
Pakkausseloste: 
Tietoa käyttäjälle
Aivastux 10 mg tabletit
setiritsiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti 
ennen kuin aloitat lääkkeen 
käyttämisen, sillä se sisältää sinulle 
tärkeitä tietoja.

 - Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä 
pakkausselosteessa kuvataan.

 - Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita 
sitä uudelleen.

 - Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja 
neuvoja.

 - Ota yhteyttä lääkäriin jos oireesi pahenevat 
tai ne eivät lievity 3 päivän jälkeen

 - Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä 
lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. 
Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia 
haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä 
pakkausselosteessa.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Aivastux on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät

Aivastux-tabletteja
3. Miten Aivastux-tabletteja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Aivastux-tablettien säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Aivastux on ja mihin sitä
käytetään

Aivastuxin vaikuttava aine on setiritsiini.
Aivastux on allergialääke. 

Setiritsiinia käytetään allergisten oireiden 
hoitoon aikuisilla ja vähintään 6-vuotiailla 
lapsilla. Tällaisia oireita ovat:
• allerginen nuha (nenän tukkoisuus tai

vuotaminen, kutina ja aivastelu),
• allergiset silmäoireet (silmien punoitus,

vuotaminen ja kutina),
• allerginen nokkosihottuma eli urtikaria

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen
kuin käytät Aivastux-tabletteja

Älä käytä Aivastux-tabletteja:

• jos olet yliherkkä setiritsiinille tai
Aivastux-tablettien muille aineille (ks.
pakkausselosteen kohta 6.)

• jos olet herkkä hydroksitsiinille
tai piperatsiinijohdoksille (tämän
lääkevalmisteen vaikuttavan aineen
sukulaisaineille)

• jos sinulla on vaikea-asteinen munuaisten
vajaatoiminta

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilö-
kunnan kanssa, ennen kuin otat Aivastuxia
• jos sinulla on munuaisten vajaatoiminta
• jos sairastat epilepsiaa tai sinulla on

taipumus saada kouristuksia
• olet menossa allergiatesteihin, tätä

lääkettä ei saa käyttää kolmeen
vuorokauteen ennen testejä.



Lapset

Älä anna tätä lääkettä alle 6-vuotiaalle 
lapselle, koska tablettimuoto ei mahdollista 
tarvittavia annosmuutoksia.

Muut lääkevalmisteet ja Aivastux

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, 
jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin 
käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Setiritsiinillä ei odoteta esiintyvän 
yhteisvaikutuksia.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi 
raskaana, kysy lääkäriltä tai apteekista 
neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. 

Ajaminen ja koneiden käyttö

Aivastux ei yleensä vaikuta heikentävästi 
tarkkaavaisuuteen tai suorituskykyyn. 
Joillekin potilaille Aivastux voi aiheuttaa 
uneliaisuutta tai muita suorituskykyä 
heikentäviä haittavaikutuksia (ks. 
pakkausselosteen kohta 4). Tällöin ajamista 
ja muita tarkkaavaisuutta vaativia tehtäviä on 
syytä välttää.

3. Miten Aivastux-tabletteja käytetään

Tabletit on otettava riittävän nestemäärän 
kanssa (esimerkiksi lasillinen vettä).

Aikuiset ja yli 12-vuotiaat nuoret:
1 tabletti kerran vuorokaudessa.

6-12-vuotiaat lapset
½ tablettia 1-2 kertaa vuorokaudessa.

Hoidon kesto

Hoidon kesto riippuu oireidesi luonteesta, 
kestosta ja etenemisestä. Lääkäri määrittelee 
hoidon keston. 

Jos otat enemmän Aivastux-tabletteja 
kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen 
tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä 
vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, 
sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen 
(puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja 
lisäohjeiden saamiseksi.

Yliannoksen ottamisen jälkeen seuraavassa 
mainittuja haittavaikutuksia saattaa esiintyä 
tavallista voimakkaampana: sekavuus, 
ripuli, heitehuimaus, väsymys, päänsärky, 
heikkokuntoisuus, silmien mustuaisten 
laajeneminen, kutina, levottomuus, 
lääkkeen rauhoittava vaikutus, uneliaisuus, 
tokkuraisuus, poikkeavan nopea 
sydämensyke, vapina ja virtsaumpi.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, Myös Aivastux voi 
aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät 
kuitenkaan niitä saa.

Yleiset haittavaikutukset (1-10 potilaalla 
sadasta) :

• uneliaisuus tai uupumus
• pyörrytys tai päänsärky
• ripuli, pahoinvointi, suun kuivuminen

Melko harvinaiset haittavaikutukset (1-10 
potilaalla tuhannesta) :

• levottomuus
• vatsakipu
• voimattomuus



Harvinaiset haittavaikutukset (1-10 potilaalla 
kymmenestätuhannesta) :

• mielialan lasku tai unettomuus
• kouristukset
• sydämen nopealyöntisyys
• turvotukset

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä 
lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. 
Tämä koskee myös kaikkia mahdollisia 
haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu 
tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa 
haittavaikutuksista myös suoraan 
(ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla 
haittavaikutuksista voit auttaa saamaan 
enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen 
turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 
Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Aivastux-tablettien säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 30 °C.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa 
mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän 
(Käyt. viim. tai EXP) jälkeen. Viimeinen 
käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden 
viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä 
hävittää talousjätteiden mukana. Kysy 
käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä 
apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Aivastux-tabletit sisältävät

Vaikuttava aine on setiritsiini. Yksi tabletti 
sisältää 10 mg setiritsiiniä.

Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, 
mikrokiteinen selluloosa, maissitärkkelys ja 
magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Aivastux 10 mg on valkoinen tai lähes 
valkoinen, soikea ja kaksoiskupera tabletti, 
jonka pituus on n. 8 mm. Tabletin toisella 
puolella on jakouurre.

Pakkauskoot: 10 tai 30 tablettia 
läpipainopakkauksessa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole 
myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Lääketehdas Oy
Tablettitie 1
12345 Lääkekylä
Suomi

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

14.12.2021

Pakkausseloste on mukailtu setiritsiiniä 
sisältävien valmisteiden pakkausselosteista. 
Todelliset pakkausselosteet ovat laajempia ja 
yksityiskohtaisempia.




