flunssaa eli nuhakuumetta aiheuttavat sadat eri virukset, joista yleisimpiä
ovat rinovirukset. Tavallisimpia flunssan oireita ovat kurkkukipu, nuha, yskä,
kuume sekä lihassärky. Flunssaoireisiin voi liittyä myös hengenahdistusta
ja hengityksen vinkunaa sekä silmäoireita, kuten vetistystä ja punoitusta.
Myös ääni voi käheytyä. Yskä on flunssan viimeisimpinä alkavia oireita, ja
se voi jatkua useitakin viikkoja muiden oireiden jo parannuttua.
Oireiden voimakkuus riippuu taudinaiheuttajasta, potilaan iästä ja yleiskunnosta. Flunssa paranee tavallisesti noin 10 päivän kuluessa. Jos flunssa pitkittyy, oireet pahenevat tai epäillään flunssan jälkitauteja, on syytä hakeutua
lääkäriin. Flunssan jälkitauteja ovat mm. poskiontelo- ja korvatulehdukset,
keuhkoputkentulehdus, keuhkokuume sekä nielutulehdus.
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Flunssan itsehoito
Flunssaan ei ole paranemista nopeuttavaa hoitoa, mutta sen oireita voidaan
lievittää lääkkein. Oloa voivat helpottaa tulehduskipulääkkeet tai parasetamoli. Yskänlääkkeet vähentävät yskänärsytystä tai irrottavat limaa, nenää
avaavat suihkeet helpottavat hengitystä. Antibiooteista ei flunssan hoidossa
ole hyötyä.
Äänen käheyden (kurkunpään tulehduksen) paras hoito on puhumisen välttäminen. Kuiskaaminen rasittaa äänihuulia enemmän kuin hiljaisella äänellä
puhuminen. Höyryhengitys eli 40–44-asteisen höyryn toistuva ja lyhytaikainen hengittäminen saattaa lievittää nuhakuumeen oireita.
Liikaa ruumiillista ponnistelua tulee varoa, mutta liikkeelläolo ja puuhailu ei
ole haitaksi. Kuntoliikunta on turvallista aloittaa voimien rajoissa silloin, kun
kuume ja säryt ovat ohi. Tämä tarkoittaa yleensä 3–5 päivän taukoa.
Milloin lääkäriin?
Flunssan takia on harvoin syytä mennä hoitoon, ellei työnantaja vaadi todistusta jo lyhyestäkin poissaolosta. Jos aikuisella liittyy flunssaan korkea
kuume ja voimakas uupumus tai jos hengittäminen on selvästi raskasta,
kannattaa käydä lääkärissä varmistamassa, ettei kyseessä ole bakteerin
aiheuttama keuhkokuume. Samoin jos tauti on jo ollut selvästi paranemassa
ja oireet uusivat viikon parin kuluessa, on varmistettava, ettei kyseessä ole
bakteerien aiheuttama jälkitauti.
Tavallisen flunssan aiheuttama yskä kestää puolella siihen sairastuneista
2 viikkoa tai kauemmin. Jos yskä kestää yli 3 viikkoa häiritsevänä, on hyvä
lähteä lääkäriin.
Flunssan ehkäisy
Flunssaa voi ehkäistä pesemällä käsiä
ja välttämällä kättelyä.
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Kipulääkkeiden käytössä
huomioitavaa
Kipulääketyypit
Käytetyimpiä kipulääkkeitä ovat perinteiset tulehduskipulääkkeet, joihin
kuuluvat mm. ibuprofeeni- ja ketoprofeenivalmisteet. Niitä käytetään yleisimmin päänsäryn ja hammassäryn, kuukautiskipujen, erilaisten vamma- ja
leikkauskipujen sekä tuki- ja liikuntaelinten kipujen ja sairauksien hoidossa.
Parasetamoli poistaa kipua ja laskee kuumetta, mutta ei hillitse tulehdusreaktiota. Parasetamolia käytetään ensisijaisesti kuume- ja kiputilojen
oireenmukaiseen hoitoon, mutta se soveltuu
myös päänsäryn hoitoon, lihassärkyihin
ja vilustumisoireiden helpottamiseen.
Eri tule
hd
ei tule k uskipulääkke
it
ä
aikaise yttää saman- ä
sti eikä
yh
flunssa
lääkkeid dessä
en kans
sa.

Käyttö raskauden ja
imetyksen aikana

Kaikkia lääkkeitä on syytä käyttää raskauden aikana varoen. Tulehduskipulääkkeitä ei tule käyttää raskauden viimeisellä kolmanneksella lainkaan ja
kahdella ensimmäiselläkin kolmanneksella vain lyhytkestoisesti ja pienimmällä mahdollisella annoksella. Ne saattavat myös vaikeuttaa raskaaksi
tulemista ja lisätä keskenmenon riskiä.
Ibuprofeenivalmisteita voidaan käyttää tarvittaessa imetyksen aikana, sillä
vaikuttavaa ainetta erittyy äidinmaitoon vain hyvin pieninä annoksina.
Turvallisin kipulääke niin raskauden kuin imetyksenkin aikana on parasetamoli. Älä kuitenkaan käytä raskauden aikana mitään lääkettä neuvottelematta siitä ensin lääkärin tai apteekin kanssa.
Lisätietoa lääkkeiden käytöstä raskauden ja imetyksen aikana saat
maksuttomasta Teratologisesta tietopalvelusta, jonka tavoitteena on
sikiövaurioiden ennaltaehkäisy.
Kyselyihin vastataan arkisin klo 9–12, puh. (09) 4717 6500.
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Kipulääkkeet
Burana 400 mg
Burana on tehokas kipu- ja särkylääke,
joka alentaa kuumetta ja poistaa tulehdusta.
Burana on tulehduskipulääke, vaikuttava aine
on ibuprofeeni. Burana käyttöalue on laaja:
Tilapäiset kipu- ja kuumetilat, kuten virusten
aiheuttaman nuhakuumeen ja influenssan oireet,
lihas- ja nivelkivut, päänsärky, reumasärky,
kuukautiskivut ja hammassärky.
Miten Burana vaikuttaa? Ibuprofeeni vähentää tulehdusta ja kipua voimistavien sekä
kuumetta nostavien välittäjäaineiden muodostumista.
Käyttö: Tabletit otetaan riittävän nestemäärän kera (esim. lasillinen vettä).
Aikuiset ja yli 12-vuotiaat nuoret 1 (yksi) tabletti 1–3 kertaa vuorokaudessa.
Lapset: Ikä
Paino
Annostus
		
4–8 v
20–25 kg
1/2 tablettia enintään 3 kertaa/vrk
		
8–12 v
25–40 kg
1/2 tablettia enintään 4 kertaa/vrk
Tärkeää tietoa: Pitkäaikaiseen käyttöön vain lääkärin määräyksestä. Neuvottele lääkärin
kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat maha- tai pohjukaissuolihaavaa tai
verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Ei alle 20-kiloisille lapsille eikä raskauden viimeisellä
kolmanneksella.
Pakkauskoot: 10, 20 ja 30 tablettia (läpipainopakkaus), 30 tablettia myös purkissa.
Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.

Burana-Caps
Burana-Caps lievittää tilapäisiä kipuja
ja kuumetiloja erityisen nopeasti.
Burana-Caps on tulehduskipulääke, vaikuttava
aine on ibuprofeeni. Käyttöalue on laaja:
nopea kivun lievitys esim. tapaturmien yhteydessä ja myös kipu- ja kuumetiloihin, kuten vilustumissairauksien ja flunssan oireisiin, lihas- ja
nivelkipuihin, päänsärkyyn, kuukautiskipuihin ja hammassärkyyn. Sopii myös migreenin hoitoon.
Miten Burana-Caps vaikuttaa? Ibuprofeeni vähentää tulehdusta ja kipua voimistavien
sekä kuumetta nostavien välittäjäaineiden muodostumista. Burana-Caps nestekapselissa lääkeaine on liuotettuna nesteeseen. Siksi se imeytyy ja vaikuttaa nopeasti: Burana-Caps tehoaa
perinteisiä tabletteja nopeammin, jo noin 20 minuutissa.
Käyttö: Kapselit otetaan riittävän nestemäärän kera (esim. lasillinen vettä).
Aikuiset ja yli 12-v. nuoret: 1 kapseli 1–3 kertaa vuorokaudessa.
Alle 12-vuotiaat: vain lääkärin ohjeen mukaan.
Tärkeää tietoa: Pitkäaikaiseen käyttöön vain lääkärin määräyksestä. Neuvottele lääkärin
kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat maha- tai pohjukaissuolihaavaa tai
verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Ei alle 40-kiloisille lapsille eikä raskauden viimeisellä
kolmanneksella.
Pakkauskoot: 10, 20 ja 30 kapselia.
Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
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Disperin 500 mg
Disperin alentaa kuumetta ja lievittää särkyä.
Sitä käytetään myös reumaattisissa tulehdussairauksissa.
Disperin on lääke, joka sopii päänsäryn, hammassäryn,
kuukautiskipujen, lihas- ja nivelsärkyjen sekä flunssan
hoitoon. Vaikuttava aine on asetyylisalisyylihappo.
Miten Disperin vaikuttaa? Asetyylisalisyylihappo
vähentää tulehdusta ja kipua voimistavien sekä kuumetta
nostavien välittäjäaineiden muodostumista.
Käyttö: Eri syistä johtuvissa särky- ja kuumetiloissa
500–1000 mg korkeintaan 2–3 kertaa vuorokaudessa.
Ei suositella ensisijaiseksi kuumelääkkeeksi lapsille ja nuorille.
Tärkeää tietoa: Raskauden viimeisen kolmanneksen aikana ei pidä käyttää
100 mg ylittäviä vuorokausiannoksia. Disperiniä tulee käyttää varoen potilailla, joilla
on aikaisemmin todettu vatsahaava tai sen käyttämistä samanaikaisesti esim.
Marevanin kanssa tulee välttää.
Pakkauskoot: 20, 50 ja 100 tablettia.
Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.

Para-Tabs 500 mg ja 1 g
Para-Tabs on tarkoitettu kivun ja
kuumeen hoitoon.
Para-Tabsin vaikuttava aine on parasetamoli.
Miten Para-Tabs vaikuttaa?
Parasetamoli alentaa kuumetta vaikuttamalla
keskushermoston lämpösäätelykeskuksiin.
Kipua lievittävän vaikutuksen mekanismia ei tarkasti tunneta.
Käyttö/500 mg: Tabletit otetaan riittävän nestemäärän kera (esim. lasillinen vettä).
Aikuisille 1–2 tablettia (500–1000 mg) 1–3 kertaa päivässä.
Lapsilla kerta- ja vuorokausiannos on suhteutettava painoon.
Lasten tavallinen kerta-annos on 15 mg/kg eikä vuorokaudessa tule ylittää
kokonaisannosta 45 mg/kg:
4–8 v 17–25 kg 1/2 tablettia 1–3 kertaa vuorokaudessa
9–16 v > 25 kg 1 tabletti 1–3 kertaa vuorokaudessa
Käyttö/1 g:

Tabletit otetaan riittävän nestemäärän kera (esim. lasillinen vettä).
Aikuisille ja yli 16-vuotiaille nuorille 1/2–1 tablettia korkeintaan
3 kertaa vuorokaudessa.

Tärkeää tietoa: Älä käytä muita parasetamolivalmisteita samanaikaisesti Para-Tabsin kanssa.
Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille.
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Pakkauskoot: 500 mg 10, 20 ja 30 tablettia. 1 g 15 tablettia.
Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.

Ketorin 25 mg
Ketorin on tarkoitettu kivun ja
säryn hoitoon.
Ketorin on tulehduskipulääke. Sen käyttöaiheita ovat päänsärky, lihas- ja nivelkivut,
reumasärky, kuukautiskivut, hammassärky,
vilustumissairaudet sekä kuumeen hoito.
Miten Ketorin vaikuttaa? Ketoprofeeni
vähentää tulehdusta ja kipua voimistavien sekä
kuumetta nostavien välittäjäaineiden muodostumista.
Käyttö: Tabletit otetaan riittävän nestemäärän kera (esim. lasillinen vettä).
Aikuiset ja yli 12-vuotiaat nuoret: 1/2–1 tablettia 1–3 kertaa vuorokaudessa.
Valmiste on tarkoitettu aikuisille ja yli 12-vuotiaille.
Tärkeää tietoa: Pitkäaikaiseen käyttöön vain lääkärin määräyksestä. Neuvottele lääkärin
kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat maha- tai pohjukaissuolihaavaa tai
verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Ei raskauden viimeisellä kolmanneksella.
Pakkauskoko: 15 tablettia.
Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.

Flunssalääkkeet
Burana-C
Burana-C on tarkoitettu flunssan ja
influenssan oireiden lievittämiseen.
Burana-C on tulehduskipulääke. Se sisältää
400 mg ibuprofeenia ja 300 mg C-vitamiinia.
Se sopii virusten aiheuttaman nuhakuumeen
ja influenssan oireiden, kuten kuumeen, lihaskipujen, nivelkipujen ja päänsäryn lievittämiseen.
Miten Burana vaikuttaa? Ibuprofeeni vähentää tulehdusta ja kipua voimistavien
sekä kuumetta nostavien välittäjäaineiden muodostumista.
Käyttö: Tabletit otetaan riittävän nestemäärän kera (esim. lasillinen vettä).
Aikuiset ja yli 12-vuotiaat nuoret 1 tabletti 1–3 kertaa vuorokaudessa.
Lapset: Ikä
Paino
Annostus
		
4–8 v
20–25 kg
1/2 tablettia enintään 3 kertaa/vrk
		
8–12 v
25–40 kg
1/2 tablettia enintään 4 kertaa/vrk
Tärkeää tietoa: Pitkäaikaiseen käyttöön vain lääkärin määräyksestä. Neuvottele lääkärin
kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat maha- tai pohjukaissuolihaavaa tai
verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Ei alle 20-kiloisille lapsille eikä raskauden viimeisellä
kolmanneksella.
Pakkauskoot: 10, 20 ja 30 tablettia (läpipainopakkaus).
Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
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Burana 400 mg,

jauhe oraaliliuosta varten

Burana 400 mg, jauhe oraaliliuosta varten on
tarkoitettu flunssan ja influenssan oireiden
lievittämiseen.
Yksi annospussi sisältää 400 mg ibuprofeenia, joka on
tulehduskipulääke. Se sopii virusten aiheuttaman
nuhakuumeen ja influenssan oireiden, kuten kuumeen,
lihaskipujen, reumasäryn, nivelkipujen, migreenin ja
päänsäryn lievittämiseen.
Miten Burana vaikuttaa? Ibuprofeeni vähentää
tulehdusta ja kipua voimistavien sekä kuumetta nostavien
välittäjäaineiden muodostumista.
Käyttö: Yksi annospussi tarvittaessa 1–3 kertaa vuorokaudessa 4–6 tunnin välein. Annosjauhe
tulee liuottaa lasilliseen lämmintä vettä (n. 2 dl). Enintään kolme annospussillista
vuorokaudessa. Liuos voidaan ottaa tyhjään mahaan, mutta jos kärsit ruuansulatusvaivoista, voidaan lääke ottaa myös ruuan tai maidon kanssa. Aikuisille ja yli
12-vuotiaille (40 kg:n painoiset) nuorille.
Tärkeää tietoa: Pitkäaikaiseen käyttöön vain lääkärin määräyksestä. Neuvottele lääkärin
kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat maha- tai pohjukaissuolihaavaa tai
verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Ei alle 40-kiloisille nuorille eikä raskauden viimeisellä
kolmanneksella.
Pakkauskoot: 10 ja 20 annospussia, makuaromi mustaherukka
Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.

Para-Hot 500 mg
Para-Hot on kuumetta alentava kipulääke,
joka sekoitetaan kupilliseen lämmintä
nestettä. Vaikuttava aine on parasetamoli.
Miten Para-Hot vaikuttaa? Parasetamoli
alentaa kuumetta vaikuttamalla keskushermoston
lämpösäätelykeskuksiin. Kipua lievittävän vaikutuksen mekanismia ei tarkasti tunneta.
Käyttö: Aikuiset ja yli 12-vuotiaat:
1–2 annospussillista 4–6 tunnin välein korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa.
Lapset (4–12-vuotiaat): 15 mg painokiloa kohti korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa.
Yli 4-vuotiaille
Paino
Annostus
17–25 kg 1/2 annospussillista korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa
25–32 kg 1/2 –1 annospussillista korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa
> 32 kg 1 annospussillinen korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa
Tärkeää tietoa: Älä käytä muita parasetamolivalmisteita samanaikaisesti Para-Hotin kanssa.
Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille.
Pakkauskoko: 10 annospussia, makuaromi mustaherukka.
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Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.

Nasolin
Nasolin avaa tukkoisen nenän.
Miten Nasolin vaikuttaa? Vaikuttava aine, ksylometatsoliini, supistaa nopeasti verisuonia nenän limakalvolla ja
vähentää limakalvoturvotusta. Nasolin-tipat ehkäisevät myös
korvien lukkiutumista ja korvakipua lennon aikana varsinkin,
jos joudutaan lentomatkalle nuhaisena.
Käyttö: Tarkat käyttöohjeet ovat pakkausselosteessa.
Tärkeää tietoa: 2–10-vuotiaille lapsille valmistetta saa käyttää
enintään 5 vrk sekä aikuisille ja yli 10-vuotiaille enintään 7 vrk,
ellei lääkäri toisin määrää. Ei sovellu raskaana oleville.
Pakkauskoot: 0,5 mg/ml 10 ml sumute
1 mg/ml 10 ml sumute
1 mg/ml 10 ml tipat
Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.

Resilar
Resilar hillitsee ärsyttävää yskää.
Resilar on yskänärsytystä lievittävä, luumun makuinen mikstuura,
joka on makeutettu fruktoosilla ja sorbitolilla.
Miten Resilar vaikuttaa? Resilarin vaikuttava aine dekstrometorfaani hillitsee aivoissa sijaitsevan yskänkeskuksen toimintaa, jolloin yskänärsytys lievittyy.
Käyttö: Aikuiset 10 ml 3–4 kertaa/vrk
2–5 vuotiaat lapset 2,5 ml 3–4 kertaa/vrk
6–11-vuotiaat lapset 5 ml 3–4 kertaa/vrk
12–14-vuotiaat lapset 7,5 ml 3–4 kertaa/vrk
Alle 2-vuotiaille vain lääkärin ohjeen mukaan
Tärkeää tietoa: Sopii myös urheilijoille, diabeetikoille ja sappipotilaille. Valmiste ei sovi, jos sairastat vaikeaa maksan vajaatoimintaa tai vaikeaa hengitysvajausta tai jos sinulla on synnynnäinen fruktoosi-intoleranssi. Kysy käytöstä lääkäriltä, jos sinulla on
vaikea maksan vajaatoiminta.
Pakkauskoot: 150 ja 200 ml.
Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
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Medipekt
Medipekt irrottaa sitkeää limaa.
Medipekt on limaa irrottava, suklaan ja kirsikan makuinen
yskänlääke, joka on makeutettu sukraloosilla ja maltitolilla.
Medipektistä on kaksi eri lääkemuotoa: Medipekt 0,8 mg/ml
oraaliliuos ja Medipekt 8 mg tabletti.
Miten Medipekt vaikuttaa? Medipektin vaikuttava aine
bromiheksiini muuttaa sitkeän liman juoksevammaksi ja siten
helpommin irtoavaksi.
Käyttö: Aikuiset ja yli 14-vuotiaat 10 ml oraaliliuosta tai
yksi 8 mg tabletti 3 kertaa/vrk
6–14–vuotiaat 5 ml oraaliliuosta tai 1/2 tablettia 3 kertaa/vrk.
Alle 6-vuotiaille eivät tabletit sovi, ja oraaliliuostakin saa 		
antaa vain lääkärin määräyksestä.
Tärkeää tietoa: Valmistetta tulee käyttää enintään 10 vuorokauden ajan. Valmiste ei sovi raskauden ensimmäisen kolmanneksen ja
imetyksen aikana, tai jos sairastat aktiivista maha- tai pohjukaissuolihaavaa tai jos olet yliherkkä bromiheksiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle ainesosalle. Valmisteen pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa
liiallista limaneritystä etenkin lapsille.
Pakkauskoot: 0,8 mg/ml oraaliliuos 200 ml ja 8 mg 30 tablettia.
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Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
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