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Salko-tietokanta

 Apteekkariliitossa koostettu 
 Sisältää lääkeaineiden ominaisuuksia helposti 

tarkasteltavassa muodossa
 Tiedot luotettavista lähteistä, viitetiedot esillä
 Lääkehoidon kokonaisarvioinnin työkalu, voidaan 

soveltaa myös lääkityksen tarkistuksissa
 Apteekkiverkkoon kuuluvien apteekkien käytössä

 https://salko.apteekkariliitto.fi
 Tulevaisuudessa tarkoitus saada osaksi 

apteekkijärjestelmiä



Salko-tietokannan sisältö

 Punainen kolmio, liikennevaara (sedatiivisuus)
 Antikolinergisyys 
 Serotonergisyys 
 Iäkkäiden lääkityksessä huomioitavaa
Beersin lista 
Larochen lista 
Fimean iäkkäiden                   

lääketietokanta 
 CYP-aktiivisuus



Haku





SEDATIIVISUUS

Punainen kolmioPunainen kolmio



ANTIKOLINERGISUUS

Antikolinerginen vaikutusAntikolinerginen vaikutus



ANTIKOLINERGISUUS
 1= lievä antikolinerginen vaikutus
 2= kohtalainen antikolinerginen vaikutus
 3 = vahva antikolinerginen vaikutus

 Antikolinergiset haitat
 Suun kuivuminen, ummetus, virtsaamisvaivat…
 Akkomodaatiohäiriöt…
 Kognitiiviset haitat, kaatumiset



9

Serotonerginen vaikutus
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Iäkkäille mahdollisesti 
haitalliset lääkkeet

Beers-kriteerit
Laroche-kriteerit
FIMEA:n iäkkäiden 
lääkityksen tietokanta



BEERS-KRITEERIT
 Yhdysvaltalainen konsensuspaneelilista
 Beers 2012 –päivitys 

 1. Vältettävä D      2. Käytettävä varoen 

 Suosituksen voimakkuus:
 Vahva = Edut ylittävät riskit selvästi tai riski ylittää 

selvästi hyödyt 
 Heikko = Edut ja riskit tasapainossa

 Näytön aste
 Vahva, kohtalainen, heikko

D C

D+ C+
D- C-



LAROCHE-KRITEERIT
 Ranskalainen konsensuspaneelilista
 75-vuotta täyttäneillä vältettävät lääkkeet
 Julkaistu 2007 => uudet lääkeaineet puuttuvat
 Luokittelu

 1= Epäedullinen hyöty/haittasuhde
 2= Kyseenalainen teho
 3= Epäedullinen hyöty/haittasuhde ja 

kyseenalainen teho





LUOKITTELU
A: Sopii iäkkäille. Voidaan käyttää kuten nuoremmillakin 
potilailla. Ikääntymismuutokset eivät aiheuta muutoksia 
lääkeannokseen tai ottotiheyteen eikä haittavaikutusprofiili 
poikkea nuoremmista.

B: Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho on vähäistä 75 
vuotta täyttäneillä.

C: Soveltuu varauksin iäkkäille. Lääkeainetta voidaan 
käyttää iäkkäillä, mutta lääkeannosta joudutaan joko 
pienentämään tai ottotiheyttä harventamaan jo lievän tai 
kohtalaisen munuaistoiminnan heikkenemisen tai merkittävän 
haitta- tai yhteisvaikutusriskin seurauksena

D: Vältä käyttöä iäkkäillä. Käyttö on mahdollista 
erityistapauksissa tai kertaluonteisesti. Ikääntymismuutosten 
seurauksena iäkkäät altistuvat lääkeaineen haitalliselle tai 
vaaralliselle vasteelle. Haittavaikutusriski ylittää tavallisesti 
hoidosta saatavan kliinisen hyödyn.





CYP-AKTIIVISUUS
 CYP1A2, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 3A4
 Substraatti (+), inhibiittori (+ tai ++), 

induktori (+ tai ++)





Salko













YLEISTÄ SALKON 
KÄYTÖSTÄ

 Apteekissa sovittava toimintatapa Salkon 
käyttöön
 Miten havainnoit kommunikoidaan 

asiakkaalle?
 Miten lääkärille informoidaan, jos 

huolestuttavia havaintoja?
 Esittely lääkäreille ja muille 

terveydenhuollon kumppaneille
Sovittava toimintatavat!


