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VASTUUN RAJAUS 
Käypä hoito -suositukset ovat parhaiden asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja 
hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan 
parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.
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Keskeiset suositukset
– Itsehoitolääkkeinä käytettäviä kipulääkkei

tä tulee käyttää vain lyhytaikaisesti. Kaikilla 
itsehoidossa käytettävillä suun kautta otet
tavilla kipulääkkeillä on haittavaikutuksia, 
jotka voivat tulla esille jo lyhytaikaisessa 
käytössä.

– Jaksottaista jännityspäänsärkyä ja migreeniä 
voidaan hoitaa itsehoitolääkkeillä muuta
mien päivien ajan.

– Tavallisen äkillisen selkäkivun paranemi
nen edistyy, kun potilas jatkaa kivun salli
missa rajoissa liikkumista ja tavanomaisia 
askareitaan. Selkäkipua, jossa kipu ei säteile 
alaraajaan, voidaan lyhytaikaisesti yrittää 
hoitaa tulehduskipulääkkeillä tai paraseta
molilla. 
• Tulehduskipulääkkeillä voidaan saavut

taa vähäinen alaselkäkivun lievittymi
nen, kun kipuun ei liity iskiasoiretta.

• Itsehoitokipulääkkeistä turvallisin on 
parasetamoli, mutta se on kuitenkin il
meisesti tehoton akuutin alaselkäkivun 
hoidossa.

– Akuuttien allergisten silmäoireiden ensisi
jaiseksi hoidoksi suositellaan antihistamii
nisilmätippoja.

– Allergisen nuhan hoidossa ensisijainen lää
kitys on nenään annosteltavat kortikoste
roidit. Niiden teho tulee esiin 1–2 viikon 
kuluessa.

– Vaikeiden hyttysenpistoista aiheutuvien re
aktioiden ehkäisyyn voidaan käyttää suun 
kautta otettavaa antihistamiinia.

– Itsehoitoyskänlääkkeillä ei ilmeisesti ole 
merkittävää tehoa akuutin yskän oireisiin 
aikuisilla.

– Lasten yskää ei suositella hoidettavaksi itse
hoitoyskänlääkkeillä.

– Uusiutuvan huuliherpeksen hoitoon voi
daan käyttää paikallisesti käytettävää asik
loviiria tai pensikloviiria. Vaihtoehtoisesti 
voidaan käyttää asikloviiria tai valasiklo
viiria suun kautta annosteltuna. Itsehoito
annoksilla oireiden kesto tutkimuksissa on 
lyhentynyt noin vuorokauden verran.

– Tilapäisiä refluksioireita voidaan hoitaa it

Keskeinen sisältö

– Itselääkityksen tulee olla lyhytaikaista.
– Monia sairauksia tai oireita voidaan hoitaa itselääkityksellä. 

• Itselääkitys on yleensä turvallista oikein käytettynä.
• Kaikilla lääkkeillä voi olla haittavaikutuksia ja useilla lääkkeillä yhteisvaikutuksia muiden 

yhtä aikaa käytettyjen lääkkeiden kanssa.
• Muut sairaudet ja käytössä olevat lääkitykset ja muut itsehoitotuotteet pitää selvittää ja 

ottaa huomioon itselääkityksen yhteydessä.
– Kaikkien lääkkeenkäyttäjien tulee olla tietoisia lääkkeiden hyödyistä ja haitoista.

Itselääkitys
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sehoidossa käytössä olevilla närästyslääk
keillä, ensisijaisesti protonipumpun estäjil
lä. Hoitoaika on enintään 2 viikkoa.

– Jos ummetusoireet ovat häiritseviä eivätkä 
lääkkeettömät hoidot riitä avuksi, suositel
laan sekä aikuisilla että lapsilla ensisijaisesti 
makrogolia. Vaihtoehtoisesti voidaan käyt
tää laktuloosia tai ravintokuituja.

– Ripulin perushoito on nestetasapainosta 
huolehtiminen.

– Probioottivalmisteita voidaan käyttää sekä 
aikuisten että lasten akuutin ripulin hoi
dossa ja antibioottiripulin ehkäisyssä. Pro
biootit saattavat lyhentää ripulin kestoa 
noin vuorokauden verran ja ehkäistä ripulin 
pitkittymistä.

– Akuutin ripulin tai toiminnallisiin vatsavai
voihin liittyvän ripulin hoitoon voidaan ai
kuisilla käyttää lyhytaikaisesti loperamidia, 
mutta sen haittavaikutukset ovat yleisiä.

– Emättimen hiivatulehduksen hoitoon voi
daan käyttää paikallisesti annosteltavaa tai 
suun kautta otettavaa valmistetta. 
• On hyvä huomioida, että merkittävä osa 

paikallisestikin annosteltavasta valmis
teesta imeytyy elimistöön, joten yhteis
vaikutukset muiden lääkeaineiden kans
sa tulee ottaa huomioon.

– Varvasvälisilsan hoitoon suositellaan atsoli
johdoksia tai terbinafiinia. 
• Iholle annosteltujen sienilääkkeiden 

yhteisvaikutusriski muiden lääkkeiden 
kanssa on pieni, mutta myös varvasvä
lisilsaa hoidettaessa on syytä noudattaa 
varovaisuutta.

Suosituksen tavoitteet

– Ohjata itsehoitoa ja itsehoitolääkkeiden 
käyttöä siten, että ne ovat osa vaikuttavaa, 
tarkoituksenmukaista ja turvallista hoitoa.

Kohderyhmä

– Suosituksen kohderyhmänä ovat apteekki
en farmaseuttinen henkilöstö, lääkärit, ter
veydenhoitajat ja muut terveydenhuollon 
ammattihenkilöt sekä väestö.

Rajaus
– Suosituksessa käsitellään Suomessa itsehoi

toon hyväksyttyjä lääkkeitä. 
• Fimea arvioi kansallisen myyntiluvan 

saaneiden lääkevalmisteiden soveltu
vuuden itsehoitoon. Osa päätöksistä 
tehdään Euroopan unionin keskitetyssä 
myyntilupamenettelyssä. Ks. Kansalli
nen itsehoitolääkeohjelma www.fimea.fi.

– Ydinkysymyksillä on rajattu suositukseen 
mukaan tulevat aiheet. 

– Raskaana olevien lääkitystä käsitellään vain 
hiivatulehduksen osalta. Lääkkeiden käy
töstä raskauden aikana on tietoa teratologi
sessa tietopalvelussa (www.hus.fi).

– Hoitosuositus koostuu kunkin terveyson
gelman kohdalla lyhyestä aiheen esittelystä 
ja sitä seuraavasta itsehoitosuosituksesta. 
Nämä itsehoitolääkkeitä koskevat suosituk
set on laadittu näyttöön perustuvan lääke
tieteen menetelmillä ja tutkimustieto on 
arvioitu kriittisesti. 
• Tutkimukset on tehty usein olosuhteissa 

ja annoksilla, jotka eivät vastaa lääkkei
den käyttöä itsehoidossa. Niistä saadut 
tehoa ja turvallisuutta koskevat tulokset 
eivät siten välttämättä ole suoraan sovel
lettavissa itsehoitokäyttöön.

– Koska itsehoito useimmiten on ensisijai
sesti lääkkeetöntä hoitoa, suosituksessa 
tuodaan useissa kohdin esille myös lääk
keettömän hoidon keinot. Niiden tehoa ja 
turvallisuutta ei kuitenkaan suositusta laa
tiessa ole arvioitu samalla tavoin kuin itse
hoitolääkkeiden.

Kipu

Johdanto

– Kivun ensisijainen hoito on lääkkeetön hoi
to [1].

– Itsehoitolääkkeinä käytettäviä kipulääkkeitä 
tulee käyttää vain lyhytaikaisesti.

– Kaikilla itsehoidossa käytettävillä suun 
kautta otettavilla kipulääkkeillä on haitta
vaikutuksia, jotka kohdistuvat esimerkiksi 
ruoansulatuskanavaan tai verenkiertoeli
mistöön. 
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• Parasetamolin merkittävin haittavaiku
tus on sen maksatoksisuus. Itsehoidon 
enimmäisannos on 3 g vuorokaudessa. 
Haitat voivat tulla esille jo lyhytaikaises
sa käytössä, kun enimmäisannos ylite
tään.
* Parasetamolin jatkuvan, suuriannok

sisen käytön yhteydessä on varottava 
alkoholin runsasta käyttöä. Vuonna 
2013 Suomessa tilastoitiin 17 parase
tamolimyrkytyskuolemaa, joista valta
osa tapahtui alkoholin suurkuluttajille 
[2].

• Tulehduskipulääkkeiden käyttöä tulee 
välttää potilailla, joilla on 
* valtimotauti tai sen riskitekijöitä
* sydämen vajaatoiminta
* munuaisten vajaatoiminta
* käytössä varfariini tai uudempia anti

koagulantteja
* suurentunut ruoansulatuskanavan 

vuotoriski tai joilla on ollut vuoto.
• Astmaatikoilla tulehduskipulääkkeitä tu

lee käyttää varoen, koska osa heistä saa 
keuhkoputkien supistumisreaktion tu
lehduskipulääkkeestä.

– Itsehoidossa käytettäviä kipua lievittäviä 
lääkeaineita ovat asetyylisalisyylihappo 
(ASA), ibuprofeeni, ketoprofeeni, naprok
seeni ja parasetamoli (TAULUKKO 1). Joissa
kin suun kautta otettavissa valmisteissa on 
lisäksi mukana Cvitamiinia tai kofeiinia. 
Piristävän vaikutuksensa lisäksi kofeiinilla 
itsellään lienee heikko kivun lievitystä te
hostava vaikutus [3]. 
• Asetyylisalisyylihappoa ei suositella 

ensisijaiseksi kipulääkkeeksi. Asetyyli
salisyylihappo aiheuttaa pitkäkestoisen 
verihiutaleiden toimintahäiriön ja pi
dentää vuotoaikaa. Lisäksi se suurentaa 
muun muassa ruoansulatuskanavan ve
renvuotojen riskiä enemmän kuin muut 
itsehoitokäytössä olevat tulehduskipu
lääkkeet.

• Parasetamolia ja ibuprofeenia voidaan 
käyttää samanaikaisesti (ks. Käypä hoito 
suositus Kipu [1]). Kahta eri tulehdus
kipulääkettä ei tule käyttää itsehoidossa 
samanaikaisesti.

• Jos käytetään kahta kipulääkevalmistetta, 
yliannosvaaran vuoksi on varmistetta
va, etteivät ne sisällä samaa lääkeainet
ta. Myös flunssan hoitoon käytettävät 
valmisteet saattavat sisältää (tulehdus)
kipulääkettä. Yliannosvaaran vuoksi on 
varmistettava, että ne eivät sisällä samaa 
lääkeainetta.

• Tulehduskipulääkkeillä ja parasetamolil
la on yhteisvaikutuksia muiden lääkkei
den kanssa.

– Lisäksi käytettävissä on tuki ja liikuntaeli
mistön kiputiloihin käytettäviä paikallisia 
valmisteita, jotka sisältävät piroksikaamia, 
diklofenaakkia tai yhdistelmänä lisämu
nuaisen kuorikerroksen uutetta, mukopo
lysakkaridia ja salisyylihappoa.

– Tässä suosituksessa käsitellään päänsäryn, 
selkäkivun, lihas ja nivelkipujen, kuukau
tiskivun sekä hammaskivun itsehoitoa.

– Kivunhoidon yleisiä periaatteita on kuvattu 
esimerkiksi 
• Käypä hoito suosituksissa

* Kipu [1]
* Migreeni [4]
* Päänsärky (lapset) [5]

• Lääkärikirja Duodecimin artikkeleissa 
* Kipulääkkeet – turvallinen käyttö [6]
* Päänsärky [7]
* Särkylääkepäänsärky ja päänsärkylääk

keiden turvallinen käyttö [8]
* Hammassärky [9]. 

Päänsärky
– Migreenin ja jännityspäänsäryn erot on ku

vattu Käypä hoito suosituksessa Migreeni 
[4]. Ks. Migreenisuosituksen taulukko 
Migreenin ja jännityspäänsäryn erot.

– Jännityspäänsärky on yleisin päänsäryn ai
heuttaja, ja sen syynä voivat olla sekä lihas
ten jännitystilat että henkinen jännittynei
syys. 
• Jännityspäänsärkyä esiintyy erityisesti 

ohimoilla, takaraivolla tai päälaella, ja se 
voi olla tois tai molemminpuolista. Oi
reet pahenevat usein iltaa kohti.

– Migreeni jaetaan kahteen päämuotoon: au
ralliseen, jossa särkyä edeltää näköhäiriöitä, 
puutumista, lihasheikkoutta tai puhevai
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aina tärkeää selvittää. Lääkäriin on syytä ha
keutua, jos 
• voimakas päänsärky on alkanut erittäin 

nopeasti

keuksia, ja aurattomaan, jossa migreenisär
ky alkaa suoraan ilman edeltäviä auraoirei
ta.

– Toistuvan tai voimakkaan päänsäryn syy on 

TAULUKKO 1. Aikuisille kivun itsehoitoon tarkoitetut lääkeaineet ja lääkemuodot sekä itsehoitoannokset. Taulukossa 
mainittuja lääkeaineita on myös yhdistelmävalmisteissa, joissa on mukana lisäksi esimerkiksi kofeiinia, askorbiini-
happoa tai molempia.

Lääkeaine Vahvuus Lääkemuoto Itsehoitoannos/vrk

Asetyylisalisyylihappo1) 500 mg tabletti 1–2 × 1–3 3) 
Enimmäisannos 4 g

500 mg rakeet 1–2 annospussia rakeita 4–8 
tunnin välein  
Enimmäisannos 4 g 

Ibuprofeeni/ 
ibuprofeenilysinaatti

200 mg tabletti 1–2 × 1–3 
Enimmäisannos 1 200 mg

400 mg tabletti  
pehmeä kapseli  
jauhe oraaliliuosta varten

1 tabletti/kapseli/annospussi (eli 
400 mg) × 1–3 
Enimmäisannos 1 200 mg

Ketoprofeeni 25 mg tabletti 1 × 1–3 
Enimmäisannos 75 mg

Naprokseeni2) 250 mg tabletti 1 × 1–2 
Enimmäisannos 500 mg

Parasetamoli 500 mg tabletti 
suussa hajoava tabletti 
poretabletti 
rakeet

1–2 tablettia/annospussia rakeita 
(eli 500–1 000 mg) × 1–3 
Enimmäisannos 3 g

 1 g tabletti ½–1 × 1–3 
Enimmäisannos 3 g

Iholle paikallisesti käytettävät valmisteet

Piroksikaami 0,50 % geeli 1–3 g (1,5–4,5 cm) geeliä (5–15 
mg piroksikaamia) × 2–4

Diklofenaakki 11,6 mg/g geeli Levitetään kipualueelle 3–4 kertaa 
päivässä  
2–4 grammaa geeliä (noin 5–10 
cm) riittää noin 400–800 cm2:n 
hoitoon. 

23 mg/g geeli Levitetään kipualueelle 2 kertaa 
päivässä 12 tunnin välein  
2–4 grammaa geeliä (noin 5–10 
cm) riittää noin 400–800 cm2:n 
hoitoon.

4 % suihke iholle 4–5 pumpun painallusta  
(32–40 mg) × 3 

Mukopolysakkaridisulfaatti/ 
salisyylihappo/lisämunuaisen 
kuorikerroksen uute

2/20/10 mg geeli/emulsiovoide Levitetään kipualueelle kerran tai 
useita kertoja päivässä

1) Asetyylisalisyylihappoa (ASA) ei suositella ensisijaiseksi kipulääkkeeksi. Asetyylisalisyylihappo aiheuttaa 
pitkäkestoisen verihiutaleiden toimintahäiriön ja pidentää vuotoaikaa. Lisäksi se suurentaa muun muassa 
ruoansulatuskanavan verenvuotojen riskiä enemmän kuin muut itsehoitokäytössä olevat tulehduskipulääkkeet.  
2) Lisäneuvontaa vaativa itsehoitolääke (LVI) 
3) 1–2 × 1–3 = 1–2 tablettia 1–3 kertaa vuorokaudessa
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apteekista itsehoitolääkkeenä henkilölle, 
jonka oireet viittaavat migreeniin, joka on 
käyttänyt aiemmin sumatriptaania ja jonka 
sumatriptaanilääkemääräyksen voimassaolo 
on päättynyt enintään 6 kuukautta aiem
min. 
• Sumatriptaanin ja masennuslääkkeiden 

yhtäaikaisesta käytöstä voi seurata liialli
nen serotonerginen vaikutus.

– Lyhytaikaisessa käytössä itsehoidossa käy
tettävien lääkeaineiden haittavaikutuksissa 
ei ole havaittu eroja [23].

– Aikuisille kivun itsehoitoon tarkoitetut lää
keaineet ja lääkemuodot sekä itsehoitoan
nokset esitetään TAULUKOSSA 1.

Selkäkipu
– Selkäkipu on yleinen oire, joka esiintyy 

useimmiten alaselän alueella. 
• Yleisin alaselän vaiva on äkillinen yleen

sä lyhytaikainen (muutamia päiviä – 
viikkoja) kipu.

• Joskus kivun taustalla on välilevytyrä eli 
nikamien välisen välilevyn ytimen työn
tyminen selkäydinkanavaan tai hermo
juuriaukkoon. Tämä voi aiheuttaa niin 
sanotun iskiasoireen eli voimakasta ala
raajoihin säteilevää kipua, puutumista ja 
lihasten heikkoutta.

• Selkärangan rappeutuminen voi pitkän 
ajan kuluessa johtaa myös selkäydinka
navan ahtautumiseen, jolloin koko selkä
ydin joutuu puristuksiin.

• Muita selkäkivun syitä ovat vammat ja 
harvinaisina nikamien tulehdukset, kas
vaimet, selkärankareuma ja munuaispe
räiset vaivat.

• Selän yläosan alueella yleisimpiä ovat la
paluun seudun lihaskivut.

• Johdantokappaleen lähteenä on käytet
ty Käypä hoito suositusta Alaselkäkipu 
[24].

– Lääkäriin on syytä hakeutua, jos 
• selkäkipu on voimakasta
• selkäkipu pitkittyy tai selkäkipuun liittyy 

poikkeuksellisia oireita, kuten kivun sä
teilyä tai lihasheikkoutta

• kyseessä on cauda equina oireyhtymä 
(virtsaumpi, ulosteenpidätyskyvyn häi

• särky on hyvin voimakasta
• särky on kestänyt yli 5 päivän ajan
• päänsärkykohtaus vie toimintakyvyn
• itsehoitolääkitys ei tehoa.

– Lääkäriin hakeutumisen syitä on kuvattu 
tarkemmin muualla. Ks. Terveyskirjaston 
artikkeli Päänsärky [7].

Itsehoito

– Jännityspäänsärkyä voidaan ehkäistä paran
tamalla päivittäisen toiminnan ergonomiaa. 
Liikunta ja lihasten venyttely saattaa helpot
taa jännityspäänsärkyä.

– Migreenin oireita saattavat lievittää viileä, 
pimeä ympäristö, lepo ja nukkuminen. Osa 
potilaista ei tarvitse välttämättä lääkehoi
toa lainkaan tai selviää itsehoitolääkkeiden 
avulla. Kohtausten estossa auttaa päänsäryn 
laukaisevien tekijöiden välttäminen.

– Kun lääkehoitoa migreeniin tarvitaan, ki
pulääke on suositeltavaa ottaa heti riittävän 
suurena annoksena ensioireiden ilmaannut
tua.

– Jaksottaista jännityspäänsärkyä ja migreeniä 
voidaan hoitaa itsehoitolääkkeillä muuta
mien päivien ajan.

– Tulehduskipulääkkeet ja parasetamoli lie
vittävät satunnaisen tai jaksottaisen jänni
tyspäänsäryn oireita itsehoidossa käytettä
vinä annoksina [10] A. 
• Cochranekatsauksen mukaan NNT 

(number needed to treat) oli eri itsehoi
tokipulääkkeillä 8,7–9,8, kun mittarina 
käytettiin kivuttomuutta kahden tunnin 
kohdalla [10].

– Tulehduskipulääkkeet ja parasetamoli lie
vittävät migreenipäänsärkyä itsehoidossa 
käytettyinä annoksina [11–14] A. 
• Cochranekatsauksen mukaan NNT oli 

eri itsehoitokipulääkkeillä 7,2–12,7 [14], 
kun mittarina käytettiin kivuttomuutta 
kahden tunnin kohdalla [11–13].

• Migreenikohtauksen hoidossa riittävän 
suuret kertaannokset ovat tehokkaam
pia kuin useat pienet annokset [4].

– Naprokseenilla on tehty vähän tutkimuksia 
itsehoidossa käytettävillä annoksilla [14].

– Sumatriptaani on tehokas migreenin kohta
ushoidossa [15–22] A. Sitä voidaan myydä 
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riö, ratsupaikkaanestesia eli tunnotto
muus sukupuolielinten ja peräaukon seu
dussa), joka edellyttää päivystyksellisen 
hoidon arvion.

Itsehoito

– Selkäkivun paraneminen edistyy, kun poti
las jatkaa liikkumista ja tavanomaisia aska
reitaan kivun sallimissa rajoissa.

– Tavallista äkillistä selkäkipua, jossa kipu ei 
säteile alaraajaan, voidaan lyhytaikaisesti 
yrittää hoitaa tulehduskipulääkkeillä tai 
parasetamolilla. Lääkehoidon teho selkäki
vussa on kuitenkin vähäinen. 
• Tulehduskipulääkkeillä voidaan saavut

taa vähäinen alaselkäkivun lievittyminen, 
kun kipuun ei liity iskiasoiretta [25] A.

• Alaselän iskiaskivuissa tulehduskipulääk
keiden ei ole osoitettu lievittävän kipua 
lumelääkettä tehokkaammin, mutta tu
lokset ovat ristiriitaisia. 
* Tutkimuksissa käytetyt annokset oli

vat osin suurempia kuin itsehoidossa 
käytettävät annokset.

• Itsehoitokipulääkkeistä turvallisin on 
parasetamoli, mutta se kuitenkin on il
meisesti tehoton akuutin alaselkäkivun 
hoidossa [26] B.

– Aikuisille kivun itsehoitoon tarkoitetut lää
keaineet ja lääkemuodot sekä itsehoitoan
nokset esitetään TAULUKOSSA 1.

Lihas- ja nivelkipu
– Tässä käsitellään muun muassa nyrjähdyk

sistä, venähdyksistä, urheiluvammoista tai 
liikarasituksesta johtuvan lihas ja nivelki
vun lyhytaikaista hoitoa sekä nivelrikon it
sehoitoa.

– Valtaosa liikuntavammoista on pehmytku
doksen venähdyksiä, revähdyksiä ja ruhjei
ta tai rasitusvammoja. Lisätietoa vammois
ta ja niiden yleisyydestä sekä ehkäisystä 
on Lääkärin tietokannan (tietokanta vaatii 
käyttöoikeuden) artikkelissa Liikuntavam
mat ja niiden ehkäisy [27] ja Terveyskirjas
ton artikkelissa Liikuntavammojen hoito ja 
ehkäisy – ohjeita potilaalle [28].

– Lääkäriin on syytä hakeutua, jos 
• on syytä epäillä murtumaa

• kipu on niin kovaa, ettei varaaminen ole 
mahdollista tai ei pysty käyttämään raa
jaa

• kipu pitkittyy
• itsehoidosta ei ole riittävästi apua.

– Nivelrikko on yleinen nivelkivun aiheutta
ja. Sen hoito edellyttää lääkärin diagnoosia. 
• Nivelrikossa rustopinta rikkoutuu ja ni

velrusto häviää nivelpinnoilta. Tyypilli
nen oire on rasituskipu nivelessä. Taudin 
edetessä kipu rajoittaa liikuntakykyä. 
Myöhemmin saattaa ilmetä myös lepoki
pua, nivelen jäykkyyttä ja toimintakyvyn 
rajoittumista.

• Nivelrikon syytä ei tiedetä.  Riskiä suu
rentavat muun muassa perintötekijät, 
korkea ikä, lihavuus, nivelvammat ja ni
velen rasitus työn tai raskaan liikunnan 
myötä.

• Diagnoosi perustuu oireisiin sekä kliini
siin ja radiologisiin löydöksiin.

• Nivelrikon hoidon tavoitteena ovat ki
vun hallinta ja lievittäminen sekä toimin
takyvyn ylläpito ja parantaminen.

Itsehoito

– Ensiapuna liikuntavammoihin ovat kylmä, 
kohoasento, kompressio ja lepo. Vamman 
vakavuusasteen mukaan pidetään liikunta
harjoittelusta muutaman päivän tai viikon 
mittainen tauko. Tauon jälkeen harjoittelu 
aloitetaan varovaisesti [27, 28].

– Rasitusperäisessä kivussa hoitona on rasi
tuksen keventäminen tai välttäminen.

– Kun tarvitaan suun kautta otettavaa kipu
lääkettä, vaihtoehtoina ovat parasetamoli 
ja tulehduskipulääkkeet. Ks. Käypä hoito 
suositus Kipu [1].

– Paikallisesti käytettäviä itsehoitokipulääk
keitä voidaan käyttää esimerkiksi nyrjäh
dyksistä, venähdyksistä, urheiluvammoista 
tai liikarasituksesta johtuvan lihas ja nivel
kivun lyhytaikaisessa hoidossa. 
• Paikallisesti käytettävistä valmisteista pi

roksikaamia (5 mg/g) ja diklofenaakkia 
(11,6–23,2 mg/g) sisältävien voiteiden 
tai geelien on osoitettu lievittävän esi
merkiksi venähdyksistä, nyrjähdyksistä 
ja muista urheilu ja rasitusvammoista 
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johtuvaa akuuttia kipua [29].
• Paikallisesti iholle annosteltavaa tuleh

duskipulääkettä käytettäessä vältetään 
suun kautta annosteltavien valmisteiden 
systeemiset haittavaikutukset, sillä eli
mistöön imeytyvä lääkemäärä on tavalli
sesti vain murtoosa suun kautta annos
teltuun valmisteeseen verrattuna.

• Paikallisesti käytettäviä valmisteita ei 
tule annostella rikkoutuneelle iholle.

– Nivelrikon hoidon perusta ovat itsehoidon 
ohjaus, laihduttaminen ylipainoisilla polvi 
ja lonkkanivelrikkopotilailla sekä sopiva te
rapeuttinen harjoittelu ja liikunta. 
• Suositeltavaa on, ettei valituissa liikunta

muodoissa niveliin kohdistu voimakkai
ta iskuja eikä voimakkaita kompressio 
tai kiertoliikkeitä.

– Nivelrikon lääkehoito on oireita lievittävää. 
• Jos nivelrikko on diagnosoitu ja kipu

lääkettä tarvitaan, ensisijainen lääke on 
parasetamoli. Ks. Käypä hoito suositus 
Polvi ja lonkkanivelrikko [30]. 
* Parasetamoli tuottaa ilmeisesti vähäi

sen lyhyen aikavälin hyödyn potilaille, 
joilla on nivelrikko [26] B.

* Parasetamoli on nivelrikkoon liittyvän 
liikekivun hoidossa yhtä tehokas kuin 
tulehduskipulääkkeet, mutta tuleh
duskipulääkkeet ovat jonkin verran 
parasetamolia tehokkaampia lepoki
vun hoidossa [31–40] A.

* Parasetamoli parantaa nivelrikkopo
tilaan toimintakykyä ilmeisesti yhtä 
hyvin kuin tulehduskipulääkkeet [31–
39] B.

• Jos parasetamolin teho ei riitä, siirrytään 
paikallisiin tai suun kautta otettaviin 
tulehduskipulääkkeisiin. Tulehduski
pulääkkeitä käytetään mahdollisimman 
pieninä annoksina ja mahdollisimman 
lyhyen ajan. Ks. Käypä hoito suositus 
Polvi ja lonkkanivelrikko [30]. 
* Myös nivelrikosta johtuvaa pitkäkes

toisempaa kipua on voitu lievittää 
paikallisesti käytettävillä tulehduski
pulääkevalmisteilla [41–43] A. Hait
tavaikutuksena on esiintynyt lähinnä 
käytetystä voidepohjasta johtuvia iho

oireita.
– Aikuisille kivun itsehoitoon tarkoitetut lää

keaineet ja lääkemuodot sekä itsehoitoan
nokset esitetään TAULUKOSSA 1.

Kuukautiskipu
– Useimmilla naisilla on ajoittain lieviä kuu

kautiskipuja kuukautisvuodon ensimmäisi
nä päivinä, mutta 5–15 %:lla naisista kivut 
ovat voimakkaita [44].

– Lääkäriin on syytä hakeutua, jos 
• itsehoitolääkityksen teho ei riitä
• kipuun liittyy poikkeavia piirteitä (esim. 

kivuttomat kuukautiset muuttuvat kivu
liaiksi, kipu alkaa ennen vuotoa tai kipu 
kestää koko vuodon ajan)

• kuukautiskierto muuttuu tai kuukautis
ten välillä on epäsäännöllistä vuotoa.

Itsehoito

– Tulehduskipulääkkeitä voidaan käyttää 
kuukautiskipujen lievittämisessä (TAULUK-
KO 1). 
• Tulehduskipulääkkeet ovat tehokkaita 

kuukautiskipujen hoidossa, ja niiden vai
kutus lienee merkittävä jo itsehoidossa 
käytetyillä annoksilla [45] A.

• Tulehduskipulääkkeet näyttävät olevan 
tehokkaampia kuin parasetamoli [45]. 
Lääkkeiden haitat tulee kuitenkin huo
mioida lääkettä valittaessa.

Hammaskipu
– Hammaskivun tavallisimpia syitä ovat sy

välle hammasluuhun ulottuva reikä tai 
hammaspaikka, hammaskaulan paljastumi
nen, hammasytimen tulehdus tai kuolio, 
hampaan liiallinen purentarasitus, hampaan 
halkeama tai absessi hammasta ympäröiväs
sä pehmytkudoksessa. Myös hampaiden 
puhkeamiseen (erityisesti viisaudenham
paat) voi liittyä kipuja. Ks. Käypä hoito 
suositus Viisaudenhammas [46].

– Hampaassa aistittava kipu voi johtua myös 
muista kuin hammasperäisistä syistä, ku
ten purentaelimistön toimintahäiriöstä (ks. 
Käypä hoito suositus [47], limakalvovau
riosta (esim. aftat), poskiontelotulehduk
sesta, jännityspäänsärystä, trigeminus neu
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ralgiasta tai korvakivusta [48, 49]. Hampais
sa tai suun alueella tuntuva kipu voi myös 
olla sydänperäistä tai liittyä kasvaimiin.

– Kipua voivat provosoida erilaiset ärsykkeet, 
esimerkiksi kylmä, kuuma, makea tai pures
kelu.

– Lähes poikkeuksetta hammaskipu vaatii 
hammaslääkärin hoidon tarpeen arviota. 

– Lääkäriin on syytä hakeutua viipymättä, jos 
• hammaskipu on voimakasta
• hammaskipu pitkittyy
• hammaskipuun liittyy turvotusta tai sen 

yhteydessä nousee kuume.

Itsehoito

– Hampaan puhkeamiseen liittyviä kipuja 
voidaan lievittää huolehtimalla hyvin alu
een puhdistamisesta harjauksen yhtey
dessä. Ks. Käypä hoito suositus Viisau
denhammas [46] ja Helsingin yliopiston 
Hammaslääketieteen laitoksen ja Suomen 
Hammaslääkäriliiton asiantuntijoiden tuot
taman opetusohjelman kuvasarjan Puhtaat 
hampaat kuva 6 (www.helsinki.fi/hammas/
puhtaathampaat/tietokulma/harjaustek
niikka.html).

– Hammaskivun itsehoito särkylääkkeillä on 
harvoin tuloksellista, koska ne yleensä lie
vittävät oireita vain hetkellisesti. Jos taustal
la on infektio ja hoitoon hakeutuminen pit
kittyy, tila voi johtaa infektion leviämiseen 
syvemmälle kudoksiin ja kehittyä systeemi
seksi infektioksi [50].

– Hammassäryn oireenmukaisessa ensihoi
dossa ennen hammaslääkärin tutkimukseen 
pääsyä voidaan kokeilla tulehduskipulääk
keitä tai parasetamolia. 
• Itsehoidossa käytettävien kipulääkkeiden 

tehosta diagnosoimattomassa akuutissa 
hammaskivussa ei ole tutkittua näyttöä.

• Kaikkien itsehoidossa käytettävien lää
keaineiden on osoitettu lievittävän vii
saudenhampaan poiston jälkeistä kipua 
itsehoitoannoksina [23, 51] A, joskin 
ibuprofeeni ja ketoprofeeni saattavat olla 
asetyylisalisyylihappoa (ASA) ja parase
tamolia ja itsehoidossa käytössä olevaa 
naprokseeniannosta tehokkaampia.

Siitepölyallergia ja hyttysenpistot

Johdanto
– Allergialla tarkoitetaan allergian aiheutta

jien eli allergeenien, kuten lehtipuiden ja 
heinien siitepölyn, pölypunkkien, ruokaai
neiden, eläinpölyn tai homeen, aiheuttamia 
oireita. Tässä käsitellään siitepölyn aiheut
tamia allergioita ja hyttysenpiston aiheutta
mia allergisia reaktioita.

– Siitepölyallergia voi ilmetä silmien kutina
na, punoituksena tai vuotamisena, nenän 
tukkoisuutena, kirkaseritteisenä nenän vuo
tamisena, kutinana tai aivasteluna sekä iho
oireina.

– Lääkäriin on syytä hakeutua, jos 
• kyseessä on alle kouluikäisen selvittä

mättömät allergiaoireet
• oireet ovat ympärivuotisia
• oireet eivät reagoi itsehoitoon riittävästi
• silmä rähmii voimakkaasti
• näkö on heikentynyt
• silmäoireet ovat toispuoleisia
• esiintyy silmäkipua tai valonarkuutta
• allergiseen nuhaan liittyy pitkittynyt 

yskä
• hengitys vinkuu tai esiintyy hengenah

distusta
• esiintyy allergiselle nuhalle epätyypillisiä 

piirteitä, kuten toispuoleista tukkoisuut
ta tai toistuvaa nenäverenvuotoa

• hyttysen pistossa oireilu on voimakasta, 
pistoskohta tulehtuu tai potilaalla ilme
nee vakavampia oireita, kuten kasvojen, 
kielen tai kaulan alueen turvotusta tai 
hengitysvaikeuksia.

– Johdantokappaleen lähteenä on käytetty 
Lääkärikirja Duodecimin artikkelia Allergi
nen nuha ja muu yliherkkyysnuha [52].

Itsehoito
– Lääkehoito tulee kyseeseen, jos allergeenin 

välttäminen ei ole mahdollista tai allergee
nin välttäminen ei lievennä riittävästi oireita.

– Allergialääkkeiden yhteisvaikutukset kuva
taan suosituksen verkkoversion taulukossa 
2; ks. www.käypähoito.fi.

– Ks. myös potilasmateriaali Siitepölyallergia 
suosituksen verkkoversiosta.
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Allergisten silmäoireiden hoito
– Akuuttien allergisten silmäoireiden ensisi

jaiseksi itsehoidoksi suositellaan antihista
miinisilmätippoja. 
• Atselastiinia [53] B, ketotifeeniä [54, 

55] C tai levokabastiinia [53, 56–59] B si
sältävät antihistamiinisilmätipat saattavat 
vähentää allergisia silmäoireita ainakin 
lyhytaikaisessa käytössä (14 vrk–4 vk), 
mutta minkään tietyn lääkeaineen ensisi
jaiseksi suosittelemiseksi ei ole riittävästi 
näyttöä [56].

• Vaikka näyttö antihistamiinisilmätippo
jen tehosta on rajallinen, niitä voidaan 
vähäisten haittojensa vuoksi suositella.

• Natriumkromoglikaatti on lumetta te
hokkaampi mutta antihistamiinisilmä
tippoja heikompitehoisempi allergisten 
silmäoireiden lievittämiseen [56–58]. 
* Natriumkromoglikaattitippojen käyt

tö tulee aloittaa ennen allergiaoirei
den ilmaantumista, ja niitä on hyvä 
käyttää säännöllisesti koko allergia
kauden ajan [60].

• Paikallisesti käytettävillä lääkevalmisteil
la ei juuri ole todettu haittavaikutuksia 
[56].

– Jos riittävää hoitovastetta ei saavuteta pai
kallisilla valmisteilla, hoitoon voidaan lisätä 
suun kautta otettava antihistamiini. 
• Suun kautta otettavat antihistamiinit 

saattavat parantaa tehoa yhdessä antihis
tamiinisilmätippojen kanssa käytettynä 
varsinkin silloin, kun oireisiin liittyy al
lergista nuhaa [54, 61, 62].

– Allergisten silmäoireiden hoidossa käytet
tävät paikalliset valmisteet esitetään TAULU-
KOSSA 2 ja suun kautta otettavat antihista
miinit TAULUKOSSA 3. 

Allergisten nenäoireiden hoito

– Nenään annosteltavat kortikosteroidit ovat 
ensisijainen lääkitys allergisen nuhan itse
hoidossa. 
• Paikallisesti käytettävät kortikosteroi

dinenäsuihkeet lievittävät allergisen 
nuhan oireita tehokkaammin kuin sys
teemiset antihistamiinit [63–65] A tai 
paikalliset antihistamiinit [66].

• Eri kortikosteroidinenäsuihkeilla ei ole 
tutkimuksissa osoitettu olevan merkittä
vää tehoeroa keskenään [67–69].

• Kortikosteroidinenäsuihkeiden käyttöä 
jatketaan säännöllisesti koko allergiakau
den ajan. Annostusta voi säädellä valmis
teittain pakkauksen ohjeen mukaisesti 
oireiden vaikeuden ja siitepölyn määrän 
mukaan.

• Nenään annosteltavien kortikosteroidi
en täysi vaikutus saavutetaan 1–2 viikon 
hoidon jälkeen.

– Antihistamiininenäsuihkeita voidaan käyt
tää lievittämään akuutteja allergisen nuhan 
oireita. 
• Antihistamiininenäsuihkeet ilmeisesti 

lievittävät allergiaoireita tehokkaammin 
kuin natriumkromoglikaattia sisältävät 
nenäsuihkeet tai suun kautta otettavat 
antihistamiinit [66, 70, 71].

– Kromoglikaatti saattaa vähentää allergiaoi
reiden ilmenemistä, jos sen käyttö aloite
taan ennen allergiakauden alkua [72]. Jos 
oireet eivät lievity riittävästi, on syytä vaih
taa kortikosteroidi tai antihistamiininenä
suihkeeseen.

– Allergisten nenäoireiden hoidossa käytettä
vät nenäsuihkeet esitetään TAULUKOSSA 4.

– Suun kautta otettavia antihistamiineja voi
daan käyttää allergisen nuhan hoitoon. 
• Antihistamiinit ovat tehokkaita ja tur

vallisia allergisen, kausiluonteisen nuhan 
hoidossa ja saattavat lievittää oireita riit
tävästi [73–77] A.

• Antihistamiinit tehoavat parhaiten aivas
teluun ja limaneritykseen.

– Suun kautta otettavien antihistamiinien 
käyttö yhdessä kortikosteroidinenäsuihkei
den kanssa ei näyttäisi parantavan merkit
sevästi tehoa verrattuna pelkän paikallisval
misteen käyttöön, mutta joissakin tapauk
sissa antihistamiinin käytöstä lisälääkkeenä 
voi olla hyötyä [78–81].

– Suun kautta otettavat antihistamiinit esite
tään TAULUKOSSA 3.

Hyttysenpistojen aiheuttamien 
reaktioiden ehkäisy ja hoito

– Suun kautta otettavaa antihistamiinia voi



11

Itselääkitys

daan käyttää vaikeiden hyttysenpistoista 
aiheutuvien reaktioiden ehkäisyyn. 
• Ehkäisevästi käytettynä antihistamiinien 

on todettu pienentävän pistospaukaman 
kokoa ja siihen liittyvää kutinaa aiemmin 
voimakkaan reaktion saaneilla aikuisilla 
[82–84] B.

• Suun kautta otettavat antihistamiinit lie
vittävät merkittävästi myös vuorokauden 
kuluttua pistosta mitattuja viivästyneitä 
oireita.

• Tärkeää on, että antihistamiinitabletti 
otetaan etukäteen ja lääkitystä jatketaan 
hyttysenpistojen jälkeen 2–3 vuorokau

TAULUKKO 2. Allergisten silmäoireiden itsehoidossa käytössä olevat silmätipat ja itsehoitoannokset.  
Lääkettä annostellaan molempiin silmiin.

Lääkeaine Vahvuus Itsehoitoannos  
tippaa/vrk

Ikärajoitus (vuotta)

Antihistamiinit

atselastiini 0,5 mg/ml 1 × 2 1) yli 4 

ketotifeeni 0,25 mg/ml 1 × 2 yli 3

levokabastiini 0,5 mg/ml 1 × 2–4 yli 4

Muut

lodoksamidi 1 mg/ml 1 × 4 yli 4

natriumkromoglikaatti 20 mg/ml 1–2 × 4 yli 4 

40 mg/ml 1–2 × 2 yli 4

1) 1 × 2 = 1 silmätippa molempiin silmiin 2 kertaa vuorokaudessa

TAULUKKO 3. Allergiaoireiden itsehoidossa käytössä olevat suun kautta otettavat antihistamiinit ja itsehoitoannokset

Lääkeaine Vahvuus Lääkemuoto Itsehoitoannos/vrk Ikärajoitus  
(vuotta) 

akrivastiini 8 mg kapseli 1 × 1–3 1) yli 12 

desloratadiini 5 mg tabletti 1 × 1 yli 12

ebastiini 10 mg tabletti 1–2 × 1 yli 12 

20 mg tabletti 1 × 1 yli 12

feksofenadiini 120 mg tabletti 1 × 1 yli 12

levosetiritsiini 5 mg tabletti  
aikuiset ja yli 6-vuotiaat: 1 × 1

yli 6

5 mg/ml tipat aikuiset ja yli 6-vuotiaat: 20 tippaa × 1 yli 6

loratadiini 10 mg tabletti 1 × 1 yli 12

setiritsiini 1 mg/ml oraaliliuos 2–6-vuotiaat: 2,5 ml × 2  
6–12-vuotiaat: 5 ml × 2  
aikuiset ja yli 12-vuotiaat: 10 ml × 1 

yli 2

10 mg tabletti 6–12-vuotiaat: 1/2 × 2  
aikuiset ja yli 12-vuotiaat: 1 × 1

yli 6

10 mg/ml tipat 2–6-vuotiaat: 5 tippaa × 2  
6–12-vuotiaat: 10 tippaa × 2  
aikuiset ja yli 12-vuotiaat: 20 tippaa × 1 

yli 2

1) 1 × 1–3 = 1 kapseli 1–3 kertaa vuorokaudessa



12

KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Apteekkariliiton asettama työryhmä

den ajan [85].
– Hyttysenpiston jälkeen otetun antihistamii

nin tehosta oireiden lievittämisessä ei ole 
näyttöä.

– Kutinan lievittämiseen voi myös kokeilla 
hydrokortisonivoidetta tai paikallisesti käy
tettävää antihistamiinia (tripelennamiini), 
mutta niiden tehosta ei ole luotettavaa näyt
töä.

Flunssa eli nuhakuume

Johdanto

– Flunssalla eli nuhakuumeella tarkoitetaan 
akuuttia ylähengitystieoireyhtymää. 
• Akuutin hengitystieinfektion aiheuttajia 

on löydetty yli 200 erilaista virustyyppiä 
[86].

• Influenssavirukset aiheuttavat yleen
sä voimakkaamman taudinkuvan kuin 
muut flunssaa aiheuttavat virukset.

– Flunssan oireet ovat yleensä lieviä ja kes
tävät tavallisesti 1–2 viikkoa. Joissakin ta
pauksissa oireet jatkuvat useamman viikon 
ajan. 
• Flunssa alkaa usein yleisoireilla: päänsä

ryllä, vilunväristyksillä, kurkkukivulla ja 
kuumeella.

• Myöhemmin saattaa ilmetä nenän vuo
tamista ja tukkoisuutta, yskää ja huono
vointisuutta [87].

• Nenän tukkoisuus, eritys, kutina tai ai
vastelu ovat tavallisia nuhan oireita.

• Yskä on hengitysteiden suojareaktio tu
lehdukselle ja ärsytykselle. Sen tehtävänä 
on poistaa limaa. Infektion aiheuttama 
yskä kestää yleensä 1–2 viikkoa mutta 
saattaa jatkua 4 viikkoa.

– Flunssaan voi liittyä jälkitauteja, kuten kor
vatulehdus, poskiontelotulehdus tai keuh
kokuume.

– Lääkäriin on syytä hakeutua, jos 
• flunssan oireet pitkittyvät tai hankaloitu

vat
• yskä pitkittyy (kesto yli 6 viikkoa) tai 

jos yskä on ilmaantunut ilman edeltäviä 
flunssaoireita

• ysköksissä on verta

• poskiontelosärkyä esiintyy yli 1 viikon 
ajan tai ilmaantuu otsan tai silmäseudun 
särkyä

• ilmenee korvasärkyä.
– Hoidon arvioon on syytä hakeutua päivys

tyksellisesti, jos ilmenee hälyttäviä oireita, 
esimerkiksi hengitysvaikeutta, nielemisvai
keutta tai poikkeuksellisen voimakasta uu
pumusta.

Itsehoito
– Flunssat ovat virustauteja ja paranevat 

yleensä ilman hoitoa, joten hoidossa keski
tytään oireiden lievittämiseen.

– Flunssan oireiden ensisijainen hoito on 
lepo.

Flunssaan liittyvä kipu ja kuume

– Flunssaan liittyvää kuumetta ja särkyjä voi
daan harkinnan mukaan lievittää tulehdus
kipulääkkeillä tai parasetamolilla. 
• Tulehduskipulääkkeet helpottavat fluns

saan liittyvää päänsärkyä sekä lihas ja 
nivelkipuoireita mutteivät auta hengitys
teiden oireisiin [88] A.

• Kuumetta voi tarvittaessa alentaa tuleh
duskipulääkkeillä tai parasetamolilla. 
* Ibuprofeenia ja parasetamolia voidaan 

myös käyttää yhtä aikaa.
* Jos käytetään kahta kipulääkevalmis

tetta, on yliannosvaaran vuoksi var
mistettava, etteivät ne sisällä samaa 
lääkeainetta. Myös flunssan hoitoon 
käytettävät valmisteet saattavat sisäl
tää (tulehdus)kipulääkettä. Yliannos
vaaran vuoksi on varmistettava, että 
ne eivät sisällä samaa lääkeainetta.

• Asetyylisalisyylihappoa (ASA) ei suosi
tella kuumelääkkeeksi lapsille ja nuorille, 
koska se suurentaa Reyen oireyhtymän 
riskiä.

• Vaikka parasetamoli alentaa kuumetta, 
se ei ilmeisesti lievitä flunssaan liittyvää 
kurkkukipua, huonovointisuutta, nenän 
vuotamista tai yskää [89] C.

– Kurkkukipua voidaan harkinnan mukaan 
lisäksi yrittää lievittää imeskeltävillä table
teilla. 
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• Nämä paikallisesti vaikuttavat itsehoito
lääkkeet sisältävät tulehdusta lievittäviä, 
antibakteerisia, antiseptisiä ja puudutta
via yhdisteitä.

• Julkaistuja tutkimuksia aiheesta on vä
hän, ja niiden tutkimusaineistot ovat pie
net [90–93].

Flunssan nenäoireet

– Nenän tukkoisuutta ja vuotamista voidaan 
lievittää nenään annosteltavilla verisuonia 
supistavilla sympatomimeeteillä (ksylome
tatsoliini, oksimetatsoliini). 
• Paikallisesti annostellut ksylometatsolii

ni ja oksimetatsoliini ilmeisesti lievittä
vät nenän tukkoisuutta flunssan aikana 
aikuisilla [94–96] B.

• Valmisteet supistavat nenän limakalvon 
verisuonia, jolloin limakalvo supistuu ja 
nenän tukkoisuus helpottuu. Myös ne
nän eritys vähenee.

• Valmisteita tulisi käyttää vain lyhytai
kaisesti (valmisteen ja potilaan iän mu
kaan enintään 5–10 vuorokauden ajan), 
koska pidempään käytettyinä ne voivat 
aiheuttaa nenän limakalvojen turvotus
ta ja eritystoiminnan lisääntymistä (ns. 
reboundilmiö), kuivattaa liikaa nenän li

makalvoja ja lamata värekarvatoimintaa.
– Alle 1 vuoden ikäisille lapsille voidaan käyt

tää fysiologista keittosuolaa sisältäviä nenä
tippoja tai suihkeita.

Yskä

– Virusinfektiosta aiheutuva yskä paranee 
itsestään, joten siihen käytettyjen hoitojen 
hyötyjä ja haittoja on punnittava tarkasti.

– Yskänlääkkeiden rutiininomaista käyttöä 
flunssaan liittyvän yskän hoitoon ei suosi
tella.

– Tutkimusten perusteella itsehoitoyskän
lääkkeillä ei ilmeisesti ole merkittävää tehoa 
akuutin yskän oireisiin aikuisilla [97, 98] C. 
• Ekspektorantti guaifenesiini saattaa vä

hentää yskimisen määrää aikuisilla, mut
ta tutkimustulokset sen tehosta eivät ole 
yhteneväisiä eikä luotettavaa tutkimus
näyttöä niin ollen ole [97].

• Dekstrometorfaani saattaa lievittää aikui
sen yskänärsytysoiretta. Se ei kuitenkaan 
sovellu iäkkäille. Ks. Fimean tietokanta 
Lääke75+ [99].

• Yskänärsytystä lievittävistä kodeiinista ja 
pentoksiveriinistä tai limaa irrottavasta 
bromheksiinistä ei ole osoitettu olevan 
apua aikuisten yskän hoidossa. Sen sijaan 

TAULUKKO 4. Allergisten nenäoireiden itsehoidossa käytössä olevat nenäsuihkeet ja itsehoitoannokset. Lääkettä 
annostellaan molempiin sieraimiin.

Lääkeaine Vahvuus/annos Itsehoitoannos suih-
ketta/vrk

Ikärajoitus (vuotta) 

Kortikosteroidit

beklometasoni 50 µg 1–2 × 2 1) valmisteittain  
yli 14 tai yli 18 

flutikasoni 50 µg 1–2 × 1–2 yli 18 

mometasoni 50 µg 1–2 × 1 yli 18 

triamsinoloni 55 µg 1–2 × 1 yli 18 

Antihistamiinit

atselastiini 0,13 mg 1 × 2 yli 6

levokabastiini 0,5 mg 2 × 2–4 yli 4

Muut

natriumkromoglikaatti 5,2 mg 1 × 2–4 yli 4

1) 1–2 × 2 = 1–2 suihketta molempiin sieraimiin 2 kertaa vuorokaudessa
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limaa irrottavista asetyylikysteiinistä ja 
karbosisteenistä ei ole aikuisilla tutkimuk
sia flunssaan liittyvän yskän hoidossa.

• Lääkitystä käytettäessä on tärkeää ottaa 
huomioon mahdolliset yhteisvaikutuk
set muiden lääkkeiden kanssa ja haitta
vaikutukset. Haittavaikutukset ovat pää
asiassa lieviä: pahoinvointia, oksentelua, 
pääkipua ja huimausta.

– Lasten yskää ei suositella hoidettavaksi itse
hoitoyskänlääkkeillä, sillä niiden mahdolli
set haitat ovat suurempia kuin niiden mah
dolliset hyödyt. 
• Mukolyyttejä ei Suomessa ole hyväksyt

ty itsehoitolääkkeiksi alle 6vuotiaille ja 
niistä asetyylikysteiini ja karbosisteiini 
ovat itsehoidossa vain yli 12vuotiaille.

• Tutkimusten mukaan asetyylikysteiini 
ja karbosisteiini lienevät turvallisia ja 
saattavat hieman helpottaa lasten alle 4 
viikkoa kestänyttä hengitystieinfektioon 
liittyvää yskää [100] C.

• Alle 2vuotiailla lapsilla, joita hoidettiin 
mukolyyteillä, havaittiin yhdessä tutki
muksessa paradoksaalista liman erityk
sen lisääntymistä [100].

• Itsehoitoyskänlääkkeillä ei näytä olevan 
vaikutusta lasten yskäoireisiin. Tutki
musten mukaan ainakin dekstrometor
faanin, kodeiinin ja asetyylikysteiinin 
haitat ovat suurempia kuin hyödyt [97, 
98, 100, 101] B.
* Kodeiinia sisältäviä yskänlääkkeitä ei 

saa niiden haittavaikutusriskien vuok
si käyttää alle 12vuotiaille lapsille ys
kän hoitoon lainkaan [102]. 

* Dekstrometorfaanin ei ole lapsilla to
dettu helpottavan yskää.

• Lasten yölliset, vanhempien arvioimat 
yskäoireet saattavat lievittyä ja lasten ja 
aikuisten nukkuminen helpottua kam
ferimentolieukalyptusvoidehoidolla 
paremmin kuin lumehoidolla, mutta luo
tettava näyttö asiasta puuttuu [103] D.

– Lasten ja aikuisten itsehoitoyskänlääkkeillä 
tehtyjä tutkimuksia.

Uusiutuva huuliherpesinfektio

Johdanto
– Huuliherpesinfektion aiheuttaja on Herpes 

simplex virus (HSV).
– Uusiutuvan huuliherpeksen ensimmäinen 

oire on yleensä ihon tunnottomuus, jota 
seuraavat kirvely ja kutina. Tuntien kulues
sa, viimeistään seuraavaan päivään mennes
sä, ilmestyvät herpekselle tyypilliset rakku
lat.

– Rakkuloita on useimmiten huulessa, sierai
naukoissa tai muualla kasvoissa. Niitä voi 
ilmestyä myös suun tai nielun limakalvolle, 
jopa ruokatorveen.

– Parantuminen vie muutamasta päivästä 
jopa 3–4 viikkoon.

– Vilustuminen, auringonvalo, stressi tai kuu
kautiset voivat aktivoida viruksen.

– Lääkäriin on syytä hakeutua, jos 
• kyseessä on rajuoireinen huuliherpes
• herpesrakkuloita esiintyy silmien alueel

la, otsalla tai hiuspohjassa
• kyseessä on useita kertoja vuodessa uu

siutuva huuliherpes, jota halutaan eh
käistä

• kyseessä on imusuonitulehdus. Ks. Ter
veyskirjaston artikkeli Imusuonitulehdus 
(lymfangiitti, ”verenmyrkytys”) [104].

– Johdantokappaleen lähteenä on käytetty 
Lääkärikirja Duodecimin artikkelia Herpes 
eli yskänrokko (Herpes simplex) [105].

Itsehoito
– Paikallisesti käytettävää asikloviiria tai pen

sikloviiria voidaan käyttää huuliherpeksen 
oireiden keston lyhentämiseen ja mahdolli
sesti oireiden lieventämiseen. 
• Paikallinen asikloviiri saattaa lyhen

tää herpesleesion paranemisaikaa noin 
vuorokauden verran heti annosteltuna, 
mutta se ei lyhennä kivun kestoa, kun 
taas pensikloviiri saattaa toistuvissa huu
liherpesinfektioissa lyhentää molempia 
[106] C.

• Asikloviirivoidetta annostellaan 5 krt/vrk 
ja pensikloviirivoidetta jopa 10 krt/vrk 
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Refluksitauti

Johdanto
– Refluksitaudin yleisimmät oireet ovat nä

rästys ja mahan sisällön nousu nieluun tai 
suuhun (käänteisvirtaus eli regurgitaatio) 
[110]. Refluksitaudista puhutaan, jos vai
keita oireita on kerran viikossa tai kohtalai
sia tai lieviä oireita 2 kertaa viikossa. 
• Närästys tuntuu epämiellyttävänä tun

teena, kipuna tai poltteena rintalastan 
takana.

• Tyypillisesti oireet ilmaantuvat ruokai
lun jälkeen tai makuuasennossa. Myös 
kumartelu, nostelu ja kiristävät vaatteet 
saattavat lisätä närästystä.

• Muita refluksitautiin liittyviä oireita voi
vat olla palan tunne nielussa, nielemis
vaikeus tai kipu, ajoittainen refluksiin 
liittyvä runsas syljeneritys sekä eisydän
peräinen rintakipu.

• Refluksitauti voi aiheuttaa myös ruo
katorven ulkopuolisia vaivoja, kuten la
ryngiittia, äänen käheyttä, hampaiden 
kiillevaurioita, kroonista yskää, nenän 
sivuontelon tulehduksia ja astman pahe
nemista.

– Useimmiten refluksitaudin syynä on ruo
katorven alasulkijan tilapäinen höltyminen 
[110]. 
• Ylipaino lisää refluksia ja siihen liittyviä 

oireita [111].
• Muita altistavia tekijöitä voivat olla vä

hentynyt syljen eritys, tupakointi, raska
us, skleroderma (ihonkovettumatauti), 
Sjögrenin oireyhtymä ja diabeettinen 
gastropareesi [110].

– Dyspepsian pääoireena ovat ruokailun jäl
keinen täyteläisyyden tunne, varhainen 
kylläisyys, ylävatsakipu tai polttelu [112]. 
Lisäksi voi ilmetä ylävatsaturvotusta, pa
hoinvointia ja närästystä. 
• Dyspepsiapotilaalla voi olla samanaikai

nen refluksitauti.
– Lääkärin hoitoon on syytä hakeutua, jos 

• ilmenee nielemisvaikeuksia tai kipuja
• kipu liittyy rasitukseen
• ilmenee tahatonta laihtumista
• ilmenee toistuvaa oksentelua tai pahoin

heti herpeksen ensioireiden ilmestyessä. 
Hoitoa jatketaan noin 5 vuorokautta.

• Hydrokortisonin lisääminen paikalli
seen asikloviirivalmisteeseen näyttäisi 
ehkäisevän herpeshaavautumien kehit
tymistä, mutta ei lyhennä jo kehittynei
den haavautumien paranemisaikaa [107, 
108].

– Paikallisen annostelun vaihtoehtona voi
daan käyttää asikloviiria tai valasikloviiria 
suun kautta annosteltuna. 
• Itsehoidossa suun kautta otettavaa asik

loviiria tai valasikloviiria käytetään 
lääkärin aiemmin toteaman toistuvan 
huuliherpeksen hoitoon yli 18vuotiailla 
aikuisilla, joiden immuunipuolustus ja 
munuaisten toiminta ovat normaalit.

• Tutkimuksissa käytetyllä annoksella 
suun kautta otettava asikloviiri (400 mg 
5 krt/vrk) saattaa lyhentää oireiden 
kestoa noin 4 vuorokauden verran lu
meeseen verrattuna, jos sen käyttö aloi
tetaan heti ensimmäisten kutinaoireiden 
ilmaantuessa [106] C. 
* Itsehoidossa asikloviirin annos suun 

kautta otettuna on 200 mg:n tabletti 
5 krt/vrk 5 vuorokauden ajan.

• Valasikloviiri ilmeisesti lyhentää lumee
seen verrattuna hieman huuliherpeksen 
oireiden kestoa, leesion paranemista ja 
kivun kestoa [109] B. 
* Hoidosta saatava hyöty näyttää olevan 

vuorokauden luokkaa.
* Itsehoidossa valasikloviiria annostel

laan 2 000 mg 2 krt/vrk 1 vuorokau
den ajan heti oireiden ilmaannuttua.

• Ensimmäinen annos asikloviiria tai va
lasikloviiria tulee ottaa mahdollisimman 
varhaisessa infektion vaiheessa, uusiutu
vassa herpeksessä ensimmäisten infekti
oon viittaavien oireiden ilmaantuessa tai 
heti rakkuloiden ilmaannuttua.

• Asikloviirin ja valasikloviirin tehoa huu
liherpeksen itsehoidossa ei ole verrattu 
keskenään, joten niitä ei voida asettaa 
tehokkuuden suhteen paremmuusjärjes
tykseen.



16

KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Apteekkariliiton asettama työryhmä

vointia
• ilmenee anemiaa, verioksennuksia tai 

ulosteita
• ilmenee vatsasta selkään säteilevää tai 

jatkuvaa vatsakipua
• oireet alkavat ensi kertaa yli 50vuotiaana
• oireet ovat jatkuvia, toistuvia tai voimak

kaita
• itsehoito ei tehoa.

Itsehoito
– Refluksioireita voidaan lievittää lääkkeettö

mien hoitokeinojen avulla: 
• sängyn päädyn kohottaminen (jos oirei

ta yöllä tai äänen käheyttä aamulla)
• laihdutus (jos painoindeksi on yli 25)
• vatsaa kiristävien vaatteiden käytön vält

täminen
• refluksioireita aiheuttavien ruokien (ras

vainen tai käristetty ruoka, sipuli, sitrus
hedelmät, suklaa, minttu) ja juomien 
(kahvi, tee, muut kofeiinipitoiset juomat, 
alkoholi) välttäminen

• ruoan syöminen pienissä erissä (jos oi
reita ruokailun jälkeen)

• iltaruokailun aikaistaminen (jos oireita 
yöllä)

• tupakoinnin lopettaminen
• refluksille altistavien lääkkeiden (nit

raatit, kalsiumsalpaajat, antikolinergit, 
teofylliini, beetaagonistit, bentsodiatse
piinit, asetyylisalisyylihappo, tulehdus
kipulääkkeet) käytön välttäminen, jos 
se on mahdollista. Lääkärin määräämien 
lääkkeiden käyttöä ei tule kuitenkaan 
keskeyttää ilman keskustelua lääkärin 
kanssa.

– Tilapäisiä refluksioireita voidaan hoitaa it
sehoidossa käytössä olevilla protonipum
pun estäjillä (proton pump inhibitor, PPI) 
tai H2reseptorin salpaajilla. Itsehoidossa 
hoitoaika on enintään 2 viikkoa. 
• Protonipumpun estäjät ja H2reseptorin 

salpaajat lievittävät närästysoireita lu
metta tehokkaammin [113–115] A.

• Protonipumpun estäjät ovat närästysoi
reiden lievittämisessä ilmeisesti tehok

kaampia kuin H2reseptorin salpaajat 
[113, 114] B. 
* H2salpaajille kehittyy nopeasti taky

fylaksia, joten lääkkeen vaikutus heik
kenee toistuvassa käytössä nopeasti 
[116].

* H2salpaajat sopivat vain tietyin va
rauksin iäkkäille, eivätkä ne ole ensi
sijainen hoitovaihtoehto [99].

* Eri PPIlääkkeillä ei ole kliinisesti 
merkittäviä tehoeroja, kun käytetään 
riittävää annosta [117]. Erot johtuvat 
käytetyistä annoksista [118].

* Nonerosiivisen refluksitaudin lyhyt
kestoisessa hoidossa protonipumpun 
estäjien käyttäjät eivät raportoi enem
pää haittatapahtumia kuin lumelääk
keen käyttäjät [114] B.

* Pitkäaikaiseen käyttöön saattaa kui
tenkin liittyä riskejä [119].

• Suuressa osassa tutkimuksia on käytetty 
suurempia annoksia ja pidempiä hoito
aikoja kuin itsehoidossa, joten tulokset 
eivät ole suoraan sovellettavissa itsehoi
toon.

– Protonipumpun estäjät voivat vaikut
taa muiden lääkeaineiden pitoisuuksiin 
muuttamalla joko lääkeaineen metaboliaa 
(omepratsoli ja esomepratsoli) tai vaikut
tamalla lääkeaineen imeytymiseen muutta
malla mahalaukun pH:ta.

– Antasidialginaattiyhdistelmä ja vähäisessä 
määrin antasidit saattavat lievittää närästys
oireita lumetta tehokkaammin [115] C. 
• Antasidit ja algiinihappo eivät sovi iäk

käille [99].
• Antasidit heikentävät monien lääkeainei

den imeytymistä. Useimmissa tapauksis
sa imeytymisvaiheen yhteisvaikutuksen 
voi välttää pitämällä annostelujen välissä 
väliä vähintään 2–4 tuntia.

– Refluksioireiden itsehoidossa käytössä ole
vat protonipumpun estäjät ja H2salpaajat 
esitetään TAULUKOSSA 5.

– Ks. myös potilasmateriaali Närästys suosi
tuksen verkkoversiosta www.käypähoito.fi.
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Ummetus

Johdanto

Aikuisen ummetus
– Aikuisella ummetuksesta on kyse, jos suoli 

tyhjenee harvemmin kuin 3 kertaa viikossa 
tai uloste on niin kiinteää, että ulostaminen 
on useimpina kertoina vaikeaa.

– Ummetuksen syitä aikuisella voivat olla 
• elämäntavat (liikunnan vähyys, vähä

kuituinen ravinto, riittämätön nesteiden 
saanti, ulostamistarpeen laiminlyönti)

• lääkkeet (opioidit, antikolinergiset lääk
keet, sukralfaatti, antasidit, diureetit, rau
ta, kalsiuminestäjät)

• metaboliset ja endokriiniset syyt (mm. 
diabetes)

• neurologiset sairaudet
• psykogeeniset syyt
• rakenteelliset syyt (mm. suolitukokset, 

ahtaumat)
• toiminnalliset syyt (mm. muassa ärtyvän 

suolen oireyhtymä).
– Lääkäriin on syytä hakeutua, jos 

• ilmenee pahenevia vatsakipuja tai ulosta
miseen liittyvää kipua

• suolen toiminta muuttuu yhtäkkisesti 
tai esiintyy veriulosteita tai yleisoireita 
(esim. laihtuminen, väsymys)

• itsehoito ei helpota riittävästi.
– Johdantokappale perustuu Lääkärin käsi

kirjan (tietokanta vaatii käyttöoikeuden) 
artikkeliin Aikuisen ummetus [120] sekä 
Lääketieteellisen Aikakauskirjan Duodeci
min artikkeliin Aikuisen ummetus [121].

Lapsen ummetus

– Lapsella ummetuksesta on kyse, jos 
• uloste tulee harvemmin kuin joka kol

mas päivä
• ulosteet ovat suuria ja kovia
• esiintyy ohivuotoripulia
• ulostaminen kestää pitkään ja on lapselle 

kivuliasta (Rooma III kriteerit).
– Jo yksikin edellä mainituista oireista voi

makkaana riittää täyttämään ummetuksen 
määritelmän. 
• Imeväisen suoli voi normaalistikin toi

mia vain kerran viikossa. Tilanne ei vaadi 
toimenpiteitä, jos vauvalla ei ole mitään 
oireita ja hän syö hyvin. Muuten ime
väisikäiset on syytä ohjata lääkärille tai 
neuvolaan hoidon tarpeen arviointia 
varten.

– Ummetus alkaa tavallisimmin 2–4 vuoden 
iässä, mutta se voi myös ilmetä jo ensim
mäisen vuoden aikana. Lasten ummetus 
on useimmiten (> 90 %) toiminnallista (ei 
elimellistä sairautta), ja usein mitään selvää 
syytä ummetuksen alkamiselle ei löydetä.

– Lääkäriin on syytä hakeutua, jos 
• ilmenee tuhrimista (ulosteen tahatonta 

valumista)
• alle 4vuotiaalla ummetus on jatkunut 1 

kuukauden
• yli 4vuotiaalla lapsilla ummetus on jat

kunut 2 kuukautta
• itsehoito ei auta riittävästi.

– Johdantokappale perustuu Suomen Lääkä
rilehden (tietokanta vaatii käyttöoikeuden) 
artikkeliin Lasten ummetus [122] sekä Lää

TAULUKKO 5. Refluksioireiden itsehoidossa käytettävät protonipumpun estäjät ja H2-salpaajat sekä niiden itsehoito-
annokset.

Lääkeaineryhmä Lääkeaine Itsehoitoannos/vrk

Protonipumpun estäjät esomepratsoli 20 mg × 1 1)

lansopratsoli 15 mg × 1–2 

omepratsoli 20 mg × 1

pantopratsoli 20 mg × 1

H2-reseptorin salpaajat famotidiini 10 mg × 1–2

ranitidiini 150 mg × 1–2 tai 300 mg × 1

1) 20 mg × 1 = 20 mg itsehoitolääkettä kerran vuorokaudessa
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kärin käsikirjan (tietokanta vaatii käyttöoi
keuden) artikkeliin Lapsen ummetus [123].

Itsehoito
– Ummetuksen hoidon perusta ovat kuitupi

toinen ruokavalio, riittävä nesteen nauttimi
nen, riittävä liikunta ja säännöllinen ulosta
misrytmi. Lääkkeet ja muu hoito ovat aina 
toissijaisia hoitomuotoja. 
• Lääkkeettömät hoidot eivät vaikuta välit

tömästi. Vaikutus voidaan arvioida vasta 
1–2 kuukauden kuluttua.

• Muutoksien tulee olla pysyviä, jotta nii
den ummetusta ehkäisevä teho säilyisi.

Aikuiset

– Jos oireet ovat häiritseviä eivätkä lääkkeet
tömät hoidot riitä avuksi, suositellaan ensi
sijaisesti makrogolia. Vaihtoehtoisesti voi
daan käyttää laktuloosia tai ravintokuituja. 
• Osmoottisista laksatiiveista PEG (mak

rogoli) lisää ulostuskertojen määrää lu
melääkkeeseen ja laktuloosiin verrattuna 
[124] A. 
* Keskiero verrattuna lumelääkkeeseen 

lienee noin 2,3 ja verrattuna laktuloo
siin noin 1,6 ulostusta viikossa.

• Laktuloosi lisää ulostuskertojen määrää 
lumeeseen verrattuna [125], mutta se 
on tehottomampi kuin PEG ja sillä on 
enemmän haittavaikutuksia [126].

• Suolta stimuloivia laksatiiveja, kuten 
sennaglykosideja, bisakodyyliä ja natri
umpikosulfaattia, suositellaan vasta, jos 
muut keinot eivät auta. 
* Bisakodyyli on tehokkaampi kuin 

lume toiminnallisen ummetuksen 
hoidossa, mutta sillä on enemmän 
haittoja [127]. Pitkäaikaiskäytön hai
toista ei ole riittävästi tutkimusnäyt
töä [128].

– Akuutin tilanteen laukaisuun voidaan käyt
tää peräruiskeita [129].

– Tavallisimmat syyt hoidon epäonnistumi
seen ovat laksatiivin epäsäännöllinen käyttö 
ja liian pieni annos. 
• Annos on sopiva, kun ulostetta tulee 

vähintään joka toinen päivä eikä ulosta
minen tee kipeää. Toivottuun tulokseen 

päästään useimmiten yhdellä valmisteel
la.

– Aikuisten ummetuksen itsehoidossa käy
tössä olevat lääkevalmisteet esitetään TAU-
LUKOSSA 6.

– Ks. myös potilasmateriaali Ummetus (ai
kuiset) suosituksen verkkoversiosta www.
käypähoito.fi.

Lapset
– Jos lapsen ummetuksen hoito vaatii lääke

hoitoa, suositellaan ensisijaisesti makrogo
lia. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää laktu
loosia tai ravintokuituja. 
• Polyetyleeniglykoli (PEG, makrogoli) 

ilmeisesti lisää ulostuskertoja lapsuusiän 
toiminnallisen lyhytkestoisen ummetuk
sen hoidossa [130, 131] B.
* Keskiero lumeeseen verrattuna näyt

täisi olevan 2,6 ulostuskertaa viikossa 
luokkaa.

• PEG näyttää olevan hyvin siedetty [130, 
131].

• Laktuloosin teho saattaa olla sama kuin 
sennalla tai ravintokuiduilla lapsuusiän 
toiminnallisen lyhytkestoisen ummetuk
sen hoidossa [130] C.

– Akuutin tilanteen laukaisuun voidaan käyt
tää peräruiskeita [121].

– Lapsen ummetuksen itsehoidossa käytössä 
olevat lääkevalmisteet esitetään TAULUKOS-
SA 7.

– Ks. myös potilasmateriaali Ummetus (lap
set) suosituksen verkkoversiosta www.
käypähoito.fi.

Lyhytkestoinen ripuli

Johdanto

– Akuutilla ripulilla tarkoitetaan tässä tilan
netta, jossa ripuli on jatkunut korkeintaan 
14 vuorokautta, ja ripuliulosteita esiintyy 
vähintään 3 kertaa vuorokaudessa. Akuutti 
ripuli paranee yleensä ilman lääkehoitoa, ja 
sen keskeisin hoito ovat lepo ja nestetasa
painosta huolehtiminen. 
• Valtaosa akuuteista ripuleista Suomessa 

on virusperäisiä. 
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• Yleisimmin ripulia aiheuttavat rotavirus 
ja norovirus.

• Tyypillisiä oireita ripulin lisäksi ovat lie
vät tai kohtalaiset vatsakivut, lievä kuu
me ja pahoinvointi.

– Turistiripulilla tarkoitetaan ulkomaanmat
kalla tai pian sen jälkeen alkanutta ripuloin
tia, jonka aiheuttaa mikrobi. 

• Turistiripulin riski vaihtelee matkakoh
teen ja siellä vietetyn ajan mukaan [132, 
133].

– Toiminnallisella ripulilla tarkoitetaan tässä 
sellaista ripulia, jolle ei ole osoitettavissa 
erityistä syytä kuten infektiota, antibioot
tikuuria, laktoosiintoleranssia, keliakiaa tai 
tulehduksellista suolistosairautta.

TAULUKKO 6. Aikuisten ummetuksen itsehoidossa käytössä olevat lääkeaineet ja itsehoitoannokset

Lääkeaine Lääkemuoto Itsehoitoannos/
vrk

Annostelu Huomioitavaa

Bisakodyyli peräpuikko 1 × 1–2 1)  Korkeintaan viikon ajan.

enterotabletti 5 mg, 1–3 × 1 kerta-annos iltaisin Korkeintaan viikon ajan. 
Nautittava riittävän 
nestemäärän kanssa.

Kuituvalmisteet 
(ispaghula/psyllium) 

rakeet 1–2 5 g:n 
teelusikallista tai 2–3 
annosmitallista tai 
-pussillista 

Iltaisin tai 1–3 x/vrk 
valmisteesta riippuen

Nestettä pitää nauttia 
vähintään 110 ml 
(noin lasillinen) yhtä 
annosmitallista tai 
-pussillista kohti. 
Ei juuri ennen 
nukkumaanmenoa. 

Laktuloosi oraaliliuos Aloitusannos 15–45 
ml, ylläpitoannos 
valmisteittain 10–30 
ml

Kerta-annos aamuisin 
tai jaettuna kahteen 
osa-annokseen

Laktoosi-intoleranssi 
altistaa haittavaikutuksille. 
Itsehoito 2 viikon 
ajan, hankalassa 
ummetuksessa voidaan 
käyttää pitempään.

Makrogoli, PEG jauhe 
oraaliliuosta 
varten

1 annospussi 
(valmisteittain  
12–14 g) × 1–3

Tasaisin väliajoin Korkeintaan 2 viikkoa.  
Nautittava riittävän 
nestemäärän kanssa.

Natriumpikosulfaatti kapseli 2,5 mg × 2–4 Kerta-annos iltaisin Korkeintaan viikon ajan. 

tipat Alkuannos 10 
tippaa, ylläpitoannos 
korkeintaan 20 
tippaa

Kerta-annos iltaisin Korkeintaan viikon ajan.

Sennosidi rakeet 1–2 5 g:n 
teelusikallista

Kerta-annos iltaisin Nautittava riittävän 
nestemäärän (250 ml) 
kanssa. 
Saattaa muuttaa virtsan 
väriä.

tabletti 12 mg 1–2 × 1 Kerta-annos iltaisin Nautittava riittävän 
nestemäärän (250 ml) 
kanssa. 

Peräruiskeet

Bisakodyyli peräruiske 1 × 1 Kerta-annos aamulla Akuutin tilanteen lau-
kaisemiseen, ei pitkäai-
kaiskäyttöön. 
Lämmitetään huoneen-
lämpöiseksi ennen  
annostelua. 

Lauryylisulfaatti peräruiske 1 kerta-annos  

Natriumdokusaatti peräruiske 1 kerta-annos  

1) 1 × 1–2 = 1 peräpuikko 1–2 kertaa vuorokaudessa
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– Lääkäriin on syytä hakeutua, jos 
• vatsakipu on voimakasta
• esiintyy veriripulia
• potilaan yleistila on heikentynyt tai hä

nellä on kuivuman merkkejä
• kuume on korkea (> 38,5 °C)
• ripuliin liittyy muita oireita kuin edellä 

on mainittu
• potilas on äskettäin vieraillut trooppisel

la alueella ja hänellä on kuumetta
• potilas on pieni lapsi
• ripuli pitkittyy (kesto 2 viikkoa).

– Johdantokappale perustuu Lääkärin käsi
kirjan (tietokanta vaatii käyttöoikeuden) 

TAULUKKO 7. Lapsen ummetuksen itsehoidossa käytössä olevat lääkeaineet ja itsehoitoannokset.  
Muokattu lähteestä [122].

Lääkeaine Lääke-
muoto

Itsehoitoannos/vrk Annostelu Huomioitavaa

Kuituvalmisteet 
(ispaghula/psyllium) 

rakeet 6–12-vuotiaat: 1–2 
annosmitallista tai 1–2 
annospussillista 

1–3 antokertaan 
jaettuna

Nestettä pitää nauttia 
vähintään 110 ml 
(noin lasillinen) yhtä 
annosmitallista tai 
annospussillista kohti. 
Ei juuri ennen 
nukkumaanmenoa. 

Laktuloosi oraaliliuos alle 1-vuotiaat: 2,5–5 
ml  
1–6-vuotiaat: 5–10 ml  
7–14-vuotiaat: 15 ml 

Kerta-annos 
aamuisin tai 
jaettuna kahteen 
osa-annokseen

Laktoosi-intoleranssi 
altistaa haittavaikutuksille. 

jauhe alle 1-vuotiaat: 
korkeintaan 3 g 
1–6-vuotiaat: 3–7 g  
7–14-vuotiaat: 10 g

Kerta-annos 
aamuisin tai 
jaettuna kahteen 
osa-annokseen

Otetaan lusikalla tai 
kaadetaan suoraan kielelle. 
Juodaan riittävä määrä 
nestettä.

Makrogoli, PEG jauhe 
oraaliliuosta 
varten

2–3-vuotiaat: 1 
annospussi (6 g) × 1  
4–7-vuotiaat: 1 
annospussi (6 g) × 1–2

Tasaisin väliajoin  
Ikärajoituksissa ja 
veteen liuottamisessa 
valmistekohtaisia eroja.  
Ulostetukkeuman hoitoon 
erilliset ohjeet. 
Nautittava riittävän 
nestemäärän kanssa.

Natriumpikosulfaatti tipat Yli 12-vuotiaat: 5–20 
tippaa × 1

Kerta-annos iltaisin Sisältää sorbitolia.  
Korkeintaan viikon ajan. 

kapseli Yli 12-vuotiaat: 
aloitusannos 2 kapselia 
(5 mg), jatkossa 2–4 
(5–10 mg) kapselia 

Kerta-annos iltaisin Korkeintaan viikon ajan.

Sennosidi tabletti Yli 12-vuotiaat: 12 mg 
1–2 × 1

Iltaisin Korkeintaan viikon ajan. 
Saattaa muuttaa virtsan 
väriä. 
Nautittava riittävän 
nestemäärän kanssa.

 rakeet Yli 12-vuotiaat: 1–2 
teelusikallista (5 g) × 1 

Iltaisin Nautittava riittävän 
nestemäärän kanssa.

Natriumdokusaatti 
tai lauryylisulfaatti

peräruiske 1 kerta-annos  Akuutin tilanteen 
laukaisemiseen.  
Lämmitetään 
huoneenlämpöiseksi ennen 
annostelua.  
Vain puolet putkilon 
kärjestä työnnetään 
peräsuoleen.
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artikkeleihin Mikrobien aiheuttamat ripuli
taudit [134] ja Äkillinen ripulitauti matkai
lijalla [135].

Itsehoito ja ehkäisy
– Käsi ja elintarvikehygieniasta huolehtimi

nen on ensisijaista akuutin ripulin ja turis
tiripulin ehkäisyssä [133].

– Ripulin perushoitona on nestetasapainosta 
huolehtiminen.

– Terveen aikuisen nesteytys onnistuu yleen
sä kotona. Suositeltavia juotavia ovat esi
merkiksi tuoremehu, vesi, tee ja maito. Ma
keaa virvoitusjuomaa ei kannata juoda lii
kaa eikä yksistään, sillä se saattaa aiheuttaa 
osmoosiripulin. Ruokaa voi nauttia pieniä 
annoksia kerrallaan. Syöminen ei pahenna 
ripulia.

– Kuivumista voi ehkäistä ja lievää kuivumis
ta hoitaa suoloja ja sokeria sisältävillä val
misteilla (oral rehydration solution, ORS).

Akuutti ripuli

– Probioottivalmisteita voidaan käyttää sekä 
aikuisten että lasten akuutin ripulin hoidos
sa. 
• Probioottivalmisteet lyhentävät lasten 

akuutin, infektiosta aiheutuvan ripulin 
kestoa noin vuorokauden verran ja pie
nentävät riskiä ripulin pitkittymiseen 4 
vuorokauden kestoiseksi tai sitä pidem
mäksi [136–138] B.

• Probiootit näyttävät lyhentävän aikuis
ten infektioripulin kestoa, mutta vaiku
tuksen suuruus vaihtelee merkittävästi 
eri tutkimusten välillä. Ks. näytönaste
katsaus [137] B.

• Probioottivalmisteiden käytöllä ei ole 
osoitettu merkittäviä haittavaikutuksia 
[138, 139].

• Tutkimusnäyttö siitä, ovatko Saccharo-
myces boulardiita tai Lactobacillus caseita 
sisältävät, lääkkeeksi hyväksytyt valmis
teet muita probiootteja sisältäviä valmis
teita tehokkaampia lasten akuutin ripulin 
hoidossa, on puutteellista [136, 137].

– Loperamidia voidaan käyttää akuutin ripu
lin tai toiminnallisiin vatsavaivoihin liittyvän 
ripulin hoitoon aikuisilla lyhytaikaisesti. 

• Loperamidi lyhentää akuutin ripulin 
kestoa keskimäärin vajaan vuorokauden 
verran [140–142] A.
* Jos akuutti ripuli ei lievity 48 tunnin 

kuluessa, on syytä lopettaa valmisteen 
käyttö ja ohjata potilas lääkärin hoi
toon.

• Loperamidi vähentää ripuliulosteiden 
määrää ja lisää ulosteiden kiinteyttä toi
minnallisista vatsavaivoista kärsivillä ai
kuisilla [143]. 
* Loperamidi saattaa lisätä toiminnal

lisiin vatsavaivoihin liittyviä yöllisiä 
vatsakipuja [144].

• Haittavaikutukset ovat yleisiä. 
* Tavallisia haittavaikutuksia (esiintyy 

yli yhdellä sadasta hoitoa saaneesta) 
ovat ummetus ja vatsakivut, pahoin
vointi ja oksentelu, väsyneisyys, pään
särky ja huimaus [145].

• Loperamidin kliinisesti merkittävät in
ter aktiot esitetään suosituksen verkko
version taulukossa 2.

– Loperamidia ei suositella itsehoidossa las
ten akuutin ripulin hoidoksi, koska sen 
teho on vähäinen ja haittavaikutukset ovat 
mahdollisia. 
• Loperamidia ei Suomessa ole hyväksytty 

itsehoitolääkkeiksi alle 12vuotiailla.
• Haittavaikutuksia esiintyy yhdellä kym

menestä hoidetusta ja vakavia haittavai
kutuksia yhdellä sadasta [146].

Turistiripuli

– Probiootteja sisältäviä lääkevalmisteita ei 
suositella turistiripulin rutiininomaiseen 
ehkäisyyn. Niiden tehoa ei ole luotettavasti 
osoitettu, ja niiden mahdollinen vaikutus il
meisesti vaihtelee matkakohteittain. Niiden 
käyttö ei myöskään korvaa hyvän hygienian 
merkitystä turistiripulin ehkäisyssä. 
• Ehkäisevä probioottien käyttö ei ilmei

sesti merkittävästi pienennä turistiripu
lin riskiä [147–149] C.

Antibioottiripuli

– Probioottivalmisteita voidaan käyttää anti
bioottihoitoon liittyvän ripulin ehkäisyyn. 
• Probiootit ilmeisesti pienentävät antibi
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oottihoitoon liittyvän ripulin riskiä noin 
50 % [147, 150] B, [139]. 
* Antibioottihoitoon liittyvän ripulin 

riski vaihtelee sekä käytetyn antibioo
tin että potilaan ominaisuuksien mu
kaan.

* Suoraa vertailevaa tutkimusta probi
ootteja sisältävien lääkevalmisteiden 
ja elintarvikkeina myytävien pro
bioottien tehosta antibioottiripulin 
ehkäisyssä ei ole saatavilla.

• Antibioottien käyttöön liittyvä ripuli ei 
ole loperamidin käyttöaihe. Mikrobi
lääkkeen käyttöön liittyvä pseudomem
branoottinen koliitti (usein vaikea suo
listotulehdus, jossa haavaumia peittää 
kalvomainen peite) taas on loperamidin 
käytön vastaaihe.

Emättimen hiivatulehdus

Johdanto

– Hiivatulehduksen tyypillisin oire on voi
makas kutina, kirvely tai ärsyttävä tunne. 
Valkovuoto on vaaleaa, tuoksutonta, kokka
remaista ja emättimen seinämiin tarttuvaa. 
Emättimen limakalvoilla voi olla myös pie
niä haavaumia ja punoitusta.

– Emättimen hiivatulehduksen yleisin aihe
uttaja on Candida albicans hiivasieni. Can-
dida albicans kuuluu emättimen normaaliin 
flooraan. Tulehduksen käynnistää sienen 
liikakasvu.

– Hiivatulehdukselle altistavia tekijöitä ovat 
muun muassa immuunipuutostilat, diabe
tes ja raskaus. Ks. lisätietoa Terveyskirjas
ton artikkelista Emättimen hiivatulehdus.

– Hiivatulehdusta voi yrittää ehkäistä. 
– Lääkäriin on syytä hakeutua, jos 

• oireet ilmenevät ensimmäistä kertaa
• hiivatulehdus toistuu usein
• henkilö on alle 16 tai yli 60vuotias
• esiintyy epäsäännöllisiä verisiä vuotoja 

tai pahanhajuista vuotoa
• esiintyy alavatsakipuja tai kuumetta
• sukupuolielimissä on rakkuloita
• on syytä epäillä oireiden johtuvan suku

puolitaudista

• myös kumppanilla on oireita
• ilmenee virtsaamisvaikeuksia
• itsehoito ei ole lievittänyt oireita 3 vuoro

kaudessa tai oireet eivät parane viikossa
• polttava tunne ja ärsytys lisääntyvät tai 

oireet pahenevat hoidon aikana.
– Johdantokappale perustuu Lääkärikirja 

Duodecimin artikkeliin Emättimen hiivatu
lehdus [151].

Itsehoito
– Emättimen hiivatulehduksen hoitoon voi

daan käyttää paikallisesti annosteltavaa tai 
suun kautta otettavaa valmistetta. 
• Paikallishoito ja systeeminen hoito ovat 

ilmeisesti yhtä tehokkaita emättimen hii
vatulehduksen hoidossa [152] B.

• Eri lääkeaineiden välillä ei ole tehoeroa, 
kun niitä käytetään annossuositusten 
mukaan [152].

• Raskauden aikana emättimen hiivatuleh
dusta voidaan hoitaa paikallisella klotri
matsolilla, mutta asiasta on syytä keskus
tella terveydenhuollon ammattihenkilön 
kanssa. Lääke annostellaan ilman asetin
ta.

– Paikallisesti käytettävillä atsolisienilääkkeil
lä ja suun kautta otettavalla flukonatsolilla 
voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkeai
neiden kanssa [153]. 

Peräpukamat

Johdanto

– Peräpukamissa normaali verisuonirakenne 
suurentuu tai pullistuu peräaukon ulkopuo
lelle.

– Peräpukamat aiheuttavat toistuvia tai pit
käaikaisia oireita, kuten verenvuotoa (ulos
tamisen jälkeen tai paperiin pyyhittäessä 
ilmenevä vuoto) ja kutinaa. Peräpukamista 
voi aiheutua hygieniaongelmia. Palautu
mattomasti pullistuneessa peräpukamassa 
voi olla kipua.

– Kirurgista hoitoa vaativat yleensä vain jat
kuvasti peräaukon ulkopuolelle pullistuneet 
pukamat.

– Lääkärin hoitoon on syytä hakeutua, jos 
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• peräaukosta tuleva verenvuoto on run
sasta tai pitkäaikaista tai veri on ulosteen 
seassa

• häiritsevät vaivat kestävät päiviä tai viik
koja itsehoidosta huolimatta

• pukamat ovat luiskahtaneet peräaukon 
ulkopuolelle eivätkä pysy sisällä

• ilmenee kovaa, äkillistä kipua (merkki 
peräpukaman kureutumisesta)

• kyseessä on lapsi.
– Johdantokappale perustuu Lääkärin käsi

kirjan (tietokanta vaatii käyttöoikeuden) 
artikkeliin Peräpukamat [154].

Itsehoito
– Oireettomia pukamia ei tarvitse hoitaa.
– Jos pukamiin liittyy oireita, hygienia on tär

keää: peräaukon seutu pestään 1–2 kertaa 
päivässä ja aina ulostamisen jälkeen ja kui
vataan hyvin mutta hankaamatta.

– Peräpukamat liittyvät usein ulostamisen 
vaatimaan ponnisteluun. 
• Ponnistelun tarvetta voidaan vähentää 

ulostetta pehmentävällä kuitupitoisella 
ruokavaliolla tai suolen sisältöä lisäävillä 
laksatiiveilla samoin kuin ummetuksessa 
[155, 156] B, [157].

– Paikallisvalmisteita (prednisoloni + sinko
kaiini, iktammoli + mentoli; peräpuikot, 
voiteet) voidaan käyttää oireiden tilapäi
seen lievittämiseen. 
• Niiden tehosta tai haitoista ei ole löydet

tävissä tutkimustietoa [158].

Varvasvälisilsa

Johdanto

– Dermatofyyttien (silsasienten) aiheuttamaa 
infektiota ihossa kutsutaan silsaksi.

– Yleisin varvasvälisilsan (tinea pedis) aiheut
taja on Trichophyton rubrum silsasieni.

– Varvasvälisilsa esiintyy yleensä yhdessä tai 
kahdessa reunimmaisessa varvasvälissä.

– Varvasvälisilsan tyypillisiä oireita ovat var
vasvälin punoitus, kutina, hilseily ja hal
keilu. Myös rakkuloita voi esiintyä. Ks. 
Terveyskirjastossa julkaistu kuva Jalkasilsa 
varvasvälissä.

– Silsa voi esiintyä myös jalkapohjassa punoi
tuksena, rakkuloina, hilseilynä tai halkeiluna.

– Tyypillisen varvasvälisilsan voi hoitaa itse
hoitona ilman lääkärissä käyntiä.

– Lääkäriin on syytä hakeutua, jos 
• infektio on levinnyt jalkapohjaan
• varvasvälisilsaan liittyy nivussilsa (tinea 

cruris)
• itsehoito ei tehoa.

– Mahdollinen sieninäyte on otettava ennen 
lääkityksen aloittamista. Jos iholla on käy
tetty sienilääkettä, näytettä ei tule ottaa 
ennen kuin lääkityksen lopettamisesta on 
kulunut 2 viikkoa.

– Johdantokappale perustuu Käypä hoito suo
situkseen Sieniinfektiot ihossa, hiuksissa ja 
kynsissä [159] sekä Lääkärin tietokantojen 
(tietokanta vaatii käyttöoikeuden) artikkeliin 
Ihon ja kynsien sieniinfektiot [160].

– Suomessa ei ole käytössä kynsisilsan hoi
toon itsehoitolääkkeitä.

Itsehoito
– Lääkkeettömästä itsehoidosta on annettu 

ohjeet Terveyskirjaston artikkelissa Jalka
silsa.

– Varvasvälisilsan hoitoon suositellaan atsoli
johdoksia tai terbinafiinia, sillä niiden osal
ta on selkein näyttö hoidon tehosta. 
• Terbinafiiniemulsiovoide, emulsiogeeli 

sekä kertaannoshoito (liuos) ovat lu
melääkkeitä tehokkaampia varvasvälisil
san hoidossa. Haitat ovat lumelääkkeen 
luokkaa [161, 162] A. 
* Terbinafiinia käytetään kerran päi

vässä viikon ajan. Lisäksi on käytössä 
erillinen kertaannoshoito (liuos).

• Atsoliryhmän sienilääkkeet ovat tehok
kaita jalan ihon sieniinfektioiden hoi
dossa [163] A. 
* Lääkkeitä käytetään valmisteittain 

1–2 kertaa päivässä 2–6 viikon ajan.
* Hoitoa kannattaa jatkaa 1–2 viikkoa 

ihooireiden häviämisen jälkeen uu
siutumisen ehkäisemiseksi.

• 4 viikon atsolihoidolla ja 1 viikon terbi
nafiinihoidolla ei ole merkittävää eroa 
hoidon onnistumisessa [163]. 
* 1–2 viikon terbinafiinihoito on tehok
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arvoa varfariinilla hoidetulla potilaalla 
[165].

• Iholle runsaasti annosteltaessa miko
natsolilla ja muilla atsoliryhmän sieni
lääkkeillä (klotrimatsoli ja tiokonatsoli) 
saattaa olla myös muiden lääkkeiden pi
toisuutta suurentavaa vaikutusta, mutta 
tutkimustietoa asiasta on niukasti.

– Varvasvälisilsan itsehoidossa paikallisesti 
käytettävät allyyliamiinit ja atsolijohdokset 
esitetään TAULUKOSSA 8. 

– Ks. myös potilasmateriaali Varvasvälisilsa 
suosituksen verkkoversiosta www.käypä
hoito.fi.

kaampi kuin 1–2 viikon atsolihoito 
[163].

– Paikallinen sienilääkekortikosteroidiyh
distelmä vähentää ihon punoitusta, mikä 
voi näkyä ihon nopeampana kliinisenä pa
ranemisena, mutta kortikosteroidilla ei ole 
vaikutusta sieniinfektion mikrobiviljelyllä 
todettavaan paranemiseen [164].

– Iholle annosteltujen sienilääkkeiden yhteis
vaikutusriski muiden lääkkeiden kanssa on 
pieni, mutta varvasvälisilsaakin hoidettaes
sa on syytä noudattaa varovaisuutta. 
• Nivussilsan hoidossa iholle annostellun 

mikonatsolin on kuvattu nostavan INR

TAULUKKO 8. Varvasvälisilsan itsehoidossa käytössä olevat paikallisesti käytettävät allyyliamiinit ja atsolijohdokset ja 
niiden itsehoitoannokset.

Lääkeaine Itsehoitoannos Huomioitavaa

Allyyliamiinit

• terbinafiini kerran päivässä 1 viikon ajan tai 
kerta-annoshoito (liuos)

 

Atsolijohdokset

• ketokonatsoli 1 x/vrk 2–6 viikon ajan Käytetään 1–2 viikkoa ihon kliinisen 
paranemisen jälkeen

• klotrimatsoli 2–3 x/vrk 3–4 viikon ajan

• mikonatsoli 2 x/vrk 4–6 viikon ajan

• tiokonatsoli 1–2 x/vrk 4–6 viikon ajan
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Katariina Lehtinen, proviisori, tietopalvelupäällikkö 
Yliopiston Apteekki, Lääkeneuvonta ja asiakaspalveluyksikkö
Jäsenet:
Janne Backman, professori, ylilääkäri, kliininen farmakologia ja yksilöllinen lääketiede 
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Aapo Honkanen, FaT, dosentti, apteekkari 
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Janne Mikkola, FaT, apteekkari 
Jokioisten apteekki
Virve Mikkonen, terveydenhoitaja 
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Outi Salminen, FaT, dosentti 
Helsingin yliopiston farmasian tiedekunta, farmakologian ja lääkehoidon osasto
Raija Sipilä, LT 
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Leeni Tolvanen, farmaseutti 
Yliopiston Apteekki, Helsinki Keskusta
Asiantuntija:
Marja Pöllänen, HLT, EHL 
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Rahoitus
Käypä hoito -toimintaa tehdään pääosin valtionavustuksen turvin. 
Suomen Apteekkariliitto on tukenut taloudellisesti tämän hoitosuosituksen laatimista.

 
NÄYTÖN VARMUUSASTEEN ILMOITTAMINEN KÄYPÄ HOITO -SUOSITUKSISSA

KOODI NÄYTÖN ASTE SELITYS

A Vahva tutkimusnäyttö Useita menetelmällisesti tasokkaita1 tutkimuksia, joiden 
tulokset samansuuntaiset

B Kohtalainen tutkimusnäyttö Ainakin yksi menetelmällisesti tasokas tutkimus tai useita 
kelvollisia2 tutkimuksia

C Niukka tutkimusnäyttö Ainakin yksi kelvollinen tieteellinen tutkimus

D Ei tutkimusnäyttöä Asiantuntijoiden tulkinta (paras arvio) tiedosta, joka ei täytä 
tutkimukseen perustuvan näytön vaatimuksia

1 Menetelmällisesti tasokas = vahva tutkimusasetelma (kontrolloitu koeasetelma tai hyvä epidemiologinen  
 tutkimus), tutkittu väestö ja käytetty menetelmä soveltuvat perustaksi hoitosuosituksen kannanottoihin.
2 Kelvollinen = täyttää vähimmäisvaatimukset tieteellisten menetelmien osalta; tutkittu väestö ja käytetty  
 menetelmä soveltuvat perustaksi hoitosuosituksen kannanottoihin.
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