KÄYTTÖOHJEIDEN OIKEAT TULKINNAT
1 tabletti tarvittaessa 1–3 kertaa vuorokaudessa kipuun.
Mitä ”tarvittaessa” tarkoittaa? Otetaanko lääkettä säännöllisesti joka päivä?
• Sana ”tarvittaessa” tarkoittaa sitä, että lääkettä otetaan vain silloin, kun tarvitaan kivun lievitystä
esimerkiksi päänsärkyyn. Lääke ei siis ole tarkoitettu säännöllisesti käytettäväksi.
Kuinka monta tablettia otetaan kerralla? Kuinka monta kertaa lääke voidaan ottaa vuorokauden
aikana?
• Lääkkeen kerta-annos on 1 tabletti ja sen vaikutus kestää noin 6–8 tuntia. Lääkettä voidaan
ottaa korkeintaan kolme kertaa vuorokaudessa.

1 tabletti 2 kertaa vuorokaudessa, tyhjään vatsaan. Kuuri loppuun,
korvatulehdukseen.
Kuinka monta tablettia otetaan kerralla? Kuinka usein lääke otetaan vuorokauden aikana?
Mihin aikaan päivästä lääkkeet otetaan?
• Lääkkeen kerta-annos on 1 tabletti. Kerta-annos otetaan kaksi kertaa vuorokaudessa eli
aamulla ja illalla, 12 tunnin välein. Esimerkiksi, jos lääke otetaan aamulla klo 8, se otetaan illalla
klo 20. Koska kyseessä on antibiootti, lääkettä on oltava elimistössä koko ajan riittävä määrä,
jotta bakteerit tuhoutuvat. Muuten bakteerit pääsevät uudelleen lisääntymään ja tauti voi
uusiutua.
Mitä ohje ”tyhjään vatsaan” tarkoittaa?
• Ohje ”tyhjään vatsaan” tulee noudatetuksi, kun lääke otetaan vähintään tunti ennen ruokailua
tai 2–3 tuntia ruokailun jälkeen.
Mitä tarkoittaa ”kuuri loppuun”?
• Ohje ”kuuri loppuun” tarkoittaa sitä, että lääkettä käytetään kunnes lääkärin antaman ohjeen
mukainen lääkemäärä on syöty. Esimerkiksi lääkärin antamaan ohjeeseen ”1 tabletti 2 kertaa
vuorokaudessa 10 päivän ajan” tarvitaan 20 tabletin pakkaus. Jos lääkekuurin syönnin lopettaa
kesken, osa taudin aiheuttajabakteereista voi jäädä vielä eloon ja tauti voi uusiutua.

1–2 tablettia 3–4 kertaa vuorokaudessa. 5 vuorokauden ajan, selkäkipuun.
Kuinka monta tablettia otetaan kerralla?
• Lääkkeen kerta-annos on 1 tai 2 tablettia. Aluksi kannattaa aloittaa yhdellä tabletilla. Jos kipu
ei tunnu hellittävän runsaan puolen tunnin kuluttua, on syytä ottaa toinen tabletti. Jos tietää
aikaisemman kokemuksen perusteella, että yksi tabletti ei auta, kannattaa ottaa suoraan kaksi
tablettia.

Kuinka usein lääkettä otetaan vuorokauden aikana?
• Lääkettä otetaan yleensä 3 kertaa vuorokaudessa, mutta sitä voidaan ottaa myös 4 kertaa, jos
kipu ei hellitä.
Kuinka paljon lääkettä voi ottaa enintään vuorokauden aikana?
• 8 tablettia.
Käytetäänkö lääkettä säännöllisesti? Miten pitkään?
• Lääkettä käytetään säännöllisesti 5 vuorokauden ajan, minkä jälkeen käyttö lopetetaan, ellei
lääkäri ole antanut muita ohjeita.

1–2 annosta 3–4 kertaa vuorokaudessa tarvittaessa. Avaava astmalääke.
Käytetäänkö lääkettä joka päivä?
• Lääke on tarkoitettu käytettäväksi tarvittaessa, eli sitä ei tarvitse käyttää joka päivä, ainoastaan
silloin, kun henkeä ahdistaa.
• Yleensä astmaatikoilla on käytössään kahta erilaista lääkettä: säännöllisesti joka päivä
käytettävää tulehdusta hoitavaa kortisonia sekä tällaista avaavaa lääkettä, jota käytetään, kun
henkeä ahdistaa. Kortisonilääkkeen säännöllisellä käytöllä pyritään hyvään hoitotasapainoon,
jolloin hengenahdistusta ei esiinny tai sitä esiintyy vain harvoin. Avaava lääke on kuitenkin
tärkeä ja astmaa sairastavalla oppilaalla lääke on oltava aina mukana.
Kuinka monta annosta voi ottaa kerralla?
• Kerralla voi ottaa 1–2 annosta. Mikäli hengenahdistus ei helpotu kahdella annoksella, on syytä
mennä lääkäriin.
Miten lääkkeen ottaminen ajoitetaan?
• Lääke otetaan silloin, kun henkeä ahdistaa. Jos ensimmäinen annos ei helpota
hengenahdistusta, voi toisen annoksen ottaa noin viiden minuutin kuluttua ensimmäisestä.
Lääkkeen keuhkoputkia supistava vaikutus kestään useamman tunnin, joten lääkettä voi ottaa
tarvittaessa noin kuuden–kahdeksan tunnin välein.
Kuinka paljon lääkettä voi ottaa enintään vuorokauden aikana?
• Lääkettä voi ottaa enintään 8 annosta vuorokaudessa. Jos lääkettä menee enemmän, on syytä
mennä lääkäriin. Tällaisissa tapauksissa voi olla kyse esimerkiksi siitä, että kortisonin annos on
liian pieni.

