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Annosjakelu Iisalmessa 

 Iisalmessa pitkät perinteet annosjakelussa 

 Iisalmessa apteekit ja terveydenhuolto tekevät tiivistä 
yhteistyötä 
 Palavereita useita kertoja vuodessa 

 Yhteyden pitoa päivittäin puhelimella 
(apteekki/KSH/lääkäri) 



Apteekin rooli 

 Lääkäri soittaa apteekkiin kun potilas kotiutuu osastolta 
 Potilas tulee annosjakelun piiriin 

 Lääkelista saadaan lääkäriltä 

 Apteekki tarkistaa yhteisvaikutukset Sfinx-interaktio-
ohjelman avulla 

 Apteekki kirjaa lääkelistan Excel-taulukkoon 
 Annosjakelussa olevat lääkkeet 

 Muut säännöllisesti käytettävät lääkkeet 

 Tarvittaessa otettavat lääkkeet ja itsehoitotuotteet 

 



Apteekin ylläpitämä lääkelista 
ANNOSJAKELUTIEDOT Pvm 
Iisalmen 3. Priima Apteekki 
puh. 017- 813000 

Nimi 
Henkilötunnus 
Osoite / KSH-tiimi 
Puh. Nro. 

Annosjakelu aloitettu  

Lääke Jaettu Klo 8 Klo 12 Klo 20 Klo 22 Ohje 

Apurin 100 mg tabl. on 1   1   1x2, 

ASA 50 mg enterotabl. on 1       1x1, 

Avodart 0,5 mg kaps. on 1       1x1, 

Betolvex 1 mg tabl. on x       1 tabletti joka toinen päivä 

Furesis 40 mg tabl. on 1 1     1x2, 

Galvus 50 mg tabl. on 1       1x1, 

Gasterix 15 mg kaps. on 1       1x1, 
Kalcipos-D forte 500 mg/ 
20µg on     1   1x1, 

Kaleorid 1 g depottabl. on 1   1   1x2, 

Ormox 10 mg tabl. on 1       1x1, 

Simvastatin 40 mg tabl on     1   1x1, 

Valsartan 40 mg tabl. on ½       ½x1, 

Circadin 2 mg depotabl. on     2   2x1, 

Zopinox 7,5 mg tabl. on       1 1x1, 

              

Risperidon 0,5 mg tabl. ei         
½-1 tablettia 
vuorokaudessa 

              
Apobase lotion 20% 
perusvoide ei         Voidetta kerran päivässä 

Artelac 3,2 mg/ml silmätipat ei         Erillisen ohjeen mukaan 

Daivobet 50/500 µg/g voide ei         
Voidetta 2 kertaa 
päivässä 

Daivonex 50 µg/g voide ei         

Voidetta 2 kertaa 
päivässä 
ERITYISLUVALLINEN 

Diprosalic 0.5/20 mg/g voide ei         
Voidetta 2 kertaa 
päivässä 

Mobilat emuls.voide ei         
Voidetta 1-4 kertaa 
päivässä 

Nitro 0,5 mg resoribl. ei         Tarvittaessa 

Novalan perusvoide ei         
Voidetta 2 kertaa 
päivässä 

Oftaquix 5 mg/ml silmätipat ei         Erillisen ohjeen mukaan 

Panadol forte 1 g tabl. ei          
½-1 tablettia 1-3 kertaa 
päivässä 

Viscotears 2 mg/g silmägeeli ei         
1 tippa 3-4 kertaa 
päivässä 

              
LÄÄKELISTA OTETTAVA MUKAAN LÄÄKÄRIN VASTAANOTOLLE TAI OSASTOLLE MENTAESSÄ ! 
Apteekkiin ilmoitettava välittömästi, jos joudutte sairaalaan tai terveyskeskuksen vuodeosastolle. 
Lääkemuutoksista ilmoittaa apteekille 
lääkäri. 

8.5.2015 Lääkelista saatu lääkäri Mika Haatajalta. Jakelu aloitettu 
9.5.2015.  /JK 

15.5.2015 Lääkäri R. Räisänen, Simvastatin 40 mg vahvuus vaihtuu 20 mg. Muutos alkaa 
seuraavista annosjakelu- 
pusseista 25.5.2015. Furesis 40 mg annos nousee ohjeeseen 2 + 1 (ennen 1 + 1). Lisätabletteja 
toimitettu hoitajille 
24.5.2015 asti.  /JK 



Lääkelista 

 Lääkäri näkee kokonaislääkityksen yhdellä kertaa 

 Viimeisimmät muutoksen nähtävillä alareunan 
kommenteista 

 Hoitajat voivat tarkistaa tilatessaan lääkettä onko se 
listalla ja mikä vahvuus käytössä 

 Apteekin annosjakelun henkilökunta käyttää työssään 
arvioidessaan lääkitystä 

 Lääkemuutosten yhteydessä käydään lääkelista lääkärin 
kanssa läpi (siistitään listaa) 



Apteekki hoitaa 

 Sopimukset hoitajien avustuksella (Annosjakelu, 
Tiliasiakas, E-resepti…) 

 Annosjakelun kustannuksista sopiminen SOTE:n kanssa 

 Kuljetuspalvelu 
 Toimitukset päivittäin hoitajien ”tukikohtaan” 

 Asiakkaan ei tarvitse kotiutuessaan käydä apteekissa! 



Potilastapaus 

 Gasterix ja Furesis suositellaan otettavaksi tyhjään 
vatsaan 

 Kalcipos annostelu iltaan (maha on happamampi illalla, 
imeytyminen tehostuu) 

 Nesteenpoistolääke Furesis annostelu aamu + päivä 

 Simvastatin kolesterolilääkkeen imeytyminen 
tehokkainta illalla otettaessa 



Potilastapaus 
 Muita huomioita 

 Imovanen säännöllinen käyttö? 

 Oftaquix? 

 Nesteenpoistolääke Furesis vähentää uraatin erittymistä 
virtsaan (voi pahentaa kihdin oireita)  

 Apurin, Galvus, Risperidon, Simvastatin annos munuaisten 
vajaatoiminnassa 

 Kalcipos valmisteen imeytyminen voi heikentyä 
pitkäaikaisen Gasterixin yhteiskäytön seurauksena 

 Indikaatiot puuttuvat 
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