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Tulehduskipulääkkeet käytetyimpiä kipulääkkeitä Suomessa 
 
Tulehduskipulääkkeet lievittävät tulehdusta, kipua ja kuumetta. Vuosittain yli miljoona suomalaista käyttää 
tulehduskipulääkkeitä erilaisiin akuutteihin ja kroonisiin kiputiloihin sekä tulehduksiin. 
 

 Tulehduskipulääkkeitä käytetään yleisimmin pään- ja hammassäryn, kuukautiskipujen, vamma- ja 
leikkauskipujen sekä tuki- ja liikuntaelinten kipujen ja sairauksien hoidossa. (Helpotusta kipuun ja flunssaan) 

 

 Tulehduskipulääkkeet estävät tulehduksen välittäjäaineiden tuotantoa. (Terveyskirjasto) 
 

 Tulehduskipulääkkeisiin kuuluvat muun muassa ibuprofeeni-, ketoprofeeni-, naprokseeni- ja 
asetyylisalisyylihappovalmisteet. Suomessa käytetään eniten ibuprofeenia. (Helpotusta kipuun ja flunssaan) 
 

 Noin kolmannes tulehduskipulääkkeistä hankitaan ilman reseptiä. (Terveyskirjasto) 
 

 Naprokseenia on saatavilla itsehoitolääkkeenä Ruotsissa, Norjassa, Isossa-Britanniassa ja Hollannissa.  
Diklofenaakkia saa apteekeista ilman reseptiä Ruotsissa, Norjassa ja Hollannissa. (Fimea) 
 

 Tulehduskipulääkkeiden käyttö kasvaa iän myötä. Noin 60 % tulehduskipulääkkeiden käyttäjistä on naisia. 
(Käypä hoito) 

 

 Tulehduskipulääke suositellaan otettavan nopeasti imeytyvänä tablettina tai kapselina. Muita vaihtoehtoja 
ovat esimerkiksi ruiskeet, peräpuikot ja iholle siveltävät valmisteet. (Terveyskirjasto) 

 

 Tulehduskipulääkkeitä ei tule sekoittaa parasetamoliin, joka myös poistaa kipua ja laskee kuumetta. Se ei 
kuitenkaan hillitse tulehdusreaktioita. (Fimea) 

 

 Tulehduskipulääkkeiden yleisimmät haittavaikutukset ovat vatsavaivat, ihoreaktiot sekä turvotus ja 
verenpaineen nousu. (Käypä hoito) 

 

Lähteet ja lisää tietoa: 
 Apteekeissa saatavilla oleva Orionin esite ”Helpotusta kipuun ja flunssaan”  

 Terveyskirjasto http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=khp00036 

 Terveyskirjasto http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=kha00060 

 Käypähoito http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi39001 

 Fimea: Itsehoitolääkevalikoima Suomessa nyt ja tulevaisuudessa 
http://www.fimea.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/fimea/embeds/fimeawwwstructure/28255_Itseh
oitolaakevalikoima_Kurki_final.pdf 

 Fimea: Kansallinen Itsehoitolääkeohjelma, Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 1/2015   

 http://www.fimea.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/fimea/embeds/fimeawwwstructure/28244_KAI_
1_2015.pdf 

 Fimea: Hyvä paha parasetamoli http://sic.fimea.fi/1_2012/hyva_paha_parasetamoli.aspx  
 

 

 

 

 

Orion on suomalainen lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa 

ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä 

hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä 

hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2014 oli 1 015 miljoonaa euroa, 

ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 500 henkilöä. Orionilla on tuotantoa Suomessa kuudella paikkakunnalla: Espoossa, Turussa, Kuopiossa, Salossa, 

Oulussa ja Hangossa. Orion on suomalainen avainlippuyritys ja merkittävä veronmaksaja; vuonna 2014 palautui noin 113 miljoonaa euroa erilaisina veroina 

takaisin yhteiskunnan hyvinvointiin. 
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