
Ilman reseptiä saatavat nenähoitovalmisteet 

Lääkevalmisteet 

 
 
 

Käyttötarkoitus Vaikutusmekanismi Huomioitavaa 

Nenän tukkoisuutta lievittävät 
nenäsuihkeet ja -tipat 

Nenän tukkoisuuden tilapäinen 
oireenmukainen hoito. 

Paikalliskäytössä nenän limakalvolla 
ksylometatsoliini aikaansaa nopean ja 
pitkään kestävän verisuonisupistuksen, 
jonka seurauksena nenän tukkoisuus 
vähenee 

Hoidon kesto rajata niin lyhyeksi kuin 
mahdollista, enintään 10 vuorokauden 
ajan, ellei lääkäri määrää toisin 
 
Haittavaikutuksena voi esiintyä nenän 
limakalvon kuivumista 
 

Kortikosteroidia sisältävät 
nenäsuihkeet 

Aikuisten kausiluonteisen allergisen 
nuhan ehkäisyyn ja hoitoon. 

Voimakas tulehdusta estävä vaikutus 
paikallisesti nenän limakalvoille 
käytettäessä. 

Nenäsumutteen vaikutus ei ilmene heti 
hoidon aloittamisen jälkeen. 
 
Haittavaikutuksena voi esiintyä 
nenäverenvuotoa ja nenän kuivumista 

Antihistamiinia sisältävät 
nenäsuihkeet 

Kausiluonteinen ja ympärivuotinen 
allerginen nuha 

Estää tulehdusta aiheuttavien 
välittäjäaineiden vapautumista  

Haittavaikutuksena voi esiintyä lievää 
limakalvojen ärsytystä tai 
nenäverenvuotoa  

	

Ei-lääkkeelliset valmisteet 

 
 
 

Käyttötarkoitus Vaikutusmekanismi Huomioitavaa 

Nenän huuhteluun tarkoitetut 
valmisteet 

Tukkoisen nenän huuhtelu ja 
puhdistaminen  

Suolavesiliuoksella huuhdellaan nenä ja 
sivuontelot 

Voidaan käyttää päivittäin 

Nenän limakalvoja kosteuttavat ja 
hoitavat nenäsuihkeet, -tipat sekä -
voiteet 

Kuivien nenän limakalvojen 
kostuttaminen ja hoito. Esimerkiksi 
lääkehoitojen tai allergian 
aiheuttamista nenän tulehduksista tai 
hajunenästä johtuvan nenän 
limakalvojen kuivumisen ja/tai 
surkastuminen ehkäisy 

Sisältävät öljyjä sekä vitamiineja, jotka 
hoitavat ja kosteuttavat nenän 
limakalvoja sekä edistävät limakalvon 
epiteelin uudistumista 

          Voidaan käyttää päivittäin 

	

Tietoisku nenän/ ylähengitysteiden limakalvojen hoidosta 

• Nenän tehtävänä on puhdistaa, kosteuttaa ja lämmittää sisään hengitetty ilma 
• Vaurioitunut ja liian kuiva limakalvo ei suojaa epäpuhtauksilta tai ärsykkeiltä  
• Ylähengitysteiden kunnosta on ennakoivasti huolehdittava 
• Suolaliuos huuhtelua ja voide tai öljypohjaisia nenätippoja tai -sumutteita käytetään hoitamaan ja kosteuttamaan kuivaa nenää 
• Tämä tärkeää varsinkin jos taipumusta nenän karstoittumiseen, verenvuotoon ja runsaaseen oireiluun  
• Nenän limakalvojen verisuonia supistavia nenälääkkeitä ei tule käyttää kuin flunssan yhteydessä ja korkeitaan viikon ajan, ettei nenän limakalvo vaurioidu 

	

	

Takeda Oy on Takeda lääkekonsernin suomalainen tytäryhtiö. Takeda on japanilainen lääkeyhtiö, jolla on johtava markkina-asema Japanissa ja Aasiassa. Takeda 
toimii nykyisin maailman-laajuisesti yli 70 maassa ja sen liikevaihto on yli 14 miljardia Euroa. Tunnusomaista Takedalle on vahva sitoutuminen lääkeinnovaatioiden 
kehittämiseen. Tuotekehitysputkemme onkin seitsemänneksi laajin globaalien lääke-yritysten joukossa. Olemme sitoutuneet kehittämään parempaa terveyttä 
potilaskeskeisesti merkittävien innovaatioiden ja laaja-alaisen tutkimustoiminnan avulla erityisesti tulehduksellisten suolisto- ja syöpäsairauksien alueella. Takedan yli 
230 vuoden historian perustana on ollut sen suoraselkäinen ja rehellinen toimintaperiaate, jonka avulla yritys on saavuttanut nykyisen asemansa merkittävänä 
globaalina lääkealan toimijana. Lisätietoa Takeda-konsernista voit hakea nettiosoitteesta www.takeda.com. 


