
Fimean luokittelupäätökset 2013 – Lääkkeeksi on luokiteltu / Lainvoimaisuus 
PVM 
 

Valmiste / Yritys, luokit-
telun hakija 

Aktiivianeiden koostumus  
(päiväannoksessa),  
annostus 

Esitetty käyttötarkoitus /  
muu luokittelun peruste 
 

26.4.2013 Alkyylinitriitit: isopropyy-
linitriitti, isobutyylinitriitti, 
isopentyylinitriitti, syklo-
heksyylinitriitti, butyylinit-
riitti, pentyylinitriitti 

Alkyylinitriitit: isopropyylinitriitti, 
isobutyylinitriitti, isopentyylinit-
riitti, sykloheksyylinitriitti, bu-
tyylinitriitti, pentyylinitriitti 

Herkästi haihtuvia nesteitä, katukau-
passa käytetään nimeä ”poppers”. Käy-
tetään päihteenä. Tätä ainetta sisältävät 
valmisteet rinnastetaan lääkemääräyk-
sellä toimitettaviin lääkkeisiin. 

18.6.2013 Metasteroni metasteroni Tunnettu prohormoni, anabolinen and-
rogeeninen hormonin esiaste. 
Tätä ainetta sisältävät valmisteet rinnas-
tetaan lääkemääräyksellä toimitettaviin 
lääkkeisiin. 

1.7.2013 25B-NBOMe 25B-NBOMe Päihteenä väärinkäytetty aine, jolla on 
hallusinogeenisia sekä piristäviä vaiku-
tuksia. 
Tätä ainetta sisältävät valmisteet rinnas-
tetaan lääkemääräyksellä toimitettaviin 
lääkkeisiin. 

31.7.2013 Bentatsepaami,  
bentazepanum,  
thiadipone, tiadipone 

Bentatsepaami,  
bentazepanum,  
thiadipone, tiadipone 

Tunnettu bentsodiatsepiini johdannai-
nen. Väärinkäytetään päihteenä. 
Tätä ainetta sisältävät valmisteet rinnas-
tetaan lääkemääräyksellä toimitettaviin 
lääkkeisiin. 

30.8.2013 AKB-48F, 5F-AKB48, AKB-48F, 5F-AKB48 Päihteenä väärinkäytetty aine, synteet-
tinen kannabinoidi johdannainen,  
muuntohuume. Tätä ainetta sisältävät 
valmisteet rinnastetaan lääkemääräyk-
sellä toimitettaviin lääkkeisiin. 

30.8.2013 5F-PB-22, JWH-018  
kinoliinikarboksylaatti fluo-
ripentyylijohdannainen 

5F-PB-22, JWH-018  
kinoliinikarboksylaatti fluori-
pentyylijohdannainen 

Päihteenä väärinkäytetty aine, synteet-
tinen kannabinoidi johdannainen,  
muuntohuume. Tätä ainetta sisältävät 
valmisteet rinnastetaan lääkemääräyk-
sellä toimitettaviin lääkkeisiin. 

18.9.2013 25H-NBOMe , 
2C-H-NBOMe 

25H-NBOMe , 
2C-H-NBOMe 
 

Päihteenä väärinkäytetty aine,  
hallusinogeeni, fenetyyliamiinin 2C-H:n  
metoksibentsyyliderivaatti,  
muuntohuume. Tätä ainetta sisältävät 
valmisteet rinnastetaan lääkemääräyk-
sellä toimitettaviin lääkkeisiin. 

30.09.2013 Orthokine –ruiskun avulla 
tuotettu seerumivalmiste,  
Pharmastepstones   
Finland Oy 

Orthokine -ruiskun avulla  
tuotettu seerumivalmiste 
 

Osteoartriitti, nivelsairauksien hoito, 
lihas- ja jännevaurioiden hoito. 

29.11.2013 3,4-CTMP 3,4-CTMP, 3,4-
diklorometyylifenidaatti 

Päihteenä väärinkäytetty muuntohuu-
me. Vaikutuksiltaan metyylifenidaattia 
voimakkaammin vaikuttava stimulantti. 
Tätä ainetta sisältävät valmisteet rinnas-
tetaan lääkemääräyksellä toimitettaviin 
lääkkeisiin. 

9.12.2013 Pyrviiniembonaatti 100mg, 
tabl, Vitabalans Oy 

Pyrviiniembonaatti 100 mg Kihomatotartunnan hoito. 
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