vastaukset esimerkkilääkkeistä
Kipukuriin, Nuhapois ja Silmix
Kipulääke Kipukuriin 500 mg

Mukailtu parasetamolia sisältävien valmisteiden pakkausselosteiden tiedoista
1. Käytetään tilapäisesti kivun ja kuumeen yhteydessä. Tällaisia kipu- ja kuumetiloja ovat mm.
hermo- ja lihassärky, päänsärky, vilustuminen, influenssa, kuukautiskivut tai hammassärky.
2. Annostus on yli 6-vuotiaille lapsille:
17–25 kg: ½ tablettia enintään 3 kertaa vuorokaudessa,
25–32 kg: ½ -1 tablettia enintään 3 kertaa vuorokaudessa,
yli 32 kg 1 tabletti enintään 3 kertaa vuorokaudessa
Alle 6-vuotiaille ja alle 17 kg painaville lapsille lääke ei sovi
3. Tabletti otetaan suun kautta nielaisemalla ja juodaan noin lasillinen vettä päälle.
4. Lääkettä käytetään tilapäisesti ja lyhytaikaisesti ja vain silloin, kun on oireita.

Nenäsumute Nuhapois 0,5 mg/ml
Mukailtu ksylometatsoliinihydrokloridia sisältävien valmisteiden pakkausselosteiden tiedoista
1. Lääkettä voidaan käyttää, jos nenä on tukossa, esimerkiksi flunssan tai
poskiontelontulehduksen vuoksi.
2. Annostus on lapsille iän mukaan:
1–5-vuotiaat lapset: Käyttö aikuisen valvonnassa. 1 suihke kumpaankin sieraimeen 1 tai 2
kertaa päivässä on yleensä riittävä annos. Lääkettä saa käyttää kumpaankin sieraimeen
enintään kolme kertaa päivässä.
6–11-vuotiaat lapset: Käyttö aikuisen valvonnassa. 1–2 suihketta kumpaankin sieraimeen
tarvittaessa 2-3 kertaa päivässä. Lääkettä saa käyttää kumpaankin sieraimeen enintään
kolme kertaa päivässä.
• Ei alle 1-vuotiaille lapsille.
3. Lääke suihkautetaan sieraimiin. Nenä niistetään ennen lääkkeen ottamista.
4. Nuhapois 0,5 mg/ml -nenäsumutetta voidaan käyttää 1–11-vuotiaille lapsille yhtäjaksoisesti
enintään 5 päivän ajan.

Allergiasilmätippa Silmix 20 mg/ml
Mukailtu natriumkromoglikaattia sisältävien valmisteiden pakkausselosteiden tiedoista.
1. Lääkettä käytetään lievittämään ja ennaltaehkäisemään allergisia silmäoireita, kuten
punoitusta ja kutinaa.
2. Annostus aikuisille ja yli 4-vuotiaille lapsille: 1–2 tippaa kumpaankin silmään 4 kertaa
vuorokaudessa.
3. Lääkettä tiputetaan silmiin. Ensin pestään kädet. Pää taivutetaan taaksepäin tai ruvetaan
makaamaan selälleen. Raotetaan alaluomea, jonne tipat tiputetaan. Varotaan koskettamasta
pullon kärjellä silmää. Jos silmään laitetaan 2 tippaa, tippojen välillä pidetään noin 5 minuutin
tauko.
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4. Lääkettä voi käyttää koko siitepölykauden ajan, mutta avattu pullo on käyttökelpoinen 28
päivää, jonka jälkeen pitää hankkia uusi silmätippapullo. Lääkehoito on hyvä aloittaa ennen
siitepölykauden alkamista ja se pitää aloittaa viimeistään ensioireiden ilmaannuttua.
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