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Kasvirohdosvalmisteet ovat lääkevalmisteita, joiden myyntikanava on vain apteekki ja joita
voidaan myydä joko itsehoitovalmisteena (ilman lääkemääräystä), lääkemääräyksellä tai valmisteen
käyttöön voidaan liittää ehtoja.
Luettelon tietosisältö on seuraava: Kasviohdosvalmisteen kauppanimi,
vahvuus, lääkemuoto, myyntiluvan haltija, vaikuttava(t) aine(et),
indikaatio(t),
R = lääkemääräyksellä, K = itsehoitovalmisteena/ilman lääkemääräystä) E = käyttöehto.

ITSEHOITOVALMISTEENA/ILMAN LÄÄKEMÄÄRÄYSTÄ
MYYTÄVÄTKASVIROHDOSVALMISTEET:
AGIOCUR rakeet, Meda Oy
Plantaginis ovatae semen 650 mg, Plantaginis ovatae testa
Kasvirohdosvalmiste suolen toiminnan häiriöihin, kuten tilapäiseen ummetukseen. Tiloissa, joissa
ulosteen pehmentäminen on tarpeen ulostuksen helpottamiseksi, kuten kivulias ulostaminen,
peräsuolen ja peräaukon leikkausten jälkeen, peräpukamien yhteydessä. Tukihoitona ärtyneen
paksusuolen oireyhtymässä. K
AGIOLAX rakeet, Meda Oy
Plantaginis ovatae semen, Plantaginis ovatae testa, Sennae fructus angustifoliae
Kasvirohdosvalmiste tilapäisen ummetuksen lyhytaikaiseen hoitoon. K
CODETABS imeskelytabletti, Takeda Oy
Cocillanae extractum fluidum 25 mg
Eri syistä johtuvan yskän oireenmukainen hoito.K
COLPERMIN enterokapseli, kova, Tillotts Pharma GmbH, Saksa
Yksi kova enterokapseli sisältää 187 mg (0,2 ml) Mentha x piperita L., aetheroleum -öljyä
(piparminttuöljyä).
Colpermin on kasvirohdosvalmiste, joka on tarkoitettu aikuisten, nuorten ja vähintään 8 vuoden ikäisten
lasten ruoansulatuskanavan lievien spasmien, ilmavaivojen ja vatsakivun oireenmukaiseen
lievitykseen, erityisesti ärtyneen suolen oireyhtymää sairastavilla potilailla. K
CURBISAL kapseli, pehmeä, Pharbio Medical International Ab, Ruotsi
Sabalis serrulatae (Serenoa repens (W .Bartram) Small), fructus spir. extr. oleos
Kasvirohdosvalmiste lieviin eturauhasvaivoihin miehille. K
HYPERIFORCE NOVA tabletti, A.Vogel Oy
Hyperici (Hypericum perforatum L.) herbae recent. extr. spir.
sicc. Kasvirohdosvalmiste lyhytaikaiseen lievän
masennustilan hoitoon. K
LUNIXEN tabletti, kalvopäällysteinen
Valerianae radix extractum spiritum siccum (4-6:1)
Kasvirohdosvalmiste lievän hermostuneisuuden ja
unihäiriöiden helpottamiseen. K
PROSTAFORCE kapseli, A.Vogel Oy
Sabalis serrulatae (Serenoa repens (W .Bartram) Small), fructus spir. extr. oleos
Kasvirohdosvalmiste lieviin eturauhasvaivoihin miehille. K
PURSENNID EX-LAX tabletti, päällystetty, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, Tanska
Puhdistetun sennauutteen kalsiumsuola sisältäen 12 mg sennaglykosideja.
Ummetuksen lyhytaikainen hoito. K
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SEDONIUM tabletti, päällystetty, Cassella-med GmbH & Co. KG, Saksa
Valerianae radix extractum spiritum siccum
Kasvirohdosvalmiste tilapäisiin lieviin jännitystiloihin sekä tilapäisiin unensaantivaikeuksiin. K
SEFITUDE tabletti, päällystetty, Florealis ehf., Islanti
Valerianae extractum hydroalcoholicum siccum (3-6:1)
Kasvirohdosvalmiste lievän hermostuneisuuden ja unihäiriöiden lievittämiseen. K
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SEKÄ LÄÄKEMÄÄRÄYKSELLÄ ETTÄ ITSEHOITOVALMISTEENA
MYYTÄVÄT KASVIROHDOSVALMISTEET:

VI-SIBLIN rakeet, Pfizer Oy
Ispagulansiemenkuori (Plantago ovata Forssk., seminis tegumentum).
- toistuvan ummetuksen hoitoon
- ulosteen pehmentämiseen kivuliaan ulostamisen helpottamiseksi (esim. peräsuolen tai
peräaukon kirurgisten toimenpiteiden jälkeen, peräaukon haavaumien ja peräpukamien
yhteydessä)
- päivittäisen kuidunsaannin lisäämiseen (esim. lisälääkkeenä ummetustyyppisessä ärtyvän
paksusuolen oireyhtymässä tai hyperkolesterolemian ruokavaliohoidossa) (ks.
valmisteyhteenvedon kohdat 4.4 ja 5.1).
i, 1000 g R, muut pakkauskoot K / R.
VI-SIBLIN S rakeet, Pfizer Oy
ispagulansiemenkuori (Plantago ovata Forssk., seminis tegumentum).
- toistuvan ummetuksen hoitoon
- ulosteen pehmentämiseen kivuliaan ulostamisen helpottamiseksi (esim. peräsuolen tai
peräaukon kirurgisten toimenpiteiden jälkeen, peräaukon haavaumien ja peräpukamien
yhteydessä)
- päivittäisen kuidunsaannin lisäämiseen (esim. lisälääkkeenä ummetustyyppisessä ärtyvän
paksusuolen oireyhtymässä tai hyperkolesterolemian ruokavaliohoidossa) (ks.
valmisteyhteenvedon
kohdat 4.4 ja 5.1).
900 g R, muut pakkauskoot K / R.
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VAIN LÄÄKEMÄÄRÄYKSELLÄ MYYTÄVÄT
KASVIROHDOSVALMISTEET:

EPISALVAN geeli, Birken AG Saksa
Betulae corticis extractum siccum raffinatum (5-10:1) resp. 72-88 mg
Keskisyvien haavojen hoito aikuisilla. R
SATIVEX sumute suuonteloon, GW Pharma Ltd Englanti (UK)
Yksi millilitra sisältää: 38-44 mg ja 35-42 mg Cannabis sativa L. , folium cum flore:sta (kannabiksen
lehti- ja kukka) valmistettuja sakeita uutteita (vastaten 27 mg delta-9-tetrahydrokannabinolia ja 25 mg
kannabidiolia. Sativex on tarkoitettu oireiden lievittämiseen aikuispotilaille, joilla on kohtalaista tai
vaikea-asteista multippeliskleroosista (MS-tauti) johtuvaa lihasspastisuutta ja joiden kohdalla ei ole
saavutettu riittävää hoitovastetta muilla spastisuutta estävillä lääkkeillä, mutta joiden spastisuuteen
liittyvät oireet ovat kliinisesti mitattuna lievittyneet merkittävästi hoidon ensimmäisen koejakson
aikana.
R = Valmistetta saadaan toimittaa vain alkuperäisellä huumausainelääkemääräyksellä.
E = Vain neurologian erikoislääkäreiden määräyksellä tai neurologian alan sairaalayksikön
lääkärin määräyksellä tai näiden aloittamaan jatkohoitoon.
DROPIZOL 10 mg/ml tipat, liuos, Pharmanovia A/S, Tanska
1 ml liuosta sisältää 1 ml Papaver somniferum L., succus siccum -tinktuuraa (raakaoopium) vastaten
10 mg morfiinia.
Dropizol-valmiste on tarkoitettu vaikean ripulin hoitoon, silloin kun muut ripulihoidot eivät ole tehonneet
riittävästi. Tällaista vaikeaa ripulia voivat aiheuttaa esimerkiksi solunsalpaajalääkitys, sädehoito ja
neuroendokriiniset kasvaimet.
R = Valmistetta saadaan toimittaa vain alkuperäisellä huumausainelääkemääräyksellä.
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