Lääkeaine
ATC-koodi
Akrivastiini
R06AX18

Yhdistelmävalmisteiden
lääkeaineet

Alendronaatti
M05BA04

Alendronaatti ja
kolekalsiferoli
M05BB03

Luokittelu
C
C

Alendronaatti

C

Kolekalsiferoli

A

Alfakalsidoli
A11CC03

A

Alfutsosiini
G04CA01

C

Algiinihappo
A02BX13
(ei sisällä
alumiinia)
Algiinihappo
A02BX13
(sisältää
alumiinia)

Allopurinoli
M04AA01

Algiinihappo
Kalsium
Natrium

A
A
A

Algiinihappo
Kalsium
Natrium
Alumiini

A
A
A
D

C

Soveltuu varauksin iäkkäille.
Voi aiheuttaa väsymystä. Pienennä annosta
keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Ei vuodepotilaille. Potilaan tulee pystyä ottamaan
lääke riittävän vesimäärän kera ja olemaan puoli
tuntia pystyasennossa lääkkeenoton jälkeen. Älä
käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa.
Käyttöaikasuositus 5 vuotta. Huomioi
yhteisvaikutukset kalsiumin, raudan, magnesiumin ja
alumiinin kanssa.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Ei vuodepotilaille. Potilaan tulee pystyä ottamaan
lääke riittävän vesimäärän kera ja olemaan puoli
tuntia pystyasennossa lääkkeenoton jälkeen. Älä
käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa.
Käyttöaikasuositus 5 vuotta. Huomioi
yhteisvaikutukset kalsiumin, raudan, magnesiumin ja
alumiinin kanssa.
Sopii iäkkäille.
Tarve vähintään 20 µg/vrk (800ky/vrk)
ympärivuotisesti.
Sopii iäkkäille.
Tarve vähintään 20 µg/vrk (800 ky/vrk)
ympärivuotisesti.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Huomioi haittavaikutukset, kuten huimaus,
ortostaattinen hypotensio ja kaatumisriski. Huomioi
yhteisvaikutukset verenpainetta alentavien
lääkkeiden kanssa.
Sopii iäkkäille.
Sopii iäkkäille.
Sopii iäkkäille.
Sopii iäkkäille.
Sopii iäkkäille.
Sopii iäkkäille.
Vältä käyttöä iäkkäillä. Pienennä annosta
munuaisten vajaatoiminnassa. Voi aiheuttaa
neurologisia haittoja. Huomioi imeytymisvaiheen
yhteisvaikutukset.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Pienennä annosta jo lievässä munuaisten
vajaatoiminnassa. Huomioi vaarallinen
yhteisvaikutus atsatiopriinin kanssa.

Hyväksytty
23.2.2015
10.11.2014

10.11.2014

10.11.2014
7.4.2014
3.6.2014

13.5.2013
13.5.2013
13.5.2013
13.5.2013
13.5.2013
13.5.2013
13.5.2013

10.11.2014

Alpratsolaami
N05BA12

D

Alprostadiili
G04BE01
Ambroksoli
R05CB06
Amiodaroni
C01BD01

Amitriptyliini
N06AA09

Amitriptyliini ja
klooridiatsepoksidi
N06CA01

13.3.2015

A

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.
Sopii iäkkäille.

B

Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä.

23.2.2015

D

Vältä käyttöä iäkkäillä.
Käyttö vain vakavien rytmihäiriöiden hoitoon
perehtyneen lääkärin aloittamana. Poistuu
elimistöstä erittäin hitaasti. Merkittäviä
haittavaikutuksia ovat pleuriitti, keuhkofibroosi,
kilpirauhasen vajaa- tai liikatoiminta, maksan
vajaatoiminta, QTc-ajan pidentyminen ja sen myötä
kääntyvien kärkien takykardia. Huomioi runsaat
yhteisvaikutukset. Vältä greipin käyttöä hoidon
aikana.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. Sedatiivinen. Serotonerginen.
Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen,
ummetus, virtsaamisvaikeudet, sekavuus,
muistihäiriöt, väsymys, vapina, takykardia,
ortostaattinen hypotensio, QTc-ajan pidentyminen,
serotoniinisyndrooma ja alttius kaatumisille.
Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Heikentää
Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa. Käyttö
mahdollista pienellä annoksella neuropaattisen
kivun hoidossa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. Sedatiivinen. Serotonerginen.
Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen,
ummetus, virtsaamisvaikeudet, sekavuus,
muistihäiriöt, väsymys, vapina, takykardia,
ortostaattinen hypotensio, QTc-ajan pidentyminen,
serotoniinisyndrooma ja alttius kaatumisille.
Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Heikentää
Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa. Käyttö
mahdollista pienellä annoksella neuropaattisen
kivun hoidossa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Sedatiivinen.
Merkittäviä haittavaikutuksia ovat lääkeriippuvuus,
väsymys, muistihäiriöt sekä alttius kaatumisille ja
liikenneonnettomuuksille. Voi paradoksaalisesti
lisätä ahdistuneisuutta, levottomuutta ja
aggressiivisuutta.

13.5.2013

D

Amitriptyliini

D

Klooridiatsepoksidi

D

3.6.2014

10.6.2013

10.6.2013

10.6.2013

Amitriptyliini ja
perfenatsiini
N06CA01

Amitriptyliini

D

Perfenatsiini

D

Amlodipiini
C08CA01

A

Amoksisilliini
J01CA04

A

Amoksisilliini ja
klavulaanihappo
J01CR02

A

Apiksabaani
B01AF02

C

Aripipratsoli
N05AX12

C

Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. Sedatiivinen. Serotonerginen.
Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen,
ummetus, virtsaamisvaikeudet, sekavuus,
muistihäiriöt, väsymys, vapina, takykardia,
ortostaattinen hypotensio, QTc-ajan pidentyminen,
serotoniinisyndrooma ja alttius kaatumisille.
Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Heikentää
Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa. Käyttö
mahdollista pienellä annoksella neuropaattisen
kivun hoidossa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. Sedatiivinen.
Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen,
ummetus, virtsaamisvaikeudet, muistihäiriöt,
väsymys, sekavuus, ekstrapyramidaalioireet,
takykardia, ortostaattinen hypotensio, QTc-ajan
pidentyminen, riski sydän- ja
verenkiertotapahtumille ja alttius kaatumisille.
Dementian käytösoireiden hoidossa lääkkeettömät
hoitomuodot ovat ensisijaisia. Huomioi runsaat
yhteisvaikutukset. Heikentää Alzheimerin taudin
lääkkeiden tehoa.
Sopii iäkkäille.
Haittavaikutuksena mm. nilkkaturvotus ja
ortostaattinen hypotensio. Huomioi
yhteisvaikutukset. Vältä greipin käyttöä hoidon
aikana.
Sopii iäkkäille.
Annosväliä pidennettävä keskivaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Voi voimistaa metotreksaatin
vaikutusta.
Sopii iäkkäille.
Annosväliä pidennettävä keskivaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Voi voimistaa metotreksaatin
vaikutusta.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Käyttökokemus iäkkäillä vähäistä. Annosta
pienennettävä vaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Merkittävin haittavaikutus
verenvuotoriskin lisääntyminen. Huomioi
yhteisvaikutukset. Ei tunnettua vastavaikuttajaa
(antidoottia).
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Antikolinerginen. Sedatiivinen. Serotonerginen.
Älä käytä dementiaan liittyvien käytöshäiriöiden
hoidossa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun
kuivuminen, ummetus, virtsaamisvaikeudet,
muistihäiriöt, väsymys, sekavuus,
ekstrapyramidaalioireet, takykardia, ortostaattinen
hypotensio ja alttius kaatumisille. Dementian
käytösoireiden hoidossa lääkkeettömät
hoitomuodot ovat ensisijaisia. Huomioi runsaat
yhteisvaikutukset. Heikentää Alzheimerin taudin
lääkkeiden tehoa. Vältä greipin käyttöä hoidon
aikana

10.6.2013

10.6.2013

19.12.2014

18.8.2014

18.8.2014

19.5.2014

20.6.2013

Asebutololi
C07AB04

C

Asenapiini
N05AH05

C

Asetyylikysteiini
R05CB01
Asetyylisalisyylihappo
(ns. mini-ASA)
B01AC06

B

Asetyylisalisyylihappo
(kipulääke)
N02BA01

D

Asetyylisalisyylihappo, C-vitamiini,
kofeiini,
quaifenesiini
N02BA51

Asikloviiri
(iholle)
D06BB03

C

Soveltuu varauksin iäkkäille.
Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa.
Haittavaikutuksena bradykardia ja ortostaattinen
hypotensio. Huomioi yhteisvaikutukset, erityisesti
sydämen johtoratasysteemiin vaikuttavien
lääkkeiden kanssa.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Sedatiivinen.
Älä käytä dementiaan liittyvien käytöshäiriöiden
hoidossa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun
kuivuminen, ummetus, virtsaamisvaikeudet,
muistihäiriöt, väsymys, sekavuus,
ekstrapyramidaalioireet, takykardia, ortostaattinen
hypotensio ja alttius kaatumisille. Dementian
käytösoireiden hoidossa lääkkeettömät
hoitomuodot ovat ensisijaisia. Huomioi runsaat
yhteisvaikutukset. Heikentää Alzheimerin taudin
lääkkeiden tehoa.
Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä.

19.12.2014

19.5.2014

10.6.2013
10.6.2013
7.4.2014

Asetyylisalisyylihappo

D

C-vitamiini

A

Soveltuu varauksin iäkkäille.
Merkittävin haittavaikutus on verenvuotoriskin
lisääntyminen. Soveltuu käytettäväksi pienellä
annoksella (=100 mg/vrk) valtimotaudin
sekundaaripreventiossa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Älä käytä kipu-, kuume- tai flunssalääkkeenä.
Soveltuu käytettäväksi pienellä annoksella
antitromboottina. 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, että tulehduskipulääkkeitä käytetään
runsaasti itsehoidossa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Älä käytä kipu-, kuume- tai flunssalääkkeenä.
Soveltuu käytettäväksi pienellä annoksella
antitromboottina. 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, että tulehduskipulääkkeitä käytetään
runsaasti itsehoidossa.
Sopii iäkkäille.

Kofeiini
Quaifenesiini

A
B
A

Sopii iäkkäille.
Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä.
Sopii iäkkäille.

20.6.2013

23.2.2015

10.6.2013

10.6.2013

10.6.2013

Asikloviiri
(silmään)
S01AD03
Asikloviiri
(suun kautta)
J05AB01
Asikloviiri ja
hydrokortisoni
(iholle)
D06BB53
Aspartinsuliini
(lyhytvaikutteinen)
A10AB05
Aspartinsuliini
(insuliinisekoite)
A10AD05
Atenololi
C07AB03

A

Asikloviiri

A

Sopii iäkkäille.
Paikallishoitoon silmässä. Tilapäiseen käyttöön.
Hoidon aloitus silmälääkärin valvonnassa.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Suun kautta otettavat valmisteet: Annosta
pienennettävä ja annosväliä pidennettävä vaikeassa
munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi
yhteisvaikutus teofylliinin kanssa.
Sopii iäkkäille.

Hydrokortisoni

A

Sopii iäkkäille.

A

Sopii iäkkäille.
Hypoglykemian välttäminen keskeistä.

12.3.2014

A

Sopii iäkkäille.
Hypoglykemian välttäminen keskeistä.

12.3.2014

C

Soveltuu varauksin iäkkäille.
Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa.
Haittavaikutuksena bradykardia ja ortostaattinen
hypotensio. Omenamehu saattaa vähentää
atenololin imeytymistä. Huomioi yhteisvaikutukset,
erityisesti sydämen johtoratasysteemiin vaikuttavien
lääkkeiden kanssa.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Lihaskivut ja lihasheikkous mahdollisia haittoja.
Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Vältä greipin
käyttöä hoidon aikana.
Sopii iäkkäille.
Paikallishoitoon silmässä.

19.12.2014

Vältä käyttöä iäkkäillä.
Suun kautta otettavat valmisteet: Voi pidentää QTcaikaa. Runsaasti potentiaalisesti vaarallisia
yhteisvaikutuksia.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Vältä käyttöä vaikeassa munuaisten tai maksan
vajaatoiminnassa. Huomioi haittavaikutukset, kuten
huimaus, hypotensio, ortostaattinen hypotensio,
päänsärky ja näköhäiriöt. Huomioi yhteisvaikutukset
etenkin nitraattien ja alfasalpaajien kanssa. Greippi
tehostaa hoidon vaikutusta. Vältä greipin käyttöä
hoidon aikana.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. Sedatiivinen.
Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa.
Merkittäviä haittavaikutuksia ovat väsymys,
sekavuus, masennus, painajaisunet, lihasheikkous,
matala verenpaine ja alttius kaatumisille. Voi lisätä
muiden samanaikaisestsi käytettävien
keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden
sedatiivista vaikutusta.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Huomioi haitalliset paikalliset vaikutukset sekä
systeeminen imeytyminen.

18.8.2014

C

Atorvastatiini
C10AA05

C

Atselastiini
(silmään)
S01GX07
Atsitromysiini
J01FA10

A
D

Avanafiili
G04BE10

C

Baklofeeni
M03BX01

D

Beetametasoni
(iholle)
D07AC01

C

20.10.2014
18.8.2014

7.4.2014
7.4.2014

8.1.2015

20.10.2014

3.6.2014

13.5.2013

7.4.2014

Beetametasoni ja
fusidiinihappo
(iholle)
D07CC01

Beetametasoni

C

Fusidiinihappo

C

Beetametasoni ja
gentamisiini
(iholle)
D07CC01

Beetametasoni

C

Gentamisiini

C

Beetametasoni ja
antisepti
(iholle)
D07BC01
Beetametasoni ja
salisyylihappo
(iholle)
D07XC01

C

Beetametasoni

C

Salisyylihappo

C

Beklometasoni
(nenään)
R01AD01
Beklometasoni
(keuhkoihin)
R03BA01

A

Betahistiini
N07CA01

A

Betaksololi
(suun kautta)
C07AB05

A

Betaksololi
(silmään)
S01ED02

C

Betsafibraatti
C10AB02

C

Bimatoprosti
(silmään)
S01EE03

A

A

Soveltuu varauksin iäkkäille.
Huomioi haitalliset paikalliset vaikutukset sekä
systeeminen imeytyminen.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Huomioi haitalliset paikalliset vaikutukset sekä
systeeminen imeytyminen.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Huomioi haitalliset paikalliset vaikutukset sekä
systeeminen imeytyminen.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Huomioi haitalliset paikalliset vaikutukset sekä
systeeminen imeytyminen.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Huomioi haitalliset paikalliset vaikutukset sekä
systeeminen imeytyminen.

7.4.2014

Soveltuu varauksin iäkkäille.
Huomioi haitalliset paikalliset vaikutukset sekä
systeeminen imeytyminen.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Huomioi haitalliset paikalliset vaikutukset sekä
systeeminen imeytyminen.
Sopii iäkkäille.

7.4.2014

Sopii iäkkäille.
Pitkäaikainen, suuriannoksinen käyttö voi aiheuttaa
systeemisiä vaikutuksia. Muistuta suun
huuhtomisesta lääkkeenoton jälkeen.
Sopii iäkkäille.
Ei kliinisesti merkittäviä yhteisvaikutuksia.
Haittavaikutuksena mm. päänsärkyä ja lieviä
mahasuolikanavan oireita.
Sopii iäkkäille.
Pienennä annosta vaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Haittavaikutuksena bradykardia ja
ortostaattinen hypotensio. Huomioi
yhteisvaikutukset, erityisesti sydämen
johtoratasysteemiin vaikuttavien lääkkeiden kanssa.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Paikallishoitoon silmässä. Hoidon aloitus vain
silmälääkärin valvonnassa. Huomioi mahdolliset
systeemiset haittavaikutukset erityisesti
annosteluvirheen yhteydessä.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Pienennä annosta jo lievässä munuaisten
vajaatoiminnassa. Älä käytä keskivaikeassa
munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi
yhteisvaikutukset, etenkin statiinien ja varfariinin
kanssa.
Sopii iäkkäille.
Paikallishoitoon silmässä. Saattaa aiheuttaa silmän
värikalvon pigmenttimuutoksia ja ripsien kasvua.

7.4.2014
7.4.2014
7.4.2014
7.4.2014

7.4.2014
8.1.2015
23.2.2015

15.9.2014

19.12.2014

20.10.2014

8.1.2015

20.10.2014

Biperideeni
N04AA02

D

Bisakodyyli
(tabletti/peräpuikko)
A06AB02
Bisakodyyli
(peräruiske)
A06AG02
Bisoprololi
C07AB07

D

Bisoprololi ja
tiatsidit
C07BB07

D
A

Bisoprololi

A

Hydroklooritiatsidi

A

Brintsolamidi
(silmään)
S01EC04

A

Bromiheksiini
R05CB02
Bromokriptiini
N04BC01

B
D

Budesonidi
(keuhkoihin)
R03BA02

A

Budesonidi
(nenään)
R01AD05
Buprenorfiini
N02AE01

A
C

Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen.
Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen,
ummetus, huimaus, takykardia, virtsaamisvaikeudet,
sekavuus ja muistihäiriöt. Heikentää Alzheimerin
taudin lääkkeiden tehoa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Suolta stimuloiva ummetuslääke. Pitkäaikaisessa
käytössä suolilaman riski.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Suolta stimuloiva ummetuslääke. Pitkäaikaisessa
käytössä suolilaman riski.
Sopii iäkkäille.
Pienennä annosta vaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Haittavaikutuksena bradykardia ja
ortostaattinen hypotensio. Huomioi
yhteisvaikutukset, erityisesti sydämen
johtoratasysteemiin vaikuttavien lääkkeiden kanssa.
Sopii iäkkäille.
Pienennä annosta vaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Haittavaikutuksena bradykardia ja
ortostaattinen hypotensio. Huomioi
yhteisvaikutukset, erityisesti sydämen
johtoratasysteemiin vaikuttavien lääkkeiden kanssa.
Sopii iäkkäille.
Teho heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa.
Huomioi ortostaattisen hypotonian ja
elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.
Sopii iäkkäille.
Paikallishoitoon silmässä. Älä käytä vaikeassa
munuaisten vajaatoiminnassa. Ei sovellu maksan
vajaatoimintapotilaille.
Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä.

10.6.2013

13.5.2013
13.5.2013
19.12.2014

19.12.2014

19.12.2014

20.10.2014

23.2.2015

Vältä käyttöä iäkkäillä.
Sedatiivinen. Serotonerginen.
Merkittäviä haittavaikutuksia ovat psykoosi,
ortostaattinen hypotensio, pleuriitti, fibroosi
keuhkoissa, sydänläpissä ja mahassa sekä
impulssikontrollihäiriöt kuten peliriippuvuus ja
hyperseksuaalisuus. Huomioi yhteisvaikutukset
dopamiiniantagonistien kuten antipsyykoottien
kanssa.
Sopii iäkkäille.
Pitkäaikainen, suuriannoksinen käyttö voi aiheuttaa
systeemisiä vaikutuksia. Muistuta suun
huuhtomisesta lääkkeenoton jälkeen. Huomioi
yhteisvaikutukset, etenkin tiettyjen sienilääkkeiden
kanssa.
Sopii iäkkäille.

10.6.2013

Soveltuu varauksin iäkkäille.
Antikolinerginen. Sedatiivinen.
Heikko opioidi. Annosta ei yleensä tarvitse muuttaa
iäkkäillä. Aloita laksatiivi ummetuksen ehkäisyyn.

15.9.2014

23.2.2015

8.1.2015

Buspironi
N05BE01

C

Butyyliskopolamiini
A03BB01

D

Dabigatraani
B01AE07

C

Daltepariini
B01AB04

C

Darifenasiini
G04BD10

D

Deksametasoni
H02AB02

C

Deksametasoni,
neomysiini ja
polymyxini b sulfas
(silmään)
S01CA01

Deksketoprofeeni
M01AE17

Deksametasoni

A

Neomysiini

A

Polymyxini
b sulfas

A

C

Soveltuu varauksin iäkkäille.
Sedatiivinen. Serotonerginen.
Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa.
Huomioi serotonergiset yhteisvaikutukset. Vältä
greipin käyttöä hoidon aikana.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. Sedatiivinen.
Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen,
ummetus, huimaus, takykardia, virtsaamisvaikeudet,
sekavuus ja muistihäiriöt. Heikentää Alzheimerin
taudin lääkkeiden tehoa.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Käyttökokemus iäkkäillä vähäistä. Annosta
pienennettävä keskivaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Merkittävin haittavaikutus
verenvuotoriskin lisääntyminen. Huomioi
yhteisvaikutukset. Ei tunnettua vastavaikuttajaa
(antidoottia).
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Eliminaatio vähenee vaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Merkittävin haittavaikutus on
verenvuotoriskin lisääntyminen. Huomioi
mahdollinen kaatuilu. Vältä yhteiskäyttöä
tulehduskipulääkkeiden kanssa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen.
Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen,
ummetus, huimaus, takykardia, virtsaamisvaikeudet,
sekavuus ja muistihäiriöt. Heikentää Alzheimerin
taudin lääkkeiden tehoa. Huomioi runsaat
yhteisvaikutukset. Vältä greipin käyttöä hoidon
aikana.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Glukokortikoidien haittavaikutukset korostuvat
pitkäaikaiskäytössä. Huomioi yhteisvaikutukset.
Sopii iäkkäille.
Paikallishoitoon silmässä. Tilapäiseen käyttöön.
Huomioi vasta-aiheet ennen lääkkeen aloitusta.
Sopii iäkkäille.
Paikallishoitoon silmässä. Tilapäiseen käyttöön.
Huomioi vasta-aiheet ennen lääkkeen aloitusta.
Sopii iäkkäille.
Paikallishoitoon silmässä. Tilapäiseen käyttöön.
Huomioi vasta-aiheet ennen lääkkeen aloitusta.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Vältä käyttöä
vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi
lisääntynyt ruuansulatuskanavan vuotojen ja sydänja verisuonitapahtumien riski. Huomioi
yhteisvaikutukset, etenkin verenhyytymistä estävien
valmisteiden kanssa. Muista, että
tulehduskipulääkkeiden käyttö on yleistä
itsehoidossa.

13.3.2015

13.5.2013

19.5.2014

19.5.2014

13.5.2013

19.5.2014
20.10.2014
20.10.2014
20.10.2014

10.11.2014

Dekstrometorfaani
R05DA09

D

Denosumabi
M05BX04

C

Desloratadiini
R06AX27

A

Desoksimetasoni
(iholle)
D07AC03
Desonidi
(iholle)
D07AB08
Detemirinsuliini
A10AE05
Diatsepaami
N05BA01

C
A
A
D

Digoksiini
C01AA05

C

Dihydrotakysteroli
A11CC02

A

Diklofenaakki
(iholle)
M02AA15
Diklofenaakki
(suun kautta)
M01AB05

A
C

Vältä käyttöä iäkkäillä.
Serotonerginen.
Merkittäviä haittavaikutuksia ovat vapina,
palpitaatio, päänsärky, pahoinvointi, ummetus,
väsymys, huimaus ja alttius kaatumisille. Huomioi
yhteisvaikutukset, etenkin memantiinin ja MAOestäjien kanssa.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Puutteellinen ravinnon kalsiumin saanti tai
hypokalsemia on korjattava ennen hoidon
aloittamista ja sen aikana. Hoidon optimaalinen
kesto epäselvä. Muista epätyypillisten
reisiluumurtumien ja leukaluun osteonekroosin
mahdollisuus.
Sopii iäkkäille.
Voi aiheuttaa väsymystä. Pienennä annosta
vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Huomioi haitalliset paikalliset vaikutukset sekä
systeeminen imeytyminen.
Sopii iäkkäille.
Sopii iäkkäille.
Hypoglykemian välttäminen keskeistä.
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 greipin
käyttöä hoidon aikana.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Soveltuu varauksin iäkkäille. Iäkkäiden
vuorokausiannos enintään 0,125 mg.
Seerumipitoisuuden enimmäisarvo iäkkäillä
alle 1.0 nmol/l. Huomioi yhteisvaikutukset.
Sopii iäkkäille.
Tarve vähintään 20 µg/vrk (800 ky/vrk)
ympärivuotisesti.
Sopii iäkkäille.
Käyttöohjeen mukaisesti iholle käytettynä
systeeminen imeytyminen vähäistä.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Vältä käyttöä
vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi
lisääntynyt ruuansulatuskanavan vuotojen ja sydänja verisuonitapahtumien riski. Huomioi
yhteisvaikutukset, etenkin verenhyytymistä estävien
valmisteiden kanssa. Muista, että
tulehduskipulääkkeiden käyttö on yleistä
itsehoidossa.

10.6.2013

10.11.2014

23.2.2015
7.4.2014
7.4.2014
12.3.2014
10.6.2013

9.12.2015

7.4.2014
10.11.2014
10.11.2014

Diklofenaakki ja
misoprostoli
M01AB55

Diklofenaakki

C

Misoprostoli

A
D

Diltiatseemi
C08DB01

Dinatriumkromoglikaatti
(silmään)
S01GX01
Dipyridamoli
B01AC07
Dipyridamoli ja
asetyylisalisyylihappo
B01AC30

A

D

Dipyridamoli

D

Asetyylisalisyylihappo

C

Doksepiini
N06AA12

D

Doksisykliini
J01AA02

A

Donepetsiili
N06DA02

C

Dortsolamidi
(silmään)
S01EC03

A

Soveltuu varauksin iäkkäille.
Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Vältä käyttöä
vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi
lisääntynyt ruuansulatuskanavan vuotojen ja sydänja verisuonitapahtumien riski. Huomioi
yhteisvaikutukset, etenkin verenhyytymistä estävien
valmisteiden kanssa. Muista, että
tulehduskipulääkkeiden käyttö on yleistä
itsehoidossa.
Sopii iäkkäille.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Käytä vain erityistapauksissa. Merkittäviä
haittavaikutuksia ovat ummetus, bradykardia ja
turvotus. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset
erityisesti digoksiinin ja beetasalpaajien kanssa.
Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.
Sopii iäkkäille.
Paikallishoitoon silmässä.

10.11.2014

Vältä käyttöä iäkkäillä.
Huomioi haittavaikutukset, kuten angina pectoris oireet ja huimaus. Dipyridamolin teho yksinään
(ilman asetyylisalisyylihappoa) on vaatimaton.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Huomioi haittavaikutukset, kuten angina pectoris oireet ja huimaus. Dipyridamolin teho yksinään
(ilman asetyylisalisyylihappoa) on vaatimaton.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Merkittävin haittavaikutus on verenvuotoriskin
lisääntyminen. Soveltuu käytettäväksi pienellä
annoksella (=100 mg/vrk) valtimotaudin
sekundaaripreventiossa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. Sedatiivinen. Serotonerginen.
Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen,
ummetus, huimaus, virtsaamisvaikeudet,
muistihäiriöt, väsymys, takykardia, ortostaattinen
hypotensio ja alttius kaatumisille. Heikentää
Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.
Sopii iäkkäille.
Suun kautta otettavat valmisteet: Huomioi
imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Altistaa sydämen johtumishäiriöille. Huomioi
seuranta erityisesti sairas sinus -oireyhtymässä ja
sydämen harvalyöntisyydessä. Voi vaikeuttaa
ahtauttavaa keuhkosairautta. Huomioi
ruoansulatuskanavaan kohdistuvat haitat. Huomioi
yhteisvaikutukset, etenkin syketaajuutta laskevien
lääkkeiden kanssa. Antikolinergiset lääkeaineet
heikentävät Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.
Sopii iäkkäille.
Paikallishoitoon silmässä. Älä käytä vaikeassa tai
loppuvaiheen munuaisten vajaatoiminnassa. Varoen
maksan vajaatoimintapotilaille.

3.6.2014

10.11.2014
13.5.2013

20.10.2014

3.6.2014

19.5.2014

20.6.2013

18.8.2014
10.11.2014

20.10.2014

Dronedaroni
C01BD07

Drospirenoni ja
estrogeeni
G03FA17

D

Drospirenoni

D

Estrogeeni

D

Vältä käyttöä iäkkäillä.
Hoidon aloitus ja käyttö erikoislääkärin valvonnassa.
Älä käytä pysyvässä eteisvärinässä, sydämen
vajaatoiminnassa tai vaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Merkittävä haittavaikutus on QTcajan pidentyminen ja sen myötä kääntyvien kärkien
takykardia. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Huomioi haittavaikutukset, kuten sydän- ja
verisuonisairauksien sekä laskimotukosten riski.
Huomioi yhteisvaikutukset. Vasta-aihe
estrogeeniriippuvainen syöpä.
Vältä käyttöä iäkkäillä systeemisesti.
Systeemisessä käytössä huomioi haittavaikutukset,
kuten sydän- ja verisuonisairauksien sekä
laskimotukosten riski. Huomioi yhteisvaikutukset.
Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä.

20.6.2013

13.3.2015

3.6.2014

3.6.2014

Duloksetiini
N06AX21

C

Soveltuu varauksin iäkkäille.
Antikolinerginen. Sedatiivinen. Serotonerginen.
Käytössä masennuksen ja virtsankarkailun hoidossa.
Huomioi yhteisvaikutukset.

Dutasteridi
G04CB02
Dydrogesteroni ja
estrogeeni
G03FA14

A

Sopii iäkkäille.

3.6.2014

Dydrogesteroni

D

3.6.2014

Estrogeeni

D

Dydrogesteroni

D

Vältä käyttöä iäkkäillä.
Vältä käyttöä iäkkäillä. Huomioi haittavaikutukset,
kuten sydän- ja verisuonisairauksien sekä
laskimotukosten riski. Huomioi yhteisvaikutukset.
Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä.
Vältä käyttöä iäkkäillä systeemisesti.
Systeemisessä käytössä huomioi haittavaikutukset,
kuten sydän- ja verisuonisairauksien sekä
laskimotukosten riski. Huomioi yhteisvaikutukset.
Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Huomioi haittavaikutukset, kuten sydän- ja
verisuonisairauksien sekä laskimotukosten riski.
Huomioi yhteisvaikutukset. Vasta-aihe
estrogeeniriippuvainen syöpä.

Estrogeeni

D

Vältä käyttöä iäkkäillä systeemisesti.
Huomioi haittavaikutukset, kuten sydän- ja
verisuonisairauksien sekä laskimotukosten riski.
Huomioi yhteisvaikutukset. Vasta-aihe
estrogeeniriippuvainen syöpä.
Sopii iäkkäille.
Voi aiheuttaa väsymystä.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Annosta pienennettävä keskivaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Älä käytä vaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Paino voi laskea. Käyttökokemus
pitkävaikutteisesta valmisteesta vähäistä.
Sopii iäkkäille.
Paikallishoitoon silmässä.

3.6.2014

Dydrogesteroni ja
estrogeeni
G03FB08

Ebastiini
R06AX22
Eksenatidi
A10BX04

A

Emedastiini
(silmään)
S01GX06

A

C

3.6.2014

3.6.2014

23.2.2015
7.4.2014

20.10.2014

Enalapriili
C09AA02

Enalapriili ja
diureetit
C09BA02

Enalapriili ja
lerkanidipiini
C09BB02

C

Enalapriili

C

Hydroklooritiatsidi

A

Enalapriili

C

Lerkanidipiini

A

Enoksapariini
B01AB05

C

Eprosartaani
C09CA02

C

Eprosartaani ja
diureetit
C09DA02

Erdosteiini
R05CB15
Ergokalsiferoli
(vitamiini D2)
A11CC01

Eprosartaani

C

Hydroklooritiatsidi

A

B
A

Soveltuu varauksin iäkkäille.
Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen
hoidon aloittamista. Pienennä annosta munuaisten
vajaatoiminnassa. Seuraa munuaisten toimintaa.
Haittavaikutuksena ortostaattinen hypotensio,
etenkin hoidon aloittamisen yhteydessä. Vältä
tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen
hoidon aloittamista. Pienennä annosta munuaisten
vajaatoiminnassa. Seuraa munuaisten toimintaa.
Haittavaikutuksena ortostaattinen hypotensio,
etenkin hoidon aloittamisen yhteydessä. Vältä
tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.
Sopii iäkkäille.
Teho heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa.
Huomioi ortostaattisen hypotonian ja
elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.

8.1.2015

Soveltuu varauksin iäkkäille.
Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen
hoidon aloittamista. Pienennä annosta munuaisten
vajaatoiminnassa. Seuraa munuaisten toimintaa.
Haittavaikutuksena ortostaattinen hypotensio,
etenkin hoidon aloittamisen yhteydessä. Vältä
tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.
Sopii iäkkäille.
Haittavaikutuksena mm. nilkkaturvotus ja
ortostaattinen hypotensio. Huomioi
yhteisvaikutukset. Vältä greipin käyttöä hoidon
aikana.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Eliminaatio heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa.
Merkittävin haittavaikutus on verenvuotoriskin
lisääntyminen. Huomioi mahdollinen kaatuilu. Vältä
yhteiskäyttöä tulehduskipulääkkeiden kanssa.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen
hoidon aloittamista. Seuraa munuaisten toimintaa
lääkehoidon aikana. Vältä tulehduskipulääkkeiden
samanaikaista käyttöä.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen
hoidon aloittamista. Seuraa munuaisten toimintaa
lääkehoidon aikana. Vältä tulehduskipulääkkeiden
samanaikaista käyttöä.
Sopii iäkkäille.
Teho heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa.
Huomioi ortostaattisen hypotonian ja
elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.
Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä.

8.1.2015

Sopii iäkkäille.
Tarve vähintään 20 µg/vrk (800 ky/vrk)
ympärivuotisesti.

8.1.2015

8.1.2015

8.1.2015

19.5.2014

8.1.2015

8.1.2015

8.1.2015

23.2.2015
7.4.2014

Esomepratsoli
A02BC05

A

Essitalopraami
N06AB10

C

Estradioli
G03CA03

D

Estrioli
G03CA04

D

Etodolaakki
M01AB08

C

Etorikoksibi
M01AH05

C

Etsetimibi
C10AX09
Etyylimorfiini
R05DA01

B

Famotidiini
A02BA03

Etyylimorfiini

D

Muut aineosat

B
C

Sopii iäkkäille.
Käytön tarpeellisuus arvioitava säännöllisesti.
Pitkäaikaiskäytössä voi heikentää kalsiumin ja B12vitamiinin imeytymistä. Enterorakenteen rikkominen
vie lääkkeen tehon.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Antikolinerginen. Serotonerginen.
Haittavaikutuksena ovat mm. hyponatremia ja
verenvuotoriskin lisääntyminen. Huomioi
yhteisvaikutukset.
Sopii iäkkäille naisille paikallishoitoon (luokka A).
Vältä käyttöä iäkkäillä systeemisesti (luokka D).
Systeemisessä käytössä huomioi haittavaikutukset,
kuten sydän- ja verisuonisairauksien sekä
laskimotukosten riski. Huomioi yhteisvaikutukset.
Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä.
Sopii iäkkäille naisille paikallishoitoon (luokka A).
Vältä käyttöä iäkkäillä systeemisesti (luokka D).
Systeemisessä käytössä huomioi haittavaikutukset,
kuten sydän- ja verisuonisairauksien sekä
laskimotukosten riski. Huomioi yhteisvaikutukset.
Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Vältä käyttöä
vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi
lisääntynyt ruuansulatuskanavan vuotojen ja sydänja verisuonitapahtumien riski. Huomioi
yhteisvaikutukset, etenkin verenhyytymistä estävien
valmisteiden kanssa. Muista, että
tulehduskipulääkkeiden käyttö on yleistä
itsehoidossa.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Vältä käyttöä
vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi
lisääntynyt ruuansulatuskanavan vuotojen ja sydänja verisuonitapahtumien riski. Huomioi
yhteisvaikutukset, etenkin verenhyytymistä estävien
valmisteiden kanssa. Muista, että
tulehduskipulääkkeiden käyttö on yleistä
itsehoidossa.
Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. 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.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Annosta pienennettävä keskivaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Iäkkäät ovat alttiita harvinaisille
haittavaikutuksille, kuten päänsärylle, huimaukselle,
mahasuolikanavan oireille ja sekavuudelle.

12.3.2014

13.3.2015

3.6.2014

3.6.2014

10.11.2014

10.11.2014

8.1.2015
10.6.2013

10.6.2013
12.3.2014

Famotidiini,
magnesium ja
kalsiumkarbonaati
A02BA53

Magnesium

D

Famotidiini

C

Kalsiumkarbonaati

A

Feksofenadiini
R06AX26

C

Felodipiini
C08CA02

A

Fenofibraatti
C10AB05

C

Fenoksimetyylipenisilliini
J01CE02
Fenoteroli ja
ipratropiumbromidi
R03AL01

A
Fenoteroli

A

Ipratropiumbromidi

A

Fentanyyli
N02AB03

C

Fenytoiini
N03AB02

D

Fenyylipropanoliamiini
R01BA01

D

Vältä käyttöä iäkkäillä.
Annosta pienennettävä munuaisten
vajaatoiminnassa. Huomioi imeytymisvaiheen
yhteisvaikutukset. Ei sovi iäkkäiden antasidiksi.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Annosta pienennettävä keskivaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Iäkkäät ovat alttiita harvinaisille
haittavaikutuksille, kuten päänsärylle, huimaukselle,
mahasuolikanavan oireille ja sekavuudelle.
Sopii iäkkäille.

12.3.2014

Soveltuu varauksin iäkkäille.
Voi aiheuttaa väsymystä. Pienennä annosta
keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa.
Huomioi yhteisvaikutukset.
Sopii iäkkäille.
Haittavaikutuksena mm. nilkkaturvotus ja
ortostaattinen hypotensio. Huomioi
yhteisvaikutukset. Vältä greipin käyttöä hoidon
aikana.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Pienennä annosta jo lievässä munuaisten
vajaatoiminnassa. Huomioi yhteisvaikutukset,
etenkin statiinien ja varfariinin kanssa.
Sopii iäkkäille.
Voi voimistaa metotreksaatin vaikutusta.

23.2.2015

Sopii iäkkäille.
Lisää sympatomiteettistä vaikutusta. Voi aiheuttaa
hypokalemiaa. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin
sympatomimeettisten aineiden kanssa.
Sopii iäkkäille.
Suurilla annoksilla antikolinergiset haittavaikutukset
mahdollisia. Huomioi yhteisvaikutukset muiden
antikolinergisten lääkkeiden kanssa.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Antikolinerginen. Sedatiivinen. Serotonerginen.
Vahva opioidi. Aloita laksatiivi ummetuksen
ehkäisyyn. Huomioi merkittävät yhteisvaikutukset
erityisesti eräiden sienilääkkeiden ja makrolidien
kanssa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Sedatiivinen.
Hoidon aloitus erikoislääkärin valvonnassa. Seuraa
lääkepitoisuutta. Terapeuttinen leveys on kapea ja
pitoisuuden nousu vaikeasti ennakoitavissa. Matala
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.

12.3.2014

13.5.2013

19.12.2014

8.1.2015

18.8.2014
23.2.2015

23.2.2015

15.9.2014

10.6.2013

10.6.2013

Fenyylipropanoliamiini ja
sinnaritsiini
R01BA51

Fenyylipropanoliamiini

D

Sinnaritsiini

Fesoterodiini
G04BD11

D

Finasteridi
G04CB01
Flekainidi
C01BC04

A
D

Fludrokortisoni
H02AA02

C

Flukonatsoli
J02AC01

C

Fluokortoloni
C05AA08
Fluoksetiini
N06AB03

Fluorokortoloni
Lidokaiini

A
A
D

Vältä käyttöä iäkkäillä.
Merkittäviä haittavaikutuksia ovat hermostuneisuus,
unettomuus, uneliaisuus, suun kuivuminen ja
verenpaineen kohoaminen.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Sedatiivinen.
Merkittäviä haittavaikutuksia ovat
ekstrapyramidaalioireet.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen.
Pienennä annosta keskivaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat
suun kuivuminen, ummetus, huimaus, takykardia,
virtsaamisvaikeudet, sekavuus ja muistihäiriöt.
Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.
Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Vältä greipin
käyttöä hoidon aikana.
Sopii iäkkäille.

20.6.2013

Vältä käyttöä iäkkäillä.
Hoidon aloitus erikoislääkärin määräyksellä.
Pienennä annosta vaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Merkittävä haittavaikutus on QTcajan pidentyminen ja sen myötä kääntyvien kärkien
takykardia. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Huomioi voimakas mineralokortikoidivaikutus.
Hormonikoraushoidon periaatteet samat nuorilla ja
iäkkäillä. Valmisteyhteenvedosta poikkeva (off-label)
käyttö hypotonian hoidossa pienellä annoksella vain
harkiten.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Suun kautta otettavat valmisteet: Annosta
pienennettävä munuaisten vajaatoiminnassa.
Maksan toimintaa seurattava hoidon aikana.
Runsaasti haittavaikutuksia, kuten
ruuansulatuskanavan oireet, Qt-ajan pidentymisen
riski sekä huimaus. Huomioi runsaat
yhteisvaikutukset.
Sopii iäkkäille.
Sopii iäkkäille.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikonerginen. Serotonerginen.
Hyvin pitkävaikutteinen SSRI-lääke, jonka vaikutus
kestää viikkoja. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat
unettomuus, päänsärky, huimaus, pahoinvointi,
takykardia, näköhäiriöt, virtsaamisvaikeudet ja
hyponatremia. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset
erityisesti verenvuotoriskiä lisäävien ja muiden
serotonergisten valmisteiden kanssa.

20.6.2013

20.6.2013

13.5.2013

3.6.2014

19.5.2014

18.8.2014

3.12.2013
3.12.2013
10.6.2013

Flupentiksoli
N05AF01

D

Flutikasoni
(inhalaatio)
R03BA05

A

Flutikasoni
(nenään)
R01AD08
Flutikasoni ja
atselastiini
R01AD58
Flutikasonifuroaatti
(nenään)
R01AD12
Fluvastatiini
C10AA04

A

Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. Sedatiivinen.
Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen,
ummetus, virtsaamisvaikeudet, muistihäiriöt,
väsymys, sekavuus, ekstrapyramidaalioireet,
takykardia, ortostaattinen hypotensio, QTc-ajan
pidentyminen, riski sydän- ja verenkiertotapahtumille ja alttius kaatumisille. Dementian käytösoireiden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat
ensisijaisia. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset.
Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.
Sopii iäkkäille.
Pitkäaikainen, suuriannoksinen käyttö voi aiheuttaa
systeemisiä vaikutuksia. Muistuta suun
huuhtomisesta lääkkeenoton jälkeen. Huomioi
yhteisvaikutukset, etenkin tiettyjen sienilääkkeiden
kanssa.
Sopii iäkkäille.

A
A

Sopii iäkkäille.
Sopii iäkkäille.

8.1.2015
8.1.2015

A

Sopii iäkkäille.

8.1.2015

C

Soveltuu varauksin iäkkäille.
Lihaskivut ja lihasheikkous mahdollisia haittoja.
Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin varfariinin
kanssa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Serotonerginen.
Merkittäviä haittavaikutuksia ovat unettomuus,
päänsärky, huimaus, pahoinvointi, takykardia,
näköhäiriöt, virtsaamisvaikeudet ja hyponatremia.
Huomioi runsaat yhteisvaikutukset erityisesti
verenvuotoriskiä lisäävien ja muiden serotonergisten
valmisteiden kanssa.
Sopii iäkkäille.
Foolihappo voi alentaa fenytoiinin pitoisuutta.
Sopii iäkkäille.
Lisää sympatomiteettistä vaikutusta. Voi aiheuttaa
hypokalemiaa. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin
sympatomimeettisten aineiden kanssa.
Sopii iäkkäille.
Lisää sympatomiteettistä vaikutusta. Voi aiheuttaa
hypokalemiaa. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin
sympatomimeettisten aineiden kanssa.
Sopii iäkkäille.
Pitkäaikainen, suuriannoksinen käyttö voi aiheuttaa
systeemisiä vaikutuksia. Muistuta suun
huuhtomisesta lääkkeenoton jälkeen. Huomioi
yhteisvaikutukset, etenkin tiettyjen sienilääkkeiden
kanssa.

8.1.2015

Flutikasoni
Atselastiini

Fluvoksamiini
N06AB08

D

Foolihappo
B03BB01
Formoteroli
R03AC13

A

Formoteroli ja
budesonidi
R03AK07

A

Formoteroli

A

Budesonidi

A

10.6.2013

23.2.2015

8.1.2015

13.3.2015

19.5.2014
23.2.2015

23.2.2015

23.2.2015

Furosemidi
C03CA01
Furosemidi ja
kaliumia säästävät
diureetit
C03EB01

A
Furosemidi

A

Triamtereeni

C

Fusidiinihappo
(silmään)
S01AA13
Fusidiinihappo
(iholle)
D06AX01
Gabapentiini
N03AX12

A

Galantamiini
N06DA04

C

Gemfibrotsiili
C10AB04

C

Glargininsuliini
A10AE04

A

Glimepiridi
A10BB12

D

Glipitsidi
A10BB07

C

Glukosamiini
M01AX05

B

A
C

Sopii iäkkäille.
Huomioi ortostaattisen hypotonian ja
elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.
Sopii iäkkäille.
Teho heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa.
Huomioi ortostaattisen hypotonian ja
elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Pienennä annosta keskivaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Älä käytä vaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Huomioi hyperkalemian riski.
Sopii iäkkäille.
Paikallishoitoon silmässä. Tilapäiseen käyttöön.
Huomioi vasta-aiheet ennen lääkkeen aloitusta.
Sopii iäkkäille.

19.12.2014

Soveltuu varauksin iäkkäille.
Sedatiivinen.
Pienennä annosta jo lievässä munuaisten
vajaatoiminnassa. Huomioi erityisesti
keskushermostoon kohdistuvat haittavaikutukset.
Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Altistaa sydämen johtumishäiriöille. Huomioi
seuranta erityisesti sairas sinus -oireyhtymässä ja
sydämen harvalyöntisyydessä. Voi vaikeuttaa
ahtauttavaa keuhkosairautta. Huomioi
ruoansulatuskanavaan kohdistuvat haitat. Huomioi
yhteisvaikutukset, etenkin syketaajuutta laskevien
lääkkeiden kanssa. Antikolinergiset lääkeaineet
heikentävät Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.

15.9.2014

Soveltuu varauksin iäkkäille.
Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa.
Alumiinin ja magnesiumin samanaikainen käyttö
heikentää lääkkeen tehoa. Huomioi
yhteisvaikutukset, etenkin statiinien ja varfariinin
kanssa.
Sopii iäkkäille.
Hypoglykemian välttäminen keskeistä.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Munuaisten ja maksan toiminnan heikentyessä
haittojen riski kasvaa. Älä käytä vaikeassa
munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi
yhteisvaikutukset. Pitkävaikutteinen sulfonyyliurea.
Huomioi pitkittyneen hypoglykemian vaara.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Munuaisten ja maksan toiminnan heikentyessä
haittojen riski kasvaa. Älä käytä vaikeassa
munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi
yhteisvaikutukset. Lyhytvaikutteisin sulfonyyliurea.
Huomioi pitkittyneen hypoglykemian vaara.
Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä.
Kliinisesti merkittävästä tehosta ei ole näyttöä.

19.12.2014

19.12.2014

20.4.2015
7.4.2014

10.11.2014

8.1.2015

12.3.2014
7.4.2014

12.3.2014

10.11.2014

Glyseryylitrinitraatti
C01DA02

A

19.12.2014

A

Sopii iäkkäille.
Huomioi verenpaineen aleneminen ja ortostaattisen
hypotonian mahdollisuus.
Sopii iäkkäille.

Granisetroni
A04AA02
Guaifenesiini
R05CA03
Haloperidoli
N05AD01

B

Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä.

23.2.2015

C

13.3.2015

Hydroklooritiatsidi
C03AA03

A

12.3.2014

Hydroklooritiatsidi
ja kaliumia
säästävät diureetit
C03EA01

Hydroklooritiatsidi

A

Amiloridi

C

Hydrokortisoni
(rektaalivoide)
C05AA01
Hydrokortisoni
(iholle)
D07XA01
Hydrokortisoni
D07AA02
(iholle)
Hydrokortisoni
(suun kautta)
H02AB09
Hydrokortisoni ja
antibiootti
(iholle)
D07CA01
Hydrokortisoni ja
antisepti
(iholle)
D07BA04
Hydrokortisonibutyraatti
(iholle)
D07AB02
Hydrokortisonibutyraatti ja
antisepti
(iholle)
D07BB04

Hydrokortisoni
Muut aineosat

A
A

Soveltuu varauksin iäkkäille.
Antikolinerginen. Sedatiivinen.
Käyttö altistaa ekstrapyramidaalioireille, kaatumisille
ja sydän- ja verenkiertotapahtumille. Dementian
käytösoireiden hoidossa lääkkeettömät
hoitomuodot ovat ensisijaisia. Käytä pientä annosta
ja arvioi säännöllisesti lääkehoidon tarve.
Sopii iäkkäille.
Teho heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa.
Huomioi ortostaattisen hypotonian ja
elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.
Sopii iäkkäille.
Teho heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa.
Huomioi ortostaattisen hypotonian ja
elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Pienennä annosta keskivaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Älä käytä vaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Huomioi hyperkalemian riski.
Sopii iäkkäille.
Sopii iäkkäille.

Hydrokortisoni
Dekspantenoli

A
A

Sopii iäkkäille.
Sopii iäkkäille.

7.4.2014
7.4.2014

A

Sopii iäkkäille.

7.4.2014

C

19.12.2014

19.12.2014

19.12.2014

13.5.2013
13.5.2013

Hydrokortisoni
Muut aineosat

A
A

Soveltuu varauksin iäkkäille.
Glukokortikoidien haittavaikutukset korostuvat
pitkäaikaiskäytössä. Huomioi yhteisvaikutukset.
Sopii iäkkäille.
Sopii iäkkäille.

Hydrokortisoni
Klooriheksidiini

A
A

Sopii iäkkäille.
Sopii iäkkäille.

7.4.2014
7.4.2014

A

Sopii iäkkäille.

7.4.2014

A
A

Sopii iäkkäille.
Sopii iäkkäille.

7.4.2014
7.4.2014

Hydrokortisoni
Klooriheksidiini

19.5.2014
7.4.2014
7.4.2014

Hydroksiklorokiini
P01BA02

C

Hydroksitsiini
N05BB01

D

Hydroksokobalamiini
B03BA03
Hydromorfoni
N02AA03

A

Ibandronaatti
M05BA06

C

Ibuprofeeni
M01AE01

C

Ibuprofeeni ja
C-vitamiini
M01AE51

Ihmisinsuliini
(pitkävaikutteinen)
A10AC01
Ihmisinsuliini
(insuliinisekoite)
A10AD01

C

Ibuprofeeni

C

C-vitamiini

A
A
A

Soveltuu varauksin iäkkäille.
Annosta pienennettävä jo keskivaikeassa
munuaisten vajaatoiminnassa. Ei tule käyttää
loppuvaiheen munuaisten vajaatoiminnassa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. Sedatiivinen.
Pitkävaikutteinen ja väsyttävä epäselektiivinen
antihistamiini. Älä käytä uni- tai rauhoittavana
lääkkeenä. Pienennä annosta munuaisten
vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat
suun kuivuminen, ummetus, huimaus, takykardia,
virtsaamisvaikeudet, sekavuus ja muistihäiriöt.
Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.
Sopii iäkkäille.

10.11.2014

Soveltuu varauksin iäkkäille.
Antikolinerginen. Sedatiivinen.
Vahva opioidi. Titraa annos vasteen mukaan.
Pienennä aloitusannosta keskivaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Aloita laksatiivi ummetuksen
ehkäisyyn.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Ei vuodepotilaille. Potilaan tulee pystyä ottamaan
lääke riittävän vesimäärän kera ja olemaan puoli
tuntia pystyasennossa lääkkeenoton jälkeen. Älä
käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa.
Käyttöaikasuositus 5 vuotta. Huomioi
yhteisvaikutukset kalsiumin, raudan, magnesiumin ja
alumiinin kanssa.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Vältä käyttöä
vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi
lisääntynyt ruuansulatuskanavan vuotojen ja sydänja verisuonitapahtumien riski. Huomioi
yhteisvaikutukset, etenkin verenhyytymistä estävien
valmisteiden kanssa. Huomioi, että
tulehduskipulääkkeiden käyttö on yleistä
itsehoidossa.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Vältä käyttöä
vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi
lisääntynyt ruuansulatuskanavan vuotojen ja sydänja verisuonitapahtumien riski. Huomioi
yhteisvaikutukset, etenkin verenhyytymistä estävien
valmisteiden kanssa. Muista, että tulehduskipulääkkeiden käyttö on yleistä itsehoidossa.
Sopii iäkkäille.
Sopii iäkkäille.
Hypoglykemian välttäminen keskeistä.

15.9.2014

Sopii iäkkäille.
Hypoglykemian välttäminen keskeistä.

10.6.2013

19.5.2014

10.11.2014

10.11.2014

10.11.2014

10.11.2014
12.3.2014
12.3.2014

Indapamidi
C03BA11

A

Indometasiini
M01AB01

D

Indometasiini ja
etyylimorfiini
M01AB51

Indometasiini

D

Etyylimorfiini

D

Ipratropiumbromidi
R03BB01

A

Isosorbididinitraatti
C01DA08
Isosorbidimononitraatti
C01DA14
Ispaghula,
yhdistelmävalmisteet
A06AC51
Isradipiini
C08CA03

A

Itrakonatsoli
J02AC02

C

A

A

A

Sopii iäkkäille.
Teho menetään vaikeassa munuaisten vajaatoimissa.
Huomioi ortostaattisen hypotonian ja
elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa.
Merkittäviä haittavaikutuksia ovat mahasuolikanavan verenvuoto, munuaisten vajaatoiminta
ja sen paheneminen, kohonnut verenpaine,
sydämen vajaatoiminta, huimaus ja psykoosi.
Huomioi yhteisvaikutukset erityisesti muiden
verenvuotoriskiä lisäävien lääkkeiden ja
verenpainelääkkeiden kanssa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa.
Merkittäviä haittavaikutuksia ovat mahasuolikanavan verenvuoto, munuaisten vajaatoiminta
ja sen paheneminen, kohonnut verenpaine,
sydämen vajaatoiminta, huimaus ja psykoosi.
Huomioi yhteisvaikutukset erityisesti muiden
verenvuotoriskiä lisäävien lääkkeiden ja
verenpainelääkkeiden kanssa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. Sedatiivinen.
Merkittäviä haittavaikutuksia ovat ummetus,
väsymys, pahoinvointi, ortostatismi,
virtsaamisvaikeus, sappiongelmat ja alttius
kaatumisille.
Sopii iäkkäille.
Suurilla annoksilla antikolinergiset haittavaikutukset
mahdollisia. Huomioi yhteisvaikutukset muiden
antikolinergisten lääkkeiden kanssa.
Sopii iäkkäille.
Huomioi verenpaineen aleneminen ja ortostaattisen
hypotonian mahdollisuus.
Sopii iäkkäille.
Huomioi verenpaineen aleneminen ja ortostaattisen
hypotonian mahdollisuus.
Sopii iäkkäille.
Sopii pitkäaikaiskäyttöön. Huolehdittava riittävästä
nesteensaannista.

19.12.2014

Sopii iäkkäille.
Haittavaikutuksena mm. nilkkaturvotus ja
ortostaattinen hypotensio. Huomioi
yhteisvaikutukset. Vältä greipin käyttöä hoidon
aikana.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Voi pidentää QTc-aikaa. Huomioi runsaat
yhteisvaikutukset. Voimakas CYP3A4-estäjä.
Happosalpaajat heikentävät imeytymistä.

19.12.2014

13.5.2013

13.5.2013

13.5.2013

23.2.2015

19.12.2014
19.12.2014

12.3.2014

18.8.2014

Kabergoliini
N04BC06

D

Kaliumkloridi
A12BA01

C

Kaliumkloridi,
yhdistelmävalmisteet
A12BA51

Kalsipotrioli
(iholle)
D05AX02
Kalsipotrioli ja
betametasoni
(iholle)
D05AX52
Kalsitrioli
(iholle)
D05AX03
Kalsium ja
D-vitamiini
A12AX

A

Vältä käyttöä iäkkäillä.
Sedatiivinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat
psykoosi, ortostaattinen hypotensio, pleuriitti,
fibroosi keuhkoissa ja 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.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Huomioi hyperkalemian riski munuaisten
vajaatoimintapotilailla. Seuraa kaliumpitoisuutta.
Huomioi yhteisvaikutukset kaliumtasapainoon
vaikuttavien verenpainelääkkeiden kanssa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Annosta pienennettävä munuaisten
vajaatoiminnassa. Huomioi imeytymisvaiheen
yhteisvaikutukset.
Sopii iäkkäille.

Kalsipotrioli

A

Sopii iäkkäille.

7.4.2014

Betametasoni

A

Sopii iäkkäille.

7.4.2014

A

Sopii iäkkäille.

7.4.2014

Kalsium

A

7.4.2014

D-vitamiini

A

Sopii iäkkäille.
Mahan happamuuden vähentyessä imeytyminen
heikkenee. Huomioi imeytymisvaiheen
yhteisvaikutukset.
Sopii iäkkäille.
Tarve vähintään 20 µg/vrk (800ky/vrk)
ympärivuotisesti.
Sopii iäkkäille.
Mahan happamuuden vähentyessä imeytyminen
heikkenee. Huomioi imeytymisvaiheen
yhteisvaikutukset.
Sopii iäkkäille.
Mahan happamuuden vähentyessä imeytyminen
heikkenee. Huomioi imeytymisvaiheen
yhteisvaikutukset.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen
hoidon aloittamista. Pienennä annosta munuaisten
vajaatoiminnassa. Seuraa munuaisten toimintaa
lääkehoidon aikana. Vältä tulehduskipulääkkeiden
samanaikaista käyttöä.

Kaliumkloridi

C

Magnesium

D

Kalsiumkarbonaatti
A12AA04

A

Kalsiumlaktaattiglukonaatti
A12AA06

A

Kandesartaani
C09CA06

C

10.6.2013

7.4.2014

7.4.2014

7.4.2014

7.4.2014

7.4.2014
7.4.2014

7.4.2014

8.1.2015

Kandesartaani ja
hydroklooritiatsidi
C09DA06

Kandesartaani

C

Hydroklooritiatsidi

A

Kaptopriili
C09AA01

C

Karbamatsepiini
N03AF01

C

Karbimatsoli
H03BB01

A

Karbosisteiini
R05CB03
Karvediloli
C07AG02

B
A

Kefaleksiini
J01DB01

C

Kefuroksiimi
J01DC02

A

Keinokyyneleet
(silmään)
S01XA20
Ketiapiini
N05AH04

A
C

Soveltuu varauksin iäkkäille.
Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen
hoidon aloittamista. Pienennä annosta munuaisten
vajaatoiminnassa. Seuraa munuaisten toimintaa
lääkehoidon aikana. Vältä tulehduskipulääkkeiden
samanaikaista käyttöä.
Sopii iäkkäille.
Teho heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa.
Huomioi ortostaattisen hypotonian ja
elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen
hoidon aloittamista. Pienennä annosta munuaisten
vajaatoiminnassa. Seuraa munuaisten toimintaa.
Haittavaikutuksena ortostaattinen hypotensio,
etenkin hoidon aloittamisen yhteydessä. Vältä
tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Antikolinerginen. Sedatiivinen.
Runsaasti haittavaikutuksia, kuten muutokset
verenkuvassa, maksavaurio ja hyponatremia.
Pitkäaikaisessa käytössä huomioitava D-vitamiinilisän tarve. Huomioi runsaat ja merkittävät yhteisvaikutukset. Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.
Sopii iäkkäille.
Huomioi harvinaiset, mutta vakavat
haittavaikutukset.
Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä.

8.1.2015

8.1.2015

8.1.2015

15.9.2014

19.5.2014
23.2.2015

Sopii iäkkäille.
Pienennä annosta vaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Haittavaikutuksena bradykardia ja
ortostaattinen hypotensio. Huomioi
yhteisvaikutukset, erityisesti sydämen
johtoratasysteemiin vaikuttavien lääkkeiden kanssa.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Eliminaatio vähenee jo lievässä munuaisten
vajaatoiminnassa. Voi voimistaa metotreksaatin
vaikutusta.
Sopii iäkkäille.
Suun kautta otettavat valmisteet: Voi voimistaa
metotreksaatin vaikutusta.
Sopii iäkkäille.
Paikallishoitoon silmässä.

19.12.2014

Soveltuu varauksin iäkkäille.
Antikolinerginen. Sedatiivinen. Serotonerginen.
Käyttö altistaa ekstrapyramidaalioireille, kaatumisille
ja sydän- ja verenkiertotapahtumille. Dementian
käytösoireiden hoidossa lääkkeettömät
hoitomuodot ovat ensisijaisia. Ei sovellu
unilääkkeeksi. Käytä pientä annosta ja arvioi
säännöllisesti lääkehoidon tarve. Vältä greipin
käyttöä hoidon aikana.

13.3.2015

18.8.2014

18.8.2014
20.10.2014

Ketokonatsoli
(iholle)
D01AC08

A

Sopii iäkkäille.
Paikallisesti käytettynä imeytyy limakalvolta ja
rikkoutuneelta iholta (huomioi yhteisvaikutusriski).

Ketoprofeeni
(iholle)
M02AA10
Ketoprofeeni
M01AE03

A

10.11.2014

Ketotifeeni
(silmään)
S01GX08
Kinapriili
C09AA06

A

Sopii iäkkäille.
Käyttöohjeen mukaisesti iholle käytettynä
systeeminen imeytyminen vähäistä.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Vältä käyttöä
vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi
lisääntynyt ruuansulatuskanavan vuotojen ja sydänja verisuonitapahtumien riski. Huomioi
yhteisvaikutukset, etenkin verenhyytymistä estävien
valmisteiden kanssa. Muista, että
tulehduskipulääkkeiden käyttö on yleistä
itsehoidossa.
Sopii iäkkäille.
Paikallishoitoon silmässä.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen
hoidon aloittamista. Pienennä annosta munuaisten
vajaatoiminnassa. Seuraa munuaisten toimintaa.
Haittavaikutuksena ortostaattinen hypotensio,
etenkin hoidon aloittamisen yhteydessä. Vältä
tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen
hoidon aloittamista. Pienennä annosta munuaisten
vajaatoiminnassa. Seuraa munuaisten toimintaa.
Haittavaikutuksena ortostaattinen hypotensio,
etenkin hoidon aloittamisen yhteydessä. Vältä
tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.
Sopii iäkkäille.
Teho heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa.
Huomioi ortostaattisen hypotonian ja
elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Suun kautta otettavat valmisteet: Voi pidentää QTcaikaa. Runsaasti potentiaalisesti vaarallisia
yhteisvaikutuksia.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. Sedatiivinen.
Merkittäviä haittavaikutuksia ovat mm. 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.
Sopii iäkkäille.
Suun kautta otettavat valmisteet.

8.1.2015

Kinapriili ja
hydroklooritiatsidi
C09BA06

C

C

Kinapriili

C

Hydroklooritiatsidi

A

Klaritromysiini
J01FA09
Klidiini ja
psyykenlääke
A03CA02

Klindamysiini
(suun kautta)
J01FF01

D

Klinidiini

D

Klooridiatsepoksidi

D

A

2.10.2014

10.11.2014

20.10.2014

8.1.2015

8.1.2015

18.8.2014

13.5.2013

13.5.2013

18.8.2014

Klindamysiini
(emättimeen)
G01AA10
Klobatsaami
N05BA09

A

Sopii iäkkäille.

2.10.2014

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.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Huomioi haitalliset paikalliset vaikutukset sekä
systeeminen imeytyminen. Tilapäiseen käyttöön.
Harkitse ihotautilääkärin konsultaatiota.
Sopii iäkkäille.

10.6.2013

Klobetasoli
(iholle, vahva)
D07AD01

C

Klobetasoni
(iholle, keskivahva)
D07AB01
Klodronaatti
M05BA02

A

Klomipramiini
N06AA04

D

Klonatsepaami
N03AE01

D

Klonidiini
C02AC01

D

C

Soveltuu varauksin iäkkäille.
Ei vuodepotilaille. Potilaan tulee pystyä ottamaan
lääke riittävän vesimäärän kera ja olemaan puoli
tuntia pystyasennossa lääkkeenoton jälkeen. Älä
käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa.
Käyttöaikasuositus 5 vuotta. Huomioi
yhteisvaikutukset kalsiumin, raudan, magnesiumin ja
alumiinin kanssa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. Sedatiivinen. Serotonerginen.
Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen,
ummetus, virtsaamisvaikeudet, sekavuus,
muistihäiriöt, väsymys, vapina, takykardia,
ortostaattinen hypotensio, QTc-ajan pidentyminen,
serotoniinisyndrooma ja alttius kaatumisille.
Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. 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.
Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa.
Merkittäviä haittavaikutuksia ovat päänsärky,
huimaus, uneliaisuus, ortostaattinen hypotensio ja
bradykardia. Huomioi yhteisvaikutukset etenkin
beetasalpaajien kanssa.

7.4.2014

7.4.2014
10.11.2014

10.6.2013

10.6.2013

13.5.2013

Klooridiatsepoksidi
N05BA02

D

Klooriprotikseeni
N05AF03

D

Klopidogreeli
B01AC04

C

Klopidogreeli ja
asetyylisalisyylihappo
B01AC30

Klopidogreeli

C

Asetyylisalisyylihappo

C

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.
Antikolinerginen. Sedatiivinen.
Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen,
ummetus, virtsaamisvaikeudet, muistihäiriöt,
väsymys, sekavuus, ekstrapyramidaalioireet,
takykardia, ortostaattinen hypotensio, QTc-ajan
pidentyminen, riski sydän- ja
verenkiertotapahtumille ja alttius kaatumisille.
Dementian käytösoireiden hoidossa lääkkeettömät
hoitomuodot ovat ensisijaisia. Huomioi runsaat
yhteisvaikutukset. Heikentää Alzheimerin taudin
lääkkeiden tehoa.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Aihiolääke. Merkittävin haittavaikutus on
verenvuotoriskin lisääntyminen, erityisesti
huonokuntoisilla ja munuaisten tai maksan
vajaatoimintaa sairastavilla. Huomioi
yhteisvaikutukset. Greippi heikentää hoidon
vaikutusta. Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Aihiolääke. Merkittävin haittavaikutus on
verenvuotoriskin lisääntyminen, erityisesti
huonokuntoisilla ja munuaisten tai maksan
vajaatoimintaa sairastavilla. Huomioi
yhteisvaikutukset. Greippi heikentää hoidon
vaikutusta. Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Merkittävin haittavaikutus on verenvuotoriskin
lisääntyminen. Soveltuu käytettäväksi pienellä
annoksella (=100 mg/vrk) valtimotaudin
sekundaaripreventiossa.
Sopii iäkkäille.
Paikallishoitoon silmässä. Tilapäiseen käyttöön.
Huomioi vasta-aiheet ennen lääkkeen aloitusta.

10.6.2013

10.6.2013

19.5.2014

19.5.2014

19.5.2014

Kloramfenikoli
(silmään)
S01AA01

A

Klotrimatsoli
(iholle)
D01AC01
Klotrimatsoli
(emättimeen)
G01AF02

A

Sopii iäkkäille.

2.10.2014

A

Sopii iäkkäille.

2.10.2014

20.4.2015

Klotsapiini
N05AH02

Kodeiini ja
parasetamoli
N02AA59

Kodeiini ja
ibuprofeeni
N02AA59

Kolekalsiferoli
(vitamiini D3)
A11CC05
Kolestyramiini
C10AC01

D

Kodeiini

C

Parasetamoli

A

Kodeiini

C

Ibuprofeeni

C

A
C

Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. Sedatiivinen.
Noudata käytössä viranomaisten hyväksymiä
turvallisuusohjeita. Käyttö altistaa
ekstrapyramidaalioireille, kaatumisille ja sydän- ja
verenkiertotapahtumille. Dementian käytösoireiden
hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat
ensisijaisia. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset.
Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.
Tupakointi heikentää lääkkeen vaikutusta.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Antikolinerginen. Sedatiivinen.
Heikko opioidi, jolle kehittyy toleranssi. Pienennä
aloitusannosta lievässä munuaisten
vajaatoiminnassa. Vältä käyttöä vaikeassa
munuaisten vajaatoiminnassa. Osalla henkilöistä
vaste normaalia heikompi tai voimakkaampi
perinnöllisistä eroista johtuen. Aloita laksatiivi
ummetuksen ehkäisyyn. Huomioi yhteisvaikutukset,
sillä useat lääkkeet heikentävät kodeiinin tehoa.
Sopii iäkkäille.
Säännöllisessä käytössä korkeintaan 3 grammaa
vuorokaudessa. Yliannos maksatoksinen. Huomioi
verenvuotoriski yhteiskäytössä varfariinin kanssa,
kun parasetamoliannos säännöllisessä käytössä yli 2
grammaa vuorokaudessa. Yhteiskäyttö varfariinin
kanssa mahdollista seuraamalla INR-arvoja. Huomioi
itsehoito- ja yhdistelmävalmisteiden sisältämä
parasetamoli.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Antikolinerginen. Sedatiivinen.
Heikko opioidi, jolle kehittyy toleranssi. Pienennä
aloitusannosta lievässä munuaisten
vajaatoiminnassa. Vältä käyttöä vaikeassa
munuaisten vajaatoiminnassa. Osalla henkilöistä
vaste normaalia heikompi tai voimakkaampi
perinnöllisistä eroista johtuen. Aloita laksatiivi
ummetuksen ehkäisyyn. Huomioi yhteisvaikutukset,
sillä useat lääkkeet heikentävät kodeiinin tehoa.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Vältä käyttöä
vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi
lisääntynyt ruuansulatuskanavan vuotojen ja sydänja verisuonitapahtumien riski. Huomioi
yhteisvaikutukset, etenkin verenhyytymistä estävien
valmisteiden kanssa. Muista, että
tulehduskipulääkkeiden käyttö on yleistä
itsehoidossa.
Sopii iäkkäille.
Tarve vähintään 20 µg/vrk (800 ky/vrk)
ympärivuotisesti.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Huomioi ummetuksen riski. Huomioi runsaat
imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset.

10.6.2013

15.9.2014

15.9.2014

15.9.2014

15.9.2014

7.4.2014
8.1.2015

Labetaloli
C07AG01

A

Laktuloosi
A06AD11
Lamotrigiini
N03AX09

A

Lansopratsoli
A02BC03

A

Lansopratsoli,
amoksisilliini ja
klaritromysiini
A02BD07

Lansopratsoli,
metronidatsoli ja
amoksisilliini
A02BD03

Latanoprosti
(silmään)
S01EE01
Lauryylisulfaatti ja
yhdistelmävalmisteet
A06AG11
Lerkanidipiini
C08CA13

C

Amoksisilliini

A

Klaritromysiini

D

Lansopratsoli

A

Amoksisilliini

A

Metronidatsoli

A

Lansopratsoli

A

A
Natriumlauryylisulfaatti
Sorbitoli
Natriumsitraatti

C
A
A
A

Sopii iäkkäille.
Pienennä annosta vaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Haittavaikutuksena bradykardia ja
ortostaattinen hypotensio. Huomioi
yhteisvaikutukset, erityisesti sydämen
johtoratasysteemiin vaikuttavien lääkkeiden kanssa.
Sopii iäkkäille.
Sopii pitkäaikaiskäyttöön.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Sedatiivinen.
Runsaasti haittavaikutuksia. Ihohaitat yleisiä, joista
osa vakavia.
Sopii iäkkäille.
Käytön tarpeellisuus arvioitava säännöllisesti.
Pitkäaikaiskäytössä voi heikentää kalsiumin ja B12vitamiinin imeytymistä. Enterorakenteen rikkominen
vie lääkkeen tehon.
Sopii iäkkäille.
Annosväliä pidennettävä keskivaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Voi voimistaa metotreksaatin
vaikutusta.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Suun kautta otettavat valmisteet: Voi pidentää QTcaikaa. Runsaasti potentiaalisesti vaarallisia
yhteisvaikutuksia.
Sopii iäkkäille.
Käytön tarpeellisuus arvioitava säännöllisesti.
Pitkäaikaiskäytössä voi heikentää kalsiumin ja B12vitamiinin imeytymistä. Enterorakenteen rikkominen
vie lääkkeen tehon.
Sopii iäkkäille.
Annosväliä pidennettävä keskivaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Voi voimistaa metotreksaatin
vaikutusta.
Sopii iäkkäille.
Voi aiheuttaa makuhäiriöitä ja virtsan värjäytymistä
tummaksi. Huomioi yhteisvaikutukset etenkin
varfariinin ja sulfonyyliureoiden kanssa. Ei
alkoholinkäyttöä hoidon aikana.
Sopii iäkkäille.
Käytön tarpeellisuus arvioitava säännöllisesti.
Pitkäaikaiskäytössä voi heikentää kalsiumin ja B12vitamiinin imeytymistä. Enterorakenteen rikkominen
vie lääkkeen tehon.
Sopii iäkkäille.
Paikallishoitoon silmässä. Saattaa aiheuttaa silmän
värikalvon pigmenttimuutoksia ja ripsien kasvua.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Tilapäiseen käyttöön.
Sopii iäkkäille.
Sopii iäkkäille.
Sopii iäkkäille.
Haittavaikutuksena mm. nilkkaturvotus ja
ortostaattinen hypotensio. Huomioi
yhteisvaikutukset. Vältä greipin käyttöä hoidon
aikana.

19.12.2014

12.3.2014
15.9.2014

12.3.2014

18.8.2014

18.8.2014

12.3.2014

18.8.2014

18.8.2014

12.3.2014

20.10.2014
13.5.2013
13.5.2013
13.5.2013
19.12.2014

Levetirasetaami
N03AX14

C

Levodopa ja
dekarboksylaasin
estäjä
N04BA02

A

Levodopa,
dekarboksylaasin
estäjä ja COMTestäjä N04BA03

A

Levofloksasiini
J01MA12

C

Levokabastiini
(silmään)
S01GX02
Levomepromatsiini
N05AA02

A
D

Levosetiritsiini
R06AE09

C

Levotyroksiini
H03AA01

A

Linagliptiini
A10BH05

C

Soveltuu varauksin iäkkäille.
Pienennä annos jo lievässä munuaisten
vajaatoiminnassa. Haittavaikutuksia ovat mm.
väsymys, huimaus, masennus, kiihtymys,
unettomuus ja aggressiivisuus.
Sopii iäkkäille.
Sedatiivinen. Serotonerginen.
Hoidon aloitus erikoislääkärin valvonnassa.
Imeytyminen lisääntyy ikääntymisen myötä.
Äkillinen hoidon lopettaminen voi aiheuttaa
malignin neuroleptisyndrooman kaltaisia oireita.
Haittavaikutuksia ovat mm. sekavuus, kiihtyneisyys,
ortostaattinen hypotensio ja dyskinesiat. Huomioi
yhteisvaikutukset etenkin psykoosilääkkeiden
kanssa.
Sopii iäkkäille.
Sedatiivinen. Serotonerginen.
Hoidon aloitus erikoislääkärin valvonnassa.
Imeytyminen lisääntyy ikääntymisen myötä.
Äkillinen hoidon lopettaminen voi aiheuttaa
malignin neuroleptisyndrooman kaltaisia oireita.
Haittavaikutuksia ovat mm. sekavuus, kiihtyneisyys,
ortostaattinen hypotensio ja dyskinesiat. Huomioi
yhteisvaikutukset etenkin psykoosilääkkeiden
kanssa.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Annosta pienennettävä keskivaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Voi pidentää QTc-aikaa. Voi
aiheuttaa huimausta hoidon alkuvaiheessa. Lisää
riskiä jännetulehdukselle. Huomioi
imeytysmisvaiheen yhteisvaikutukset sekä muut
yhteisvaikutukset, etenkin varfariinin ja
sulfonyyliureoiden kanssa.
Sopii iäkkäille.
Paikallishoitoon silmässä.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. Sedatiivinen.
Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen,
ummetus, virtsaamisvaikeudet, muistihäiriöt,
väsymys, sekavuus, ekstrapyramidaalioireet,
takykardia, ortostaattinen hypotensio, QTc-ajan
pidentyminen, riski sydän ja verenkiertotapahtumille
ja alttius kaatumisille. Dementian käytösoireiden
hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat
ensisijaisia. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset.
Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Voi aiheuttaa väsymystä. Pienennä annosta ja/tai
pidennä annosväliä jo keskivaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa.
Sopii iäkkäille.
Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset
alumiinin, magnesiumin, kalsiumin ja raudan kanssa.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Käyttökokemus iäkkäillä vähäistä.

15.9.2014

15.9.2014

15.9.2014

15.9.2014

20.10.2014
10.6.2013

23.2.2015

19.5.2014
7.4.2014

Lisinopriili
C09AA03

Lisinopriili ja
diureetit
C09BA03

C

Lisinopriili

C

Hydroklooritiatsidi

A

Lisproinsuliini
(lyhytvaikutteinen)
A10AB04
Lisproinsuliini
(pitkävaikutteinen)
A10AC04
Lisproinsuliini
(sekoite)
A10AD04
Litium
N05AN01

A

Lodoksamidi
(silmään)
S01GX05
Loperamidi
A07DA03
Loperamidi,
yhdistelmävalmiste
et
A07DA53
Loratadiini
R06AX13

Soveltuu varauksin iäkkäille.
Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen
hoidon aloittamista. Pienennä annosta munuaisten
vajaatoiminnassa. Seuraa munuaisten toimintaa.
Haittavaikutuksena ortostaattinen hypotensio,
etenkin hoidon aloittamisen yhteydessä. Vältä
tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen
hoidon aloittamista. Pienennä annosta munuaisten
vajaatoiminnassa. Seuraa munuaisten toimintaa.
Haittavaikutuksena ortostaattinen hypotensio,
etenkin hoidon aloittamisen yhteydessä. Vältä
tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.
Sopii iäkkäille.
Teho heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa.
Huomioi ortostaattisen hypotonian ja
elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.
Sopii iäkkäille.
Hypoglykemian välttäminen keskeistä.

8.1.2015

8.1.2015

8.1.2015

12.3.2014

A

Sopii iäkkäille.
Hypoglykemian välttäminen keskeistä.

12.3.2014

A

Sopii iäkkäille.
Hypoglykemian välttäminen keskeistä.

12.3.2014

D

Vältä käyttöä iäkkäillä.
Serotonerginen.
Kapea terapeuttinen leveys. Seuraa lääkepitoisuutta.
Älä käytä munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä
haittavaikutuksia ovat uneliaisuus, vapina, pahoinvointi, oksentelu, ripuli, lihasheikkous, ataksia ja kouristukset sekä häiriöt kilpirauhasen ja lisäkilpirauhasen toiminnassa. Dementian käytösoireiden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia.
Huomioi yhteisvaikutukset erityisesti tulehduskipulääkkeiden, ACE-estäjien ja diureettien kanssa.
Sopii iäkkäille.
Paikallishoitoon silmässä.

10.6.2013

A
A

Loperamidi

A

Simetikoni

A
A

Sopii iäkkäille.
Akuutin ripulin hoitoon korkeintaan kahden
vuorokauden ajan. Greippi voi tehostaa hoidon
vaikutusta. Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.
Sopii iäkkäille.
Akuutin ripulin hoitoon korkeintaan kahden
vuorokauden ajan. Greippi voi tehostaa hoidon
vaikutusta. Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.
Sopii iäkkäille.
Sopii iäkkäille.
Voi aiheuttaa väsymystä. Pienennä annosta
vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa.

20.10.2014
12.3.2014

12.3.2014

12.3.2014
23.2.2015

Loratsepaami
N05BA06

C

Losartaani
C09CA01

C

Losartaani ja
diureetit
C09DA01

Losartaani

C

Hydroklooritiatsidi

A

Lovastatiini
C10AA02

C

Lymesykliini
J01AA04

C

Magnesium
A02AA04

D

Magnesium
G04BX01

D

Maitohappobakteerit
A07FA01
Makrogoli
A06AD15
Makrogoli,
yhdistelmävalmisteet
A06AD65

A
Makrogoli

A

Makrogoli

A

Muut aineosat

A

Soveltuu varauksin iäkkäille.
Sedatiivinen.
Aiheuttaa riippuvuutta. Soveltuu vain lyhytaikaiseen
käyttöön. Unettomuuden hoidossa lääkkeettömät
hoitomuodot ovat ensisijaisia. Altistaa kaatumisille,
liikenneonnettomuuksille ja muistihäiriöille. Voi
paradoksaalisesti lisätä ahdistuneisuutta,
levottomuutta ja aggressiivisuutta.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen
hoidon aloittamista. Seuraa munuaisten toimintaa
lääkehoidon aikana. Vältä tulehduskipulääkkeiden
samanaikaista käyttöä.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen
hoidon aloittamista. Seuraa munuaisten toimintaa
lääkehoidon aikana. Vältä tulehduskipulääkkeiden
samanaikaista käyttöä.
Sopii iäkkäille.
Teho heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa.
Huomioi ortostaattisen hypotonian ja
elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Pienennä annosta vaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Lihaskivut ja lihasheikkous
mahdollisia haittoja. Huomioi yhteisvaikutukset.
Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Annosväliä pidennettävä keskivaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Huomioi imeytysmivaiheen
yhteisvaikutukset. Vältettävä altistumista
auringonvalolle.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Annosta pienennettävä munuaisten
vajaatoiminnassa. Ei sovi iäkkäiden laksatiiviksi eikä
antasidiksi, käytä turvallisempia vaihtoehtoja.
Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Annosta pienennettävä munuaisten
vajaatoiminnassa. Huomioi imeytymisvaiheen
yhteisvaikutukset.
Sopii iäkkäille.
Sopii iäkkäille.
Sopii pitkäaikaiskäyttöön.
Sopii iäkkäille.
Sopii pitkäaikaiskäyttöön.
Sopii iäkkäille.

13.3.2015

8.1.2015

8.1.2015

8.1.2015

8.1.2015

18.8.2014

13.1.2014

20.10.2014

12.3.2014
12.3.2014
12.3.2014
3.12.2013

Medroksiprogesteroni ja
estrogeeni
G03FA12

Medroksiprogesteroni ja
estrogeeni
G03FB06

Medroksiprogesteroni

D

Estrogeeni

D

Medroksiprogesteroni

D

Estrogeeni

D

Mefenaamihappo
M01AG01

C

Meklotsiini
R06AE05

D

Melatoniini
N05CH01

B

Meloksikaami
M01AC06

C

Melperoni
N05AD03

C

Vältä käyttöä iäkkäillä.
Huomioi haittavaikutukset, kuten sydän- ja
verisuonisairauksien sekä laskimotukosten riski.
Huomioi yhteisvaikutukset. Vasta-aihe
estrogeeniriippuvainen syöpä.
Vältä käyttöä iäkkäillä systeemisesti.
Systeemisessä käytössä huomioi haittavaikutukset,
kuten sydän- ja verisuonisairauksien sekä
laskimotukosten riski. Huomioi yhteisvaikutukset.
Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Huomioi haittavaikutukset, kuten sydän- ja
verisuonisairauksien sekä laskimotukosten riski.
Huomioi yhteisvaikutukset. Vasta-aihe
estrogeeniriippuvainen syöpä.
Vältä käyttöä iäkkäillä systeemisesti.
Systeemisessä käytössä huomioi haittavaikutukset,
kuten sydän- ja verisuonisairauksien sekä
laskimotukosten riski. Huomioi yhteisvaikutukset.
Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Vältä käyttöä
vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi
lisääntynyt ruuansulatuskanavan vuotojen ja sydänja verisuonitapahtumien riski. Huomioi
yhteisvaikutukset, etenkin verenhyytymistä estävien
valmisteiden kanssa. Muista, että tulehduskipulääkkeiden käyttö on yleistä itsehoidossa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. Sedatiivinen.
Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen,
ummetus, huimaus, takykardia, virtsaamisvaikeudet,
sekavuus, muistihäiriöt, väsymys, uneliaisuus,
ortostaattinen hypotensio ja alttius kaatumisille.
Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.
Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä.
Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Unettomuuden
hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat
ensisijaisia. Bentsodiatsepiineihin tai niiden kaltaisiin
lääkkeisiin verrattuna haitat vähäisempiä.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Vältä käyttöä
vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi
lisääntynyt ruuansulatuskanavan vuotojen ja sydänja verisuonitapahtumien riski. Huomioi
yhteisvaikutukset, etenkin verenhyytymistä estävien
valmisteiden kanssa. Muista, että
tulehduskipulääkkeiden käyttö on yleistä
itsehoidossa.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Antikolinerginen. Sedatiivinen.
Käyttö altistaa ekstrapyramidaalioireille, kaatumisille
ja sydän- ja verenkiertotapahtumille. Dementian
käytösoireiden hoidossa lääkkeettömät
hoitomuodot ovat ensi-sijaisia. Käytä pientä annosta
ja arvioi säännöllisesti lääkehoidon tarve.

3.6.2014

3.6.2014

3.6.2014

3.6.2014

10.11.2014

10.6.2013

13.3.2015

10.11.2014

13.3.2015

Memantiini
N06DX01

C

Mesalatsiini
A07EC02
Metadoni
N07BC02

C
D

Metenamiini
J01XX05

C

Metformiini
A10BA02

C

Metformiini ja
linagliptiini
A10BD11

Metformiini ja
pioglitatsoni
A10BD05

Metformiini

C

Linagliptiini

C

Metformiini

C

Pioglitatsoni

C

Soveltuu varauksin iäkkäille.
Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa.
Huomioi yhteisvaikutukset. Antikolinergiset
lääkeaineet heikentävät Alzheimerin taudin
lääkkeiden tehoa.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Opioidi, jonka vaikutus iäkkäillä on erityisen pitkä.
Huomioi yhteisvaikutukset.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Älä käytä keskivaikeassa tai vaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Hyödytön katetroiduilla potilailla.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Annosta pienennettävä jo lievässä munuaisten
vajaatoiminnassa. Älä käytä vaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa tai kudoshypoksiassa. Huomioi
maitohappoasidoosin riski. Tauota kuumeen,
gastroenteriitin tai dehydraation yhteydessä sekä
ennen leikkausta tai varjoainekuvausta. Voi
heikentää B12-vitamiinin imeytymistä.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Annosta pienennettävä jo lievässä munuaisten
vajaatoiminnassa. Älä käytä vaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa tai kudoshypoksiassa. Huomioi
maitohappoasidoosin riski. Tauota kuumeen,
gastroenteriitin tai dehydraation yhteydessä sekä
ennen leikkausta tai varjoainekuvausta. Voi
heikentää B12-vitamiinin imeytymistä.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Käyttökokemus iäkkäillä vähäistä.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Annosta pienennettävä jo lievässä munuaisten
vajaatoiminnassa. Älä käytä vaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa tai kudoshypoksiassa. Huomioi
maitohappoasidoosin riski. Tauota kuumeen,
gastroenteriitin tai dehydraation yhteydessä sekä
ennen leikkausta tai varjoainekuvausta. Voi
heikentää B12-vitamiinin imeytymistä.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Ei sovellu osteoporoosia, sydämen tai maksan
vajaatoimintaa sairastaville. Huomioi nesteretention
ja anemian riski. Saattaa lisätä riskiä
virtsarakkosyöpään.

10.11.2014

12.3.2014
15.09.2014
18.8.2014
12.3.2014

12.3.2014

7.4.2014
12.3.2014

7.4.2014

Metformiini ja
saksagliptiini
A10BD10

Metformiini ja
sitagliptiini
A10BD07

Metformiini ja
vildagliptiini
A10BD08

Metformiini

C

Saksagliptiini

C

Metformiini

C

Sitagliptiini

C

Metformiini

C

Vildagliptiini

C

Metoklopramidi
A03FA01

D

Metoprololi
C07AB02

A

Soveltuu varauksin iäkkäille.
Annosta pienennettävä jo lievässä munuaisten
vajaatoiminnassa. Älä käytä vaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa tai kudoshypoksiassa. Huomioi
maitohappoasidoosin riski. Tauota kuumeen,
gastroenteriitin tai dehydraation yhteydessä sekä
ennen leikkausta tai varjoainekuvausta. Voi
heikentää B12-vitamiinin imeytymistä.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Annosta pienennettävä keskivaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Älä käytä maksan
vajaatoiminnassa. Huomioi perifeerisen
nesteretention vaara. Käyttökokemus iäkkäillä
vähäistä.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Annosta pienennettävä jo lievässä munuaisten
vajaatoiminnassa. Älä käytä vaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa tai kudoshypoksiassa. Huomioi
maitohappoasidoosin riski. Tauota kuumeen,
gastroenteriitin tai dehydraation yhteydessä sekä
ennen leikkausta tai varjoainekuvausta. Voi
heikentää B12-vitamiinin imeytymistä.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Annosta pienennettävä keskivaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Älä käytä maksan
vajaatoiminnassa. Käyttökokemus iäkkäillä vähäistä.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Annosta pienennettävä jo lievässä munuaisten
vajaatoiminnassa. Älä käytä vaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa tai kudoshypoksiassa. Huomioi
maitohappoasidoosin riski. Tauota kuumeen,
gastroenteriitin tai dehydraation yhteydessä sekä
ennen leikkausta tai varjoainekuvausta. Voi
heikentää B12-vitamiinin imeytymistä.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Annosta pienennettävä keskivaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Älä käytä maksan
vajaatoiminnassa. Käyttökokemus iäkkäillä vähäistä.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Serotonerginen.
Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa.
Merkittäviä haittavaikutuksia ovat
ekstrapyramidaalioireet ja sekavuus. Huomioi
yhteisvaikutukset, etenkin antipsykoottien ja
dopamiiniagonistien kuten levodopan kanssa.
Sopii iäkkäille.
Haittavaikutuksena bradykardia ja ortostaattinen
hypotensio. Huomioi yhteisvaikutukset, erityisesti
sydämen johtoratasysteemiin vaikuttavien
lääkkeiden kanssa.

12.3.2014

7.4.2014

12.3.2014

7.4.2014

12.3.2014

7.4.2014

13.5.2013

19.12.2014

Metoprololi ja
tiatsidit
C07BB02

Metoprololi

A

Hydroklooritiatsidi

A

Metotreksaatti
L04AX03

Metronidatsoli
(emättimeen)
G01AF01

C

Metronidatsoli

A

Nystatiini

A

Metronidatsoli
(iholle)
D06BX01
Metronidatsoli
(suun kautta)
P01AB01

A

Metyyliprednisoloni
H02AB04

C

Metyyliprednisoloni
(iholle)
D07AC14
Mianseriini
N06AX03

C

Midatsolaami
N05CD08

D

Mikonatsoli
(emättimeen)
G01AF04
Mikonatsoli
(iholle)
D01AC02

A

A

C

C

Sopii iäkkäille.
Haittavaikutuksena bradykardia ja ortostaattinen
hypotensio. Huomioi yhteisvaikutukset, erityisesti
sydämen johtoratasysteemiin vaikuttavien
lääkkeiden kanssa.
Sopii iäkkäille.
Teho heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa.
Huomioi ortostaattisen hypotonian ja
elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Munuaistoksinen aine, joten annosta pienennettävä
jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa ja käyttöä
tulee välttää vaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Huomioi runsaat
yhteisvaikutukset.
Sopii iäkkäille.
Huomioi mahdollinen yhteisvaikutus varfariinin
kanssa. Ei alkoholin käyttöä hoidon aikana.
Sopii iäkkäille.
Ei kliinisesti merkittäviä yhteisvaikutuksia.
Sopii iäkkäille.
Huomioi mahdollinen yhteisvaikutus varfariinin
kanssa.
Sopii iäkkäille.
Alkoholinkäyttöä vältettävä hoidon aikana ja
vuorokausi hoidon jälkeen. Huomioi
yhteisvaikutukset etenkin varfariinin ja
sulfonyyliureoiden kanssa. Voi aiheuttaa
makuhäiriöitä ja värjätä virtsan tummaksi.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Glukokortikoidien haittavaikutukset korostuvat
pitkäaikaiskäytössä. Huomioi yhteisvaikutukset.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Huomioi haitalliset paikalliset vaikutukset sekä
systeeminen imeytyminen.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Antikolinerginen. Sedatiivinen. Serotonerginen.
Huomioi yhteisvaikutukset.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Sedatiivinen.
Lyhytvaikutteinen bentsodiatsepiini, jolle kehittyy
toleranssi. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat
lääkeriippuvuus, väsymys, rebound-unettomuus,
muistihäiriöt sekä alttius kaatumisille ja
liikenneonnettomuuksille. Voi paradoksaalisesti
lisätä ahdistuneisuutta, levottomuutta ja
aggressiivisuutta. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.
Sopii iäkkäille.
Huomioi mahdolliset yhteisvaikutukset erityisesti
varfariinin kanssa.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Paikallisesti käytettynä imeytyy limakalvolta ja
rikkoutuneelta iholta. Huomioi yhteisvaikutukset
etenkin varfariinin kanssa. Vaihtoehto nystatiini.

19.12.2014

19.12.2014

15.9.2014

12.3.2014
2.10.2014
7.4.2014
10.11.2014

19.5.2014
7.4.2014
13.3.2015
10.6.2013

3.6.2014
7.4.2014

Mikonatsoli
(oraaligeeli)
A01AB09
Mikonatsoli

C

Tiokonatsoli/
Ekonatsoli

A

Soveltuu varauksin iäkkäille.
Imeytyminen elimistöön lisääntyy limakalvoilta ja
rikkoutuneelta iholta. Huomioi yhteisvaikutukset
etenkin varfariinin ja fentanyylin kanssa.
Turvallisempi vaihtoehto nystatiini.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Paikallisesti käytettynä imeytyy limakalvolta ja
rikkoutuneelta iholta. Huomioi yhteisvaikutukset
etenkin varfariinin ja fentanyylin kanssa.
Sopii iäkkäille.

Hydrokortisoni/
Triamsinoloni

A

Sopii iäkkäille.

Milnasipraani
N06AX17

C

Mirabegroni
G04BD12

B

Mirtatsapiini
N06AX11

C

Moklobemidi
N06AG02

D

Moksifloksasiini
J01MA14

C

Moksonidiini
C02AC05

D

Mometasoni
(nenään)
R01AD09
Mometasoni
(keuhkoihin)
R03BA07

A

Soveltuu varauksin iäkkäille.
Antikolinerginen. Serotonerginen.
Huomioi yhteisvaikutukset.
Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä.
Virtsatiespasmolyytti, jolla ei ole antikolinergisia
sivuvaikutuksia. Käyttökokemus iäkkäillä kuitenkin
vähäistä. Eliminaatio heikkenee munuaisten
vajaatoiminnassa. Huomioi yhteisvaikutukset.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Antikolinerginen. Sedatiivinen. Serotonerginen.
Huomioi yhteisvaikutukset. Sopii pienellä annoksella
unettomuuden hoitoon.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Serotonerginen.
Huomioi masennuksen lääkkeettömät hoitomuodot.
Huomioi yhteisvaikutukset. Pitkä siirtymäaika on
tarpeen masennuslääkettä vaihdettaessa.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Voi pidentää QTc-aikaa. Voi aiheuttaa huimausta
hoidon alkuvaiheessa. Lisää riskiä
jännetulehdukselle. Huomioi imeytysmisvaiheen
yhteisvaikutukset sekä muut yhteisvaikutukset,
etenkin varfariinin ja sulfonyyliureoiden kanssa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Sedatiivinen.
Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa.
Merkittäviä haittavaikutuksia ovat päänsärky,
uneliaisuus ja unihäiriöt. Vahvistaa keskushermoston
toimintaa lamaavien lääkkeiden vaikutusta. Huomioi
yhteisvaikutukset myös beetasalpaajien kanssa.
Sopii iäkkäille.

Mometasoni
(iholle)
D07AC13

C

Mikonatsoli/
tiokonatsoli/
ekonatsoli ja
hydrokortisoni
(iholle)
D01AC20

C

A

Sopii iäkkäille.
Pitkäaikainen, suuriannoksinen käyttö voi aiheuttaa
systeemisiä vaikutuksia. Muistuta suun
huuhtomisesta lääkkeenoton jälkeen. Huomioi
yhteisvaikutukset, etenkin tiettyjen sienilääkkeiden
kanssa.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Huomioi haitalliset paikalliset vaikutukset sekä
systeeminen imeytyminen.

13.1.2014

7.4.2014

7.4.2014
7.4.2014
13.3.2015
20.10.2014

13.3.2013

13.3.2015

15.9.2014

13.5.2013

8.1.2015
23.2.2015

7.4.2014

Montelukasti
R03DC03
Morfiini
N02AA01

A

Nabumetoni
M01AX01

C

Naprokseeni
M01AE02

C

Natamysiini
(iholle)
D01AA02
Natriumdokusaatti
ja yhdistelmävalmisteet
A06AG10
Natriumpikosulfaatti
A06AB08

A

Natriumpikosulfaatti ja
yhdistelmävalmisteet
A06AB58

Nebivololi
C07AB12

Neomysiini
(iholle)
D06AX04

C

Natriumdokusaatti
Sorbitoli

C

Sopii iäkkäille.
Vältä greipin käyttö hoidon aikana.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Antikolinerginen. Sedatiivinen.
Vahva opioidi. Titraa annos vasteen mukaan.
Pienennä aloitusannosta jo lievässä munuaisten
vajaatoiminnassa. Vältä käyttöä vaikeassa
munuaisten vajaatoiminnassa ja dialyysipotilailla.
Aloita laksatiivi ummetuksen ehkäisyyn.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Vältä käyttöä
vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi
lisääntynyt ruuansulatuskanavan vuotojen ja sydänja verisuonitapahtumien riski. Huomioi
yhteisvaikutukset, etenkin verenhyytymistä estävien
valmisteiden kanssa. Muista, että
tulehduskipulääkkeiden käyttö on yleistä
itsehoidossa.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Vältä käyttöä
vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi
lisääntynyt ruuansulatuskanavan vuotojen ja sydänja verisuonitapahtumien riski. Huomioi
yhteisvaikutukset, etenkin verenhyytymistä estävien
valmisteiden kanssa. Muista, että
tulehduskipulääkkeiden käyttö on yleistä
itsehoidossa.
Sopii iäkkäille.

23.2.2015
15.9.2014

10.11.2014

10.11.2014

2.10.2014

Soveltuu varauksin iäkkäille.
Tilapäiseen käyttöön.
Sopii iäkkäille.

13.5.2013

D

Vältä käyttöä iäkkäillä.
Suolta stimuloiva ummetuslääke. Pitkäaikaisessa
käytössä suolilaman riski.

13.5.2013

Magnesium

D

13.5.2013

Natriumpikosulfaatti

D

Muut aineosat

A
C

Vältä käyttöä Iäkkäillä.
Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa.
Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset. Ei sovi
iäkkäiden antasidiksi.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Suolta stimuloiva ummetuslääke. Pitkäaikaisessa
käytössä suolilaman riski.
Sopii iäkkäille.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa.
Haittavaikutuksena bradykardia ja ortostaattinen
hypotensio. Huomioi lääkemetabolian
yhteisvaikutukset sekä yhteisvaikutukset sydämen
johtoratasysteemiin vaikuttavien lääkkeiden kanssa.
Sopii iäkkäille.
Paikallisesti käytettynä imeytyy limakalvolta ja
rikkoutuneelta iholta. Vain lyhytaikaiseen hoitoon
rajoitetulle ihoalueelle.

A

A

13.5.2013

13.5.2013
13.5.2013
19.12.2014

2.10.2014

Nifedipiini
C08CA05

A

Nilvadipiini
C08CA10

A

Nisoldipiini
C08CA07

A

Nitratsepaami
N05CD02

D

Nitrofurantoiini
J01XE01

Noretisteroni ja
estrogeeni
G03FB05

Noretisteroni ja
estrogeeni
G03FA01

Nitrofurantoiini

D

C-vitamiini
Noretisteroni

A
D

Estrogeeni

D

Noretisteroni

D

Estrogeeni

D

Sopii iäkkäille.
Pitkävaikutteiset valmisteet sopivat iäkkäille. Älä
käytä lyhytvaikutteisia valmisteita.
Haittavaikutuksena mm. nilkkaturvotus ja
ortostaattinen hypotensio. Huomioi
yhteisvaikutukset. Vältä greipin käyttöä hoidon
aikana.
Sopii iäkkäille.
Haittavaikutuksena mm. nilkkaturvotus ja
ortostaattinen hypotensio. Huomioi
yhteisvaikutukset. Vältä greipin käyttöä hoidon
aikana.
Sopii iäkkäille.
Haittavaikutuksena mm. nilkkaturvotus ja
ortostaattinen hypotensio. Huomioi
yhteisvaikutukset. Vältä greipin käyttöä hoidon
aikana.
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.
Älä käytä keskivaikeassa tai vaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat
keuhkotulehdus, keuhkofibroosi ja perifeerinen
neuropatia.
Sopii iäkkäille.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Huomioi haittavaikutukset, kuten sydän- ja
verisuonisairauksien sekä laskimotukosten riski.
Huomioi yhteisvaikutukset. Vasta-aihe
estrogeeniriippuvainen syöpä.
Vältä käyttöä iäkkäillä systeemisesti (luokka D).
Systeemisessä käytössä huomioi haittavaikutukset,
kuten sydän- ja verisuonisairauksien sekä
laskimotukosten riski. Huomioi yhteisvaikutukset.
Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Huomioi haittavaikutukset, kuten sydän- ja
verisuonisairauksien sekä laskimotukosten riski.
Huomioi yhteisvaikutukset. Vasta-aihe
estrogeeniriippuvainen syöpä.
Vältä käyttöä iäkkäillä systeemisesti (luokka D).
Systeemisessä käytössä huomioi haittavaikutukset,
kuten sydän- ja verisuonisairauksien sekä
laskimotukosten riski. Huomioi yhteisvaikutukset.
Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä.

19.12.2014

19.12.2014

19.12.2014

10.6.2013

13.5.2013

13.5.2013
3.6.2014

3.6.2014

3.6.2014

3.6.2014

Norfloksasiini
J01MA06

C

Nortriptyliini
N06AA10

D

Nystatiini
A07AA02

A

Ofloksasiini
J01MA01

C

Oksatsepaami
N05BA04

C

Oksibutiniini
G04BD04

D

Oksikodoni
N02AA05

C

Okskarbatsepiini
N03AF02

C

Soveltuu varauksin iäkkäille.
Annosta pienennettävä vaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Voi pidentää QTc-aikaa. Voi
aiheuttaa huimausta hoidon alkuvaiheessa. Lisää
riskiä jännetulehdukselle. Huomioi
imeytysmisvaiheen yhteisvaikutukset sekä muut
yhteisvaikutukset, etenkin varfariinin ja
sulfonyyliureoiden kanssa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. Sedatiivinen. Serotonerginen.
Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen,
ummetus, virtsaamisvaikeudet, sekavuus,
muistihäiriöt, väsymys, vapina, takykardia,
ortostaattinen hypotensio, QTc-ajan pidentyminen,
serotoniinisyndrooma ja alttius kaatumisille.
Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.
Käyttö mahdollista pienellä annoksella
neuropaattisen kivun hoidossa.
Sopii iäkkäille.
Ei kliinisesti merkittäviä yhteisvaikutuksia.

15.9.2014

Soveltuu varauksin iäkkäille.
Ofloksasiinin eliminaatio heikkenee munuaisten
vajaatoiminnassa. Voi pidentää QTc-aikaa. Voi
aiheuttaa huimausta hoidon alkuvaiheessa. Lisää
riskiä jännetulehdukselle. Huomioi
imeytysmisvaiheen yhteisvaikutukset sekä muut
yhteisvaikutukset, etenkin varfariinin ja
sulfonyyliureoiden kanssa.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Sedatiivinen.
Aiheuttaa riippuvuutta. Soveltuu vain lyhytaikaiseen
käyttöön. Unettomuuden hoidossa lääkkeettömät
hoitomuodot ovat ensisijaisia. Altistaa kaatumisille,
liikenneonnettomuuksille ja muistihäiriöille. Voi
paradoksaalisesti lisätä ahdistuneisuutta,
levottomuutta ja aggressiivisuutta.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. Sedatiivinen.
Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen,
ummetus, huimaus, takykardia, virtsaamisvaikeudet,
sekavuus ja muistihäiriöt. Heikentää Alzheimerin
taudin lääkkeiden tehoa.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Antikolinerginen. Sedatiivinen.
Vahva opioidi. Titraa annos vasteen mukaan.
Pienennä aloitusannosta jo lievässä munuaisten
vajaatoiminnassa. Aloita laksatiivi ummetuksen
ehkäisyyn. Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Sedatiinen.
Pienennä annosta vaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Runsaasti haittavaikutuksia,
kuten muutokset verenkuvassa, maksavaurio ja
hyponatremia. Pitkäaikaisessa käytössä huomioitava
D-vitamiinilisän tarve.

15.9.2014

10.6.2013

12.3.2014

13.3.2015

13.5.2013

15.9.2014

15.9.2014

Olantsapiini
N05AH03

C

Olmesartaani
C09CA08

C

Olmesartaani ja
hydroklooritiatsidi
C09DA08

Olmesartaani

C

Hydroklooritiatsidi

A

Olopatadiini
(silmään)
S01GX09
Omepratsoli
A02BC01

A

Ondansetroni
A04AA01
Opiumjohdokset ja
ekspektorantit,
lukuun ottamatta
mukolyyttejä
R05FA02

A

A

Efedriini

D

Difenhydramiini

D

Kodeiini

C

Soveltuu varauksin iäkkäille.
Antikolinerginen. Sedatiivinen. Serotonerginen.
Käyttö altistaa ekstrapyramidaalioireille, kaatumisille
ja sydän- ja verenkiertotapahtumille. Dementian
käytösoireiden hoidossa lääkkeettömät
hoitomuodot ovat ensisijaisia. Käytä pientä annosta
ja arvioi säännöllisesti lääkehoidon tarve.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen
hoidon aloittamista. Pienennä annosta munuaisten
vajaatoiminnassa. Seuraa munuaisten toimintaa
lääkehoidon aikana. Vältä tulehduskipulääkkeiden
samanaikaista käyttöä.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen
hoidon aloittamista. Pienennä annosta munuaisten
vajaatoiminnassa. Seuraa munuaisten toimintaa
lääkehoidon aikana. Vältä tulehduskipulääkkeiden
samanaikaista käyttöä.
Sopii iäkkäille.
Teho heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa.
Huomioi ortostaattisen hypotonian ja
elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.
Sopii iäkkäille.
Paikallishoitoon silmässä.

13.3.2015

8.1.2015

8.1.2015

8.1.2015

20.10.2014

Sopii iäkkäille.
Käytön tarpeellisuus arvioitava säännöllisesti.
Pitkäaikaiskäytössä voi heikentää kalsiumin ja B12vitamiinin imeytymistä. Enterorakenteen rikkominen
vie lääkkeen tehon.
Sopii iäkkäille.

12.3.2014

Vältä käyttöä iäkkäillä.
Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa.
Huomioi yhteisvaikutukset. Älä käytä iskeemistä
sydänsairautta sairastavilla. Merkittäviä
haittavaikutuksia ovat unettomuus, vapina,
palpitaatio, kohonnut verenpaine ja virtsaretentio.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. Sedatiivinen.
Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa.
Huomioi yhteisvaikutukset. Epäselektiivinen
väsyttävä antihistamiini. Merkittäviä
haittavaikutuksia ovat ummetus, virtsaretentio,
muistihäiriöt ja sydämen rytmihäiriöt.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Antikolinerginen. Sedatiivinen.
Heikko opioidi, jolle kehittyy toleranssi. Pienennä
aloitusannosta lievässä munuaisten
vajaatoiminnassa. Vältä käyttöä vaikeassa
munuaisten vajaatoiminnassa. Osalla henkilöistä
vaste normaalia heikompi tai voimakkaampi
perinnöllisistä eroista johtuen. Aloita laksatiivi
ummetuksen ehkäisyyn. Huomioi yhteisvaikutukset,
sillä useat lääkkeet heikentävät kodeiinin tehoa.

19.8.2014

12.3.2014

19.8.2014

15.9.2014

Ammoniukloridi
Muut aineosat

A
B
D

Orfendriini

D

Parasetamoli

A

Orfenadriini
M03BC01

Orfenadriini ja
parasetamoli
M03BC51

Pamidronaatti
M05BA03

C

Pantopratsoli
A02BC02

A

Parasetamoli
N02BE01

Paroksetiini
N06AB05

Pensikloviiri
(iholle)
D06BB06

Parasetamoli

A

C-vitamiini
Kofeiini

A
A
C

A

Sopii iäkkäille.
Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. Sedatiivinen. Merkittäviä
haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus,
huimaus, takykardia, virtsaamisvaikeudet, sekavuus
ja muistihäiriöt. Heikentää Alzheimerin taudin
lääkkeiden tehoa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. Sedatiivinen.
Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen,
ummetus, huimaus, takykardia, virtsaamisvaikeudet,
sekavuus ja muistihäiriöt. Heikentää Alzheimerin
taudin lääkkeiden tehoa.
Sopii iäkkäille.
Säännöllisessä käytössä korkeintaan 3 grammaa
vuorokaudessa. Yliannos maksatoksinen. Huomioi
verenvuotoriski yhteiskäytössä varfariinin kanssa,
kun parasetamoliannos säännöllisessä käytössä yli 2
grammaa vuorokaudessa. Yhteiskäyttö varfariinin
kanssa mahdollista seuraamalla INR-arvoja. Huomioi
itsehoito- ja yhdistelmävalmisteiden sisältämä
parasetamoli.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Ei vuodepotilaille. Potilaan tulee pystyä ottamaan
lääke riittävän vesimäärän kera ja olemaan puoli
tuntia pystyasennossa lääkkeenoton jälkeen. Älä
käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa.
Käyttöaikasuositus 5 vuotta. Huomioi
yhteisvaikutukset kalsiumin, raudan, magnesiumin ja
alumiinin kanssa.
Sopii iäkkäille.
Käytön tarpeellisuus arvioitava säännöllisesti.
Pitkäaikaiskäytössä voi heikentää kalsiumin ja B12vitamiinin imeytymistä. Enterorakenteen rikkominen
vie lääkkeen tehon.
Sopii iäkkäille.
Säännöllisessä käytössä korkeintaan 3 grammaa
vuorokaudessa. Yliannos maksatoksinen. Huomioi
verenvuotoriski yhteiskäytössä varfariinin kanssa,
kun parasetamoliannos säännöllisessä käytössä yli 2
grammaa vuorokaudessa. Yhteiskäyttö varfariinin
kanssa mahdollista seuraamalla INR-arvoja. Huomioi
itsehoito- ja yhdistelmävalmisteiden sisältämä
parasetamoli.
Sopii iäkkäille.
Sopii iäkkäille.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Antikolinerginen. Serotonerginen.
Haittavaikutuksena ovat mm. hyponatremia ja
verenvuotoriskin lisääntyminen. Huomioi runsaat
yhteisvaikutukset.
Sopii iäkkäille.

10.6.2013
10.6.2013
13.5.2013

13.5.2013

15.9.2014

10.11.2014

12.3.2014

15.9.2014

15.9.2014
15.9.2014
13.3.2015

7.4.2014

Pentoksifylliini
C04AD03

D

Perfenatsiini
N05AB03

D

Perindopriili
C09AA04

C

Perindopriili ja
amlodipiini
C09BB04

Perindopriili ja
diureetit
C09BA04

Perisiatsiini
N05AC01

Perindropriili

C

Amlodipiini

A

Perindropriili

C

Indapamidi

A

D

Vältä käyttöä iäkkäillä.
Pidennä annosväliä keskivaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Teho on vaatimaton ja lääkkeellä
on paljon haittavaikutuksia.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. Sedatiivinen.
Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen,
ummetus, virtsaamisvaikeudet, muistihäiriöt,
väsymys, sekavuus, ekstrapyramidaalioireet,
takykardia, ortostaattinen hypotensio, QTc-ajan
pidentyminen, riski sydän- ja
verenkiertotapahtumille ja alttius kaatumisille.
Dementian käytösoireiden hoidossa lääkkeettömät
hoitomuodot ovat ensisijaisia. Huomioi runsaat
yhteisvaikutukset. Heikentää Alzheimerin taudin
lääkkeiden tehoa.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen
hoidon aloittamista. Pienennä annosta munuaisten
vajaatoiminnassa. Seuraa munuaisten toimintaa.
Haittavaikutuksena ortostaattinen hypotensio,
etenkin hoidon aloittamisen yhteydessä. Vältä
tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen
hoidon aloittamista. Pienennä annosta munuaisten
vajaatoiminnassa. Seuraa munuaisten toimintaa.
Haittavaikutuksena ortostaattinen hypotensio,
etenkin hoidon aloittamisen yhteydessä. Vältä
tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.
Sopii iäkkäille.
Haittavaikutuksena mm. nilkkaturvotus ja
ortostaattinen hypotensio. Huomioi yhteisvaikutukset. Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen
hoidon aloittamista. Pienennä annosta munuaisten
vajaatoiminnassa. Seuraa munuaisten toimintaa.
Haittavaikutuksena ortostaattinen hypotensio,
etenkin hoidon aloittamisen yhteydessä. Vältä
tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.
Sopii iäkkäille.
Teho menetään vaikeassa munuaisten vajaatoimissa.
Huomioi ortostaattisen hypotonian ja
elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. Sedatiivinen. Merkittäviä
haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus,
virtsaamisvaikeudet, muistihäiriöt, väsymys,
sekavuus, ekstrapyramidaalioireet, takykardia,
ortostaattinen hypotensio, QTc-ajan pidentyminen,
riski sydän- ja verenkiertotapahtumille ja alttius
kaatumisille. Dementian käytösoireiden hoidossa
lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia.
Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Heikentää
Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.

13.5.2013

10.6.2013

8.1.2015

8.1.2015

8.1.2015

8.1.2015

8.1.2015

10.6.2013

Pilokarpiini
(silmään)
S01EB01
Pindololi
C07AA03

A

Sopii iäkkäille.
Paikallishoitoon silmässä.

D

Vältä käyttöä iäkkäillä.
Epäselektiivinen beetasalpaaja. Merkittäviä
haittavaikutuksia ovat unihäiriöt, masennus ja
lihasheikkous. Huomioi yhteisvaikutukset, erityisesti
sydämen johtoratasysteemiin vaikuttavien
lääkkeiden kanssa.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Ei sovellu osteoporoosia, sydämen tai maksan
vajaatoimintaa sairastaville. Huomioi nesteretention
ja anemian riski. Saattaa lisätä riskiä
virtsarakkosyöpään.
Sopii iäkkäille.
Käyttöohjeen mukaisesti iholle käytettynä
systeeminen imeytyminen vähäistä.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen.
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.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Annosväliä pidennettävä keskivaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Sedatiivinen.
Hoidon aloitus erikoislääkärin toimesta. Pienennä
annosta jo keskivaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Runsaasti haittavaikutuksia mm.
ortostaattinen hypotensio, GI-kanavan oireita ja
psyykkisiä haittavaikutuksia, kuten unihäiriöitä,
hallusinaatioita, levottomuutta ja äkillistä
nukahtelua. Huomioi yhteisvaikutukset etenkin
psykoosilääkkeiden kanssa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Merkittäviä haittavaikutuksia ovat ortostaattinen
hypotensio, huimaus, väsymys ja näköhäiriöt.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Lihaskivut ja lihasheikkous mahdollisia haittoja.
Sopii iäkkäille.
Sopii iäkkäille.

Pioglitatsoni
A10BG03

C

Piroksikaami
(iholle)
M02AA07
Pitofenoni ja
metamitsoli
A03DA02

A
Pitofenoni

D

Metamitsoli

D

Pivmesillinaami
J01CA08

C

Pramipeksoli
N04BC05

C

Pratsosiini
C02CA01

D

Pravastatiini
C10AA03
Prednisoloni
(rektaalinen)
C05AA04
Prednisoloni
(suun kautta)
H02AB06
Prednisoni
(suun kautta)
H02AB07

C
Prednisoloni
Sinkokaiini

A
A
C
C

Soveltuu varauksin iäkkäille.
Glukokortikoidien haittavaikutukset korostuvat
pitkäaikaiskäytössä. Huomioi yhteisvaikutukset.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Glukokortikoidien haittavaikutukset korostuvat
pitkäaikaiskäytössä. Huomioi yhteisvaikutukset.

20.10.2014
13.5.2015

7.4.2014

10.11.2014
13.5.2013

13.5.2013

18.8.2014
1.4.2015

13.5.2013

8.1.2015
3.12.2013
3.12.2013
19.5.2014
19.5.2014

Pregabaliini
N03AX16

D

Proklooriperatsiini
N05AB04

D

Propranololi
C07AA05

D

Pseudoefedriini,
yhdistelmävalmiste
et
R01BA52

Pseudoefedriini

D

Setiritsiini

C

Akrivastiini

C

Desloratadiini

A

Rabepratsoli
A02BC04

A

Ramipriili
C09AA05

C

Vältä käyttöä iäkkäillä.
Sedatiivinen.
Pienennä annosta jo lievässä munuaisten
vajaatoiminnassa. Voi pidentää QTc-aikaa. Runsaasti
keskushermostoon kohdistuvia haittavaikutuksia.
Riippuvuuden kehittyminen mahdollista. Käyttö
lopetettava asteittain.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. Sedatiivinen.
Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen,
ummetus, virtsaamisvaikeudet, muistihäiriöt,
väsymys, sekavuus, ekstrapyramidaalioireet,
takykardia, ortostaattinen hypotensio, QTc-ajan
pidentyminen, riski sydän- ja
verenkiertotapahtumille ja alttius kaatumisille.
Dementian käytösoireiden hoidossa lääkkeettömät
hoitomuodot ovat ensisijaisia. Huomioi runsaat
yhteisvaikutukset. Heikentää Alzheimerin taudin
lääkkeiden tehoa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Epäselektiivinen beetasalpaaja. Merkittäviä
haittavaikutuksia ovat unihäiriöt, masennus ja
lihasheikkous. Huomioi yhteisvaikutukset, erityisesti
sydämen johtoratasysteemiin vaikuttavien
lääkkeiden kanssa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Tarvittaessa vain lyhytaikaiseen käyttöön (<10 vrk).
Harvenna ottoväliä jo lievässä munuaisten
vajaatoiminnassa. Lisää sympatomiteettistä
vaikutusta. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin
MAO-estäjien ja sympatomimeettisten aineiden
kanssa.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Voi aiheuttaa väsymystä. Pienennä annosta ja/tai
pidennä annosväliä jo keskivaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Voi aiheuttaa väsymystä. Pienennä annosta
keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa.
Sopii iäkkäille.
Voi aiheuttaa väsymystä. Pienennä annosta
vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa.
Sopii iäkkäille.
Käytön tarpeellisuus arvioitava säännöllisesti.
Pitkäaikaiskäytössä voi heikentää kalsiumin ja B12vitamiinin imeytymistä. Enterorakenteen rikkominen
vie lääkkeen tehon.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen
hoidon aloittamista. Pienennä annosta munuaisten
vajaatoiminnassa. Seuraa munuaisten toimintaa.
Haittavaikutuksena ortostaattinen hypotensio,
etenkin hoidon aloittamisen yhteydessä. Vältä
tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.

15.9.2014

10.6.2013

13.5.2015

23.2.2015

23.2.2015

23.2.2015
23.2.2015
12.3.2014

8.1.2015

Ramipriili ja
diureetit
C09BA05

Ramipriili ja
felodipiini C09BB05

Ramipriili

C

Hydroklooritiatsidi

A

Ramipriili

C

Felodipiini

A

Ranitidiini
A02BA02

C

Rasagiliini
N04BD02

C

Rautavalmisteet
B03A
Reboksetiini
N06AX18

A

Repaglinidi
A10BX02
Retinoli
(silmään)
S01XA02
Risedronaatti
M05BA07

D

B

A
C

Soveltuu varauksin iäkkäille.
Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen
hoidon aloittamista. Pienennä annosta munuaisten
vajaatoiminnassa. Seuraa munuaisten toimintaa.
Haittavaikutuksena ortostaattinen hypotensio,
etenkin hoidon aloittamisen yhteydessä. Vältä
tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.
Sopii iäkkäille.
Teho heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa.
Huomioi ortostaattisen hypotonian ja
elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen
hoidon aloittamista. Pienennä annosta munuaisten
vajaatoiminnassa. Seuraa munuaisten toimintaa.
Haittavaikutuksena ortostaattinen hypotensio,
etenkin hoidon aloittamisen yhteydessä. Vältä
tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.
Sopii iäkkäille.
Haittavaikutuksena mm. nilkkaturvotus ja
ortostaattinen hypotensio. Huomioi
yhteisvaikutukset. Vältä greipin käyttöä hoidon
aikana.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Annosta pienennettävä keskivaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Iäkkäät ovat alttiita harvinaisille
haittavaikutuksille, kuten päänsärylle, huimaukselle,
mahasuolikanavan oireille ja sekavuudelle.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Yleisiä haittavaikutuksia ovat masennus, aistiharhat,
päänsärky, huimaus, allergia, angina pectoris ja
muskuloskeletaaliset kivut. Yhteiskäyttöön SSRI- ja
SNRI-lääkkeiden, trisyklisten ja tetrasyklisten
masennuslääkkeiden kanssa liittyy
serotoniinisyndrooman riski, joka käytännössä on
kuitenkin vähäinen. Huomioi lääkkeen käytön vastaaiheet.
Sopii iäkkäille.
Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset.
Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä.
Antikolinerginen.
Huomioi yhteisvaikutukset. Vältä greipin käyttöä
hoidon aikana.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Huomioi runsaat yhteisvaikutukset.
Sopii iäkkäille.
Paikallishoitoon silmässä.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Ei vuodepotilaille. Potilaan tulee pystyä ottamaan
lääke riittävän vesimäärän kera ja olemaan puoli
tuntia pystyasennossa lääkkeenoton jälkeen. Älä
käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa.
Käyttöaikasuositus 5 vuotta. Huomioi
yhteisvaikutukset kalsiumin, raudan, magnesiumin ja
alumiinin kanssa.

8.1.2015

8.1.2015

8.1.2015

19.12.2014

12.3.2014

7.5.2015

19.5.2014
13.3.2015

7.4.2014
20.10.2014
10.11.2014

Risperidoni
N05AX08

C

Rivaroksabaani
B01AF01

C

Rivastigmiini
N06DA03

C

Roksitromysiini
J01FA06

A

Ropiniroli
N04BC04

C

Rosuvastatiini
C10AA07

C

Rotigotiini
N04BC09

C

Saccharomyces
boulardii
A07FA02
Saksagliptiini
A10BH03

A
C

Soveltuu varauksin iäkkäille.
Sedatiivinen. Serotonerginen.
Käyttö altistaa ekstrapyramidaalioireille, kaatumisille
ja sydän- ja verenkiertotapahtumille. Dementian
käytösoireiden hoidossa lääkkeettömät
hoitomuodot ovat ensisijaisia. Pienennä annosta
munuaisten vajaatoiminnassa. Käytä pientä annosta
ja arvioi säännöllisesti lääkehoidon tarve.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Käyttökokemus iäkkäillä vähäistä. Annosta
pienennettävä keskivaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Merkittävin haittavaikutus
verenvuotoriskin lisääntyminen. Huomioi
yhteisvaikutukset. Ei tunnettua vastavaikuttajaa
(antidoottia).
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Altistaa sydämen johtumishäiriöille. Huomioi
seuranta erityisesti sairas sinus -oireyhtymässä ja
sydämen harvalyöntisyydessä. Voi vaikeuttaa
ahtauttavaa keuhkosairautta. Huomioi
ruoansulatuskanavaan kohdistuvat haitat. Huomioi
yhteisvaikutukset, etenkin syketaajuutta laskevien
lääkkeiden kanssa. Antikolinergiset lääkeaineet
heikentävät Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.
Sopii iäkkäille.
Voi pidentää QTc-aikaa. Huomioi yhteisvaikutus
varfariinin kanssa.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Sedatiivinen.
Hoidon aloitus erikoislääkärin toimesta. Runsaasti
haittavaikutuksia mm. ortostaattinen hypotensio, GIkanavan ongelmia ja psyykkisiä haittavaikutuksia,
kuten unihäiriöitä, hallusinaatioita, levottomuutta ja
äkillistä nukahtelua. Huomioi yhteisvaikutukset
etenkin psykoosilääkkeiden kanssa.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Lihaskivut ja lihasheikkous mahdollisia haittoja.
Alumiinin ja magnesiumin samanaikainen käyttö
heikentää lääkkeen tehoa. Huomioi runsaat
yhteisvaikutukset.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Sedatiivinen. Serotonerginen.
Hoidon aloitus erikoislääkärin toimesta. Runsaasti
haittavaikutuksia mm. ortostaattinen hypotensio, GIkanavan ongelmia ja psyykkisiä haittavaikutuksia,
kuten unihäiriöitä, hallusinaatioita, levottomuutta ja
äkillistä nukahtelua. Huomioi yhteisvaikutukset
etenkin psykoosilääkkeiden kanssa.
Sopii iäkkäille.
Lääke tuhoutuu yhteiskäytössä sienilääkeiden
kanssa.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Annosta pienennettävä keskivaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Älä käytä maksan vajaatoiminnassa. Huomioi perifeerisen nesteretention vaara.
Käyttökokemus iäkkäillä vähäistä.

13.3.2015

19.5.2014

10.11.2014

18.8.2014
1.4.2015

8.1.2015

1.4.2015

12.3.2014
7.4.2014

Salbutamoli
(keuhkoihin)
R03AC02
Salbutamoli ja
ipratropiumbromidi
R03AL02

Salisyylihappo
(iholle)
M02AC

A

Salbutamoli

A

Ipratropiumbromidi

A

Salisyylihappo

A

Muut aineosat

A
A

Salmeteroli

A

Flutikasoni

A

Salmeteroli
R03AC12
Salmeteroli ja
flutikasoni
R03AK06

Selegiliini
N04BD01

C

Selekoksibi
M01AH01

C

Sopii iäkkäille.
Lisää sympatomiteettistä vaikutusta. Voi aiheuttaa
hypokalemiaa. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin
sympatomimeettisten aineiden kanssa.
Sopii iäkkäille.
Lisää sympatomiteettistä vaikutusta. Voi aiheuttaa
hypokalemiaa. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin
sympatomimeettisten aineiden kanssa.
Sopii iäkkäille.
Suurilla annoksilla antikolinergiset haittavaikutukset
mahdollisia. Huomioi yhteisvaikutukset muiden
antikolinergisten lääkkeiden kanssa.
Sopii iäkkäille.
Käyttöohjeen mukaisesti iholle käytettynä
systeeminen imeytyminen vähäistä.
Sopii iäkkäille.
Sopii iäkkäille.
Lisää sympatomiteettistä vaikutusta. Voi aiheuttaa
hypokalemiaa. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin
sympatomimeettisten aineiden kanssa.
Sopii iäkkäille.
Lisää sympatomiteettistä vaikutusta. Voi aiheuttaa
hypokalemiaa. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin
sympatomimeettisten aineiden kanssa.
Sopii iäkkäille.
Pitkäaikainen, suuriannoksinen käyttö voi aiheuttaa
systeemisiä vaikutuksia. Muistuta suun
huuhtomisesta lääkkeenoton jälkeen. Huomioi
yhteisvaikutukset, etenkin tiettyjen sienilääkkeiden
kanssa.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Serotonerginen.
Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa.
Yleisiä haittavaikutuksia ovat masennus, aistiharhat,
päänsärky, huimaus, allergia, angina pectoris ja
muskuloskeletaaliset kivut. Huomioi lääkkeen käytön
vasta-aiheet. Yhteiskäyttöön SSRI- ja SNRIlääkkeiden, trisyklisten ja tetrasyklisten
masennuslääkkeiden kanssa liittyy
serotoniinsyndrooman riski, joka käytännössä on
kuitenkin vähäinen. Huomioi lääkkeen käytön vastaaiheet.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Vältä käyttöä
vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi
lisääntynyt ruuansulatuskanavan vuotojen ja sydänja verisuonitapahtumien riski. Huomioi
yhteisvaikutukset, etenkin verenhyytymistä estävien
valmisteiden kanssa. Muista, että
tulehduskipulääkkeiden käyttö on yleistä
itsehoidossa.

23.2.2015

23.2.2015

23.2.2015

10.11.2014
10.11.2014
23.2.2015

23.2.2015

23.2.2015

7.5.2015

10.11.2014

Seliprololi
C07AB08

Sennaglykosidit,
yhdistelmävalmisteet
A06AB56

A

Senna

D

Muut aineosat

A

Sennaglykosidit
A06AB06

D

Sertindoli
N05AE03

D

Sertraliini
N06AB06

C

Setiritsiini
R06AE07

C

Siklesonidi
R03BA08

A

Sildenafiili
G04BE03

C

Silikonit
A03AX13
Simvastatiini
C10AA01

A
C

Sopii iäkkäille.
Pienennä annosta vaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Haittavaikutuksena bradykardia ja
ortostaattinen hypotensio. Huomioi
yhteisvaikutukset, erityisesti sydämen
johtoratasysteemiin vaikuttavien lääkkeiden kanssa.
Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Suolta stimuloiva ummetuslääke. Pitkäaikaisessa
käytössä suolilaman riski.
Sopii iäkkäille.
Sopii pitkäaikaiskäyttöön. Huolehdittava riittävästä
nesteensaannista.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Suolta stimuloiva ummetuslääke. Pitkäaikaisessa
käytössä suolilaman riski.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Merkittäviä haittavaikutuksia ovat hypotensio,
ortostaattinen hypotensio, ekstrapyramidaalioireet,
QTc-ajan pidentyminen, riski sydän ja
verenkiertotapahtumille ja alttius kaatumisille.
Dementian käytösoireiden hoidossa lääkkeettömät
hoitomuodot ovat ensisijaisia. Huomioi runsaat
yhteisvaikutukset. Vältä greipin käyttöä hoidon
aikana.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Serotonerginen.
Haittavaikutuksena ovat mm. hyponatremia ja
verenvuotoriskin lisääntyminen. Huomioi
yhteisvaikutukset. Vältä greipin käyttöä hoidon
aikana.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Voi aiheuttaa väsymystä. Pienennä annosta ja/tai
pidennä annosväliä jo keskivaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa.
Sopii iäkkäille.
Pitkäaikainen, suuriannoksinen käyttö voi aiheuttaa
systeemisiä vaikutuksia. Muistuta suun
huuhtomisesta lääkkeenoton jälkeen. Huomioi
yhteisvaikutukset, etenkin tiettyjen sienilääkkeiden
kanssa.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Annosta pienennettävä vaikeassa munuaisten tai
maksan vajaatoiminnassa. Huomioi
haittavaikutukset, kuten hypotensio, ortostaattinen
hypotensio, päänsärky ja näköhäiriöt. Huomioi
yhteisvaikutukset etenkin nitraattien ja
alfasalpaajien kanssa.
Sopii iäkkäille.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Pienennä annosta vaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Lihaskivut ja lihasheikkous
mahdollisia haittoja. Huomioi runsaat
yhteisvaikutukset.

19.12.2014

12.3.2014
12.3.2014
13.5.2013
10.6.2013

13.3.2015

23.2.2015

23.2.2015

3.6.2014

12.3.2014
8.1.2015

Simvastatiini ja
etsetimibi
C10BA02

Siprofloksasiini
J01MA02

Simvastatiini

C

Etsetimibi

B
C

Sitagliptiini
A10BH01

C

Sitalopraami
N06AB04

C

Skopolamiini
A04AD01

D

Solifenasiini
G04BD08

D

Somatropiini
H01AC01

D

Sotaloli
C07AA07

D

Spironolaktoni
C03DA01

C

Soveltuu varauksin iäkkäille.
Pienennä annosta vaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Lihaskivut ja lihasheikkous
mahdollisia haittoja. Huomioi runsaat
yhteisvaikutukset.
Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Vaikeiden infektioiden hoitoon. Suun kautta
otettavat valmisteet: Annosta pienennettävä
munuaisten vajaatoiminnassa. Voi pidentää QTcaikaa. Voi aiheuttaa huimausta hoidon
alkuvaiheessa. Lisää riskiä jännetulehdukselle.
Huomioi imeytysmisvaiheen yhteisvaikutukset sekä
muut yhteisvaikutukset, etenkin varfariinin ja
sulfonyyliureoiden kanssa.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Annosta pienennettävä keskivaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Älä käytä maksan
vajaatoiminnassa. Käyttökokemus iäkkäillä vähäistä.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Antikolinerginen. Serotonerginen.
Haittavaikutuksena ovat mm. hyponatremia ja
verenvuotoriskin lisääntyminen. Huomioi
yhteisvaikutukset.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. Sedatiivinen.
Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen,
ummetus, huimaus, takykardia, virtsaamisvaikeudet,
sekavuus ja muistihäiriöt. Heikentää Alzheimerin
taudin lääkkeiden tehoa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen.
Pienennä annosta vaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat
suun kuivuminen, ummetus, huimaus,
virtsaamisvaikeudet, sekavuus ja muistihäiriöt sekä
QTc-ajan pidentyminen ja kääntyvien kärkien
takykardia. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden
tehoa. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Vältä
greipin käyttöä hoidon aikana.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Merkittäviä haittavaikutuksia ovat turvotus,
päänsärky, parestesia ja nivelkivut. Käytöstä iäkkäillä
vähäisesti näyttöä ja kokemusta.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Epäselektiivinen beetasalpaaja. Vakavana haittana
QTc-ajan piteneminen. Käyttö edellyttää
erikoislääkärin arviota. Pienennä annosta
munuaisten vajaatoiminnassa. Haittavaikutuksina
mm. bradykardia ja ortostaattinen hypotensio.
Huomioi runsaat yhteisvaikutukset.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Pienennä annosta keskivaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Älä käytä vaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Huomioi hyperkalemian riski.

8.1.2015

8.1.2015
15.9.2014

7.4.2014

13.3.2015

13.5.2013

13.5.2013

20.6.2013

19.12.2014

19.12.2014

Strontiumranelaatti
M05BX03

D

Sukralfaatti
A02BX02

D

Sulfametoksatsoli ja
trimetopriimi
J01EE01

Sulfametoksatsoli

C

Trimetopriimi

C

Sulfasalatsiini
A07EC01

C

Sulpiridi
N05AL01

C

Syanokobalamiini
B03BA01
Syklitsiini
R06AE03

A
D

Tadalafiili
G04BE08

C

Tafluprosti
(silmään)
S01EE05
Tamsulosiini
G04CA02

A
C

Vältä käyttöä iäkkäillä.
Huomioi sydän- ja verisuonitapahtumien (valtimo- ja
laskimotukokset) lisääntynyt riski. Vakavat,
harvinaiset ihoreaktiot mahdollisia.
Vältä käyttöä Iäkkäillä.
Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa. Voi
aiheuttaa neurologisia haittoja. Huomioi
imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Suun kautta otettavat valmisteet: Annosväliä
pidennettävä keskivaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa kolmen käyttöpäivän jälkeen.
Huomioi yhteisvaikutukset etenkin varfariinin ja
sulfonyyliureoiden kanssa. Voi voimistaa
metotreksaatin vaikutusta.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Annosta pienennettävä keskivaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Huomioi yhteisvaikutukset
etenkin varfariinin ja sulfonyyliureoiden kanssa. Voi
voimistaa metotreksaatin vaikutusta.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa.

10.11.2014

Soveltuu varauksin iäkkäille.
Sedatiivinen.
Käyttö altistaa ekstrapyramidaalioireille, kaatumisille
ja sydän- ja verenkiertotapahtumille. Dementian
käytösoireiden hoidossa lääkkeettömät
hoitomuodot ovat ensisijaisia. Pienennä annosta
munuaisten vajaatoiminnassa. Käytä pientä annosta
ja arvioi säännöllisesti lääkehoidon tarve.
Sopii iäkkäille.

13.3.2015

Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. Sedatiivinen.
Merkittäviä haittavaikutuksia ovat sekavuus,
väsymys, suun kuivuminen, ummetus, huimaus,
palpitaatio, virtsaamisvaikeudet ja alttius
kaatumisille. Heikentää Alzheimerin taudin
lääkkeiden tehoa.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Annosta pienennettävä jo lievässä munuaisten tai
maksan vajaatoiminnassa. Huomioi
haittavaikutukset, kuten hypotensio, ortostaattinen
hypotensio, päänsärky ja näköhäiriöt. Huomioi
yhteisvaikutukset etenkin nitraattien ja
alfasalpaajien kanssa. Greippi tehostaa hoidon
vaikutusta. Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.
Sopii iäkkäille.
Paikallishoitoon silmässä. Saattaa aiheuttaa silmän
värikalvon pigmenttimuutoksia ja ripsien kasvua.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Huomioi haittavaikutukset, kuten huimaus,
ortostaattinen hypotensio ja kaatumisriski. Huomioi
yhteisvaikutukset verenpainetta alentavien
lääkkeiden kanssa.

10.6.2013

13.5.2013

18.8.2014

18.8.2014

12.3.2014

19.5.2014

3.6.2014

20.10.2014
3.6.2014

Tavanomaiset
aluminium/kalsium
/magnesiumyhdiste
et
A02AD01
Telitromysiini
J01FA15

Magnesium

D

Kalsium

A
D

Telmisartaani
C09CA07

Telmisartaani ja
diureetit
C09DA07

C

Telmisartaani

C

Hydroklooritiatsidi

A

Tematsepaami
N05CD07

C

Teofylliini
R03DA04

D

Teofylliini ja
quaifenesiini
R03DA54

Terbinafiini
(iholle)
D01AE15
Terbinafiini
(suun kautta)
D01BA02

Terbutaliini
R03AC03

Teofylliini

D

Quaifenesiini

B
A
C

A

Vältä käyttöä iäkkäillä.
Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa.
Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset. Ei sovi
iäkkäiden antasidiksi.
Sopii iäkkäille.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Voi pidentää QTc-aikaa. Runsaasti potentiaalisesti
vaarallisia yhteisvaikutuksia.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen
hoidon aloittamista. Seuraa munuaisten toimintaa
lääkehoidon aikana. Vältä tulehduskipulääkkeiden
samanaikaista käyttöä.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen
hoidon aloittamista. Seuraa munuaisten toimintaa
lääkehoidon aikana. Vältä tulehduskipulääkkeiden
samanaikaista käyttöä.
Sopii iäkkäille.
Teho heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa.
Huomioi ortostaattisen hypotonian ja
elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Sedatiivinen.
Aiheuttaa riippuvuutta. Soveltuu vain lyhytaikaiseen
käyttöön. Unettomuuden hoidossa lääkkeettömät
hoitomuodot ovat ensisijaisia. Altistaa kaatumisille,
liikenneonnettomuuksille ja muistihäiriöille. Voi
paradoksaalisesti lisätä ahdistuneisuutta,
levottomuutta ja aggressiivisuutta.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Kapea terapeuttinen leveys. Seuraa lääkepitoisuutta.
Merkittäviä haittavaikutuksia ovat
mahasuolikanavan oireet, ärtyneisyys, levottomuus,
takykardia ja huimaus. Huomioi runsaat
yhteisvaikutukset. Tupakointi vähentää vaikutusta.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Kapea terapeuttinen leveys. Seuraa lääkepitoisuutta.
Merkittäviä haittavaikutuksia ovat
mahasuolikanavan oireet, ärtyneisyys, levottomuus,
takykardia ja huimaus. Huomioi runsaat
yhteisvaikutukset. Tupakointi vähentää vaikutusta.
Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä.
Sopii iäkkäille.
Ohjeen mukaan iholle käytettynä systeeminen
imeytyminen vähäistä.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Peroraalista annosta pienennettävä keskivaikeassa
munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi
yhteisvaikutukset etenkin CYP2D6:n kautta
metaboloituvien lääkkeiden kanssa. Heikentää
kodeiinin vaikutusta.
Sopii iäkkäille.
Lisää sympatomiteettistä vaikutusta. Voi aiheuttaa
hypokalemiaa. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin
sympatomimeettisten aineiden kanssa.

13.5.2013

13.5.2013
18.8.2014

8.1.2015

8.1.2015

8.1.2015

13.3.2015

10.6.2013

3.12.2013

3.12.2013
7.4.2014
7.4.2014

23.2.2015

Testosteroni
G03BA03

D

Tetrasykliini
J01AA07

D

Tiboloni
G03CX01

D

Tikagrelori
B01AC24

C

Timololi
(silmään)
S01ED01

C

Timololi ja
brintsolamidi/
dortsolamidi/
travoprosti/
pilokarpiini
(silmään)
S01ED51

Tiokonatsoli
(iholle)
D01AC07
Tiokonatsoli
(emättimeen)
G01AF08
Tiotropiumbromidi
R03BB04

A

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.
Vältä käyttöä munuaisten vajaatoiminnassa.
Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset.
Vältettävä altistumista auringonvalolle.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Huomioi haittavaikutukset, kuten sydän- ja
verisuonisairauksien sekä laskimotukosten riski.
Huomioi yhteisvaikutukset. Vasta-aihe
estrogeeniriippuvainen syöpä.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Merkittävin haittavaikutus on verenvuotoriskin
lisääntyminen. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset.
Greippi tehostaa hoidon vaikutusta. Vältä greipin
käyttöä hoidon aikana.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Paikallishoitoon silmässä. Hoidon aloitus vain
silmälääkärin valvonnassa. Huomioi mahdolliset
systeemiset haittavaikutukset, erityisesti
annosteluvirheen yhteydessä.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Paikallishoitoon silmässä. Hoidon aloitus vain
silmälääkärin valvonnassa. Huomioi mahdolliset
systeemiset haittavaikutukset, erityisesti
annosteluvirheen yhteydessä.
Sopii iäkkäille.
Paikallishoitoon silmässä.
Sopii iäkkäille.
Paikallishoitoon silmässä. Älä käytä vaikeassa tai
loppuvaiheen munuaisten vajaatoiminnassa. Varoen
maksan vajaatoimintapotilaille.
Sopii iäkkäille.
Paikallishoitoon silmässä. Saattaa aiheuttaa silmän
värikalvon pigmenttimuutoksia ja ripsien kasvua.
Sopii iäkkäille.
Paikallishoitoon silmässä.
Sopii iäkkäille.

A

Sopii iäkkäille.

2.10.2014

A

Sopii iäkkäille.
Suurilla annoksilla antikolinergiset haittavaikutukset
mahdollisia. Huomioi yhteisvaikutukset muiden
antikolinergisten lääkkeiden kanssa.

23.2.2015

Timololi

C

Brintsolamidi

A

Dortsolamidi

A

Travoprosti

A

Pilokarpiini

A

20.6.2013

18.8.2014

3.6.2014

20.10.2014

20.10.2014

20.10.2014

20.10.2014
20.10.2014

20.10.2014
20.10.2014
2.10.2014

Titsanidiini
M03BX02

D

Tolfenaamihappo
M01AG02

C

Tolterodiini
G04BD07

D

Topiramaatti
N03AX11

D

Tramadoli
N02AX02

C

Traneksaamihappo
B02AA02

C

Tratsodoni
N06AX05

C

Travoprosti
(silmään)
S01EE04
Triamsinoloni
R01AD11

A
A

Vältä käyttöä iäkkäillä.
Sedatiivinen. Annostele vain kerran vuorokaudessa
vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä
haittavaikutuksia ovat hypotensio, väsymys, QTcajan pidentyminen ja sen myötä kääntyvien kärkien
takykardia sekä alttius kaatumisille. Huomioi
yhteisvaikutukset.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Vältä käyttöä
vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi
lisääntynyt ruuansulatuskanavan vuotojen ja sydänja verisuonitapahtumien riski. Huomioi
yhteisvaikutukset, etenkin verenhyytymistä estävien
valmisteiden kanssa. Muista, että
tulehduskipulääkkeiden käyttö on yleistä
itsehoidossa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. Sedatiivinen.
Pienennä annosta keskivaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat
suun kuivuminen, ummetus, huimaus,
virtsaamisvaikeudet, sekavuus ja muistihäiriöt sekä
QTc-ajan pidentyminen ja kääntyvien kärkien
takykardia. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden
tehoa. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. Sedatiivinen.
Käyttö mahdollista erikoislääkärin
valvonnassa.Pienennä annosta jo lievässä
munuaisten vajaatoiminnassa. Käytettävä varoen
potilaille, joilla on maksan toiminnan häiriöitä.
Runsaasti keskushermostoon kohdistuvia
haittavaikutuksia.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Antikolinerginen. Sedatiivinen. Serotonerginen.
Heikko opioidi. Pienennä annosta ja/tai pidennä
annosväliä keskivaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Aloita laksatiivi ummetuksen
ehkäisyyn. Iäkkäät herkityneitä haittavaikutuksille,
kuten sekavuudelle ja painajaisille. Huomioi
yhteisvaikutukset, etenkin serotoniinisyndrooman
riski ja varfariinin vaikutuksen voimistuminen. Useat
lääkkeet heikentävät tramadolin tehoa.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Eliminaatio vähenee jo lievässä munuaisten
vajaatoiminnassa.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Sedatiivinen. Serotonerginen. Huomioi
yhteisvaikutukset. Vältä greipin käyttöä hoidon
aikana.
Sopii iäkkäille.
Paikallishoitoon silmässä. Saattaa aiheuttaa silmän
värikalvon pigmenttimuutoksia ja ripsien kasvua.
Sopii iäkkäille.

13.5.2013

10.11.2014

13.5.2013

15.9.2014

15.9.2014

19.5.2014
13.3.2015

20.10.2014
8.1.2015

Triatsolaami
N05CD05

Trikloorimetiatsidi
ja kaliumia
säästävät diureetti
C03EA02

D

Trikloorimetiatsidi

A

Triamtereeni

A

Trimetopriimi
J01EA01

C

Trimipramiini
N06AA06

D

Trospium
G04BD09

D

Tsafirlukasti
R03DC01

C

Tsiprasidoni
N05AE04

C

Vältä käyttöä iäkkäillä.
Sedatiivinen.
Lyhytvaikutteinen bentsodiatsepiini, jolle kehittyy
toleranssi. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat
lääkeriippuvuus, väsymys, rebound-unettomuus,
muistihäiriöt sekä alttius kaatumisille ja
liikenneonnettomuuksille. Voi paradoksaalisesti
lisätä ahdistuneisuutta, levottomuutta ja
aggressiivisuutta. Huomioi runsaat
yhteisvaikutukset. Vältä greipin käyttöä hoidon
aikana.
Sopii iäkkäille.
Teho heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa.
Huomioi ortostaattisen hypotonian ja
elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.
Sopii iäkkäille.
Teho heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa.
Huomioi ortostaattisen hypotonian ja
elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Annosta pienennettävä vaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Huomioi virtsatieinfektioiden
hoitosuosituksen linjaukset. Huomioi yhteisvaikutus
varfariinin kanssa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. Sedatiivinen. Serotonerginen.
Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen,
ummetus, virtsaamisvaikeudet, sekavuus,
muistihäiriöt, väsymys, vapina, takykardia,
ortostaattinen hypotensio, QTc-ajan pidentyminen,
serotoniinisyndrooma ja alttius kaatumisille.
Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Heikentää
Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen.
Pienennä annosta keskivaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat
suun kuivuminen, ummetus, huimaus,
virtsaamisvaikeudet, sekavuus ja muistihäiriöt sekä
QTc-ajan pidentyminen ja kääntyvien kärkien
takykardia. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden
tehoa. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin varfariinin ja
fenytoiinin kanssa.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Sedatiivinen. Serotonerginen.
Älä käytä dementiaan liittyvien käytöshäiriöiden
hoidossa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun
kuivuminen, ummetus, virtsaamisvaikeudet,
muistihäiriöt, väsymys, sekavuus, ekstrapyramidaalioireet, takykardia, ortostaattinen hypotensio ja
alttius kaatumisille. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Dementian käytösoireiden hoidossa
lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia.
Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.

10.6.2013

19.12.2014

19.12.2014

18.8.2014

10.6.2013

13.5.2013

23.2.2015
20.6.2013

Tsofenopriili
C09AA15

C

Tsolpideemi
N05CF02

D

Tsopikloni
N05CF01

C

Tsuklopentiksoli
N05AF05

D

Ursodeoksikoolihappo
A05AA02
Valasikloviiri
J05AB11

A

Valerianae radix
N05CM09
Valproiinihappo
N03AG01

B

C

C

Soveltuu varauksin iäkkäille.
Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen
hoidon aloittamista. Pienennä annosta munuaisten
vajaatoiminnassa. Seuraa munuaisten toimintaa.
Haittavaikutuksena ortostaattinen hypotensio,
etenkin hoidon aloittamisen yhteydessä. Vältä
tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Sedatiivinen.
Aiheuttaa riippuvuutta. Vain lyhytaikaiseen
käyttöön. Unettomuuden hoidossa lääkkeettömät
hoitomuodot ovat ensisijaisia. Altistaa kaatumisille,
liikenneonnettomuuksille ja muistihäiriöille.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Sedatiivinen.
Aiheuttaa riippuvuutta. Vain lyhytaikaiseen
käyttöön. Unettomuuden hoidossa lääkkeettömät
hoitomuodot ovat ensisijaisia. Altistaa kaatumisille,
liikenneonnettomuuksille ja muistihäiriöille. Voi
aiheuttaa metallinmakua suuhun.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Antikolinerginen. Sedatiivinen.
Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen,
ummetus, virtsaamisvaikeudet, muistihäiriöt,
väsymys, sekavuus, ekstrapyramidaalioireet,
takykardia, ortostaattinen hypotensio, QTc-ajan
pidentyminen, riski sydän ja verenkiertotapahtumille
ja alttius kaatumisille. Dementian käytösoireiden
hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat
ensisijaisia. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset.
Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.
Sopii iäkkäille.
Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset.
Seuraa maksa-arvoja.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Valasikloviirin eliminaatio heikkenee munuaisten
vajaatoiminnassa. Huomioi yhteisvaikutus
teofylliinin kanssa.
Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Sedatiivinen.
Matala seerumin albumiinipitoisuus voimistaa
lääkevastetta. Runsaasti haittavaikutuksia, kuten
muutokset verenkuvassa ja maksavaurion riski.

8.1.2015

13.3.2015

13.3.2015

10.6.2013

12.3.2014
18.8.2014

13.3.2015
15.9.2014

Valsartaani
C09CA03

C

Valsartaani ja
amlodipiini
C09DB01

A

Valsartaani ja
amlodipiini
C09DB01

A

Valsartaani ja
amlodipiini
C09DB01

A

Valsartaani ja
amlodipiini
C09DB01

Valsartaani ja
diureetit
C09DA03

Valsartaani,
amlodipiini ja
hydroklooritiatsidi
C09DX01

Valsartaani

C

Amlodipiini

A

Valsartaani

C

Hydroklooritiatsidi

A

Valsartaani

C

Amlodipiini

A

Hydroklooritiatsidi

A

Soveltuu varauksin iäkkäille.
Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen
hoidon aloittamista. Seuraa munuaisten toimintaa
lääkehoidon aikana. Vältä tulehduskipulääkkeiden
samanaikaista käyttöä.
Sopii iäkkäille.
Haittavaikutuksena mm. nilkkaturvotus ja
ortostaattinen hypotensio. Huomioi
yhteisvaikutukset. Vältä greipin käyttöä hoidon
aikana.
Sopii iäkkäille.
Haittavaikutuksena mm. nilkkaturvotus ja
ortostaattinen hypotensio. Huomioi
yhteisvaikutukset. Vältä greipin käyttöä hoidon
aikana.
Sopii iäkkäille.
Haittavaikutuksena mm. nilkkaturvotus ja
ortostaattinen hypotensio. Huomioi
yhteisvaikutukset. Vältä greipin käyttöä hoidon
aikana.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen
hoidon aloittamista. Seuraa munuaisten toimintaa
lääkehoidon aikana. Vältä tulehduskipulääkkeiden
samanaikaista käyttöä.
Sopii iäkkäille.
Teho heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa.
Huomioi ortostaattisen hypotonian ja
elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen
hoidon aloittamista. Seuraa munuaisten toimintaa
lääkehoidon aikana. Vältä tulehduskipulääkkeiden
samanaikaista käyttöä.
Sopii iäkkäille.
Teho heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa.
Huomioi ortostaattisen hypotonian ja
elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen
hoidon aloittamista. Seuraa munuaisten toimintaa
lääkehoidon aikana. Vältä tulehduskipulääkkeiden
samanaikaista käyttöä.
Sopii iäkkäille.
Haittavaikutuksena mm. nilkkaturvotus ja
ortostaattinen hypotensio. Huomioi
yhteisvaikutukset. Vältä greipin käyttöä hoidon
aikana.
Sopii iäkkäille.
Teho heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa.
Huomioi ortostaattisen hypotonian ja
elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.

8.1.2015

8.1.2015

8.1.2015

8.1.2015

8.1.2015

8.1.2015

8.1.2015

8.1.2015

8.1.2015

8.1.2015

8.1.2015

Vardenafiili
G04BE09

C

Varfariini
B01AA03

C

Venlafaksiini
N06AX16

C

Verapamiili
C08DA01

D

Vigabatriini
N03AG04

C

Vildagliptiini
A10BH02

C

Soveltuu varauksin iäkkäille.
Huomioi haittavaikutukset, kuten huimaus,
hypotensio, ortostaattinen hypotensio, päänsärky ja
näköhäiriöt. Huomioi yhteisvaikutukset etenkin
nitraattien ja alfasalpaajien kanssa. Greippi tehostaa
hoidon vaikutusta. Vältä greipin käyttöä hoidon
aikana.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Merkittävin haittavaikutus on verenvuotoriskin
lisääntyminen. Huomioi mahdollinen kaatuilu ja
pitkälle edennyt dementia. Huomioi
yhteisvaikutukset myös itsehoitolääkkeiden ja
luontaistuotteiden kanssa. Yhteiskäyttö muiden
verenhyytymiseen vaikuttavien valmisteiden kanssa
vain erityistapauksissa.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Serotonerginen.
Huomioi yhteisvaikutukset.
Vältä käyttöä iäkkäillä.
Pienennä annosta keskivaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat
bradykardia, ummetus, sydämen vajaatoiminta ja
turvotus. Huomioi yhteisvaikutukset erityisesti
digoksiinin ja beetasalpaajien kanssa. Vältä greipin
käyttöä hoidon aikana.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Pienennä annosta jo lievässä munuaisten
vajaatoiminnassa. Haittavaikutuksia ovat mm.
näkökenttäpuutokset, painon nousu, muistihäiriöt,
masennus ja kiihtymys.
Soveltuu varauksin iäkkäille.
Annosta pienennettävä keskivaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa. Älä käytä maksan
vajaatoiminnassa. Käyttökokemus iäkkäillä vähäistä.

3.6.2014

19.5.2014

13.3.2015
13.5.2013

15.9.2014

7.4.2014

