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Lääkevalmisteen nimen tarkoi-
tuksena on lääkevalmisteen 
tunnistaminen ja erottaminen 

muista kaupan olevista lääkkeistä. 
Nimi voi olla joko keksitty nimi tai 
lääkeaineen nimi yhdessä tavaramer-
kin, valmistajan, myyntiluvan haltijan 
tai edustajan nimen kanssa. Lääkeval-
misteen nimeen liitetään myös vah-
vuus ja lääkemuoto.  

Kun kyseessä on keksitty nimi, sen 
tulee olla selvästi erotettavissa niin 
puheessa (puhelin) kuin kirjoituk-
sessa (käsinkirjoitus). Pääsääntöises-
ti erotettavuus edellyttää vähintään 
kolmen kirjaimen eroa toisen myyn-
tiluvallisen valmisteen nimeen. Lää-
kevalmisteen nimi ei saa olla mark-
kinoiva tai harhaanjohtava. Keksitty 
nimi ei saa myöskään viitata harhaan-
johtavasti lääkkeen käyttötarkoituk-
seen tai tehoon. 

Jos on syytä epäillä, että lääkevalmis-
teen nimi voi aiheuttaa sekaannusta, 
nimen erotettavuus ja nimeen liit-
tyvät mielleyhtymät tulisi varmistaa 
terveydenhuoltohenkilöstöllä ja poti-
lailla tehdyin käyttäjätutkimuksin. 

Lääkevalmisteen nimi tulee olla pak-
kauksessa tarpeeksi isolla ja selkeällä 
kirjasintyypillä. Tumma teksti erottuu 
parhaiten vaaleasta taustasta. Saman 
lääkevalmisteen eri vahvuudet tulisi 
erottaa käyttäen värejä tai esimerkiksi 
väreihin perustuvia palkkeja. 

Lääkepakkauksen ulkoasun 
tulee erottua muun muassa 
elintarvikkeista

Lääkepakkausten erotettavuudes-
sa voidaan käyttää keinoina muun 
muassa taustan ja tekstin värejä, teks-

kuvioita. Myyntiluvan tai rekiste-
röinnin haltijan käyttäessä lääkepak-
kauksissaan yhtenäistä yritysmuo-
toilua tulisi eri lääkevalmisteiden ja 
vahvuuksien pakkausten erotettavuus 
varmistaa. Turvallisuuden vuoksi 
lääkepakkausten tulisi olla selkeäs-
ti erotettavissa myös elintarvikkeista 
ja makeisista. Liian railakasta kuvien, 
erilaisten kuvioiden ja värien käyttöä 
ei näin ollen hyväksytä.

Fimea ei voi yksin päättää kaik-
kien lääkevalmisteiden nimistä ja 

pakkauksista. Osa lääkevalmisteis-
ta saa yhteisen myyntiluvan koko 
EU-alueelle. Tällöin valmisteen 
nimen täytyy olla hyväksyttävis-
sä kaikissa jäsenmaissa. Suomessa 
on myös paljon yhteispohjoismaisia 
pakkauksia, jolloin on päästävä yh-
teisymmärrykseen lääkevalmisteen 
nimestä ja pakkauksesta muiden 
Pohjoismaiden kanssa. •

Yhdenmukaiset lääkepakkaukset ja lääkkeiden toisiaan muistuttavat nimet 
voivat aiheuttaa hoitovirheitä. Lääkeviranomaisten tavoitteena on torjua 

tätä ongelmaa arvioimalla sekä lääkevalmisteen nimi että lääkepakkauksen 
ulkoasu myyntiluvan myöntämisen yhteydessä. 

Lääkevalmisteen nimi ja 
lääkepakkauksen ulko asu

arvioidaan myyntiluvan  
myöntämisen yhteydessä
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