Päivitetty 20.8.2018
Lääkeaine
ATC-koodi
Algiinihappo
A02BX13
(sisältää alumiinia)

Yhdistelmävalmisteiden
lääkeaineet
algiinihappo
kalsium
natrium
alumiini

Luokittelu
A
A
A
D

Alpratsolaami
N05BA12

D

Amiodaroni
C01BD01

D

Amitriptyliini
N06AA09

D

Amitriptyliini ja
psyykenlääke
N06CA01

amitriptyliini

D

klooridiatsepoksidi

D

Sopii iäkkäille.
Sopii iäkkäille.
Sopii Iäkkäille
Vältä käyttöä Iäkkäillä.
Ei sovi iäkkäiden antasidiksi. Vältä käyttöä jo lievässä
munuaisten vajaatoiminnassa. Voi aiheuttaa neurologisia
haittoja. Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Sedatiivinen. Pitkävaikutteinen. Merkittäviä haittavaikutuksia
ovat lääkeriippuvuus, muistihäiriöt ja alttius
liikenneonnettomuuksille. Altistaa kaatumisille. Voi
paradoksaalisesti lisätä ahdistuneisuutta, levottomuutta ja
aggressiivisuutta.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
QT-ajan pidentymisen riski. Käyttö vain vakavien
rytmihäiriöiden hoitoon perehtyneen lääkärin aloittamana.
Poistuu elimistöstä erittäin hitaasti. Merkittäviä
haittavaikutuksia ovat pleuriitti, keuhkofibroosi, kilpirauhasen
vajaa- tai liikatoiminta, maksan vajaatoiminta ja kääntyvien
kärkien takykardia. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Vältä
greippimehun käyttöä hoidon aikana.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. Sedatiivinen. Serotonerginen. QT-ajan
pidentymisen riski. Käyttö mahdollista pienellä annoksella
neuropaattisen kivun hoitoon. Merkittäviä haittavaikutuksia
ovat sekavuus, muistihäiriöt, vapina, rytmihäiriöt, takykardia,
ortostaattinen hypotensio ja serotoniinisyndrooma. Altistaa
kaatumisille. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Heikentää
Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. Sedatiivinen. Serotonerginen. QT-ajan
pidentymisen riski. Käyttö mahdollista pienellä annoksella
neuropaattisen kivun hoitoon. Merkittäviä haittavaikutuksia
ovat sekavuus, muistihäiriöt, vapina, takykardia, ortostaattinen
hypotensio, serotoniinisyndrooma. Altistaa kaatumisille.
Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Heikentää Alzheimerin
taudin lääkkeiden tehoa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Sedatiivinen. Pitkävaikutteinen. Merkittäviä haittavaikutuksia
ovat lääkeriippuvuus, muistihäiriöt ja alttius
liikenneonnettomuuksille. Altistaa kaatumisille. Voi
paradoksaalisesti lisätä ahdistuneisuutta, levottomuutta ja
aggressiivisuutta.

Hyväksytty
13.5.2013
13.5.2013
13.5.2013
13.5.2013

22.5.2017

13.5.2013

22.5.2017

25.10.2017

25.10.2017

Amitriptyliini ja
psyykenlääke
N06CA01

amitriptyliini

D

perfenatsiini

D

Asetyylisalisyylihappo
(kipulääke)
N02BA01

Asetyylisalisyylihappo,
C-vitamiini,
kofeiini,
quaifenesiini
N02BA51

Asetyylisalisyylihappo ja
dipyridamoni/
klopidogreeli
B01AC30

D

asetyylisalisyylihappo

D

C-vitamiini
kofeiini
quaifenesiini
asetyylisalisyylihappo

A
A
B
D

dipyridamoli

C

klopidogreeli

C

Baklofeeni
M03BX01

D

Biperideeni
N04AA02

D

Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. Sedatiivinen. Serotonerginen. QT-ajan
pidentymisen riski. Käyttö mahdollista pienellä annoksella
neuropaattisen kivun hoitoon. Merkittäviä haittavaikutuksia
ovat sekavuus, muistihäiriöt, vapina, takykardia, ortostaattinen
hypotensio, serotoniinisyndrooma. Altistaa kaatumisille.
Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Heikentää Alzheimerin
taudin lääkkeiden tehoa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Sedatiivinen. QT-ajan pidentymisen riski. Merkittäviä
haittavaikutuksia ovat muistihäiriöt, sekavuus,
ekstrapyramidaalioireet, ortostaattinen hypotensio ja sydän- ja
verenkiertotapahtumien riski. Altistaa kaatumisille. Huomioi
runsaat yhteisvaikutukset. Dementian käytösoireiden hoidossa
lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia. Heikentää
Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Pienennä annosta keskivaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Älä käytä vaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat
verenvuodot ja mahan limakalvovauriot. Voi heikentää
verenpainetautiin ja sydämen vajaatoimintaan käytettävien
lääkkeiden vaikutusta. Lisää metotreksaatin toksisuutta.
Huomioi itsehoito- ja yhdistelmävalmisteiden sisältämä
asetyylisalisyylihappo.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Pienennä annosta keskivaikeassa. Älä käytä vaikeassa
munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia
ovat verenvuodot ja mahan limakalvovauriot. Voi heikentää
verenpainetautiin ja sydämen vajaatoimintaan käytettävien
lääkkeiden vaikutusta. Lisää metotreksaatin toksisuutta.
Huomioi itsehoito- ja yhdistelmävalmisteiden sisältämä
asetyylisalisyylihappo.
Sopii iäkkäille.
Sopii iäkkäille.
Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä iäkkäillä.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Merkittävä haittavaikutus verenvuotoriskin lisääntyminen.
Soveltuu käytettäväksi pienellä annoksella (=100 mg/vrk)
valtimotaudin sekundaaripreventiossa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Huomioi haittavaikutukset, kuten angina pectoris -oireet ja
huimaus. Lääkkeen teho yksinään (ilman
asetyylisalisyylihappoa) on vaatimaton.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Aihiolääke. Merkittävä haittavaikutus verenvuotoriskin
lisääntyminen, erityisesti huonokuntoisilla ja munuaisten tai
maksan vajaatoimintaa sairastavilla. Huomioi
yhteisvaikutukset. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Pienennä annosta jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa.
Merkittäviä haittavaikutuksia ovat väsymys, sekavuus,
masennus, painajaisunet, lihasheikkous, matala verenpaine ja
alttius kaatumisille. Voi lisätä muiden samanaikaisesti
käytettävien keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden
sedatiivista vaikutusta.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun
kuivuminen, ummetus, huimaus, takykardia,
virtsaamisvaikeudet, sekavuus ja muistihäiriöt. Heikentää
Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.
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25.10.2017
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19.5.2014

19.5.2014

19.5.2014
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10.6.2013

Bisakodyyli
A06AG02

D

Bromokriptiini
N04BC01

D

Butyyliskopolamiini
A03BB01

D

Darifenasiini
G04BD10

D

Dekstrometorfaani
R05DA09

D

Diatsepaami
N05BA01

D

Diltiatseemi
C08DB01

D

Dipyridamoli
B01AC07

D

Doksepiini
N06AA12

D

Dronedaroni
C01BD07

D

Vältä käyttöä iäkkäillä.
Suolta stimuloiva ummetuslääke. Pitkäaikaisessa käytössä
suolilaman riski.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Sedatiivinen. Serotonerginen. Merkittäviä haittavaikutuksia
ovat psykoosi, ortostaattinen hypotensio, pleuriitti, fibroosi
keuhkoissa/sydänläpissä/mahassa ja impulssikontrollihäiriöt
kuten peliriippuvuus ja hyperseksuaalisuus. Huomioi
yhteisvaikutukset dopamiiniantagonistien kuten
antipsyykoottien kanssa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun
kuivuminen, ummetus, huimaus, takykardia,
virtsaamisvaikeudet, sekavuus ja muistihäiriöt. Heikentää
Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun
kuivuminen, ummetus, huimaus, takykardia,
virtsaamisvaikeudet, sekavuus ja muistihäiriöt. Huomioi
runsaat yhteisvaikutukset. Heikentää Alzheimerin taudin
lääkkeiden tehoa. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Serotonerginen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat vapina,
palpitaatio, päänsärky, pahoinvointi, ummetus, väsymys,
huimaus ja alttius kaatumisille. Huomioi yhteisvaikutukset,
etenkin memantiinin ja MAO-estäjien kanssa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Sedatiivinen. Pitkävaikutteinen. Merkittäviä haittavaikutuksia
ovat lääkeriippuvuus, muistihäiriöt ja alttius
liikenneonnettomuuksille. Altistaa kaatumisille. Voi
paradoksaalisesti lisätä ahdistuneisuutta, levottomuutta ja
aggressiivisuutta. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Käytä vain erityistapauksissa. Merkittäviä haittavaikutuksia
ovat ummetus, bradykardia ja turvotus. Huomioi runsaat
yhteisvaikutukset, etenkin digoksiinin ja beetasalpaajien
kanssa. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Huomioi haittavaikutukset, kuten angina pectoris -oireet ja
huimaus. Lääkkeen teho yksinään (ilman
asetyylisalisyylihappoa) on vaatimaton.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. Sedatiivinen. QT-ajan pidentymisen riski.
Merkittäviä haittavaikutuksia ovat sekavuus, muistihäiriöt,
vapina, rytmihäiriöt, takykardia, ortostaattinen hypotensio ja
serotoniinisyndrooma. Altistaa kaatumisille. Heikentää
Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
QT-ajan pidentymisen riski. Hoidon aloitus ja käyttö
erikoislääkärin valvonnassa. Älä käytä pysyvässä eteisvärinässä,
sydämen vajaatoiminnassa tai vaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Merkittävä haittavaikutus kääntyvien kärkien
takykardia. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset.
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13.5.2013

13.5.2013

15.9.2014

22.5.2017

13.5.2013

3.6.2014

22.5.2017

20.6.2013

Drospirenoni ja
estrogeeni
G03FA17

Dydrogesteroni ja
estrogeeni
G03FA14
G03FB08

drospirenoni

D

estrogeeni

D

dydrogesteroni

D

estrogeeni

D

Estradioli
G03CA03

D

Estrioli
G03CA04

D

Etyylimorfiini
R05DA01

Famotidiini,
magnesium ja
kalsium
A02BA53

etyylimorfiini

D

muut
ainesosat
magnesium

B
D

famotidiini

C

kalsiumkarbonaatti

A

Vältä systeemistä käyttöä iäkkäillä.
Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä. Systeemisessä
käytössä huomioi haittavaikutukset, kuten sydän- ja
verisuonisairauksien sekä laskimotukosten riski. Huomioi
yhteisvaikutukset.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä. Systeemisessä
käytössä huomioi haittavaikutukset, kuten sydän- ja
verisuonisairauksien sekä laskimotukosten riski. Huomioi
yhteisvaikutukset.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä. Systeemisessä
käytössä huomioi haittavaikutukset, kuten sydän- ja
verisuonisairauksien sekä laskimotukosten riski. Huomioi
yhteisvaikutukset.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä. Systeemisessä
käytössä huomioi haittavaikutukset, kuten sydän- ja
verisuonisairauksien sekä laskimotukosten riski. Huomioi
yhteisvaikutukset.
Vältä systeemistä käyttöä iäkkäillä (luokka D).
Sopii iäkkäille naisille paikallishoitoon (luokka A).
Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä. Systeemisessä
käytössä huomioi haittavaikutukset, kuten sydän- ja
verisuonisairauksien sekä laskimotukosten riski. Huomioi
yhteisvaikutukset.
Vältä systeemistä käyttöä iäkkäillä (luokka D).
Sopii iäkkäille naisille paikallishoitoon (luokka A).
Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä. Systeemisessä
käytössä huomioi haittavaikutukset, kuten sydän- ja
verisuonisairauksien sekä laskimotukosten riski. Huomioi
yhteisvaikutukset.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Sedatiivinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat ummetus,
väsymys, pahoinvointi, virtsaamisvaikeus, sappiongelmat ja
alttius kaatumisille. Huomioi yhteisvaikutukset, erityisesti
antitussiivista tehoa heikentävien lääkkeiden kanssa.
Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä iäkkäillä.
Vältä käyttöä Iäkkäillä.
Ei sovi iäkkäiden antasidiksi. Pienennä annosta ja/tai pidennä
annosväliä keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Huomioi imeytymisvaiheen
yhteisvaikutukset.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
QT-ajan pidentymisen riski. Pienennä annosta keskivaikeassa ja
vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Iäkkäät ovat alttiita
harvinaisille haittavaikutuksille, kuten päänsärylle,
huimaukselle, mahasuolikanavan oireille ja sekavuudelle.
Sopii iäkkäille.
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13.5.2013

Fenytoiini
N03AB02

D

Fenyylipropanoliamiini
R01BA01

D

Fesoterodiini
G04BD11

D

Flekainidi
C01BC04

D

Fluoksetiini
N06AB03

D

Flupentiksoli
N05AF01

D

Fluvoksamiini
N06AB08

D

Glimepiridi
A10BB12

D

Haloperidoli
N05AD01

D

Vältä käyttöä iäkkäillä.
Sedatiivinen. Hoidon aloitus erikoislääkärin valvonnassa. Kapea
terapeuttinen leveys. Pitoisuuden nousu vaikeasti
ennakoitavissa. Seuraa lääkepitoisuutta. Matala seerumin
albumiinipitoisuus voimistaa lääkevastetta. Merkittäviä
haittavaikutuksia ovat väsymys, huimaus, ienhyperplasia,
osteomalasia, maksatoksisuus ja muutokset verenkuvassa.
Huomioi runsaat yhteisvaikutukset.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Merkittäviä haittavaikutuksia ovat hermostuneisuus,
unettomuus, uneliaisuus, suun kuivuminen ja verenpaineen
kohoaminen. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. Pienennä annosta keskivaikeassa ja vaikeassa
munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia
ovat suun kuivuminen, ummetus, huimaus, takykardia,
virtsaamisvaikeudet, sekavuus ja muistihäiriöt. Huomioi
runsaat yhteisvaikutukset. Heikentää Alzheimerin taudin
lääkkeiden tehoa. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
QT-ajan pidentymisen riski. Hoidon aloitus erikoislääkärin
valvonnassa. Pienennä annosta vaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Merkittävä haittavaikutus on kääntyvien
kärkien takykardia. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Serotonerginen. QT-ajan pidentymisen riski. Hyvin
pitkävaikutteinen SSRI-lääke, jonka vaikutus kestää viikkoja.
Merkittäviä haittavaikutuksia ovat unettomuus, päänsärky,
huimaus, pahoinvointi, takykardia, näköhäiriöt ja
hyponatremia. Altistaa kaatumisille. Huomioi runsaat
yhteisvaikutukset, etenkin verenvuotoriskiä lisäävien
lääkkeiden kanssa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Sedatiivinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat muistihäiriöt,
sekavuus, ekstrapyramidaalioireet, ortostaattinen hypotensio
ja sydän- ja verenkiertotapahtumien riski. Altistaa kaatumisille.
Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Dementian käytösoireiden
hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia.
Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Serotonerginen. QT-ajan pidentymisen riski. Merkittäviä
haittavaikutuksia ovat unettomuus, päänsärky, huimaus,
pahoinvointi, takykardia ja hyponatremia. Altistaa kaatumisille.
Huomioi runsaat yhteisvaikutukset, etenkin verenvuotoriskiä
lisäävien lääkkeiden kanssa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Pitkävaikutteinen sulfonyyliurea. Munuaisten ja maksan
toiminnan heikentyessä haittojen riski kasvaa. Älä käytä
vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi
yhteisvaikutukset. Huomioi pitkittyneen hypoglykemian vaara.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
QT-ajan pidentymisen riski. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat
muistihäiriöt, sekavuus, ekstrapyramidaalioireet,
ortostaattinen hypotensio ja sydän- ja verenkiertotapahtumien
riski. Altistaa kaatumisille. Dementian käytösoireiden hoidossa
lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia.
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23.2.2015

13.5.2013

20.6.2013

22.5.2017

22.5.2017

22.5.2017

7.4.2014

22.5.2017

Hydroksitsiini
N05BB01

D

Indometasiini
M01AB01

D

Kabergoliini
N04BC06

D

Kaliumkloridi ja
magnesium
A12BA51

kaliumkloridi

C

magnesium

D

Klaritromysiini
J01FA09
Klidiini ja
klooridiatsepoksidi
A03CA02

D
klinidiini

D

klooridiatsepoksidi

D

Klobatsaami
N05BA09

D

Klomipramiini
N06AA04

D

Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. Sedatiivinen. QT-ajan pidentymisen riski.
Pitkävaikutteinen. Älä käytä uni- tai rauhoittavana lääkkeenä.
Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä
haittavaikutuksia ovat huimaus, takykardia, sekavuus ja
muistihäiriöt. Altistaa kaatumisille. Heikentää Alzheimerin
taudin lääkkeiden tehoa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi
keskushermostohaitat, kuten psykoosi. Merkittäviä
haittavaikutuksia ovat mahasuolikanavan verenvuodon riski,
munuaisten vajaatoiminnan paheneminen, kohonnut
verenpaine ja sydämen vajaatoiminta. Huomioi
yhteisvaikutukset, etenkin muiden verenvuotoriskiä lisäävien
lääkkeiden kanssa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Sedatiivinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat psykoosi,
ortostaattinen hypotensio, pleuriitti, fibroosi
keuhkoissa/sydänläpissä sekä impulssikontrollihäiriöt kuten
peliriippuvuus ja hyperseksuaalisuus. Huomioi
yhteisvaikutukset dopamiiniantagonistien kuten
antipsyykoottien kanssa.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Huomioi hyperkalemian riski munuaisten
vajaatoimintapotilailla. Seuraa kaliumpitoisuutta. Huomioi
yhteisvaikutukset kaliumtasapainoon vaikuttavien
verenpainelääkkeiden kanssa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Pienennä annosta keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Huomioi imeytymisvaiheen
yhteisvaikutukset.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
QT-ajan pidentymisen riski. Runsaasti potentiaalisesti
vaarallisia yhteisvaikutuksia.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat kognition
heikkeneminen ja ortostaattinen hypotensio. Heikentää
Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Sedatiivinen. Pitkävaikutteinen bentsodiatsepiini, jolle kehittyy
toleranssi. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat lääkeriippuvuus,
väsymys, muistihäiriöt sekä alttius kaatumisille ja
liikenneonnettomuuksille. Voi paradoksaalisesti lisätä
ahdistuneisuutta, levottomuutta ja aggressiivisuutta.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Sedatiivinen. Pitkävaikutteinen. Merkittäviä haittavaikutuksia
ovat lääkeriippuvuus, muistihäiriöt ja alttius
liikenneonnettomuuksille. Altistaa kaatumisille. Voi
paradoksaalisesti lisätä ahdistuneisuutta, levottomuutta ja
aggressiivisuutta.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. Sedatiivinen. Serotonerginen. QT-ajan
pidentymisen riski. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat
sekavuus, muistihäiriöt, vapina, rytmihäiriöt, takykardia,
ortostaattinen hypotensio ja serotoniinisyndrooma. Altistaa
kaatumisille. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Heikentää
Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.

22.5.2017

30.11.2017

10.6.2013

7.4.2014

7.4.2014

18.8.2014
13.5.2013

13.5.2013

22.5.2017

22.5.2017

Klonatsepaami
N03AE01

D

Klonidiini
C02AC01

D

Klooridiatsepoksidi
N05BA02

D

Klooriprotikseeni
N05AF03

D

Klotsapiini
N05AH02

D

Lansopratsoli,
amoksisilliini ja
klaritromysiini
A02BD07

lansopratsoli

A

amoksisilliini

A

klaritromysiini

D

Levomepromatsiini
N05AA02

D

Litium
N05AN01

D

Vältä käyttöä iäkkäillä.
Sedatiivinen. Pitkävaikutteinen bentsodiatsepiini, jolle kehittyy
toleranssi. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat lääkeriippuvuus,
väsymys, muistihäiriöt sekä alttius kaatumisille ja
liikenneonnettomuuksille. Voi paradoksaalisesti lisätä
ahdistuneisuutta, levottomuutta ja aggressiivisuutta.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Sedatiivinen. Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa.
Merkittäviä haittavaikutuksia ovat päänsärky, huimaus,
uneliaisuus, ortostaattinen hypotensio ja bradykardia. Huomioi
yhteisvaikutukset, etenkin beetasalpaajien kanssa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Sedatiivinen. Pitkävaikutteinen. Merkittäviä haittavaikutuksia
ovat lääkeriippuvuus, muistihäiriöt ja alttius
liikenneonnettomuuksille. Altistaa kaatumisille. Voi
paradoksaalisesti lisätä ahdistuneisuutta, levottomuutta ja
aggressiivisuutta.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. Sedatiivinen. Merkittäviä haittavaikutuksia
ovat muistihäiriöt, sekavuus, ekstrapyramidaalioireet,
ortostaattinen hypotensio, sydän- ja verenkiertotapahtumien
riski. Altistaa kaatumisille. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset.
Dementian käytösoireiden hoidossa lääkkeettömät
hoitomuodot ovat ensisijaisia. Heikentää Alzheimerin taudin
lääkkeiden tehoa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. Sedatiivinen. QT-ajan pidentymisen riski. Vain
psykoosin hoitoon. Noudata käytössä viranomaisten
hyväksymiä turvallisuusohjeita. Huomioi erityisesti verenkuvan
seuranta. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat muistihäiriöt,
sekavuus, ekstrapyramidaalioireet, ortostaattinen hypotensio,
sydän- ja verenkiertotapahtumien riski. Altistaa
kaatumisille.Tupakointi heikentää lääkkeen vaikutusta.
Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Heikentää Alzheimerin
taudin lääkkeiden tehoa.
Sopii iäkkäille. Käytön tarpeellisuus arvioitava säännöllisesti.
Pitkäaikaiskäytössä voi heikentää kalsiumin ja B12-vitamiinin
imeytymistä. Enterorakenteen rikkominen vie lääkkeen tehon.
Sopii iäkkäille.
Pidennä annosväliä keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Voi voimistaa metotreksaatin vaikutusta.
Vältä käyttöä iäkkäillä (suun kautta otettavat valmisteet).
QT-ajan pidentymisen riski. Runsaasti potentiaalisesti
vaarallisia yhteisvaikutuksia.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. Sedatiivinen. QT-ajan pidentymisen riski.
Merkittäviä haittavaikutuksia ovat muistihäiriöt, sekavuus,
ekstrapyramidaalioireet, ortostaattinen hypotensio ja sydän- ja
verenkiertotapahtumien riski. Altistaa kaatumisille. Huomioi
runsaat yhteisvaikutukset. Dementian käytösoireiden hoidossa
lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia. Heikentää
Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
QT-ajan pidentymisen riski. Kapea terapeuttinen leveys. Seuraa
lääke- ja natriumpitoisuutta plasmassa. Älä käytä munuaisten
vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat vapina,
pahoinvointi, ripuli, lihasheikkous, ataksia ja häiriöt
kilpirauhasen ja lisäkilpirauhasen toiminnassa. Huomioi
yhteisvaikutukset, etenkin tulehduskipulääkkeiden, ACEestäjien ja diureettien kanssa.

10.6.2013

13.5.2013

22.5.2017

22.5.2017

22.5.2017

12.3.2014
12.3.2014
12.3.2014
22.5.2017

22.5.2017

Magnesium
(suspensio)
A02AA04

D

Magnesium
(suun kautta)
G04BX01

D

Magnesium ja
kalsium
A02AD01

Medroksiprogesteroni ja
estrogeeni
G03FA12
G03FB06

magnesium

D

kalsium
medroksiprogesteroni

A
D

estrogeeni

D

Meklotsiini
R06AE05

D

Metadoni
N07BC02

D

Metoklopramidi
A03FA01

D

Midatsolaami
N05CD08

D

Moklobemidi
N06AG02

D

Moksonidiini
C02AC05

D

Natriumpikosulfaatti
A06AB08

D

Vältä käyttöä iäkkäillä.
Pienennä annosta keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Ei sovi iäkkäiden laksatiiviksi eikä antasidiksi,
käytä turvallisempia vaihtoehtoja. Huomioi imeytymisvaiheen
yhteisvaikutukset.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Pienennä annosta keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Huomioi imeytymisvaiheen
yhteisvaikutukset.
Vältä käyttöä Iäkkäillä.
Ei sovi iäkkäiden antasidiksi. Pienennä annosta ja/tai pidennä
annosväliä keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Huomioi imeytymisvaiheen
yhteisvaikutukset.
Sopii iäkkäille.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä. Systeemisessä
käytössä huomioi haittavaikutukset, kuten sydän- ja
verisuonisairauksien sekä laskimotukosten riski. Huomioi
yhteisvaikutukset.
Vältä systeemistä käyttöä iäkkäillä.
Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä. Systeemisessä
käytössä huomioi haittavaikutukset, kuten sydän- ja
verisuonisairauksien sekä laskimotukosten riski. Huomioi
yhteisvaikutukset.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. Sedatiivinen. Merkittäviä haittavaikutuksia
ovat suun kuivuminen, ummetus, huimaus, takykardia,
virtsaamisvaikeudet, sekavuus, muistihäiriöt, väsymys,
ortostaattinen hypotensio ja alttius kaatumisille. Heikentää
Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. Sedatiivinen. Serotonerginen. QT-ajan
pidentymisen riski. Opioidi, jonka vaikutus iäkkäillä on erityisen
pitkä. Huomioi yhteisvaikutukset.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
QT-ajan pidentymisen riski. Pienennä annosta jo lievässä
munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia
ovat ekstrapyramidaalioireet ja sekavuus. Huomioi
yhteisvaikutukset, etenkin antipsykoottien ja
dopamiiniagonistien kuten levodopan kanssa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Sedatiivinen. Lyhytvaikutteinen. Merkittäviä haittavaikutuksia
ovat lääkeriippuvuus, rebound-unettomuus, amnesia,
muistihäiriöt sekä alttius liikenneonnettomuuksille. Altistaa
kaatumisille. Voi paradoksaalisesti lisätä ahdistuneisuutta,
levottomuutta ja aggressiivisuutta. Huomioi runsaat
yhteisvaikutukset. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Serotonerginen. Harkitse ensisijaisesti muita
masennuslääkkeitä. Altistaa kaatumisille. Huomioi
yhteisvaikutukset. Pitkä siirtymäaika tarpeen masennuslääkettä
vaihdettaessa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Sedatiivinen. Pienennä annosta jo lievässä munuaisten
vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat
päänsärky, uneliaisuus ja unihäiriöt. Vahvistaa
keskushermoston toimintaa lamaavien lääkkeiden vaikutusta.
Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin beetasalpaajien kanssa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Suolta stimuloiva ummetuslääke. Pitkäaikaisessa käytössä
suolilaman riski.

13.1.2014

3.6.2014

13.5.2013

13.5.2013
3.6.2014

3.6.2014

23.2.2015

25.10.2017

13.5.2013

22.5.2017

25.10.2017

13.5.2013

13.5.2013

Natriumpikosulfaatti,
magnesium ja
sitruunahappo
A06AB58

Nitratsepaami
N05CD02

Nitrofurantoiini
J01XE01

Noretisteroni ja
estrogeeni
G03FA01,
G03FB05

natriumpikosulfaatti

D

magnesium

D

sitruunahappo

A
D

nitrofurantoiini

D

C-vitamiini
noretisteroni

A
D

estrogeeni

D

Nortriptyliini
N06AA10

D

Oksibutiniini
G04BD04

D

Orfenadriini
M03BC01

D

Orfenadriini ja
parasetamoli
M03BC51

orfenadriini

D

parasetamoli

A

Vältä käyttöä iäkkäillä.
Suolta stimuloiva ummetuslääke. Pitkäaikaisessa käytössä
suolilaman riski.
Vältä käyttöä Iäkkäillä.
Ei sovi iäkkäiden antasidiksi. Pienennä annosta ja/tai pidennä
annosväliä keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Huomioi imeytymisvaiheen
yhteisvaikutukset.
Sopii iäkkäille.

13.5.2013

Vältä käyttöä iäkkäillä.
Sedatiivinen. Pitkävaikutteinen. Merkittäviä haittavaikutuksia
ovat lääkeriippuvuus, muistihäiriöt ja alttius
liikenneonnettomuuksille. Altistaa kaatumisille. Voi
paradoksaalisesti lisätä ahdistuneisuutta, levottomuutta ja
aggressiivisuutta.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Älä käytä keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat
keuhkomuutokset ja perifeerinen neuropatia. Huomioi
mikrobilääkeresistenssi.
Sopii iäkkäille.
Vältä systeemistä käyttöä iäkkäillä.
Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä. Systeemisessä
käytössä huomioi haittavaikutukset, kuten sydän- ja
verisuonisairauksien sekä laskimotukosten riski. Huomioi
yhteisvaikutukset.
Vältä systeemistä käyttöä iäkkäillä.
Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä. Systeemisessä
käytössä huomioi haittavaikutukset, kuten sydän- ja
verisuonisairauksien sekä laskimotukosten riski. Huomioi
yhteisvaikutukset.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. Sedatiivinen. Serotonerginen. QT-ajan
pidentymisen riski. Käyttö mahdollista pienellä annoksella
neuropaattisen kivun hoitoon. Merkittäviä haittavaikutuksia
ovat sekavuus, muistihäiriöt, vapina, rytmihäiriöt, takykardia,
ortostaattinen hypotensio, serotoniinisyndrooma. Altistaa
kaatumisille. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Heikentää
Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun
kuivuminen, ummetus, huimaus, takykardia,
virtsaamisvaikeudet, sekavuus ja muistihäiriöt. Heikentää
Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun
kuivuminen, ummetus, takykardia, virtsaamisvaikeudet,
sekavuus ja muistihäiriöt. Heikentää Alzheimerin taudin
lääkkeiden tehoa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun
kuivuminen, ummetus, takykardia, virtsaamisvaikeudet,
sekavuus ja muistihäiriöt. Heikentää Alzheimerin taudin
lääkkeiden tehoa.
Sopii iäkkäille.
Säännöllisessä käytössä korkeintaan 3 grammaa
vuorokaudessa. Huomioi itsehoito- ja yhdistelmävalmisteiden
sisältämä parasetamoli. Yliannoksena maksatoksinen.
Yhteiskäyttö varfariinin kanssa mahdollista seuraamalla INRarvoja.

22.5.2017

13.5.2013

13.5.2013

28.5.2018

28.5.2018
3.6.2014

3.6.2014

22.5.2017

13.5.2013

30.11.2017

30.11.2017

30.11.2017

Paroksetiini
N06AB05

D

Pentoksifylliini
C04AD03

D

Perfenatsiini
N05AB03

D

Perisiatsiini
N05AC01

D

Pindololi
C07AA03

D

Pitofenoni ja
metamitsoli
A03DA02

pitofenoni

D

metamitsoli

D

Pratsosiini
C02CA01

D

Pregabaliini
N03AX16

D

Proklooriperatsiini
N05AB04

D

Propranololi
C07AA05

D

Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. Serotonerginen. QT-ajan pidentymisen riski.
Harkitse ensisijaisesti muita SSRI-ryhmän lääkkeitä. Merkittäviä
haittavaikutuksia ovat hyponatremia ja verenvuotoriskin
lisääntyminen. Altistaa kaatumisille. Huomioi merkittävät
yhteisvaikutukset.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Pidennä annosväliä keskivaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Teho on vaatimaton ja lääkkeellä on paljon
haittavaikutuksia.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Sedatiivinen. QT-ajan pidentymisen riski. Merkittäviä
haittavaikutuksia ovat muistihäiriöt, sekavuus,
ekstrapyramidaalioireet, ortostaattinen hypotensio ja sydän- ja
verenkiertotapahtumien riski. Altistaa kaatumisille. Huomioi
runsaat yhteisvaikutukset. Dementian käytösoireiden hoidossa
lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia. Heikentää
Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. Sedatiivinen. Merkittäviä haittavaikutuksia
ovat muistihäiriöt, sekavuus, ekstrapyramidaalioireet,
ortostaattinen hypotensio ja sydän- ja verenkiertotapahtumien
riski. Altistaa kaatumisille. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset.
Dementian käytösoireiden hoidossa lääkkeettömät
hoitomuodot ovat ensisijaisia. Heikentää Alzheimerin taudin
lääkkeiden tehoa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Epäselektiivinen beetasalpaaja. Merkittäviä haittavaikutuksia
ovat unihäiriöt, masennus ja lihasheikkous. Huomioi
yhteisvaikutukset, etenkin sydämen johtoratasysteemiin
vaikuttavien lääkkeiden kanssa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus,
huimaus, takykardia, virtsaamisvaikeudet, sekavuus ja
muistihäiriöt. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Epäselektiivinen tulehduskipulääke, jolla on havaittu
tavanomaisten tulehduskipulääkkeiden haittavaikutusten
lisäksi luuydinsupressiota ja agranulosytoosia. Poistuminen
hidastunut munuaisten vajaatoiminnassa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Merkittäviä haittavaikutuksia ovat ortostaattinen hypotensio,
huimaus, väsymys ja näköhäiriöt.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Sedatiivinen. Pienennä annosta jo lievässä munuaisten
vajaatoiminnassa. Voi pidentää QTc-aikaa. Huomioi erityisesti
keskushermostoon kohdistuvat haittavaikutukset.
Riippuvuuden kehittyminen mahdollista. Käyttö lopetettava
asteittain.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Sedatiivinen. QT-ajan pidentymisen riski. Merkittäviä
haittavaikutuksia ovat muistihäiriöt, sekavuus,
ekstrapyramidaalioireet, ortostaattinen hypotensio ja sydän- ja
verenkiertotapahtumien riski. Altistaa kaatumisille. Huomioi
runsaat yhteisvaikutukset. Dementian käytösoireiden hoidossa
lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia. Heikentää
Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Epäselektiivinen beetasalpaaja. Merkittäviä haittavaikutuksia
ovat unihäiriöt, masennus ja lihasheikkous. Huomioi
yhteisvaikutukset, etenkin sydämen johtoratasysteemiin
vaikuttavien lääkkeiden kanssa.

25.10.2017

13.5.2013

22.5.2017

22.5.2017

13.5.2013

13.5.2013

13.5.2013

13.5.2013
15.9.2014

22.5.2017

13.5.2013

Pseudoefedriini ja
setiritsiini/
akrivastiini/
desloratadiini
R01BA52

pseudoefedriini

D

setiritsiini

C

desloratadiini

A

akrivastiini

A

Repaglinidi
A10BX02
Sennaglykosidit
A06AB06
Sennaglykosidin
yhdistelmävalmisteet
A06AB56
Sertindoli
N05AE03

D
D
senna

D

muut
ainesosat

A
D

Skopolamiini
A04AD01

D

Solifenasiini
G04BD08

D

Sotaloli
C07AA07

D

Strontiumranelaatti
M05BX03

D

Sukralfaatti
A02BX02

D

Vältä käyttöä iäkkäillä.
Tarvittaessa vain lyhytaikaiseen käyttöön (<10 vrk). Pidennä
annosväliä jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Lisää
sympatomiteettistä vaikutusta. Huomioi yhteisvaikutukset
etenkin MAO-estäjien ja sympatomimeettisten aineiden
kanssa.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Pienennä annosta ja/tai pidennä annosväliä keskivaikeassa ja
vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa.
Sopii iäkkäille.
Pienennä annosta vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Voi
aiheuttaa väsymystä.
Sopii iäkkäille.
Pienennä annosta vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Voi
aiheuttaa väsymystä.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Huomioi runsaat yhteisvaikutukset.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Suolta stimuloiva ummetuslääke. Pitkäaikaisessa käytössä
suolilaman riski.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Suolta stimuloiva ummetuslääke. Pitkäaikaisessa käytössä
suolilaman riski.
Sopii iäkkäille.

23.2.2015

Vältä käyttöä iäkkäillä.
QT-ajan pidentymisen riski. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat
muistihäiriöt, sekavuus, ekstrapyramidaalioireet,
ortostaattinen hypotensio ja sydän- ja verenkiertotapahtumien
riski. Altistaa kaatumisille. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset.
Dementian käytösoireiden hoidossa lääkkeettömät
hoitomuodot ovat ensisijaisia. Vältä greippimehun käyttöä
hoidon aikana.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun
kuivuminen, ummetus, huimaus, takykardia,
virtsaamisvaikeudet, sekavuus ja muistihäiriöt. Heikentää
Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. QT-ajan pidentymisen riski. Pienennä annosta
vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä
haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, huimaus,
virtsaamisvaikeudet, sekavuus ja muistihäiriöt. Huomioi
runsaat yhteisvaikutukset. Heikentää Alzheimerin taudin
lääkkeiden tehoa. Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
QT-ajan pidentymisen riski. Epäselektiivinen beetasalpaaja.
Käyttö edellyttää erikoislääkärin arviota. Pienennä annosta jo
lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä
haittavaikutuksia ovat bradykardia ja ortostaattinen
hypotensio. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Huomioi sydän- ja verisuonitapahtumien lisääntynyt riski,
erityisesti valtimo- ja laskimotukokset. Vakavat, harvinaiset
ihoreaktiot mahdollisia.
Vältä käyttöä Iäkkäillä.
Vältä käyttöä munuaisten vajaatoiminnassa. Voi aiheuttaa
neurologisia haittoja. Huomioi imeytymisvaiheen
yhteisvaikutukset.

22.5.2017

23.2.2015
23.2.2015
23.2.2015
7.4.2014
13.5.2013
12.3.2014
12.3.2014

13.5.2013

13.5.2013

19.12.2014

27.2.2018

13.5.2013

Syklitsiini
R06AE03

D

Telitromysiini
J01FA15

D

Teofylliini
R03DA04

D

Teofylliini ja
quaifenesiini
R03DA54

Testosteroni
G03BA03

teofylliini

D

quaifenesiini

B
D

Tiboloni
G03CX01

D

Titsanidiini
M03BX02

D

Tolterodiini
G04BD07

D

Topiramaatti
N03AX11

D

Tratsodoni
N06AX05

D

Triatsolaami
N05CD05

D

Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. Sedatiivinen. Merkittäviä haittavaikutuksia
ovat sekavuus, väsymys, suun kuivuminen, ummetus, huimaus,
palpitaatio, virtsaamisvaikeudet ja alttius kaatumisille.
Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
QT-ajan pidentymisen riski. Runsaasti potentiaalisesti
vaarallisia yhteisvaikutuksia.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Kapea terapeuttinen leveys. Seuraa lääkepitoisuutta.
Merkittäviä haittavaikutuksia ovat mahasuolikanavan oireet,
levottomuus, takykardia ja huimaus. Huomioi runsaat
yhteisvaikutukset. Tupakointi heikentää lääkkeen vaikutusta.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Kapea terapeuttinen leveys. Seuraa lääkepitoisuutta.
Merkittäviä haittavaikutuksia ovat mahasuolikanavan oireet,
levottomuus, takykardia ja huimaus. Huomioi runsaat
yhteisvaikutukset. Tupakointi heikentää lääkkeen vaikutusta.
Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä iäkkäillä.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Käyttöä voi harkita kohtalaisessa tai vaikeassa
hypogonadismissa. Älä käytä eturauhassyövässä. Merkittäviä
haittavaikutuksia ovat kohonnut verenpaine ja psyykkiset
häiriöt. Huomioi yhteisvaikutukset.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä. Systeemisessä
käytössä huomioi haittavaikutukset, kuten sydän- ja
verisuonisairauksien sekä laskimotukosten riski. Huomioi
yhteisvaikutukset.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
QT-ajan pidentymisen riski. Annostele vain kerran
vuorokaudessa vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa.
Merkittäviä haittavaikutuksia ovat matala verenpaine, väsymys
ja kääntyvien kärkien takykardia. Huomioi yhteisvaikutukset.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. Pienennä annosta keskivaikeassa ja vaikeassa
munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia
ovat suun kuivuminen, ummetus, huimaus,
virtsaamisvaikeudet, sekavuus, muistihäiriöt ja QTc-ajan
pidentyminen ja kääntyvien kärkien takykardia. Huomioi
runsaat yhteisvaikutukset. Heikentää Alzheimerin taudin
lääkkeiden tehoa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. Sedatiivinen. Hoidon aloitus ja käyttö
erikoislääkärin valvonnassa. Pienennä annosta jo lievässä
munuaisten vajaatoiminnassa. Käytettävä varoen potilaille,
joilla on maksan toiminnan häiriöitä. Runsaasti
keskushermostoon kohdistuvia haittavaikutuksia.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Sedatiivinen. Serotonerginen. QT-ajan pidentymisen riski.
Harkitse ensisijaisesti muuta masennuslääkettä. Altistaa
kaatumisille. Huomioi merkittävät yhteisvaikutukset. Vältä
greippimehun käyttöä hoidon aikana.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Sedatiivinen. Lyhytvaikutteinen. Merkittäviä haittavaikutuksia
ovat lääkeriippuvuus, rebound-unettomuus, amnesia,
muistihäiriöt sekä alttius liikenneonnettomuuksille. Altistaa
kaatumisille. Voi paradoksaalisesti lisätä ahdistuneisuutta,
levottomuutta ja aggressiivisuutta. Huomioi runsaat
yhteisvaikutukset. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.
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Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. Sedatiivinen. Serotonerginen. QT-ajan
pidentymisen riski. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat
sekavuus, muistihäiriöt, vapina, rytmihäiriöt, takykardia,
ortostaattinen hypotensio, serotoniinisyndrooma. Altistaa
kaatumisille. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Heikentää
Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. Pienennä annosta keskivaikeassa ja vaikeassa
munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia
ovat suun kuivuminen, ummetus, huimaus,
virtsaamisvaikeudet, sekavuus, muistihäiriöt ja QTc-ajan
pidentyminen ja kääntyvien kärkien takykardia. Huomioi
runsaat yhteisvaikutukset. Heikentää Alzheimerin taudin
lääkkeiden tehoa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Serotonerginen. QT-ajan pidentymisen riski. Merkittäviä
haittavaikutuksia ovat muistihäiriöt, sekavuus,
ekstrapyramidaalioireet, ortostaattinen hypotensio ja sydän- ja
verenkiertotapahtumien riski. Altistaa kaatumisille. Huomioi
runsaat yhteisvaikutukset. Dementian käytösoireiden hoidossa
lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia. Heikentää
Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Sedatiivinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat
lääkeriippuvuus, muistihäiriöt ja alttius
liikenneonnettomuuksille. Altistaa kaatumisille. Unettomuuden
hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Sedatiivinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat muistihäiriöt,
sekavuus, ekstrapyramidaalioireet, ortostaattinen hypotensio,
sydän- ja verenkiertotapahtumien riski. Altistaa kaatumisille.
Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Dementian käytösoireiden
hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia.
Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Pienennä annosta keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat
bradykardia, ummetus, sydämen vajaatoiminta ja turvotus.
Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin digoksiinin ja
beetasalpaajien kanssa. Vältä greippimehun käyttöä hoidon
aikana.
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Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. QT-ajan pidentymisen riski. Merkittäviä
haittavaikutuksia ovat ummetus, virtsaretentio, muistihäiriöt ja
sydämen rytmihäiriöt. Huomioi yhteisvaikutukset.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Älä käytä iskeemistä sydänsairautta sairastavilla. Vältä käyttöä
vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä
haittavaikutuksia ovat unettomuus, vapina, palpitaatio,
verenpaineen kohoaminen ja virtsaretentio. Huomioi
yhteisvaikutukset.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Serotonerginen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat vapina,
palpitaatio, päänsärky, pahoinvointi, ummetus, väsymys,
huimaus ja alttius kaatumisille. Huomioi yhteisvaikutukset,
etenkin memantiinin ja MAO-estäjien kanssa.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Heikko opioidi, jolle kehittyy toleranssi. Pienennä annosta jo
lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Vältä käyttöä vaikeassa
munuaisten vajaatoiminnassa. Osalla vaste normaalia heikompi
tai voimakkaampi perinnöllisistä eroista johtuen. Huomioi
yhteisvaikutukset, sillä useat lääkkeet heikentävät kodeiinin
tehoa. Aloita laksatiivi ummetuksen ehkäisyyn.
Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä iäkkäillä.
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