VI.2

Julkisen yhteenvedon osiot

VI.2.1

Tietoa sairauden esiintyvyydestä

Kuume kuuluu normaalina osana lapsuuden sairauksiin, ja sitä esiintyy noin 70 %:lla alle
kouluikäisistä lapsista vuosittain. Se voi olla kurjaa lapselle, aiheuttaa huolta vanhemmille ja olla
kallista terveyspalveluille. Jopa 40 % alle kouluikäisistä käy terveydenhuollon ammattilaisen
vastaanotolla kuumesairauden takia joka vuosi. Vaikka monien mielestä kuumeella on
hyödyllinen vaikutus, joka ilmenee alkuperäisen infektioon reagoimisen ohella, eikä sitä
sellaisena pitäisi hoitaa, kuumelääkkeiden käyttö on yleistä. Kuumeen hoidon syistä kiistellään
eivätkä ne välttämättä perustu näyttöön, mutta syitä ovat mm. olon parantaminen, kuumeen
alentaminen ja kuumekouristusten ehkäiseminen.
VI.2.2

Yhteenveto hoidon hyödyistä

Yleisesti turvallisena ja tehokkaana pidetty parasetamoliannos on 10–15 mg/kg 4–6 tunnin välein
suun kautta annettuna. Kuumetta alentava vaikutus alkaa yleensä 30–60 minuutin kuluessa; noin
80 %:lla lapsista kuume laskee tuon ajan kuluessa (Sullivan JE ym. 2011).
VI.2.3

Hoidon hyötyihin liittyvät asiat, joita ei tunneta

Ei oleellinen
VI.2.4

Yhteenveto turvallisuustiedoista

Tärkeät tunnistetut riskit
Riski
Maksan ja sapen häiriöt

Mitä tiedetään
Yliannostustapauksissa on
välittömästi otettava yhteyttä
lääkäriin vaikka potilas
näyttäisikin voivan hyvin, sillä
on olemassa viivästyneen,
vakavan ja palautumattoman
maksavaurion vaara.

Ehkäistävyys
Yliannostuksen oireet alkavat
yleensä ensimmäisten 24
tunnin aikana ja niitä ovat
mm. pahoinvointi, oksentelu,
ruokahaluttomuus, kalpeus ja
vatsakipu.

Maksan toimintahäiriöt

Yhteisvaikutukset
antikoagulanttien kanssa

Yhteisvaikutukset entsyymiinduktorien kanssa

Parasetamolia pitää käyttää
varoen hoidettaessa potilaita,
joilla on maksasairauksia.

Kroonisen alkoholismin,
kroonisen aliravitsemuksen ja
entsyymi-induktorien käytön
yhteydessä on olemassa
myrkytyksen vaara, erityisesti
maksasairauksia sairastavilla
potilailla.
Potilaille pitää kertoa, että
Ennen parasetamolin
antikoagulanteilla (kuten
antamista lapselle on tärkeää
varfariinilla) ja parasetamolilla kertoa lääkärille, jos lapsi
voi olla yhteisvaikutuksia.
käyttää antikoagulantteja
(kuten varfariinia)
samanaikaisesti.

Mm. metoklopramidilla,
kolestyramiinilla tai
epilepsialääkkeillä voi olla
yhteisvaikutuksia
parasetamolin kanssa.

Ennen parasetamolin
antamista lapselle on tärkeää
kertoa lääkärille, jos lapsi
käyttää metoklopramidia,
kolestyramiinia tai
epilepsialääkkeitä
samanaikaisesti.

Tärkeät mahdolliset riskit
Riski

Mitä tiedetään (myös syy siihen, että seikkaa pidetään
mahdollisena riskinä)

Ei oleellinen

Ei oleellinen

Puuttuvat tiedot
Riski

Mitä tiedetään

Ei ole

/

VI.2.5

Yhteenveto toimenpiteistä riskien minimoimiseksi

Ei oleellinen
VI.2.6

Kehityssuunnitelma myyntiluvan myöntämisen jälkeen

Ei oleellinen

VI.2.7

Yhteenveto riskienhallintasuunnitelman päivityksistä

Ei oleellinen

