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KORVAUSHOITOON!

Korvaushoito on pitkäaikaista ja vaikut-

dolla tarkoitetaan psykososiaalista kun-

Metadonia sisältäviä myyntivalmistei-

pettamisen jälkeen vieroitusoireet il-

tavaa lääketieteellistä hoitoa. Korvaus-

toutusta, kuten omahoitajakeskustelu-

ta on markkinoilla useita. Useimmat

maantuvat noin 36-48 tunnissa. Aloitu-

hoitolääkitys korvaa päihteiden käyt-

ja, tarpeen mukaista psykiatrista ja te-

valmisteet ovat muodoltaan suun kaut-

sannos on 10-20mg vuorokaudessa, jon-

töä, vähentää päihdemielitekoja, tukee

rapeuttista hoitoa, erityistyöntekijöiden

ta nautittavaa liuosmuotoista lääket-

ka jälkeen metadoniannosta nostetaan

pistämisestä luopumista, mahdollistaa

tutkimuksia ja palveluita sekä ryhmätoi-

tä (oraaliliuos), mutta myös tabletti-

hiljalleen niin, että aloitusjakson päätty-

muun hoidon toteutumisen sekä antaa

mintaa.

muotoista valmistetta on markkinoil-

essä annos on yleensä 60mg. Aloitusjak-

la. Oraaliliuosten vahvuudet vaihtelevat

so kestää usein noin kolme viikkoa.

mahdollisuuden kuntoutumiseen ja elämänlaadun kohenemiseen. Muulla hoi-

Tämän esitteen tarkoituksena on lisätä tietämystäsi metadonihoidosta.

välillä 0,2–10mg/ml. Useat valmisteet

Aloitusjakson jälkeen annosta nos-

sisältävät apuaineena jotakin aromia,

tetaan yksilöllisesti. Yleisimmät annok-

esim. vadelmaa tai veriappelsiinia.

set ovat 60-120 mg vuorokaudessa. Ta-

Mitä metadoni on?
Metadoni on keinotekoinen, pitkävaikutteinen opioidi (morfiinin kaltainen lää-

voitteena on, ettei vieroitusoireita esiinny. Tietyissä tilanteissa veren metadonipitoisuus voidaan tutkia.

ke), joka hajoaa elimistössä hitaasti. Me-

Korvaushoitolääkkeen valinta

tadoni vaikuttaa aivojen opioidiresepto-

Korvaushoitolääkkeen valinta perus-

rien kautta.

tuu yksilölliseen arvioon ja hoitopaikas-

Annostus ja antotapa

sa tulee olla valmius sekä buprenorfiiniettä metadonikorvaushoitoon. Metado-

Yleensä korvaushoidossa käytetään

ni koetaan yleisesti tukevampana ja voi-

oraaliluoksena olevaa metadonia, joka

makkaammin päihdemielitekoja vähen-

otetaan kerran päivässä. Huippupitoi-

tävänä vaihtoehtona, joka tukee pistämi-

suus saavutetaan 2-3 tuntia lääkkeen ot-

sestä luopumista. Metadonilla ja bupre-

tamisen jälkeen. Metadonin käytön lo-

norfiinilla saadaan vastaavilla annoksil-

la yhtä hyvä hoitotulos. Metadoni on ar-

keet ole lasten ulottuvilla eivätkä näky-

vioitu sinulle sopivimmaksi.

villä. Kotilääkkeet tulee säilyttää lukit-

Yliannostuksen merkkejä

tavassa lippaassa.

• hengitysvaikeus

Minkälaisia haittavaikutuksia
metadonilla on?

Jos metadonia annetaan henkilölle,
joka ei ole opioidiriippuvainen eikä kestä

• äärimmäinen väsymys, pyörtyily,
tajuttomuus

Metadonihoidon haittavaikutukset ovat

opioidien vaikutuksia, saattaa aiheutua

• pupillien voimakas supistuminen

yleensä samantyyppisiä kuin muilla-

mahdollisesti kuolemaan johtava hengi-

• lihasheikkous

kin opioidilääkkeillä. Tavallisimpia hait-

tyslama korvaushoitoannosta pienem-

• ihon kylmyys ja tahmeus

tavaikutuksia ovat väsymys, ummetus,

mälläkin lääkemäärällä.

• sydämen lyöntitiheyden

huimaus, pahoinvointi ja hikoilu. Lisäk-

Tällaisessa tilanteessa täytyy ottaa

si on kuvattu mm. seksuaalisia toimin-

yhteys lääkäriin, päivystykseen, päivys-

tahäiriöitä. Hampaiden reikiintyminen

tysapuun (puh. 116 117) tai Myrkytystie-

on voinut alkaa jo ennen korvaushoitoa,

tokeskukseen (puh. 0800 147 111) ris-

mutta opioidit saattavat myös vähen-

kin arvioi-miseksi ja ohjeiden saamis-

tää syljen erittymistä ja tästä syystä hy-

ta varten. Henkeä uhkaavissa tilanteis-

vä suuhygienia on erityisen tärkeää. Li-

sa (esim. hengitysvaikeus, tajuttomuus,

säfluorin käyttö lääkkeenoton jälkeen on

halvausoireet, äkillinen kouristelu) soita

suositeltavaa. Metadoni saattaa pidentää

hätänumeroon 112.

sydämen johtumisaikaa ja siksi sinulta
otetaan sydänfilmi (EKG).
Monet haittavaikutukset vähenevät viikkojen kuluessa, mutta esim. ummetusta saattaa esiintyä pitkäaikaisesti.

hidastuminen, matala
verenpaine, sydämen rytmihäiriö
• vakavissa tapauksissa kuolema

Vaikka yliannoksen ottanut henkilö
aluksi kokisikin olonsa hyväksi, hänellä
voi olla opioidimyrkytys, joten kannattaa
olla yhteydessä mainittuihin tahoihin.

Mahdollisista haittavaikutuksista kan-

Autoilu ja metadoni

nattaa kertoa hoitajille ja lääkärille, jot-

Metadoni saattaa aiheuttaa uneliaisuut-

Kipu ja kivunhoito

Yhteisvaikutukset

ta voidaan löytää tilanteeseen ratkaisu

ta, huimausta tai heikentää ajatteluky-

Pitkäaikaisen kivun hoidossa nykyiset

On tärkeää, että kerrot korvaushoito-

ja saavuttaa sinulle mahdollisimman hy-

kyä, erityisesti hoidon alkuvaiheessa.

suositukset korostavat muiden kuin opi-

paikassa muualta (esim. terveysasemal-

vä tilanne.

Hoidon alussa ei tule ajaa autolla eikä

oidien ensisijaisuutta. Vain vähemmistö

ta) saamastasi lääkehoidosta. Jos sinulle

käyttää koneita ennen kuin vakaa tila on

pitkäaikaisesta kivusta kärsivistä hyö-

määrätään muualta lääkkeitä, pitäisi si-

saavutettu eikä sinulla ole oheiskäyttöä.

tyy opioidilääkityksestä niin, että kipu

nun kertoa korvaushoidosta. Tämä kos-

Apua on hälytettävä, jos olet ottanut lii-

Rauhoittavat lääkkeet korostavat meto-

lievittyy ja toimintakyky paranee. Kor-

kee myös ilman reseptiä saatavia lääk-

an suuren annoksen lääkettä tai jos

dinin vaikutuksia. Vaikutuksia voi esiin-

vaushoidossa ollessasi riittävä äkillisen

keitä. Jotkut yhteisvaikutukset ovat vaa-

esim. lapsi on vahingossa niellyt lääket-

tyä, vaikket niitä itse havaitse. Ajokyvyn

kovan kivun (esim. leikkauksen jälkei-

rallisia, mutta useimmiten yhteisvaiku-

tä. Pienikin annos voi olla lapselle tap-

ja koneiden käyttökyvyn palautuminen

sen kivun) lievitys saattaa yhteisvaiku-

tukset ovat oikealla annostuksella hal-

pava. Korvaushoidossa ollessasi velvol-

on yksilöllistä ja sen arvioiminen kuu-

tusten takia edellyttää kivunhoidon eri-

littavissa, jos lääkäri saa ajoissa tiedon

lisuutesi on varmistaa, etteivät kotilääk-

luu lääkärille.

tyisosaamista.

kaikista käytössä olevista lääkkeistä.

Yliannostus

LOPUKSI

Alkoholi, bentsodiatsepiinit
ja muut päihteet yhdessä
metadonin kanssa

Raskaus ja imetys

Päihteiden käyttäminen korvaushoito-

kalla. Raskaussuunnitelmista kannattaa

lääkkeen kanssa saattaa olla vaarallista.

puhua hoitopaikassa jo ennalta. Tavoit-

Vaarallisinta on yhdistää rauhoittavat

teena on turvata sikiölle ja syntyvälle

Korvaushoito on pitkäaikainen, jopa elinikäinen hoito. Jos kuitenkin joskus haluat

lääkkeet, unilääkkeet, muut opioidit, al-

lapselle mahdollisuus turvalliseen kehi-

lopettaa korvaushoidon, keskustele asiasta hoitajan ja lääkärin kanssa niin, että lo-

koholi tai gamma (tai lakka) metadonin

tykseen ja kasvuun. Metadoni- tai bup-

pettaminen voidaan suunnitella huolellisesti. Lisätietoja korvaushoidosta saat mm.

kanssa. Korvaushoitolääkitys voi osal-

renorfiinihoitoon ei ole liitetty epämuo-

Mielenterveystalosta www.mielenterveystalo.fi/oppaat

la potilaista aiheuttaa muistiongelmia.

dostumariskiä. Buprenorfiini- ja meta-

Myös muu lääkitys kuin korvaushoito-

donikorvaushoidossa oleva saa imettää,

lääkitys sekä erityisesti päihdekäyttö

jos ei ole muita imetyksen vasta-aiheita,

voivat aiheuttaa muistiongelmia.

päihdehoitokontakti on riittävä ja lap-

Päihteitä käyttävän raskaus on aina riskiraskaus, jota seurataan äitiyspoliklini-

si on lastentautien yksikön seurannassa
(Huumeongelmaisen Käypä hoito -suositus 12.4.2018).

Lisätietoa
korvaushoidosta
saat mm. Mielenterveystalosta.
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