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

Parasetamoli on kipulääke, joka lievittää kipua, mutta ei rauhoita tulehdusreaktiota. Itsehoidossa käytettäviä tulehduskipulääkkeitä ovat 
ibuprofeeni, ketoprofeeni ja naprokseeni. Ne lievittävät kipua ja rauhoittavat tulehdusreaktiota. Myös asetyylisalisyylihappo (aspiriini) on 
tulehduskipulääke, mutta sitä ei kuitenkaan suositella käytettäväksi kipulääkkeenä melko yleisten haittojen vuoksi. 

ITSEHOITO TAI ITSELÄÄKITYS 
Kivun ensisijainen hoito on lääkkeetön hoito. Kipulääkkeistä parasetamoli on vähäisten haittojensa vuoksi yleensä ensisijainen vaihtoehto. 
Käytä kipulääkettä itsehoidossa vain lyhytaikaisesti, muutama päivä kerrallaan. Jos kipu ei lievity parasetamolilla tai tulehduskipulääkkeellä, voit 
käyttää niitä yhtä aikaa. 

OTA HUOMIOON 
Kaikilla itsehoidossa käytettävillä suun kautta otettavilla kipulääkkeillä on haittavaikutuksia. Noudata annosteluohjeita ja enimmäisannoksia. 
Tarkista, että et käytä kahta eri tulehduskipulääkettä samaan aikaan, esimerkiksi lääkärin määräämää tulehduskipulääkettä sisältävää 
kipulääkettä ja ns. flunssalääkettä, joka sisältää yleensä tulehduskipulääkettä tai parasetamolia ja kofeiinia tai C-vitamiinia. Jos olet epävarma, 
kysy asiantuntijalta – esimerkiksi apteekin henkilökunta auttaa mielellään. 

Itsehoidossa käytössä olevat kipulääkkeet, niiden annostukset ja käytössä huomioitavat asiat 

LÄÄKEAINE VAHVUUS 
(mg) 

ANNOSTUS ENIMMÄISANNOS 
(mg/vrk) 

HUOMIOITAVAA (ERITYISRYHMÄT) 

Parasetamoli 500 1–2 x 1–3 1) 3 000 Parasetamoli on turvallinen, kun enimmäisannosta ei ylitetä.  
Suuremmilla annoksilla merkittävin haittavaikutus on maksavaurio.  
Parasetamoli on turvallisin särkylääke astmaatikolle ja raskaana olevalle sekä 
henkilöille, jotka ovat alttiita saamaan mahahaavan. 

1 000 ½–1 x 1–3 

Tulehduskipulääkkeet 

Ibuprofeeni  200 1–2 x 1–3 1 200 Käyttöä tulee välttää potilailla, joilla on valtimotauti tai sen riskitekijöitä, 
sydämen tai munuaisten vajaatoiminta, käytössä veren hyytymistä estäviä 
lääkkeitä tai ruoansulatuskanavan vuotoriski. 
Osa astmaatikoista voi saada tulehduskipulääkkeistä astmakohtauksen. 

400 1 x 1–3 

Ketoprofeeni 25 1 x 1–3 75 

Naprokseeni 2) 250 1 x 1–2 500 
1) 1–2 x 1–3 = 1–2 tablettia 1–3 kertaa vuorokaudessa 
2)  Lisäneuvontaa vaativa lääke, kysy apteekin henkilökunnalta 

 

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50106
http://www.kaypahoito.fi/
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Päänsärky on yleinen vaiva ja sen taustalla voi olla monia syitä. Yleisimpiä ovat lihasperäiset tai migreenityyppiset säryt.  
Jännityspäänsärky on yleisin päänsäryn aiheuttaja, ja sen syynä voivat olla sekä lihasten jännitystilat että henkinen jännittyneisyys. 
 

OIREET 

 

MILLOIN LÄÄKÄRIIN 
 Kipu tuntuu erityisesti ohimoilla, 

takaraivolla tai päälaella 

 Kipu voi olla tois- tai molemmin-
puolista 

 Oireet pahenevat usein iltaa kohti 

 Voimakas päänsärky on alkanut erittäin nopeasti 

 Särky on hyvin voimakasta 

 Särky on kestänyt yli 5 päivän ajan 

 Päänsärkykohtaus vie toimintakyvyn 
 Itsehoitolääkitys ei tehoa 
 

PÄÄNSÄRYN EHKÄISYYN LIIKETTÄ, HOITOON LISÄKSI KIPULÄÄKETTÄ 
 
Voit ehkäistä ja hoitaa jännityspäänsärkyä parantamalla päivittäisen toimintasi 
ergonomiaa. Myös liikunta ja lihasten venyttely saattavat helpottaa. Jos tarvitset 
kipulääkettä, parasetamoli ja tulehduskipulääkkeet lievittävät jännityspäänsärkyä 
itsehoidossa käytettävinä annoksina.   
 
Kuva. Kuinka monta jännityspäänsärystä kärsivää tulee hoitaa, jotta heistä 1 on kivuton tai  
yhden kipu on lievittynyt vaikeasta tai keskivaikeasta lieväksi 2 tunnin kuluttua lääkkeenotosta.  

 

OTA HUOMIOON 

Toistuvan tai voimakkaan päänsäryn syy on aina tärkeää selvittää.  

LISÄTIETOA AIHEESTA 

Käypä hoito -potilasversiot: Päänsärky lapsilla ja Auts – nyt sattuu! (Kipu-suositus) 
Terveyskirjasto: Kipulääkkeet – turvallinen käyttö , Päänsärky, Jännityspäänsärky ja Särkylääkepäänsärky  

 

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50106
http://www.kaypahoito.fi/
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=khp00040&suositusid=hoi29010
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=khp00119&suositusid=hoi50103
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00649&p_haku=Kipulääkkeet%20–%20turvallinen%20käyttö
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00322&p_haku=päänsärky¨
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00322&p_haku=jännityspäänsärky
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00568&p_haku=särkylääkepäänsärky

