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KOIRIEN tuntema kipu on yleistä, mutta 
kivun havaitseminen voi olla vaikeaa. 
Akuutin kivun hoitaminen on tärkeää, 
jotta kipu ei kroonistu. Omistaja ei vält-
tämättä huomaa koiransa kipua sen jat-
kuessa pidempään, jolloin eläinlääkärin 
rooli kivun tunnistamisessa korostuu.

Koiran kivun voi havaita muutoksista 
käyttäytymisessä. Koira voi muuttua 
aggressiiviseksi tai päinvastoin masen-
tuneeksi. Kivun yhteydessä esiintyy 
usein ruokahaluttomuutta, alistumista 
sekä jatkuvaa kipeän kohdan kosket-
telua. Varsinkin raajojen kiputiloissa 
koira saattaa kieltäytyä liikkumasta tai 
liikkuminen on vaikeaa. Koira saattaa 
reagoida kipuun myös erilaisilla asen-
noilla, esimerkiksi vatsakipuisen koiran 
voi tunnistaa ”rukousasennosta”. Erit-
täin kipeä koira voi äännellä ja sen kyy-
neleiden tuotanto voi lisääntyä. 

Koirille on käytettävä ensisijaisesti 
niille tarkoitettuja ja kyseiseen käyt-
tötarkoitukseen hyväksyttyjä lääk-
keitä. Eläinlääkäri voi omalla vastuul-
laan määrätä myös toiselle eläinlajille tai 
ihmisille tarkoitettua lääkevalmistetta. 
Farmaseutti ei voi myydä koiran lääkit-
semiseen ihmisille tarkoitettuja kipu-
lääkkeitä.

Koiran lääkitys
Loxicom-purutabletin vaikuttava aine 
on meloksikaami, jota on yhdessä table-
tissa yksi milligramma. Meloksikaami 
on oksikaamien lääkeryhmään kuu-
luva tulehduskipulääke, joka estää pros-

taglandiinisynteesiä ja saa siten aikaan 
tulehdusta ja kipua lievittävän vaiku-
tuksen. Loxicom-purutableteilla hoide-
taan koiran kipua ja tulehdusta akuu-
teissa ja kroonisissa tuki- ja liikuntaeli-
mistön sairauksissa. 

Kuusikiloiselle koiralle annos on 
puoli purutablettia kerran vuorokau-
dessa. Lääkkeen voi antaa ruoan kanssa 
tai tyhjään mahaan. Puolikas tabletti 
säilyy ennallaan 24 tuntia, ja ne tulee säi-
lyttää läpipainopakkauksessa. Tabletit 
ovat maustettuja, joten useimmat koirat 
ottavat sellaisen mielellään. 

Meloksikaamin tyypillisiä haittavai-
kutuksia ovat ruokahaluttomuus, oksen-

telu, ripuli, veri ulosteessa sekä muut 
GI-kanavaoireet. Jos haittavaikutuksia 
ilmenee, hoito on lopetettava ja keskus-
teltava eläinlääkärin kanssa hoidosta.

Koiran ruumiinpaino vaikuttaa eli-
mistön perusmetabolian eli perusai-
neenvaihdunnan nopeuteen, mutta 
painon ja metabolianopeuden välinen 
suhde ei ole lineaarinen. Lääkeaineen 
annos painokiloa kohti voi olla erilainen 
erikokoisille koirille. Loxicom-puru-
tabletteja voidaan antaa yli neljä kiloa 
painaville koirille. Kevyemmille suosi-
tellaan koiralle tarkoitettua meloksikaa-
mioraalisuspensiota. 
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Asiakkaalle 
kerrottavia  
asioita:
 
› Anna puolikas purutabletti  
 koiralle kerran päivässä.

› Lääkkeen voi antaa ruoan  
 kanssa tai tyhjään mahaan.

› Tyypillisiä haittavaikutuksia  
 Loxicomilla ovat  
 oksentelu, ripuli, ruoka - 
 haluttomuus ja veri  
 ulosteessa. Jos haitta- 
 vaikutuksia ilmenee, lopeta  
 lääkitys ja ota yhteys  
 eläinlääkäriin. 

› Seuraa koiran käyttäyty- 
 mistä ja erityisesti sitä,  
 helpottaako ontuminen.

› Puolitettua tablettia voi  
 säilyttää 24h tabletti- 
 pakkauksessa.

› Samaa lääkettä ei voi antaa  
 pienemmälle koiralle.

› Ei ihmisten kipulääkettä  
 eikä muitakaan ihmisille  
 tarkoitettuja lääkkeitä  
 koiralle. Suomessa ei ole  
 saatavana ilman reseptiä  
 eläinten kipulääkkeitä.

› Vain eläinlääkäri voi  
 määrätä koirille lääkkeitä.  
 Jos epäilet, että koirallasi 
 on kipuja, käytä se  
 mahdollisimman pian  
 eläinlääkärissä.

Toimintaa korona-ajan 
haasteissa

O lemme hyvin poikkeuksellisen toimintavuoden lop-
pupuolella. Koronan aiheuttamat monet rajoitteet 
kokoontumisessa ja riskiryhmiin kuuluvien huomioi-
minen toiminnassa ovat haastaneet vanhat toimin-

tatapamme. Valtava digiloikka on tapahtunut lyhyessä ajassa, ja 
uudet toimintamallit ovat olleet jo jonkin aikaa käytössämme. 
Kokoukset ja palaverit Teamsin ja Zoomin välityksellä ovat olleet 
monille etätyötä tekeville arkea jo keväästä asti.

Myös järjestötoiminnassa on otettu käyttöön uusia toimintata-
poja. Aluetoiminnassa olemme usein pitäneet kokouksia Teamsin 
välityksellä. Jos aluejohtoryhmässä on vain muutama jäsen, myös 
videopuhelu on ihan kätevä lyhyeen kokoukseen. Se on oiva keino 
saada asiat hoidettua, mutta kasvokkain tapahtuvaa kokousta-
mista se ei täysin pysty korvaamaan. Meillä on tarve kuulua sosiaa-
liseen verkostoon, joka myös alueverkosto on. Etäkokouksessa 
ei tule vaihdettua niitä kahdenkeskisiä epävirallisia kuulumisia 
eikä jutusteltua viimeaikaisia tapahtumia samalla tavalla kuin 
face-to-face-tapaamisissa.

Farmasialiitto on lisännyt verkossa tapahtuvaa toimintaa. Kou-
lutusta on järjestetty webinaareina enenevässä määrin. Webinaarit 
ovat olleet suosittuja, ja monet kurssit ovat täyttyneet nopeasti. 
Toiveissa olisikin saada webinaareihin lisää aloituspaikkoja. Olisi 
tärkeää, että kaikki halukkaat pääsisivät kouluttautumaan.

Kevätedustajiston kokous siirrettiin pidettäväksi vasta elokuun 
lopulla pääosin etäyhteydellä. Kokouksessa vahvistettiin tilin-
päätös ja myönnettiin vastuuvapaus sekä merkittiin tiedoksi päi-
vitetty toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle. Viime vuoden toi-
mintakertomus hyväksyttiin pienin muutoksin.

Kulujen säästyminen liiton toiminnassa on myös merkittävää, 
kun matka- ja majoituskulut jäävät minimiin. Näiden kertyneiden 
säästöjen kohdentaminen toimintaan, joka on suunnattu jäsenis-
tölle, on huomioitava jatkossa. Jäsenmaksuihin ei ole kaavailtu 
muutosta ainakaan toistaiseksi.

Aluetoiminnan kehittäminen vastaamaan korona-ajan haastei-
siin on liitossa jo huomioitu. Koulutustallenteet ovat luennoitsijan 
kanssa niin sovittaessa kaikkien alueverkostojen valtakunnalli-
sessa käytössä tietyn ennaltasovitun ajanjakson.

Aluejohtoryhmässä toimiminen on näköalapaikka alaamme, 
ja siellä pääsee verkostoitumaan kollegoiden kanssa. Toiminnan 
pääpainopistealueet ovat koulutuksissa ja virkistäytymisessä. Jos 
sinulla on ideoita näistä aiheista, ota yhteyttä haluamaasi alue-
verkostoon, sillä suunnittelemme parasta aikaa ensi vuoden toi-
mintaa. 

KATJA TANSKANEN
Suomen Farmasialiiton edustajiston puheenjohtaja

ASIAKAS APTEEKISSA ?Koiran kipulääkitys
Nuori nainen saapuu apteekkiin huolestuneen näköisenä. Hänen 
koiransa liukastui aamulla ja alkoi ontua jalkaansa. Asiakas käytti 
koiraansa eläinlääkärillä, ja koiralle määrättiin tulehduskipu-
lääke Loxicom vasemman takajalan venähdykseen. Kuuden kilo-
gramman painoiselle koiralle on määrätty puolikas 1 mg:n puru-
tabletti kerran vuorokaudessa. Asiakas kysyy, voisiko hän jatkossa 
tapaturmien sattuessa ostaa koiralle apteekista ilman reseptiä saa-
tavaa lääkettä tai antaa jotain ihmisille käytettävää kipulääkettä. 
Asiakkaalla on myös toinen 1,5 kilogrammaa painava koira, ja hän 
miettii, sopiiko sama kipulääke myös pienemmälle koiralle.  

PUHEENJOHTAJISTOLTA

Asiakas apteekissa -palstaa kirjoittavat Itä-Suom
en yliopiston farm

asian opiskelijat lääkehoito- 
opintojakson kotitenttinä. Asiasisällön tarkastavat opintojakson opettajat FaT Kirsti Laitisen johdolla.

Palstalla vuorottelevat puheenjohtajat.

Farmaseutti  
ei voi myydä koiran  
lääkitsemiseen  
ihmisille  
tarkoitettuja  
kipulääkkeitä.


