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Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. 
Tämä potilasohje perustuu Käypä hoito -suositukseen Itselääkitys (www.käypähoito.fi). 

Flunssan eli tavallisen nuhakuumeen aiheuttaa virus. Aiheuttajia on tunnistettu yli 200. Flunssaan voi liittyä jälkitauteja, kuten korvatulehdus, 
poskiontelotulehdus tai keuhkokuume. Influenssa on influenssavirusten (yleisimmin A ja B) aiheuttama sairaus, jonka oireet ovat tavallista 
flunssaa voimakkaammat. Influenssavirusten aiheuttamat epidemiat esiintyvät Suomessa yleensä vuosittain joulu–huhtikuussa. 
 
FLUNSSAN OIREET 

 

MILLOIN LÄÄKÄRIIN 
• Yleisoireet: vilunväristykset, 

kuume, väsymys, päänsärky 
• Kurkku on kipeä 
• Nenä on tukossa ja on nuha 
• Yskä 

• Kun flunssan oireet pitkittyvät ja hankaloituvat tai 
yleisvointi heikkenee selvästi 

• Yskä pitkittyy (kesto yli 6 viikkoa) tai ilmenee pelkkää 
yskää ilman flunssaoireita 

• Ysköksissä on verta 
• Esiintyy särkyä poskionteloissa yli 1 viikon ajan tai  

särkyä silmän seudulla tai otsassa 
• On korvasärkyä 
 

FLUNSSAN ITSELÄÄKITYS ON OIREIDEN HELPOTTAMISTA 
 
Flunssan ensisijainen hoito on lepo.  
 
Yleisoireet 
Flunssaan liittyviä yleisoireita voit harkinnan mukaan lievittää kipulääkkeillä. Tulehduskipulääkkeet helpottavat flunssaan liittyviä särkyjä, mutta 
ne eivät auta hengitystieoireisiin. Kuumetta voit tarvittaessa alentaa tulehduskipulääkkeillä tai parasetamolilla. Voit tarvittaessa käyttää 
tulehduskipulääkettä (esim. ibuprofeeni, ketoprofeeni tai naprokseeni) ja parasetamolia myös yhtä aikaa. 
 
Kurkkukipu 
Voit harkita flunssaan liittyvän kurkkukivun lievittämistä tulehduskipulääkkeillä tai imeskeltävillä tableteilla. Imeskeltävien tablettien tehosta on 
julkaistu vähän tutkimuksia, joten niiden tehosta ei ole varmuutta.  
 
Nuha 
Voit lievittää nenän tukkoisuutta ja vuotamista nenään annosteltavilla verisuonia supistavilla suihkeilla (ksylometasoliini tai oksimetatsoliini), 
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kuitenkin enintään 5–10 päivän ajan valmisteesta riippuen. Ne supistavat limakalvoa, jolloin nenän tukkoisuus helpottuu, ja liman eritys nenästä 
vähenee. Jos niitä käytetään pidempään kuin on suositeltu, seurauksena voi olla nenän värekarvatoiminnan lama, limakalvojen turvotus ja 
erityksen lisääntyminen. 
 
Yskä 
Yskä on hengitysteiden suojareaktio tulehdukselle ja ärsytykselle. Infektion aiheuttama yskä kestää yleensä 1–2 viikkoa, mutta saattaa jatkua 
jopa 4 viikkoa. Virusinfektiosta aiheutuva yskä paranee itsestään, joten punnitse tarkasti siihen käytettyjen hoitojen hyötyjä ja haittoja. 
Tutkimusten perusteella itsehoitoyskänlääkkeillä ei ilmeisesti ole merkittävää tehoa. Yskänärsytystä lievittävistä kodeiinista ja pentoksiveriinistä 
tai limaa irrottavasta bromheksiinistä ei ole osoitettu olevan apua aikuisten yskän hoidossa. Yskänärsytystä hillitsevä yskänlääke dekstro-
metorfaani ei sovellu ikääntyneille.  
 
OTA HUOMIOON 
Kaikilla lääkkeillä voi olla haitta- ja yhteisvaikutuksia muiden yhtä aikaa käytössä olevien lääkkeiden kanssa. Siksi muut käytössä olevat lääkkeet 
ja itsehoitotuotteet pitää ottaa huomioon, kun käytät itselääkitystä. 
 
Tulehduskipulääkkeet eivät sovi potilaille, joilla on valtimotauti tai sen riskitekijöitä, sydämen tai munuaisten vajaatoiminta, käytössä varfariini 
tai muu veren hyytymistä estävä lääke (antikoagulantti) tai joilla on ollut ruoansulatuskanavan vuoto. Heille suositellaan kipu- ja 
kuumelääkkeeksi parasetamolia. Parasetamolin enimmäisannos vuorokaudessa aikuiselle on 3 g. Asetyylisalisyylihappoa (aspiriinia) ei suositella 
käytettäväksi kipulääkkeenä, koska haittavaikutukset ovat yleisempiä kuin muilla tulehduskipulääkkeillä. 
 
Erilaisia tulehduskipulääkkeitä (esim. ibuprofeeni, ketoprofeeni, naprokseeni) ei pidä käyttää yhtä aikaa. ”Flunssalääkkeissä” on C-vitamiinin tai 
kofeiinin lisäksi usein myös tulehduskipulääkettä tai parasetamolia. Tarkista niitä käyttäessäsi, etteivät enimmäisannokset ylity. Jos olet 
epävarma, kysy asiantuntijalta – esimerkiksi apteekin henkilökunta auttaa mielellään. 
 
LISÄTIETOA AIHEESTA 
 
Terveyskirjasto: Nuhakuume, flunssa, Influenssa ja Kipulääkkeet – turvallinen käyttö 
Käypä hoito -potilasversio: Auts – nyt sattuu (Kipu-suositus) 
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