
Fimean luokittelupäätökset 2011 – Lääkkeeksi on luokiteltu / Lainvoimaisuus 

PVM 
 

Valmiste / Yritys, luokit-
telun hakija 

Aktiivianeiden koostumus  
(päiväannoksessa),  
annostus 

Esitetty käyttötarkoitus /  
muu luokittelun peruste 
 

14.1.2011 RedRz ja RedRiz+Q10, 
tabl. 
Harmonia Life Oy  
 

monakoliini-K pitoisuus yli  
3,99 mg/pv, annostus 2 tablet-
tia 1-2 kertaa päivässä. 

Kolesterolin hallintaan.  
/Päätös ei ole lainvoimainen. 

9.2.2011 Unihiekka Valeriana, 
Harmonia Life Oy 

1 tabl: Valeriaana juuriuute, 
uute vastaten 800 mg tuore-
juurta, annostus: 
1-2 tablettia 3 kertaa päivässä. 

Unettomuuden hoitoon.  
/Päätös ei ole lainvoimainen. 

14.3.2011 Terveyskaistan  
Punariisi+Q10,  
Terveyskaista Oy 

monakoliini-K pitoisuus yli 3,99 
mg/pv, annostus: 2-4 tablettia 
päivässä 

Suotuisa vaikutus elimistön kolesteroli-
tuotantoon. Ravintolisä kolesterolin 
alentamiseen ja sydämen hyvinvointiin. 
/Päätös ei ole lainvoimainen. 

29.9.2011 Sininen Uni Jet Lag,  
Terveyslaista Oy 

melatoniini 2 mg,  
annostus: 1 - 2 tablettia ennen  
nukkumaanmenoa. 

Käytössä on useita nukahtamiseen 
liittyviä markkinointiväittämiä. 
/Päätös ei ole lainvoimainen. 

14.10.2011 Biovea Melatonin 3 mg, 
Force Sports Nutrition Ky 

melatoniini 3 mg,  
annostus: 1 tabletti ennen 
nukkumaanmenoa 

Hyvän unen edistäjä. Apua unettomuu-
teen. Unihäiriöistä kärsiville henkilöille 
tarkoitettu ravintolisä. 
 

9.11.2011 6-APB, 4-APB, 5-APB Muuntohuume. Terveydelle 
haitallinen päihteenä käytettä-
vä aine. 

Muuntohuume, käytetään päihteenä. 
Muistuttaa kemialliselta rakenteeltaan 
3,4 –MDA ainetta. Rinnastetaan lääke-
määräyksellä toimitettaviin lääkkeisiin. 

9.11.2011 Metoksetamiini Muuntohuume. Terveydelle 
haitallinen päihteenä käytettä-
vä aine. 

Muuntohuume, käytetään päihteenä. 
Tunnettu ketamiinin johdannainen. Rin-
nastetaan lääkemääräyksellä toimitetta-
viin lääkkeisiin. 

14.11.2011 RCS-4 sekä aineen iso-
meerit 2- ja 3-
metoksifenyyli-(1-pentyyli-
indoli-3-yyli)metanoni 

Muuntohuume. Terveydelle 
haitallinen päihteenä käytettä-
vä aine. 

Muuntohuume, käytetään päihteenä. 
Tunnettuja synteettisiä kannabinoidi-
reseptoriagonisteja. Rinnastetaan lää-
kemääräyksellä toimitettaviin lääkkei-
siin. 

18.11.2011 bk-MDDMA Muuntohuume. Terveydelle 
haitallinen päihteenä käytettä-
vä aine. 

Muuntohuume, käytetään päihteenä. 
Rakenteeltaan fenyylietyyliamiinijoh-
dannainen, katinoni. Rinnastetaan lää-
kemääräyksellä toimitettaviin lääkkei-
siin. 

25.11.2011 O-desmetyylitramadoli Muuntohuume. Terveydelle 
haitallinen päihteenä käytettä-
vä aine. 

Muuntohuume, käytetään päihteenä. 
Tramadolihydrokloridi lääkeaineen aktii-
vinen metaboliitti. Rinnastetaan lääke-
määräyksellä toimitettaviin lääkkeisiin. 

29.11.2011 AM-2201 Muuntohuume. Terveydelle 
haitallinen päihteenä käytettä-
vä aine. 

Muuntohuume, käytetään päihteenä. 
Ainetta on tavattu kasvirohdoksia sisäl-
tävistä tuotteista. Synteettinen kannabi-
noidi. Rinnastetaan lääkemääräyksellä 
toimitettaviin lääkkeisiin. 

    

    

    

 


