OIKEAT VASTAUKSET KYSYMYKSIIN LÄÄKEPAKKAUKSESTA JA
PAKKAUSSELOSTEESTA
1. Minkä niminen lääke on ja mikä on sen vaikuttava aine?
• Lääkkeen nimi on Aivastux (nimi keksitty) ja sen vaikuttava aine on setiritsiini.

2. Mikä on lääkkeen vahvuus ja lääkemuoto (esim. voide, kapseli)?
• Lääkkeen lääkemuoto on tabletti ja vahvuus 10 mg, eli yhdessä tabletissa on 10 mg setiritsiiniä.

3. Milloin lääke vanhenee, milloin sitä ei voi enää käyttää?
• Lääkkeessä on merkintä Käyt. viim.: 12 2019, joka tarkoittaa, että lääke vanhenee tammikuussa
vuonna 2020. Lääkkeen viimeinen käyttökuukausi on siis joulukuu vuonna 2019 ja sen jälkeen
lääkettä ei voi enää käyttää.

4. Millaisiin tarkoituksiin lääkettä voi käyttää?
• Allergisten oireiden hoitoon ja ehkäisyyn. Tällaisia oireita ovat allerginen nuha, allergiset
silmäoireet ja allerginen nokkosihottuma.

5. Kuka ei saa käyttää lääkettä?
• Lääkettä ei saa käyttää, jos on allerginen setiritsiinille, setiritsiinin sukulaisaineille tai lääkkeen
muille ainesosille, tai jos on vaikea-asteinen munuaisten vajaatoiminta. Lääkkeen käytöstä
on keskusteltava lääkärin kanssa, mikäli munuaisten vajaatoimintaa, sairastaa epilepsiaa tai
on taipumusta kouristeluihin. Lisäksi ennen allergiatestejä täytyy olla käyttämättä setiritsiiniä
kolmeen vuorokauteen.

6. Kuinka paljon aikuinen voi ottaa lääkettä?
• Lääkkeen annostus aikuisille on 1 tabletti kerran vuorokaudessa.

7. Minkä ikäiset lapset voivat käyttää lääkettä ja kuinka paljon he voivat sitä
ottaa?
• Lääkettä voi käyttää 6-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset. 6–12 -vuotiaat lapset voivat ottaa
lääkettä 1/2 tablettia 1–2 kertaa vuorokaudessa. Yli 12-vuotiaille sopii aikuisten annos eli 1
tablettti kerran vuorokaudessa. Alle 6-vuotiaille lapsille on olemassa muita valmistemuotoja.

8. Miten lääke otetaan?
• Lääke otetaan runsaan nesteen kera, mikä tarkoittaa noin lasillista vettä.

9. Voiko lääkkeellä olla haittavaikutuksia?
• Lääkkeellä voi olla haittavaikutuksia, kuten kaikilla lääkkeillä. Yleisiä haittavaikutuksia ovat
uneliaisuus tai uupumus, pyörrytys tai päänsärky, sekä ripuli, pahoinvointi ja suun kuivuminen.
Melko harvinaisia haittavaikutuksia ovat levottomuus, vatsakipu ja voimattomuus. Harvinaisia
haittavaikutuksia ovat mielialan lasku tai unettomuus, kouristukset, sydämen nopealyöntisyys
ja turvotukset.

www.laakekasvatus.fi

10. Miten lääkettä säilytetään?
• Lääke säilytetään alle +30 asteessa. Lisäksi lääke pitää säilyttää siten, että lapset eivät pääse
lääkkeeseen käsiksi, eivätkä näe sitä.
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