
■ -

itAMB 
Kielletyt aineet 
ja menetelmat 
urheilussa 2021 

KAMU - puhlaan urheilijan kaveri 
Suomen urheilun eeltinen keskus SUEK ry 
suek.fi · # uhtaastiparas · @suek_fincis 

� 
,....:,,,, SUEK 

URl-l!;:IL IJA 

Kerro aina laakarissa, eUa kuulul dopingvalvonnan piiriin. 
Tarkisla aina myos ilse kayUamiesi laakkeiden sal litlavuus. Mikali sai
ras\ut ulkomailla, larkisla laakkeesi joko Maailman anlidopingloimislo 
WADAn fue!telosla lai kyseisen maan anlidopingorganisaalion inter
nelsivuilta. 
Hae erivapau!la, jos tarvitsel sairaulesi hoitoon urheilussa kielleHya 
aineUa lai menelelmiia. 
Tarkista aina ennen kansainvalisia kilpailuja. hyvaksyva\ko kisajarjesla
jal erivapaulesi. 
Ole larviUaessa yhleydessa SU E;:Kiin, mikali el loyda lieloa edellamai
niluilla lahoil\a. 
Muista, eHa olel i!se aina vasluussa siiU, mila elimislosliisi loylyy. 
vaikka et tarkoiluksellisesli kaytlaisikaan urheilussa kiellellyja aineita tai 
menetelmia. 

KAMU-MOBI I L ISOV!;:LLUS 

Kiellelyt Aineel ja  Menelelmal Urheilussa eli KAMU-mobiilisovel!us on 
ladaltavissa suomeksi. ruolsiksi ja englanniksi Android ja iOS laiHeille. 
Haku pohjauluu Laakelielokeskuksen luelleloihin ja siina on vain Suomesla 
saalavia resepli- ja ilsehoilolaakevalmisleita. KAMUa paivitetaan saannol
lisesli uusien markkinoille tulevien laakevalmisleiden osalla. Mikali haeHua 
laakevalmislelta ei loydy, lulee urheilijan olla yhteydessll SUEKiin. 

Suomessa ja ulkomailla saallaa olla samannimisia laakevalmisleila, jotka 
sisallaviil eri laakeaineila. KAMU-laakehausla ei siksi lule larkistaa 
ulkomailla hankiHujen laakkeiden salliHavuutla. 
KAMU-mobiilisovelluksessa on myos linkkeja eri 

i
maiden laakehakuihin. Urheilija on aina ilse vasluussa 
siita

'. 
milii �•��n elimislosliiiin loylyy mahdollisessa KAM dopingtes!issa. 
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PUl-!TAASTI PARAS -Vl;:RK KOKOULUTUS 

Puhlaasli paras on verkkokoululus. jonka avulla urheilijal j a  heidan lukihen
kilOnsa voival oppia ja varmistaa lietonsa antidopingasioista. Koulutuksen 
sisallo perusluu antidopingsaannos\oihin. Koulutuksen voi suorittaa kaleviisli 
osoiHeessa puhlaasliparas.fi juuri silloin kuin parhaiten sopii. 

Koululuksen suoritlamisesla saa diplomin. Kuvaa diplomisla kannaHaa jakaa 
er.imerkiksi sosiaalisen median kanavilla. 
Diplomikuvan jakaminen on vahva kannanotlo 
puhlaan urheilun puolesta! PUl-4T/\STI 

PARAS 

Tama o n  pikaopas yleisimmisla laakeaineryhmisla. Pikaopas sisollaa myos 
esimerkkeja yleisimmisla Suomen apleekeissa myynnissa olevista kiellelyisla ja 
sallituista laakevalmisleisla, eikii ole liiydellinen luettelo. Urheilijan vasluulla on 
aina tarkistaa voimassa olevasla lueltelosla laakkeiden ja menelelmien salliHa
vuus. Ajanlasaisin lie.lo on SUE Kin inlernetsivuilla suek.fi. 

ASTMALAAJ(K�E:T 

m!ii!il 
Salbutan:o!, keuhko,nh.ab,1[:0,11�· • 
{e!.•111. A11ornir0 • , Bu .. cntof ' " , Vertol1nc' ' )
Su!rr.ctcrdi keuhkoinhala'ltlolria' 
(esim. Salnumi-. • •. Seret.de' \ SereYer.l . .  ) 
l=ormoleroli ke11hko1nh,1laatio1m.:t • 
(e!trm. Bulomix' · .  l=" lutiforrr' ' . rormoterol"' 
lnnm·.t;r' ' , OJ1.1� · ' . Symbicod • • )  
V,ianlcroli kc-uhkoinhala.,tioina • • 
(es1m. Rel·1,lr0 0 ) 
GlukokortrLoid1t icuhko1rhub,1!,01nJ 
{cs,m. Ake�co. Beclomet. J: i,otidc. Pu!m;cort) 
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��\�:��-;..1r���-�;-�:�t�1:��:
)
�--

♦ Jos hoitooo ei l6ydy $al!iltua vaihtoe-htoa ja 
toytyy koyllM IMkevalmistel!a, joka .isal!aa 
urheilussa kielletlya ainelta, kayt6lle tulee hakea 
erivapautta. 
•• Tatkisla sa\littu enimmSis.innostu!. woro'kau
dessa SUE:Kin internelsivuiha. 
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GLUK0K0llTIK0ID[T 

mm 
Glu�olortikoidit p.1ikallisw,f ru1�keQN csim. 
11,·,..ilt:11<;1· .. -ii�e�li 
Gluk0Lonlko:d1t keuhloinh.1b..it10:,,., (c�im. 
Alvesco. Bedomel. �b:oiide, Pulmicorl) 
Glukokortikoidit paika!hsesti annost'?ltu,ria 
t?sim. ,;1!rn.1lipal. korvalrpat, nendsurHeet. 
1hr)\'Oilf"11I 

13!12N■ll�i1-13hillihM 
Glukokortikoidit ruiskeena lihakseen• 
lai suonensisiiisesli' 
Glukok�;1;k�;Ji

!
I.;;;;;1�i;;;71�6J;\i�i;;T 

(esim. i;:ntocorl° , Medrol ", Prednisolon ·, 
_Dre4,:ii�on") _ __ ... , . . ..... _. ___ _ 
Glukokortikoidit pecapuikloina ja 
peraruisk�i. n_a· 

RUNSSALMKK�n 

mm 
Tu!ohdu·;kipulJ:ikL.ccl j.1 oar,1�d;:1mol: (i.. :m1. 
Bur,m.>. lbuxin. Kcforin. Pumo!, PanJdd} 
N,m,in tuUo;:,wlt:t h,:-lpoft:tv.1l n�roii$11 1hlP.el 
(es·1m. N.:isol;n. OtrJ1.-in) 

lifllk·!l■IJ�it·i31@11ihM 
Pseudoefedriint (esim. Aerinazo•. Cirrus• 
Du,d"), kaylto tulee lope!!•• vohinlaan 24 
tuntia ennen seuraavaa kilpailua. K.ayta vain 
suositclluin annosluk.sin. 

��;��!J.;!�;:�1�:t,tt��·;;n :) 

KIPULMKK�n 

mm 
Oiklofcma.ilJi {osim. 01clorr.e,:. ( ... t,tif�, ... 
Dual. Vohm en) 
lbuprofern, {f'ls,m. Bur,-,n-,. lbum<'!tiri . lbu�L 
lbuxin) 
Ketoprnreeni fo_�ini . _ _ Kc_to. K�to,_,n , 0..-ud,s) 
Kod�;in1 • D.,r.\�l"larrol1 (.,..s n,. Ptmacod. 
P,1r,:im,,x·Coct) 
Naprok:.ccni (c�im. N::ipromctln, Napro,cen. 
Pronax�n. V.mo·,o} 
P.'lr;1-.et,1mo!i (Po:.i111. D.,mol. D:in:tdd, 
D,:ir,,:r.,b,. Dinf>I() 

13112·ill■l�it!311Hih@ 
Hu':!maa'.'!ut k1P.ul,ukkeet mm__ 
Buprcnor�1nr � (es,m. Buprenorph1ne• . 
Norspan-_ Temoesic•) 
i::�-�-t";.nyyl;• (.,;;,,. Al,�1;�1-�;;;i;;�yi•. 

�t;[{�:J•·r;;;;;;:·o;���;• . O;r�;;;;•: 
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8NT!_l'l_l00TIT 

mm 
KoiLki Suomcs:;a m.,,Umo:11.i ol<:vill .:inbb1.:io 
lil oval sallittuja. 

ALLi;RGJALAAKK�n 

mm 
GlukoL.ortikoid•nent.1·,u1hLect (e!>ini. A,·;m,y:.. 
Dym:sta. FlixonJH!. l'JdO:.dCOd. t'Jascnex) 
Antil,i�laniinlt (e!.im. Acrit..,15.. 1-btcc. Lor.1l,1 
d,n. Xy,al . Z) ,tee) 
Silmattpal (Lecrol;• n. Li .o!.lin. Lomudal, 
Ohan CC. Zad,!en) 

13192·31!1Wit!3ii■lii1M 
Pseudoefedriini • (esim. Aerinaze•. Cirrus• , 
Duacr): k8yHO lulee lopettaa vahintaan 24 
tunlio cnncn scuraavaa kilpailua. Kayla vain 
suositelluin annostuksin. 

ttt:i���ik�d�1-:bf ;-l:r�:;---�-P.�l.i.J�.�r).
(esim. Medrol •. Prednisolon•, Prednison"), 
ruiskeena t���-��_en • tai ��!'.)nt;��i�5isesli' 

El-!KAISYVALMIST�E:T 

m!ii!il 
Ka:kki Suo�5� markL-,no,l!a o!e\,1t ehL1i5,y
valm1steet o .. cit s.:tlliHuj,1 , 

• Jos hoitoon ei loydy salliltua vaihloehloa ja 
ltiytyy kayHaa laakevalmisletta, joke .sisiltaa 
urheiluua kicllettya 11:inetla, kaytelle tu lee hake.11 
erivapautta. 
•• Tarkista sallittu enimmlisannoslus vuorokau· 
.J-��- C::I JC-11.,._ .,..,.,. .. ,,,1 .. :,,.,:1♦,. 

�RIVAPAUS URl-l� ILIJAN LAAKITYKS�SSA 

Urheilijalle voidaan myllnHia hakemuksesla erivapaus kaytlaa urheilussa 
kielleHya ainella ja/lai menelelmaa, jos WADAn krileeril erivapauden 
myllntamiseksi layllyvat. l:::rivapauHa haelaan Erivapaushakemuslomakkeella 
(Therapeulic Use l:::xemplion TUE Applicalion l=orm), jonka liilleena lulee 
loimillaa diagnoosin vahvislaval sairauskerlomuksel ja tulkimusluloksel. 
Kansainvalisen lason ja kansainvalisiin urheilula-
pahlumii� osallisluvien urheilijoiden tulee selvilli!a 
ennakkoon erivapauskaylanlcl kansallisesla lajiliilosla. 
Tarkal ja paivilelyl ohjeel erivapausmenellelysla 
seka Erkka-erivapauskone oval SUl:::Kin internelsi· 
vuilla osoitteessa suek.fi . 
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RAVI NTOLISAT 

Ravinlolisal oval elinlarvikkeila, joiden \arkoituksena on taydenlaa lerveen 
ihmisen 1uokavaliola. Ni iden kooslumus on harvoin laysin lunneltu ja ne voiva! 
sisaltM urheilussa kiellellyja aineila. SUEK ei yllapida ravinlolisisla luelleloa, 
jossa ne olisi luokileltu joko kiellelyiksi lai salliluiksi. 

Valla epiimaaraisisla lahleisHi hankiHuja ravintolisia. 
Muisla, ella olel aina ilse vasluussa mahdollisesla posi\iivisesla 
lesli\uloksesta. 

I LMOITA URI-Ji;:I LUR I KKOMU KSISTA 

Jokaisella on oikeus ilmoiHaa. jos epailee doping-, kilpailumanipulaalio- lai 
katsomolurvall isuusrikkomusla. 1 LMO.palvelussa voil tehda ilmoiluk-
sen urheilijan tai muun toimijan epBeeUisesta toiminnasta esimerkiksi 
htiirinnasla, nimellomasli lai nimellasi. llmoiluksesi sisallo kasilellaan 
luollamuksellisesli. Kaikki saalu lielo analysoidaan mahdollisia jalkoloimen• 
pilei!a varlen. Puu!!umalla rikkomuksiin au lat suojelemaan urheilua seka 
turvaamaan lasavertaisel ja turvallisel lahlokohdal kaikille urheilijoille. 
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Tarkisla aina kaytlamiesi valmisleiden salliHavuus voimassa olevasla 
kiellellyjen aineiden ja menelelmien lueHelosla: 

Suomessa myynnissa oleval laakevalmislee! suek,fi ja 
puhelinneuvonla 09 3481 2020 

WADAn Kiellelyl aineel ja menelelmiil urheilussa -luellelo: 
wada-ama,org 

Urheilijan vasluulla on larkislaa kaytlamiensa valmisleiden sallittavuus 
aina ajan lasalla olevasla luellelosla. 


