


Med siktet inställt på den 
gyllene medelvägen 

E tt nytt år är här igen, och mån-
ga finländare har avgett dyra 
och heliga löften om livsstils-
förändringar och hälsosamma-

re levnadsvanor. Gymmen fylls av nya, iv-
riga kunder som bestämt sig för att inleda 
ett nytt och hurtfriskt liv. Som så många 
gånger tidigare. Ingen alkohol i januari och 
bantningsstart. Goda tankar, men hur ska 
man lyckas hålla sina löften till sig själv? 
Ofta är den gyllene medelvägen bäst. Mått-
ligare förändringar, som i de allra flesta fall 
är alldeles tillräckliga för att kroppen ska 
må bättre – och som dessutom är lätta att 
göra till rutin. 

Ett annat återkommande hett tema är 

antibiotikaresistensen. Vi vände oss till 
Finlands ledande expert på långvariga ne-
gativa effekter av antibiotika, professor 
Pentti Huovinen, för att ta reda på mer. 
Antibiotikaresistensen är idag ett växan-
de problem överallt i världen, och enligt 
senaste estimat dör också 90 personer här 
i Finland varje år på grund av infektioner 
orsakade av motståndskraftiga bakterier.

Behovet av vitamin D ger också upphov 
till hetsiga debatter. Emeritusprofessor 
Ilari Paakkari baserar sin klara uppfatt-
ning om saken på de senaste forsknings-
rön som finns att tillgå. Vitamin D är 
 oumbärligt för hälsan, och det lönar sig 
absolut att se till ett tillräckligt intag.

Med önskan om en fin start på ett nytt, friskt år
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06  Åtskilliga  
kilon lättare

  En viktnedgång är ofta den största 
tjänst man själv kan göra för sin 
kropp. En lyckad viktnedgång be-
ror på många olika faktorer, såväl 
psykiska, fysiska som sociala.

09  Bli kvitt tobaken
  Då man går in för att fimpa för gott 

är det frågan om ett stort, men 
mycket gott beslut, som med ab-
solut största sannolikhet kommer 
att förlänga livstiden.

12  Kaninmat?
  Vegetarisk kost har ökat märkbart i 

popularitet under de senaste åren. 
Då man går över till vegetarisk mat, 
gör man samtidigt en god gärning 
för både miljön och den egna 
hälsan. Kunde du tänka dig att bli 
vegetarian? 

16   Super vitaminet D
  Vår vetskap om hälsoeffekterna av 

vitamin D ökar hela tiden, konstate-
rar professor emeritus Ilari Paakkari. 

25  Vi testade: 
 2 x läppsalvor – burk eller stift?

28   Även livräddare har 
sina negativa sidor

 Hudutslag och diarré är de vanli-
gaste övergående biverkningarna 

i samband med antibiotika-
kurer, men antibiotika kan 
också orsaka mer beståen-
de biverkningar, som des-
sutom kan vara allvarliga.

SPARA PÄRMEN  
MED ERBJUDANDEN!
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Gel för behandling
av muskel- och 
ledsmärtor. Appli-
ceras på huden.

Mot smärta.

Nyhet

FRÅN APOTEKET.

Buranagel 50 mg/g är en gel för symtomatisk behandling av lokal smärta vid godartade led- och muskelskador hos vuxna och barn över 14 år. Aktiv substans: ibuprofen. Gelen 
appliceras på det smärtande området 3 gånger dagligen, i högst 5 dagars tid. Undvik att få gelen i ögonen eller på slemhinnor. Sluta använda gelen vid fall av hudreaktioner 
(t.ex. hudutslag) på området som behandlas. Kontakta läkare om symtomen blir långvariga. Tala med läkare innan du använder Buranagel om du är överkänslig mot något 
smärtstillande läkemedel, om du har magsår eller sår i tolvfingertarmen, eller om du har en ökad tendens till blödningar. Gelen får inte användas under graviditetens sista 

trimester. Läs noga igenom bipacksedeln före användning. Förpackningsstorlekar: 50 g och 100 g.
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D en allra mest betydande påfrest
ningen för hälsan och välbefinnandet 
utgörs inte av sjukdom eller livsstil, 
utan av ensamhet. Ensamhet leder 

till fysiskt illamående, tomhetskänsla och ned
stämdhet. Ensamheten inverkar också på immun
systemets funktion, på hjärthälsan och till och 
med på livslängden.

I Finland är unga mellan 18 och 24 år samt äldre 
personer de allra ensammaste. Var femte finländare 
upplever ensamhet någon gång, och var tionde ofta.

Dessutom blir man ofta lämnad ensam för att le
ta rätt på någon lösning. Man är tvungen att försö
ka hjälpa sig själv, ett steg i taget. Själv kan du hjälpa 
någon som är ensam genom att be hen komma med 
i gänget, genom att ge ett småleende, och genom att 
säga något vänligt alltid då du ser en chans till det. 
Önska glad alla hjärtans dag också till dem du tror 
kunde bli särskilt glada över detta.

Källor: Yle A2 Yksinäisyys-ilta, Åbo Universitet - Lasten ja 
nuorten yksinäisyys

Längtan efter en vän och närhet

Anne Stolt Bilder BigStockphoto

VÄNVERKSAMHET OCH HJÄLP.
Hjälp finns att få via exempelvis 

Finlands Röda Kors, Manner
heims Barnskyddsförbund, 

Svenska Pensionärsförbundet, 
Centralförbundet för De Gamlas 

Väl och kyrkans aktiviteter. P

TILLSAMMANS  
GÖR VI GOTT.

Välgörenhetsarbete är ett gott 
sätt att bli bekant med nya 

människor som har en liknan
de livssyn och ett gemensamt 
mål med en själv. Variationen 

av välgörenhetsaktiviteter 
är stor, och omfattar allt från 
grupper som stickar sockor 
till soppköer och penning
insamlingar eller insamling 
av andra gåvor till mindre 

bemedlade.

EN HOBBY GER NYA VÄNNER.
Motionsgrupper, språkkurser, 

kurser i olika hantverk och annan 
hobbyverksamhet tillför gemen
skap till de egna favoritsysslorna. 

Kurser erbjuds av bland andra 
arbetarinstituten, Marthaförbundet 

och olika föreningar.

SOCIALA MEDIER.
Sociala medier används ofta 

för att visa upp hur många 
vänner man har eller vad 

man gjorde på festen. Den 
som är ensam ser på detta 
med helt andra ögon: Jag 

har inga vänner, och igen var 
det en fest dit jag inte blev 

bjuden.
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Erbjudandet gäller  
under perioden  
11–17.2.2019 på  
alla apotek inom  
Laatuapteekit-kedjan

Vänner
är

värdefulla! tuber  
av ACOs  

handkräm  
till priset  

av en.



S å var det åter dags för den ti-
den på året då ordet bantning 
är superaktuellt. Det där om 
att inte äta mer än man 
gör av med är ett gam-

malt talesätt, som tyvärr nog 
inte riktigt stämmer, och inte 
ger önskat resultat. Däremot 
inverkar många individu-
ella faktorer på processen, 
så som förändringar i den 
hormonella balansen (kli-
makteriet och sköldkörtel-
besvär), långvarig stress och 
dålig nattsömn, långvariga in-
flammationer och delvis även 
de egna generna. Våra individu-
ella skillnader inverkar också på 
vilken bantningsmetod som funge-
rar bäst.

Livsstilscoaching – en ny melodi  
för bantningsgrupperna
Livsstilscoaching borde egentligen alltid 
ingå som en stödjande del av bantning-
en, eftersom en viktnedgång som enbart 
baserar sig på ett minskat kaloriintag säl-
lan leder till ett önskat resultat; åtminsto-
ne inte till ett långvarigt och hållbart så-
dant. Livsstilscoaching har i själva verket 
numera till största delen ersatt de bant-
ningskurser som enbart riktat in sig på 
viktnedgång. Även om livsstilscoachingen 
också ger information om näring och kost, 
är målet med coachingen en mer övergri-
pande och bestående förändring av lev-
nadsvanorna. De traditionella bantnings-
grupperna koncentrerade sig på att räkna 

Åtskilliga kilon
               lättare

Marimiina Pykälistö Bild BigStockphoto

En viktnedgång är 
ofta den största tjänst 

man själv kan göra för 
sin kropp. En lyckad 

viktnedgång beror på 
många olika faktorer, 

såväl psykiska, fysiska 
som sociala.
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kalorier, på att skilja åt ”goda” och ”onda” 
livsmedel, och på att lära sig bygga upp 
måltiderna enligt en korrekt tallriksmo-
dell, medan dagens livsstilscoaching sik-
tar på en mer individuell och medveten 
process för viktnedgång, vilken anpassas 
enligt den egna situationen. Avsikten är 
att var och en ska lära sig mer om en häl-
sosam livsstil och dessutom kunna anam-
ma detta i sin vardag.

Livsstilscoachingen består av kost-
rådgivning, psykisk coaching och ett be-
tonande av vikten av att röra på sig. Den 
psykiska coachingen griper an på inlär-
da ”sanningar” och sinnebilder gällan-
de ätande, viktuppgång och bantning, 
och ställer dessa i en ny dager. Motions-
biten består inte enbart av ett betonan-
de av motionens hälsofrämjande effekter, 
 utan man betonar även vikten av vila, åter-
hämtning och stresskontroll. Dessa är al-

la av stor betydelse också efter det att 
man lyckats tappa ett antal kilon; 

helt enkelt för att lyckas hål-
la sin idealvikt.

Livsstilscoaching ges 
både i grupp och indivi-
duellt. Coachingtidens 
längd varierar beroende 
på behov och uppsatta 

mål. För en del är det till-
räckligt med några träffar, 
medan andra kan behö-
va ett dussin. Var och en 

kan själv ställa upp sina eg-
na mål. För en del är huvud-

målet en viktnedgång, för and-
ra en mer hälsosam livsstil, och 

för en tredje grupp kanske att 
lära sig hålla sin idealvikt. 
Livsstilscoaching ges av många 

olika yrkesgrupper inom kost- och nä-
ringsbranschen, på gym och vid centra-
ler för hälsa och välbefinnande. Nume-
ra erbjuds coaching i grupp också via in-
ternet, vilket sänker tröskeln för att delta. 
De nätapplikationer som byggts upp kring 
bantning möjliggör en individuell viktned-
gång utan strikt coaching, och med tips och 
diskussioner som inte görs synliga för and-
ra. Internetgrupperna kombinerar viktned-
gång på egen hand med det stöd en grupp 
kan ge, de erbjuder mångsidig hjälp av sak-
kunniga och ger motivation via tips till 
gympa, olika recept, samt tips och råd på 
vägen mot ett hälsosammare och lättare liv.

Den absoluta förutsättningen för en 
lyckad livsstilscoaching är en brinnan-
de motivation. Ingen kan banta å någon 
annans vägnar. Privatkonsultation och 
mångsidiga sessioner som ger tips till en 
hälsosammare livsstil ökar motivationen 
ytterligare, medan internetcoachingen 
kräver mer egen aktivitet. En lyckad bant-
ning definieras som en viktnedgång på 
minst 5 %, men detta säger ändå inget om 
hur coachingen lyckats i inlärningsproces-
sen mot ett ”nytt liv”.

Kalorisnåla dieter och  
måltidsersättningar
Med en kalorisnål diet strävar man till att 
minska det dagliga kaloriintaget och lä-
ra sig nya måltidsvanor. Dessa dieter krä-
ver livsstils- och näringscoaching för att 
lyckas. De mest kända kalorisnåla dieter-
na är väl VLCD (very low calorie diet) och 
VLED (very low energy diet). Bägge dessa 
baserar sig på mycket noggrant definiera-
de portioner med ett standardiserat inne-
håll av proteiner, kolhydrater och fetter. 
Dessutom tryggas det dagliga behovet av 
vitaminer och spårämnen exempelvis ge-
nom kosttillskott eller via tilläggsämnen 
i själva måltiderna. Alla dagens måltider 
ska ersättas med dietmaten.

Kalorisnåla dieter genomförs enligt 
noggranna planer och vanligen under upp-
följning av någon sakkunnig dietist e.dyl. 
Dietperioden varar i medeltal 6–12 veckor, 
och den leder ofta till en både snabb och 
betydande viktnedgång. Viktminskning-
en baserar sig på det mycket låga kalori-
intaget (800 kcal/dag), och viktnedgången 
brukar i medeltal ligga på 15–21 kg.

En kalorisnål diet kan, i kombination 
med livsstilscoaching, vara ett mycket ef-
fektivt sätt att gå ner i vikt och minska ris-
ken för de följdsjukdomar som hänger ihop 
med övervikt. Denna diet gör också bant-
ningsstarten snabb, vilket ökar motivatio-
nen. En kalorisnål diet gör att vikten mins-
kar fort, och dessutom minskar behovet 
av medicinering vid metabola sjukdomar. 
Samtidigt förbättras också den fysiska och 
psykiska funktionsförmågan i sin helhet.

En kalorisnål diet lämpar sig däremot 
inte för den som bara har lindrig övervikt, 
den som lider av ätstörningar eller typ 1 
dia betes, den som är gravid eller ammar, el-
ler den som lider av psykiska problem. Die-
tens negativa sidor kan vara en  varierande 

Våra individuella 
skillnader inverkar också 

på vilken bantningsmetod 
som fungerar bäst.
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upp- och nedgång i vikten, osteo poros, för-
lorad muskelmassa, ätstörningar och gall-
stensbesvär. En kalorisnål diet kan också 
orsaka obalans i intaget av olika närings-
ämnen och brist på olika vitaminer och 
spårämnen, vilket kan synas som håravfall, 
sköra naglar och hudproblem, förstopp-
ning eller som en dålig andedräkt.

Det sista halmstrået  
– läkemedel och operationer
Om traditionella bantningsmetoder inte 
trots upprepade försök lett till önskat re-
sultat, och läkare konstaterar att övervik-
ten utgör en betydande hälsorisk, finns yt-
terligare två alternativ att testa: läkemedel 
och operationer.

Läkemedel rekommenderas i allmän-
het inte som förstahandsalternativ, men 
dessa kan användas i kombination med 
livsstilssanering om viktindexet ligger på 
mer än 30 och om övervikten hänger sam-
man med följdsjukdomar. läkemedel läm-
par sig endast för personer som verkligen 
är motiverade att banta.

I Finland finns idag tre olika läkeme-
del: orlistat, en kombination av naltrexon 
och bupropion, samt liraglutid. Dessa lä-
kemedel effektiverar viktnedgången med 
olika intensitet och beroende på använ-
darens individuella egenskaper, men de är 
dock bättre än placebo. Tyvärr finns ing-
en egentlig mirakelmedicin för bantning, 
 utan även dessa läkemedel kräver både 
livsstils- och näringscoaching för att fung-
era. Dessutom finns vissa begräns ningar 

för när läkemedlen kan användas, vilka 
bör diskuteras med läkare.

Bantningsoperationerna har blivit allt 
vanligare. Idag utförs cirka 1 000 sådana 
ingrepp per år i vårt land. Den mest kända 
operationstypen är gastric bypass, medan 
den så kallade bandoperationen (där mag-
säcken snörs ihop till ett timglas) i prak-
tiken numera helt glömts bort. Den tred-
je operationsmetoden, som kallas gastric 
 sleeve (magsäcken minskas till ett smalt 
rör), är också sällsynt, och man har myck-
et litet information om dess långtidseffekt.

En fetmaoperation kräver planering. 
En sådan utförs om personen nyligen i 

minst ett halvt års tid försökt gå ner i vikt 
utan att lyckas, om hen har en betydande 
övervikt, och om man kan anta att hen är 
tillräckligt motiverad för att förändra si-
na kostvanor. En operation leder vanligen 
till en viktnedgång på 35–40 kg. Även om 
bantningsresultaten huvudsakligen blir 
bestående, kommer vikten småningom 
att börja stiga inom ett par år efter opera-
tionen, då magsäcken börjar vänja sig vid 
ökade portioner. I en långvarig svensk stu-
die har man dock konstaterat att viktned-
gången fortfarande ligger på cirka 25 kg 
ännu 10 år efter en operation.

Nyttan av operationerna ligger i mins-
kade portionsstorlekar, och ofta också i 
en känsla av bättre kontroll över ätan-
det. Operationen möjliggör dessutom i 
många fall vardagsmotion, vilket ökar de 
hälsofrämjande effekterna och livskraften. 
En operation sätter också stopp för ut-
vecklingen av många följdsjukdomar som 
hänger ihop med fetma. De negativa sidor-
na är däremot risken för brist på vitaminer 
och spårämnen. Ett alltför snabbt ätande, 
för stora portioner och matens snabba 
passage genom magsäcken kan orsaka illa-
mående, svaghetskänslor och kräkningar. 
En snabb viktnedgång kan också orsaka 
gallsten. Efter operationen kan kompli-
kationer som blödningar, inflammerade 
operationssår och lunginflammationer fö-
rekomma. Dessa drabbar ungefär 10 % av 
alla som genomgår en operation, men i de 
allra flesta fall klarar patienterna av dessa 
komplikationer mycket väl. P

Skonsam hjälp  
på vägen:
ZON- OCH AROMATERAPI, aku
punktur, lymfterapi och hypnoterapi 
ger stöd för såväl bantning som vikt
kontroll. Dessa kan fungera som stöd 
vid vilken form av viktnedgång som 
helst. Dessutom är dessa skonsamma 
behandlingsformer till hjälp för krop
pens hormonella funktioner, och de 
kan öka ämnesomsättningen, lindra 
stress och förbättra sömnkvaliteten.
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A lla som någon gång rökt vet 
hur svårt det är att sluta. 
Ett rökstopp kräver både 
motivation och en otrolig 
järnvilja att lyckas. Ju fler 

goda orsaker att sluta man kan komma 
på, desto större blir motivationen. Dess-
utom lönar det sig att minnas, att redan 
den första rökfria dagen får lungorna att 
börja frigöra sig från nikotin och kolmo-
noxid. Dessutom normaliseras puls och 
blodtryck relativt fort. Efter några veckor 
börjar lukt- och smaksinnet komma tillba-
ka och andningen löpa lättare.

Reservera också tillräckligt med tid för 
projektet. Ett väl genomtänkt, litet långsik-
tigare projekt under en möjligast stressfri 
och lugn period minskar abstinenssymto-
men och hjälper en att komma bort från si-
na gamla vanor samt att upprätthålla moti-
vationen och stå fast vid sitt beslut.

Rökstopp direkt
Att sluta röka direkt på en gång är en me-
tod som passar bäst för den som inte röker 
så mycket eller som har en mycket stark 
självdisciplin. 

Denna metod funkar mångdubbelt bätt-
re i kombination med diskussionsgrupper 
där alla medlemmar delar med sig av sina 

BLI KVITT 

egna erfarenheter, sina fallgropar och sina 
styrkor. Många upplever det som en lätt-
nad att verkligen få höra att de inte är en-
samma om sina rädslor, svagheter och ti-
digare misslyckanden. Den som drar grup-
pen kan dessutom komma med input om 
rökningens risker och om nyttan av att slu-
ta. Gruppledaren kan ge praktiska tips och 
föreslå olika alternativa, hälsosamma er-
sättningar för tobaken till de olika grupp-
medlemmarna. För en del kan motion hjäl-
pa, någon annan kan behöva exempelvis en 
stressboll att klämma på. Risken med det-
ta är förstås att man ersätter tobaken med 
något annat njutningsmedel (kaffe, godis) 
som inte heller är hälsosamt i längden. 

Grupper av detta slag träffas ofta ba-
ra en gång, i några timmars tid. Efter det 
är var och en sin egen lyckas smed. Efter 
denna ”engångsterapi”, krävs noggrann 
planering. Återfall sker lätt exempelvis om 
man inte kan undvika situationer som lätt 
får en att röka eller om man blir stressad. 

Självhjälpsgrupper och mobilappar
Stöd från självhjälpsgrupper och olika mo-
bilappar kan vara till hjälp så man långsik-
tigt och systematiskt kan frigöra sig från to-
baken. Självhjälpsgrupperna och mobilap-
parna finns med och påminner om beslutet 
och peppar en vidare under en lång tid; så 
länge det behövs för att man ska bli av med 
suget och ovanan. Dessa ger information 
och stöd för beslutet samt olika praktis-
ka levnadsråd som kan stärka beslutet om 
rökstopp och hjälpa en att ta sig över de 
svåra situationer där risk för återfall finns. 

Till skillnad från metoden där man 
slutar bums, ger detta alternativ något 
att stödja sig på under hela avvänjnings-
perioden. Metoden lämpar sig också för 
den som reser mycket, eftersom stödet in-
te är bundet till någon viss tidpunkt och 
plats. Metoden är bra också för den som 
vill dela sina egna erfarenheter, tankar och 
upplevelser med andra. Självhjälpsgrup-
per är också bra som komplement till av-
vänjning med hjälp av nikotinersättnings-
medel eller receptbelagda läkemedel. 
Självhjälpsgrupperna kan också komma 
med tips och råd om hur ersättningsmed-
len ska användas på bästa sätt. En kombi-
nation av dessa metoder kan ge de bästa 
förutsättningarna för att lyckas! 

Nikotinersättningsmedel
Med termen nikotinersättningsmedel 
 avses egenvårdsläkemedel i form av niko-
tintuggummin, -plåster, -sugtabletter och 
-munsprayer. Nikotinersättningsmedlen 
innehåller mindre nikotin än tobak, och 
de kan användas för en stegvis avvänjning 
utan kraftiga abstinenssymtom.

Startdosen ska vara tillräckligt stor. För 
att ta reda på vilken dos man ska börja med, 
kan man göra ett enkelt s.k. Fagerströms 
test. Testet finns tillgängligt på internet, 
och det tar bara ett par minuter att utföra.

Nikotinplåstren är det alternativ som 
har den mest långvariga effekten, och 
dessa lämpar sig därför då abstinenssym-
tom förekommer längs med hela dagen 
 utan egentliga toppar av röksug. Plåstrens 
 effekt varar i antingen 16 eller 24 timmar, 

Då man går in för att 
fimpa för gott är det 

frågan om ett stort, men 
mycket gott beslut, som 

med absolut största 
sannolikhet kommer att 

förlänga livstiden.

TOBAKEN

Marimiina Pykälistö Bild BigStockphoto

9



11

Känn dig 
friskare!

Vicks VapoRub salva. Vicks VapoRub är en receptfri salva som används för att lindra förkylnings- och in� uensabesvär. Vicks VapoRub kan 
även användas vid ångandning. De aktiva substanserna utgörs av en kombination av levomentol, kamfer, tymol och eteriska oljor. Passar vuxna 
och barn över 2 år. Rådgör med din läkare ifall du är gravid eller ammar. Förpackningsstorlekarna är 50 g och 100 g. Egenvårdsläkemedel. Läs 
bipacksedeln innan användning. Baserar sig på produktresumén daterad 28.4.2015. Marknadsförs av ratiopharm Oy. FI/VCK/17/0012/12/17.

VICKS VAPORUB LINDRAR BÅDE 
NÄSTÄPPA OCH HOSTA

och nikotinet sugs upp i blodcirkulationen med jämn 
hastighet under den tid som plåstret verkar. 

De övriga ersättningsprodukterna frigör nikotin i 
munnen, varifrån det sugs upp via slemhinnorna. Ef-
fekten är snabbare och kraftigare än då man använder 
plåster. En måttlig och väl övervägd kombination av 
nikotinplåster och -tuggummin rekommenderas för 
dem som rökt väldigt mycket och är kraftigt beroen-
de av nikotin.

Nikotinersättningsprodukter rekommenderas för 
ett regelbundet och välplanerat bruk. De ska inte an-
vändas i långa perioder eller som fortgående behand-
ling. Startdosen ska väljas enligt hur mycket man ti-
digare rökt, och dosen ska sedan småningom trappas 
ned. Hela behandlingen ska genomföras under en pe-
riod på cirka 2–3 månader.

Receptbelagda läkemedel
I fall där abstinensbesvären stör vardagslivet avsevärt, 
kan läkare ordinera receptbelagda läkemedel som hjälp.

Det allra effektivaste läkemedlet heter vareniklin. 
Detta läkemedel påminner till sin struktur om nikotin 
och det förhindrar nikotin från att fästa sig vid cell-
membranen. Detta gör att nikotinet inte längre har 
någon effekt, och får tobaksrökningen att upp levas 
som obehaglig. Dessutom dämpar vareniklin absti-
nenssymtomen och ökar aktiviteten i det centrala 
nervsystemet på samma sätt som nikotin. Vareniklin 
används vanligen i 12 veckors tid, och medicineringen 
ska inledas 1–2 veckor innan planerat rökstopp. Vare-
niklin får inte användas i kombination med nikotin-
ersättningsmedel.

Ett annat receptbelagt läkemedel, bupropion, fun-
gerar däremot väl i kombination med nikotinersätt-
ningsmedlen, som dessutom förstärker effekten av 
bupropionet. Bupropion inverkar på hjärnans ”må-
bra-centrum” och på produktionen av dopamin, vil-
ket dämpar abstinenssymtomen och röksuget. Läke-
medelsbehandlingen kräver i allmänhet en period på 
8 veckor, och medicineringen ska inledas en vecka fö-
re planerat rökstopp. 

Hypnoterapi
Hypnoterapeutens dörr öppnas ofta av den som re-
dan prövat på allt från nikotinplåster och självhjälps-
grupper till e-cigaretter. Hypnos är inget hokus-po-
kus-trick, utan en form av modifiering av sinnet och 
sinnebilderna på ett sådant sätt, att personen som 
hypnotiseras inte längre känner av något röksug. 

Resultaten med hypnos har varit goda, och många 
har lyckats lösgöra sig från tobaken utan mer besvä-
rande abstinensbesvär. Hypnos lämpar sig dessutom 
för olika typer av rökare, eftersom metoden angriper 
den psykiska och sociala biten av rökandet. Hypnos 
ska däremot inte användas för behandling av soma-
tiska sjukdomar eller smärttillstånd. Hypnoterapi re-
kommenderas inte heller till personer i psykisk oba-
lans eller svåra livssituationer.  P
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Nicotinell
KUN HALUAT OIKEASTI

SAVUTTOMAKSI

Nicotinell-nikotiinikorvaushoitovalmisteet avuksi tupakoinnin 
lopet tamisen yhteydessä esiintyviin vieroitusoireisiin. Valmis-
teet sisäl tävät nikotiinia. Ei alle 18-vuotiaille eikä tupakoimat-
tomille. Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Älä tupakoi saman-
aikaisesti, kun käytät Nicotinellia. Jos olet yliherkkä jollekin 
valmisteiden sisältämistä aineista, älä käytä Nicotinellia. Hait-
tavaikutuksena voi esiintyä huimausta, päänsärkyä, ruuansula-
tuskanavanvaivoja, laastaria käytettäessä myös ihoärsytystä. 
Jos sinulla on sydän- tai verenkiertoelimistön sairaus, jokin muu 
sairaus tai olet raskaana tai imetät, keskustele hoidosta lääkä-
rin kanssa. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Lisätiedot:  
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Finland Oy, Piispansilta 
9 A, 02231 Espoo, puh: 0800 77 40 80, s-posti: scanda.consumer- 
relations@gsk.com. Tavaramerkit ovat GSK-konsernin omista-
mia tai sille lisensoituja. ©2018 GSK tai lisenssinhaltija.
04/18, CHFIN/CHNICOT/0014a/18
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F ör ett antal år sedan var det 
verkligt knepigt att äta ute 
om man var vegetarian. Nu-
mera är ”det gröna” på mo-
det, och den vegetariska kos-

ten har ökat rent explosionsartat i popula-
ritet. Själva begreppet har också breddats 
en hel del. Idag behöver vegetarisk kost 
inte innebära någon trångsynt och enkel-
spårig diet som bara godtar ingredienser 
ur växtriket. Å andra sidan har även de mer 
dogmatiska, striktare vegetariska dieterna 
ökat i popularitet.

Varför är vegetarisk kost bra?
Tidigare var det oftast antingen etiska skäl 
eller hälsoproblem som ledde till ett by-
te till vegetarisk kost. Det etiska skälet till 
ett vegetariskt val var ofta det sätt på vil-
ket djuren behandlades, och den avgöran-
de frågan var om vi verkligen har en etisk 
rätt att döda djur bara för vår egen födas 
skull. Även vissa religioner kan ge strikta 
förhållningsregler för födan, och på så vis 
leda till det vegetariska alternativet.

Vegetarisk kost har ökat 
märkbart i popularitet 
under de senaste åren. 
Då man går över till 
vegetarisk mat, gör 
man samtidigt en god 
gärning för både miljön 
och den egna hälsan. 
Kunde du tänka dig att bli 
vegetarian?
Marimiina Pykälistö Bild BigStockphoto

KANINMAT?
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Man har också redan länge känt till att 
vegetarisk mat är att rekommendera ur 
hälsosynpunkt. En korrekt sammanställd 
vegetarisk kost hjälper till att förebygga 
många olika livsstilssjukdomar, och kosten 
fungerar också som stöd för viktkontrollen.

Under de senaste åren har särskilt oron 
över det globala tillståndet ökat intresset 
för vegetarisk kost. Att äta vegetariskt är 
en insats för miljön. Då man minskar på 
köttproduktionen, ger detta en avsevärd 
minskning av slöseriet med jordens vat
tenresurser. Ett enda köttkilo kräver näm
ligen upp till 15 000 liter vatten. Som jäm
förelse kan konstateras att en annan slö
sare, kaffebönan, behöver ”bara” 140 liter 
per kaffekopp, och de egenodlade grönsa
kerna endast en skvätt i jämförelse med 
ovannämnda två.

En vegetarisk kost minskar också på 
det egna kolspåret (koldioxidavtrycket). 
Särskilt inhemska grönsaker, frukter och 
bär minskar betydligt på kolspåret. Det lö
nar sig också att minnas, att de naturen
ligt odlade alternativen inte alltid nöd
vändigtvis är de bästa i detta hänseende. 
Ananas, kokosnötter, papaya och andra 
exotiska frukter som transporteras hit per 
flyg ökar betydligt på kolspåret; oberoen
de av om de är naturenligt odlade eller ej.

Vegetarisk kost och hälsopåståenden
Nyckelfrågan i samband med vegetarisk 
kost lyder: Vilken typ av vegetarisk kost 
äter du, och hur följer du din diet? Enbart 
det att man lämnar bort köttet ur kos
ten, gör inte automatiskt maten hälsosam. 
Även en vegetarisk kost ska vara mångsi
digt sammansatt för att garantera ett till
räckligt intag av essentiella aminosyror, 
vitaminer, spårämnen och fetter. Dess
utom ska portionsstorlekarna ge ett till
räckligt (men inte för stort) energi intag, 
och måltidsrytmen hållas jämn med la
gom pauser.

Även en vegetarisk kost ska byggas upp 
enligt tallriksmodellen. Hälften av målti
derna ska bestå av grönsaker, frukter och 
bär; en fjärdedel ska ge växtbaserat prote
in (exempelvis linser, bönor, frön, nötter, 
sojaprodukter); och en fjärdedel ska utgö
ras av energitillskott, som fiberhaltig säd, 
quinoa, potatis eller alternativt rotsaker. 
Slutligen ska en vegetarisk måltid också 
innehålla godartade fetter.

En korrekt sammanställd vegetarisk 
kost är ett mycket hälsosamt alternativ. 
Ett mångsidigt, färggrant och rejält intag 
av olika produkter ur växtriket varje dag 
ger ett heltäckande intag av vitaminer, fy
tokemikalier och antioxidanter. Grönsa
ker i kombination med fullkornssäd ger 
också ett tillräckligt intag av hälsofräm
jande fibrer. Nötter och frön innehåller 
rejäla mängder godartade fetter, vilka är 
oumbärliga för cellhälsan.

Kan jag bli vegetarian?
Kunde du tänka dig att bli vegetarian? Den 
som hela livet ätit kött kan uppleva tan
ken som direkt plågsam. Men småningom 
kan man vänja sig vid idén. Flexitarianism 
är ett alternativ som mycket väl kan pas
sa nybörjaren. En typisk flexitarian äter 
mycket grönt och håller också helt vegeta
riska dagar, men tillåter sig ändå att ta nå
gon köttprodukt ibland. Flexitarianen är 
medveten om sina val, och håller en mått
lig linje som också observerar miljöfrågor
na. Kött ingår inte i kosten varje dag, och 
flexitarianen väljer gärna närproducerade 
och etiskt hållbara alternativ. Grönsaker, 
bär och frukter utgör kostens stöttepela
re varje dag.

Flexitarianism är ett enkelt sätt att 
småningom ändra sin tallriksmodell mot 
det gröna, och att bekanta sig med nya 
smaker som är typiska för den vegetariska 
kosten. Ibland kan försöket få en att smi
digt och nästan omärkbart gå över mot en 
helt vegetarisk kost, och senast då lönar 
det sig att ta en noggrannare titt på vad 
man äter och hur måltiderna är samman
satta. Detta för att försäkra ett tillräck
ligt intag av alla nödvändiga mikro och 
makro näringsämnen.

Undvik fallgroparna
Då ägg och mejeriprodukter ingår i den 
gröna kosten, kan man som tumregel anta 
att intaget av viktiga vitaminer,  spårämnen 

Numera är ”det gröna” 
på modet, och den 

vegetariska kosten har 
ökat rent explosionsartat 

i popularitet.
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och proteiner hålls på en tillräcklig nivå. 
Om man däremot följer en strikt, hundra
procentigt vegetarisk eller vegansk kost, 
ska man vara noggrann och uppmärksam.

Ett tillräckligt intag av proteiner är 
mycket viktigt för kroppen. Proteinerna är 
kroppens byggstenar, och de svarar tillsam
mans med fetterna för kroppens förnyel
se. Även en optimal genetisk kodning krä
ver proteiner. Veganism och ”ren” vegeta
rism kräver att proteinbehovet tillgodoses 
med en kombination av (fullkorns)säd, lin
ser, bönor och baljväxter. Denna kombina
tion ger ett tillräckligt intag av essentiella 
aminosyror. Nötter och frön varje dag ökar 
kostens proteininnehåll, och ger dessutom 
rejäla mängder goda fetter och magnesi
um. Olivolja, avokado och nötoljor funge
rar också som goda fettkällor.

Problemet med nötter, frön och baljväx
ter är dock att de innehåller fytater, vilka 
försämrar upptaget av bland annat Bvita
miner och vissa spårämnen, såsom zink, se
len och järn. Då dessa växter blötläggs och 
får gro, förhindras dock problemet. Om ex
empelvis mandlar blötläggs över natten, 

ger detta en avsevärd ökning av Bvitamin
halten. Samtidigt ökar intaget av spåräm
nen, även om bl.a. intaget av järn nog kan 
bli ett problem för vegetarianer, då järn av 
animaliskt ursprung sugs upp mycket ef
fektivare än järn ur växtriket. Upptaget av 
järn kan dock effektiveras av ett samtidigt 
intag av vitamin C. Kurer med järntillskott 
kan vara på sin plats särskilt för kvinnor 
med rikliga menstruationer.

De största stötestenarna för en vege
tarian som inte äter ägg eller fisk, kan va
ra tillgången på vitaminerna B12 och D. 
En vegetarian ska helst låta kolla upp hal
ten av dessa vitaminer i blodet med jämna 
mellanrum, och fylla på med kosttillskott 
vid behov. Ett tillräckligt intag av kalcium 
kan tryggas med olika kålsorter och mörk
gröna bladgrönsaker, med mandlar, se
samfrön (särskilt då med tahini) och växt
baserade mjölkersättningsdrycker med 
kalcium. Den som valt bort både mejeri
produkter och fisk, kan också råka ut för 
jodbrist. Ett tillskott av havstång i kosten 
eller kurer med jod som kosttillskott kan 
vara på sin plats. 

OLIKA TYPER AV  
VEGETARISK KOST
VEGETARISK KOST finns i många 
olika varianter. Gemensamt för alla 
är ett dagligt bruk av produkter ur 
växtriket.

> SEMIVEGETARIANEN är inte en 
strikt vegetarian, utan hen ser gärna 
även ägg, fisk och fjäderfä på sin tall-
rik. Rött kött äter hen däremot inte. 
> PESCOVEGETARIANEN äter även 
ägg och fisk utöver det gröna. 
> LAKTOVEGETARIANEN tillåter 
mejeriprodukter i sin kost.
> LAKTO-OVO-VEGETARIANEN äter 
både mejeriprodukter och ägg. 
> FLEXITARIANEN väljer måltider 
med mycket grönt, men är inte en 
helt ren vegetarian. Flexitarianen kan 
hålla helt vegetariska dagar, men kan 
också tillåta sig köttmåltider. Flexi-
tarianen är ”nära släkt” med de så 
kallade locavorerna, som huvudsak-
ligen föredrar närproducerad mat.
> VEGANEN använder inga ani-
maliska produkter i sin föda eller 
vid tillredningen av maten. Detta 
innebär att veganen inte använder 
exempelvis gelatin eller honung. En 
vegan väljer också ofta bort kläder, 
inredningsdetaljer och bruksföremål 
av animaliskt ursprung.
> MAKROBIOTIKERN använder 
rejäla mängder sädprodukter utöver 
grönsakerna, och intar i allmänhet 
bara litet fett. Tallriksmodellen kan 
också omfatta små mängder fisk.
> DEN SOM ÄTER RAW FOOD 
( råkost, ”otillagad mat”) är en myck-
et strikt typ som bara äter rå föda 
som allra högst hettats upp till en 
temperatur på +40 °C.
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VITAMIN C FÖR KROPPENS 
behov. VItamin C bidrar till att 
minska trötthet och utmattning. 
Dessutom upprätthåller detta 
 vitamin kroppens normala 
energi omsättning och immun
försvar. De långtidsverkande 
tabletterna (Long) frigör vitamin 
C med jämn hastighet, medan 
brustabletterna (Pore) ger en 
stor engångsdos då t.ex. de 
första förkylningssymtomen slår 
till. Kosttillskott.
 > Multivita Ascorbin Long  
500 mg 200 tabl. och Multivita 
Ascorbin Pore 1 g 20 poretabl.

ETT KOMBINATIONSPREPARAT 
med vitaminerna B12 och D. 
Betolvex Vege B12 är ett vitamin
preparat som tagits fram för 
att trygga ett tillräckligt intag 
av vitaminerna B12 och D2 
speciellt hos dem som följer 
en vegetarisk/vegansk diet. 
Kosttillskott.  
> Betolvex Vege B12  
90 tabl.

VITAMIN B12 I DEN FORM som 
sugs upp allra bäst . En väl
smakande, stark sugtablett med 
vitamin B12 i sin biologiskt aktiva 
form. Metylkobalamin som sugs 
upp redan via munslemhinnan, 
och som färdigt är i den form 
som kroppen kan tillgodogöra 
sig. Folsyra och metylkobalamin 
stödjer varandras funktioner i 
kroppen. Kosttillskott.
> Apteq B12 + foolihappo  
100 tabl.

VITAMIN D3 UR LAV. En 
Dvitamin tablett som tagits fram 
särskilt med tanke på veganer 
och vegetarianer. Liten tablett 
som ska sväljas. Innehåller 
varken socker, sötningsmedel 
eller aromämnen. Vitaminet 
härstammar från lav. Kosttillskott 
som tillverkas i Finland.
> DeviSol Vege 20 µg 
200 tabl.

FÖR ETT ÖKAT BEHOV av vitami
nerna B och C samt zink. Berocca 
innehåller en effektiv kombi
nation av vitaminer och viktiga 
mineraler som ger ork i vardagen. 
Receptfritt läkemedel. P
> Berocca Orange 45 brustabl.

För brist på och ökat behov av B- och 
C-vitamin samt zink. En brustablett per dygn. 
Ej för barn under 11 år. Använd inte Berocca 
brustabletter om du är överkänslig mot dess 
innehållsämnen eller har för mycket kalcium 
eller magnesium i kroppen, njursjukdom, 
njur- eller urinsten, hemokromatos, förhöjd 
koncentration av oxalsyra i urinen, njur-
insuciens eller brist på enzymet glukos-6-fos-
fatasdehydrogenas då preparatet innehåller 
C-vitamin. Bekanta dig med bipacksedeln. 
Bayer Oy

EN MAGVÄNLIG JÄRNMIXTUR. 
RaMaVit är en stärkande och 
uppiggande mixtur med järn 
och vitaminer. Utöver järn i en 
form som sugs upp mycket väl, 
innehåller mixturen också rejäla 
mängder Bvitaminer och guara
na, som innehåller uppiggande 
koffein. Med smak av körsbär. 
En flaska räcker för 11 dagar. 
Kuren kan upprepas vid behov. 
 Kost tillskott.
> RaMaVit mixtur 500 ml

ZINK I EN FORM som sugs upp 
väl. ZinCit är ett preparat med 
zinkcitrat som sugs upp mycket 
väl. Tabletterna innehåller dess
utom vitamin C, bioflavo noider 
och extrakt av nypon. Zink 
bidrar till att bibehålla en normal 
hud, ett normalt hår och norma

la slemhinnor, samt 
till att upprätthålla 
immunsystemets 

normala funktion. 
Kosttillskott.
> ZinCit  
120 tabl.

DÅ JOHN BLUND lyser med sin 
frånvaro. Melatoninpreparaten 
Melarest hjälper till att förkorta 
insomningstiden och lindra 
jetlag. Melatonin lämpar sig både 
för tillfälligt och mer långvarigt 
bruk. De långtidsverkande 
tabletterna (Melarest Pitkä
vaikutteinen) frigör melato
nin så småningom, under  
ca 5 timmars tid. Kosttillskott.
> Melarest Extra Vahva  
1,9 mg 100 tabl. och Melarest 
Pitkävaikutteinen 90 tabl.

GODA VAL 
FÖR  

VEGANEN
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SUPER
VITAMINET D

I mars 2015 publicerade finska fors-
kare vid UKK-Instituutti en stu-
die, i vilken man följt upp kvinnor 
i åldern 70–80 år och deras fall-
olyckor under en tidsperiod på två 

år. Resultaten i denna dubbelblinda, place-
bokontrollerade studie överraskade fors-
karna. Ett tillskott med vitamin D tycktes 
nämligen inte ha någon preventiv inverkan 
på fallolyckor och benbrott till följd av des-
sa. Tvärtemot vad tidigare studier visat.

Ett tag verkade det nästan som om 
denna finländska studie skulle sätta beho-
vet av vitamin D i en helt ny dager, att till-
skott trots allt inte kunde förstärka ben-
byggnaden och förebygga benbrott.

En närmare genomgång av studieupp-
lägget fick ändå många forskare att ifrå-
gasätta resultaten. Det visade sig nämli-
gen att halten av D-vitamin i blodet hos de 
personer som deltog i studien redan inför 
studiestarten legat på en högre nivå än vad 
som anses tillräckligt. 

”Dessa personer hade redan en sådan 
D-vitaminnivå som anses vara nyttig för 
benbyggnaden. Därför kunde situationen 
inte bli bättre med hjälp av tillskott”, sä-
ger professor emeritus Ilari Paakkari.

Liisa Kuittinen Bild BigStockphoto

Vår vetskap om hälsoeffekterna av 
vitamin D ökar hela tiden, säger 
professor emeritus Ilari Paakkari. Han 
tror att vissa riskgrupper kunde ha 
nytta av större doser av detta vitamin 
än vad som rekommenderas idag.
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Paakkari var en av dem som fäste upp-
märksamhet vid studieupplägget. Han an-
ser att studien inte gav någon som helst 
information om D-vitamintillskottets 
eventuella preventiva inverkan på risken 
för benbrott, eftersom bägge grupperna i 
studien redan hade en alldeles tillräckligt 
hög nivå av vitamin D i blodet.

På basen av den respons de fick, gick 
forskarna vid UKK-institutet på nytt ige-
nom sitt forskningsmaterial. Denna gång 
delade de upp deltagarna i fyra olika grup-
per på basen av kalcidiolhalten (d.v.s. 
D-vitaminhalten) i blodet.

Denna omgruppering visade, att de 
deltagare som hade en hög halt på över 
100 nanomol/l av vitamin D i blodet, löpte 
40 % mindre risk för att falla och råka ut 
för benbrott än de som tillhörde gruppen 
med lägst D-vitaminhalt i blodet. 

Enligt Ilari Paakkari visar omvärdering-
en av studiematerialet att vitamin D är till 
nytta för benbyggnaden. Därför skulle han 
åtminstone inte gå in för att sänka rekom-
mendationerna till äldre personer.

”Det vore rentav ödesdigert att plöts-
ligt säga till äldre att låta bli att ta vitamin 
D”, säger Paakkari.

Rätt dos till rätt person
Rekommendationerna för tillskott av vita-
min D väcker varje år debatt. Hur mycket 
tillskott behöver vi finländare under vin-
terhalvåret? Är de officiella rekommenda-
tionerna korrekta? Många känner sig helt 
konfunderade inför de vitt skilda åsikter 
som olika sakkunniga kommer med.

Ilari Paakkari har ofta talat sig varm för 
vitamin D, men han vill ändå inte gå in för 
något direkt korståg emot de officiella re-
kommendationer som gäller i vårt land. 
Han anser inte heller att det vore vettigt 
att plötsligt och radikalt höja rekommen-
dationerna för alla befolkningsgrupper. 

Paakkari vill däremot påminna om att 
behovet av vitamin D är individuellt, och 
att större tillskott av detta vitamin kun-
de vara till nytta åtminstone för vissa sär-
skilda befolkningsgrupper, som exempel-
vis personer med osteoporos eller gravida 
kvinnor.

I Finland rekommenderas för närva-
rande ett tillskott på 10 mikrogram per 
dag till gravida, men t.ex. i Kanada gick 
barnläkare redan år 2007 in för att rekom-
mendera ett tillskott på 50 mikrogram 

dagligen till gravida och ammande kvin-
nor. Efter detta har enstaka forskare till 
och med rekommenderat tillskott på upp 
till 100 mikrogram per dag. Paakkari an-
ser en rekommendation på 50–100 mikro-
gram vara bra.

”En tillräckligt hög halt av vitamin D 
fungerar som ett stöd för graviditeten”, 
påminner han.

”De kvinnor som fått tillräckligt av vi-
tamin D under sina graviditeter har uppvi-
sat färre graviditetskomplikationer.”

Studier har också visat att barn till 
kvinnor, som lidit av D-vitaminbrist under 
sin graviditet eller amningsperiod, senare 
uppvisat problem med benbyggnaden.

”Sådana barn har kunnat identifieras 
ännu 20 år efter sin födsel.”

Kalcidiol fungerar som indikator
Då man talar om vitamin D, är det skäl att 
skilja på två olika begrepp:

För det första har vi ett så kallat re-
kommenderat dagligt intag. Med detta av-
ses den mängd D-vitamin varje finländare 
borde få i sig varje dag under vintermåna-
derna. Antingen direkt ur födan, eller via 
vitamintillskott. För närvarande ligger re-
kommendationen i Finland på 10 mikro-
gram per dag för vuxna, och 20 mikrogram 
per dag för äldre personer över 75 år.

För det andra talar man om mängden 
kalcidiol (vitamin D) i blodet. Detta är en 
slags lagringsform av vitaminet, som be-
skriver D-vitaminhalten i kroppen. I Fin-
land ligger gränserna för en godtagbar halt 
av kalcidiol på 40–80 nanomol/l (nmol/l). 
Optimala värden anses vara 50–70 nmol/l.

Paakkari vill ändå påminna om att den 
naturliga kacidiolhalten i blodet hos per-
soner som bor nära ekvatorn i Afrika lig-
ger på mer än 100 nmol/l (tack vare den 
rejäla mängden solljus).

”Det är en dubbel halt i förhållande till 
vad som anses nödvändigt här hos oss.”

Men hur stora doser av vitamin D be-
höver vi för att kunna hålla kalcidiolhal-
ten på en jämn nivå? Hur mycket vitamin 
D gör sig kroppen av med per dygn? Dessa 
är mängder som varierar individuellt, ef-
tersom många olika faktorer, som exem-
pelvis kroppsvikt och halten av vitamin D 
i utgångsläget, spelar in.

En viss hänvisning om saken ger än-
då den studie som utfördes hos forskare 
som jobbade helt utan tillgång till solljus 
på Sydpolen. I denna studie observerade 
man att kalcidiolhalten hölls på ungefär 
ursprunglig nivå med hjälp av dygnsdoser 
på 40 mikrogram D-vitamin.

”Studien på Sydpolen är egentligen 
den bästa rent praktiska information vi 
har att tillgå gällande D-vitamindoser i 
förhållanden där solljus inte finns att till-
gå. Resultaten ger en förenklad bild, men 
det är den bästa information vi för närva-
rande har. I situationer helt utan solljus 
behövs i snitt 30–40 mikrogram vitamin 
D3 per dag för att hålla blodets kalcidiol-
halt stabil. I samma studie såg man också 
att en dygnsdos på 20 mikrogram gjorde 
att kalcidiolhalten sakta började dala och 
vitamin D-reserverna i kroppen tömmas 
ut”, säger Paakkari.

Paakkari anser att toxiciteten (det 
vill säga ”giftigheten”) hos vitamin D 
har överdrivits en hel del här i Finland. 
Mänsklighetens vagga ligger nära ekva-
torn, där man i bästa fall kan få engångs-
doser på upp till 250 mikrogram vitamin 
D via solen. Trots att vitamin D tillhör de 
fettlösliga vitaminerna, orsakar detta vi-
tamin förgiftningssymtom först då man 
intar mycket stora mängder regelbundet, 
under en lång tid.

”Det är mycket sällsynt med förgift-
ningar, och i dessa fall talar man om yt-
terst stora doser på upp till 500–1 000 
mikrogram vitamin D”, säger Paakkari.

Den Europeiska livsmedelssäkerhets-
myndigheten anser att dygnsdoser på 100 
mikrogram vitamin D är trygga.

Mängden information ökar hela tiden
Vitamin D är framför allt till nytta för ben-
byggnaden, eftersom kalcium behöver vi-
tamin D för att kunna tas upp i kroppen.

Utan vitamin D blir benbyggnaden 
skör och svag. Hos vuxna kan ett alltför 

Studien på Sydpolen är 
egentligen den bästa rent 

praktiska information 
vi har att tillgå gällande 

D-vitamindoser i 
förhållanden där solljus 

inte finns att tillgå.
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 litet  intag av vitamin D leda till osteo-
poros, hos barn till rakit.

Det tycks också finnas vissa tecken på 
att en brist på vitamin D kunde ligga bak-
om en del andra sjukdomar. I många olika 
studier har man till exempel kopplat sam-
man D-vitaminbrist med en ökad risk för 
MS. MS-sjuka förekommer mer allmänt i 
de länder som ligger långt från ekvatorn 
och där mängden solljus följaktligen är be-
tydligt mindre.

Kanada tillhör de länder där MS är rela-
tivt allmänt. I november 2018 publicerade 
MS-förbundet i Kanada särskilda D-vita-
minrekommendationer för MS-patienter 
och för dem med MS inom den närmaste 
släkten. Rekommendationerna är basera-
de på kalcidiolhalten i blodet.

Enligt dessa rekommendationer ska 
vuxna MS-patienter och personer inom 
riskgrupperna ha en kalcidiolhalt på 50–
125 nmol/l i blodet. Motsvarande siffra för 
barn ligger på över 75 nmol/l. Den D-vita-
mindos som behövs för att uppnå dessa 
halter varierar individuellt, och kan ligga 
på mellan 15 och 100 mikrogram per dag. 
För att komma fram till en lämplig dos, 
bör man följa upp kalcidiolhalten i blodet.

Ett alltför lågt intag av vitamin D har 
även kopplats ihop med diabetes och can-
cer, men Ilari Paakkari påpekar att mer 
forskningsresultat ännu behövs här. Själv 
är han dock övertygad om att det ligger en 
sanning i de studier där man sett ett sam-

Behovet av vitamin D  
varierar individuellt

band mellan tjocktarmscancer och brist 
på vitamin D.

”Många studier har visat på samma 
resultat. Ju lägre halt av vitamin D i blo-
det, desto större risk att insjukna i tjock-
tarmscancer”, säger Paakkari.

Vitamin D ser också ut att vara av be-
tydelse för uppkomsten av infektioner i 
kroppen.

”Den prestigefyllda vetenskapliga tid-
skriften BMJ publicerade år 2017 en över-

DET REKOMMENDERADE dagli-
ga intaget av vitamin D för vuxna 
under 75 år är 10 mikrogram. Denna 
mängd borde uppskattningsvis 
räcka till för att trygga ett tillräckligt 
intag av vitamin D, det vill säga en 
tillräcklig halt av kalcidiol.

Behovet av vitamin D är dock 
mycket individuellt. Samma mängd 
D-vitamin ger inte samma effekt 
hos oss alla. Även faktorer som 
exempelvis upptaget av vitaminet, 
personens vikt och ålder inverkar 
på kalcidiolhalten.

”Halten av D-vitamin i blodet är 

betydligt lägre hos personer med 
övervikt än hos dem med normal-
vikt. Orsaken till detta är inte helt sä-
kert känd”, säger professor emeritus 
Ilari Paakkari.

Det enda sättet att få reda på 
D-vitaminhalten i sin egen kropp, är 
genom blodprov. Alla laboratorier i 
landet gör D-vitamintest.

”Om man vill få reda på kalci-
diolhalten i sitt blod, lönar det sig 
att boka tid för blodprov. Blodprov 
är det enda säkra sättet att ta reda 
på sitt eget individuella behov av 
vitamin D”, säger Paakkari.

sikt där man kom fram till att vitamin D är 
till nytta vid förebyggandet av infektioner i 
de övre luftvägarna”, konstaterar Paakkari.

Paakkari tror att vi inom de närmas-
te åren kommer att få ytterligare rejäla 
mängder tilläggsinformation om D-vita-
minets olika hälsoeffekter.

”Den information vi har utökas hela ti-
den. Jag tror att vi kommer att ha betyd-
ligt bättre och mer information om detta 
vitamin redan inom tio år.” P

6  X  V I TA M I N  D  E N L I GT  T YC K E  O C H  S M A K

MAGVÄNLIGA  
D-vitaminpreparat för 
bebisar och småbarn 
fr.o.m. 2 veckors ålder  
Vitamin D bidrar till normal 
tillväxt och utveckling av 
ben stommen hos barn. Alla 
barn borde få D-vitamintill-
skott upp till vuxen ålder. Rela Tipat + D3 
innehåller dessutom en mängd välbekanta 
och undersökta  Lactobacillus reuteri 
 Protectis®-mjölksyrebakterier. Kosttillskott.
> Minisun D-tipat Oliiviöljy 10 ml och  
Rela Tipat + D3 10 ml

I DEVISOL-SERIEN ingår ett brett urval 
tuggtabletter med olika styrkor och smaker. 
Dessutom munsprayer och helt aromfria 
Neutral-versioner, som inte heller innehåller 
sötningsmedel. Seriens Berry-, Fruity- och 
Mix-versioner brukar falla dagis- och skol-
barnen i smaken. Tuggtabletter-
na är också enkla att dosera. I 
serien ingår även en Vege-va-
riant baserad på växtbaserat 
D3-vitamin, som lämpar sig 
för veganer. Kosttillskott.
> DeviSol 20 µg och  
DeviSol Neutral 50 µg

OM DU GILLAR bär, är Minisun 
Villivadelma och Metsämansikka 
goda alternativ som D-vitamintill-
skott. Apa- och Nalle-varianterna, 
som främst är riktade till barn, har 
milda smaker av banan och jord-
gubbe. Olivoljekapslarna passar dem 
som inte vill ha smaksatta tuggtabletter, 
men som vill försäkra sig om ett gott 
upptag av vitamin D (vilket under-
stöds av olivoljan). Kosttillskott.

> Minisun D-vitamiini 20 µg 
villivadelma och Minisun  

D-vitamiini 50 µg Oliiviöljy  
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ANNONS

Produkterna på denna sida innehåller varken alkohol, eteriska oljor eller färgämnen. En stor del av produkterna är 
dessutom oparfymerade. Mängden ingredienser har skurits ned till ett minimum för att minska risken för allergier. 
Alla produkter tillverkas i Frankrike, i enlighet med den praxis som gäller för läkemedelsfabriker.
Tillverkare: Pierre Fabre Dermo-Cosmétique Nordic.

Havre är en trendprodukt 
- och en välbekant råvara 

för oss finländare. Denna 
naturenliga hudvårdsserie 
med havre ger behagligt 
skonsam vård för huden, 

och är trygg att använda.

A -Derma är en växtbase-
rad dermokosmetikserie 
som ger naturlig vård 

för huden. Serien har utvecklats 
i samarbete mellan hudläkare 
och forskare. Produkterna har 
till och med testats på nyfödda 
barn, då de är så pass skon-
samma och säkra att de inte 
utgör någon risk. 

En skör hud skadas lätt, eftersom 
ytans skyddsskikt är försvagat. 
 Rhealba®-havren hjälper och 
vårdar en känslig och 
skör hud. Denna vissa 
typ av havre har valts ut 
bland 80 olika havrearter 
just tack vare sina goda 
hudvårdande egenskaper. 
Havreskottextraktet  
Rhealba® lugnar en  
irriterad hud och dämpar 
inflammationer. 

Känner du  

igen din egen  

hudtyp bland 

de följande?

Torr och mycket torr 
hud eller atopisk hud
A-Derma Exomega Control 
lämpar sig för hela familjen  
– från nyfödda till vuxna.
A-Derma Exomega Control 
är s.k. sterilkosmetika, vilket 
innebär att produkterna är 
fria från konserveringsmedel 
och därför mycket trygga 
att använda – även till ny-
födda bebisar.

En känslig och 
reaktiv hud
A-Derma Rheacalm är 
en vårdande och skön 
serie för alla hudtyper. 
Skyddar och lugnar en 
irriterad hud samt åter-
ställer hudens naturliga 
skydd och balans.

Rödskiftande och 
couperosahud
A-Derma Sensiphase 
Micellar: Rengöringsgel 
och vårdande kräm som 
skyddar och lugnar en 
röd, irriterad hud och 
återställer dess naturliga 
balans. Den dämpande 
effekten på hudrodnad 
har visats i studier. Krämen är försedd 
med solskyddsfaktor (SPF15). 

Daglig hudvård för alla 
hudtyper
A-Derma Essentials-serien bjuder på 
en handkräm som lugnar och  
skyddar torra och 
nariga händer. I serien 
ingår också närande 
läppsalva för dagligt 
bruk och en body  
lotion. Xeramega 
kropps emulsionen är 
effektivt återfuktande. 

Naturlig  
skönhet

För vård och  
rengöring av  
irriterade hudskador 
A-Derma Dermalibour+ 
Foaming gel och Repairing 
Cream är produkter som 
innehåller en antimikrobiell 
kombination av koppar 
och zink, som vårdar huden 
samtidigt som Rhealba®-hav-
ren korrigerar och lugnar 
irritation.

För hudskador som 
vätskas och svårläkta, 
fuktiga hudskador
A-Derma Cytelium lämpar sig 
på blåsor och olika fuktiga 
hudskador samt hudutslag, 
söndrig eller vätskande hud. 
Även på vattkoppsblåsor, be-
bisens navelsträngsstump och 
blöj eksem. Havreskottextrak-
tet Rhealba® lugnar huden, 
det stärkelsepuder produkten 
innehåller torkar ut, och zink-
oxiden ger huden skydd. 

Förebyggande och 
vård av blöjeksem
A-Derma Primalba bildar en 
skyddande hinna som ändå 
andas, och fungerar fint som 
skydd mot skav och fukt. Denna 
vårdande salva är baserad på 
havreskottextraktet Rhealba® i 
kombination med zink, och den 
lämpar sig särskilt väl för  bebisens 

känsliga hud. 
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KAURAN HOITAVAA VOIMAA IHOLLESI

A-DERMA
vahvistaa, 
rauhoittaa 

ja hoitaa

Tutustu
ihaniin

A-DERMA-
uutuuksiin

Uutuus-
tuotteet

kasvoille ja
vartalolle!

Kom med  
och delta i 
A-Dermas  
testgrupp
Är din hud känslig eller 
reaktiv? Lider du av 
couperosa eller atopisk 
hud?
Kom med och delta 
i A-Dermas testgrupp 
och ge respons på våra 
produkter. 

Läs mer och anmäl dig på 
pfsuomi.fi/aderma.

MAGNESIUM

BIOTIN
FOLSYRA

C-VITAMIN

B12

B-VITAMINER

ZINK

FYSISK PRESTATIONSFÖRMÅGA 
HJÄRNFUNKTIONER

SOM BIDRAR TILL

#) Tamro BRIGHT Pharmacy Market, OTC segments: multivitamins, other vitamin B products, YTD 5/2018.

 För brist på och ökat behov av B- och C-vitamin samt zink. En brustablett per dygn. Ej för barn under 11 år.
Använd inte Berocca brustabletter om du är överkänslig mot dess  innehållsämnen eller har för mycket kalcium eller magnesium i kroppen, 
njursjukdom, njur- eller urinsten, hemokromatos, förhöjd koncentration av oxalsyra i urinen, njurinsu�ciens eller brist på enzymet 
glukos-6-fosfatasdehydrogenas då preparatet innehåller C-vitamin. Bekanta dig med bipacksedeln. Bayer Oy
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Nyheter! Sammanställt av Kim Nummila Bilder Shutterstock, tillverkarna

Ajöss till  
ilande tänder 
EN TANDKRÄM MED DUBBELEFFEKT, 
som kombinerar två olika 
verkningsmekanismer: Den innehåller 
hydroxiapatit och en polymer som 
täpper till och lägger en yta på öppna 
kanaler i tandbenet, och kaliumnitrat 
som lugnar de känsliga nervändar som 
orsakar ilningskänslor. Tandkrämen har 
en mild mintsmak, och den lämpar sig 
för dagligt bruk. Tandkrämen innehåller 
varken natriumlaurilsulfat, parabener 
eller mikroplaster. Seriens munskölj 
kompletterar tandkrämens 
lindrande effekt för ilande tänder, 
och det är skonsamt och 
vårdande för såväl tandkött 
som tänder. Kosmetiska 
produkter.
> Gum Sensivital+  
tandkräm 75 ml och 
Gum Sensivital+ 
munskölj 300 ml

STÖD FÖR KROPPENS 
MOTSTÅNDSKRAFT
ETT MJÖLKSYREBAKTERIE
PREPARAT med fräsch och pigg 
smak för hela familjen. En enda tugg-
tablett ger en miljard Lactobacillus 
rhamnosus GG-mjölksyrebakterier, en 
miljard Bifidobacterium lactis-bifido-
bakterier, 20 mg vitamin C och 5 mg 
zink som stöd för kroppens immun-
försvar. Lämpar sig för dagligt bruk. 
Även för veganer. Kosttillskott.
> Fiilus Arkeen C+Zn 30 tuggtabl.

Mot pigment
förändringar i  
huden
DUCRAY MELASCREEN är en helt ny 
produktserie för förebyggande och 
behandling av pigmentförändringar i huden. 
Effektivt mot mörka fläckar som uppkom-
mer med en stigande ålder och till följd av 
vistelse i solljus, samt mot ålderstecken som 
uppkommit i förtid p.g.a. solen. Melascreen 
UV Cream Rich och Light är försedda med 
solskyddsfaktor SPF 50+, och de lämpar sig 
som dagligt skydd för huden. De pigment-
förändringar som redan uppkommit, kan 
lindras med Mela screen Depigmenting 
Care; en salva som förminskar och 
bleker pigmentförändringar och mörka 
fläckar under en behandlingsperiod på 
minst 3 månader. Produkternas effekt 
har visats i kliniska prövningar.  
Kosmetiska produkter.
> Ducray Melascreen -produktserie

HEMLIGHETEN BAKOM  
ATT ÅLDRAS MED SKÖNHET
AVÈNE KOMMER med en ny anti-age-serie, DermAbsolu, som 
utvecklats för att ge stadga och lyft åt en åldrande hud, sam-
tidigt som produkterna tillför huden näring. Den bromsande 
effekten baserar sig på en unik, patenterad kombination av 
aktiva substanser. Effekten har påvisats i studier, och 87 % av 
alla i testgruppen var nöjda med resultaten redan efter 5 dagar. 
DermAbsolu-produkterna är mycket trygga att använda, och de 
lämpar sig även för en känslig hud. I serien ingår både dag- och 
nattkräm, ett serum, ögonkräm och en tonande dagkräm med 
solskyddsfaktor (SPF 30). Kosmetiska produkter.
> Produktserien Avène DermAbsolu
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F inlands Apotekareförbund har testat ett snabbtrans
portsystem för läkemedel med avsikten att ta servicen 
i bruk i landets största städer redan denna vår.

Trots att apoteksbranschen är gammal och har fun
nits i Finland sedan 1600talet, utvecklas branschen hela tiden. 
De digitala tjänsterna förutsätter naturligtvis även smidiga hemt
ransporter. Många apotek har redan nu transportservice i bruk, 

men i och med Apotekareförbundets nya system kommer allt 
fler att nås av servicen.

Den nya servicen innebär att ett nätuppköp transporteras 
hem redan inom 1–4 timmar; också utanför huvudstadsregionen. 
Lokala transportföretag kommer att skolas i uppdraget och bl.a. 

instrueras i att inte lämna läkemedelsförsändelser i mottagar
nas postlådor.

För närvarande finns över 100 nätapotek i vårt land, 
och mängden ökar hela tiden. En del apotek har ock

så en automat där man kan hämta ut sina beställnin
gar. En förteckning över lagenliga nätapotek finns 
på  adressen www.apteekki.fi (på finska; ”Luotettavat 

verkkoapteekit”).
Källa: Finlands Apotekareförbund rf

Apoteksservicen utvecklas

> Giftinformations
centralen står till 

tjänst 24/7.  
Spara det nya avgifts

fria telefonnumret:
0800 147 111 

> Ladda ned Suomi 
112appen på din te
lefon så får nödcent
ralen även automa

tiskt information om 
var du befinner dig. 
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Erbjudandet gäller i februari.
Gäller ej ACO ceratprodukter. 
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PÅ
KÖPET 

DEO ORIGINAL   
ANTIPERSPIRANT

VID KÖP AV TVÅ  
ACO PRODUKTER  

Perrigo Suomi Oy  |  www.aco.fi

48090_Perrigo_ACO_Party_printti_Laatuapteekit_210x137.indd   2 05/12/2018   14.38



Välj rätt i zinkdjungeln 
VÅR KROPP behöver zink varje dag för många 
olika uppgifter. Zink är, efter magnesium, den 
nästviktigaste hjälpmolekylen för kroppens 
enzymer, då över 200 enzymer behöver detta 
ämne för att fungera. Dessa enzymer deltar 
bland annat i ämnesomsättningen av fetter och 
kolhydrater, och de producerar den energi vi 
behöver. Zink spelar också en betydande roll 
för huden, slemhinnorna och immunsystemet, 
så det lönar sig att se till ett tillräckligt intag.

Om du vill trygga ett tillräckligt zinkintag varje 
dag, lönar det sig att välja något preparat med 
zinkcitrat, som sugs effektivt upp ur tunntar-
men. Kom ändå ihåg att zink kan störa upptaget 
av vissa andra näringsämnen eller exempelvis 
läkemedel, så därför ska tabletten helst tas vid 
någon annan tidpunkt än då man tar mediciner, 
andra kosttillskott e.dyl. En vanlig dygnsdos 
ligger på 15–30 mg zink.

Studier har också visat att zink är till hjälp 
mot de första symtomen på en förkylning och 
att det kan förkorta förkylningens sjukdoms-
förlopp. I dessa fall ska man välja antingen 
sugtabletter eller sprayer med zinkacetat eller 
zinkglukonat, eftersom zinkjonerna i dessa 
preparat effektivt kan frigöra sig från sina salter, 
fästa sig vid slemhinnornas yta och där hjälpa 
till att lindra symtomen och förkorta förkyl-
ningsförloppet. Vid annalkande förkylningar ska 
man starta behandlingen med zink omedelbart 
– annars blir effekten inte märkbar. Zinkcitrat 
fungerar inte vid förkylningssymtom, eftersom 
zink inte kan frigöras ur detta salt redan i svalget.

Håll koll på de olika produkterna, och råd-
fråga apotekspersonalen om vilket zinkpreparat 
du ska välja.
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Täppt i näsan?
Naso-ratiopharm öppnar en täppt näsa.

Naso-ratiopharm  är en nässpray avsedd för till-
fällig behandling av nästäppa. Utan konserverings-
medel. Aktiv substans: xylometazolin. Den starkare 
styrkan på 1 mg/ml är avsedd för vuxna och barn 
över 10 år och den svagare på 0,5 mg/ml för barn 
i åldern 2–10 år. Kan användas till barn under 10 år 
högst 5 dagar i följd och till barn över 10 år högst 7 
dagar i följd. Bruk under graviditet och amning en-
dast i enlighet med instruktioner av läkare. Bekanta 
dig noga med bipacksedeln före bruk. Receptfritt 
läkemedel. FI/NOTC/18/0008/12/18

 Snabb effekt

 Utan 
konserveringsmedel

 Egen styrka för barnen
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Hög kvalitet 

Förmånlingt pris

Två bra orsaker att välja ratiopharm

BOT UR NATUREN
RÖD SOLHATT (Echinacea purpurea) är en gammal läke-
medelsväxt som tillhör familjen korgblommiga växter. Denna 
växt har sedan länge använts av indianerna i Nordamerika 
för behandling av olika typer av smärta, magbesvär och 
t.o.m. ormbett. Alfred Vogel besökte Nordamerika och tog 
med sig denna växt hem till Schweiz i början av 1950-talet, 
vilket blev upptakten till hans experimentella forskning och 
utvecklingen mot en produkt som skulle fungera som stöd 
för kroppens immunförsvar. Trots att röd solhatt idag är en 
av de läkemedelsväxter som det forskats allra mest kring, 
publiceras fortfarande nya forskningar gällande dess egen-
skaper med jämn takt.
Röd solhatt och dess närbesläktade växter (Echinacea an-
gustifolia och Echinacea pallida) innehåller en kombina tion 
av olika aktiva ämnen som stöder immunförsvaret.

Röd solhatt förstärker kroppens eget immunförsvar, 
och denna växt används därför idag vid behandling och 
förebyggande av olika förkylningssjukdomar. I studier har 
extrakt ur färska växter visat sig ha en direkt inverkan som 
förhindrar de flesta förkylningsvirus från att fästa sig vid 
kroppens celler. Då virusen inte kan fästa sig, blockerar man 
ju samtidigt risken för bakteriella följdsjukdomar. 

Vid universitetssjukhuset i Zürich har man också under-
sökt röd solhatt som förebyggande medel och för behand-
ling av förkylningar hos barn i åldern 4–12 år. Under studien 
minskade antalet förkylningar helt betydligt hos de barn 
som fick extrakt av röd solhatt. 

ECHINAFORCE ÄR ett traditionellt 
växtbaserat läkemedel för förebyg-
gande och stödbehand ling av förkyl-
ningssymtom. Inne håller extrakt av 
röd solhatt, vilket traditionellt använts 
för att förbättra kroppens eget im-
munförsvar. De växter som används 
vid tillverkningen av Echinaforce är 
naturenligt odlade, och de vidare-
processeras direkt som färska, inom 
24 timmar efter skörden. Egenvårds-
läkemedel.
> Echinaforce – extrakt av röd solhatt 100 ml

Echinaforce innehåller färska skott och rötter av röd solhatt. Om du är allergisk 
mot röd solhatt och/eller korgblommiga växter, om du har någon framskridande 
systemsjukdom, någon autoimmun sjukdom, immunbrist sjukdom eller blod-
sjukdom, får du inte använda Echinaforce. Tala med läkare innan du använder 
Echinaforce om du har någon lever- eller njursjukdom, om du är atopiker eller om 
du har en tendens att lätt få allergiska reaktioner. Rekommenderas ej i samband 
med graviditet eller amning. Läs noga igenom bipacksedeln före bruk. Marknads-
förs av: A. Vogel.
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Panadol ja Otrivin

HELPOTUSTA 
FLUNSSAAN!

Panadol Forte 1 g tabletti, kalvopäällysteinen
Panadol Hot 500 mg/annos jauhe oraaliliuosta varten
Panadol Forte: Särky- ja kuumetilojen oireenmukaiseen hoitoon. Panadol Hot: Kuume ja särky-
tilat vilustumissairauksien yhteydessä, influenssa, päänsärky ja lihassärky. Panadol Forte: Aikui - 
sille (yli 18 v.) 1/2–1 tablettia 4–6 tunnin välein korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa. Ei lap-
sille. Ei suositella alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Panadol Hot: Aikuisille (yli 18 v.) 1–2 
annospussia 4–6 tunnin välein korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa. Annospussin sisältö liuote-
taan lämpimään veteen. Ei suositella alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Tabletteja ei saa 
ottaa useammin kuin 4 tunnin välein. Annosteluohjeita ei saa ylittää. Jatkuvaan käyttöön vain 
lääkä rin ohjeen mukaan. Ei saa käyttää, jos sinulla on fenyyliketonuria (Panadol Hot) tai jos olet 
allerginen parasetamolille tai valmisteiden apuaineille. Sisältää parasetamolia. Käytä varoen, 
sillä liiallinen käyttö aiheuttaa haittaa maksalle. Muita parasetamolia sisältäviä valmisteita tai 
muita särkylääkkeitä ei saa käyttää samanaikaisesti. Jotkut tuotteet saattavat sisältää natriumia, 
makeutusaineita tai atsoväriaineita, jotka käyvät ilmi pakkausselosteesta. Panadol-valmisteita 
voi käyttää raskauden ja imetyksen aikana. Sinun tulisi käyttää mahdollisimman pientä annos-
ta, joka vähentää kipua ja/tai kuumetta ja käyttää sitä mahdollisimman lyhyen aikaa. Itsehoito-
lääkkeitä. Lue pakkausseloste. Valmisteyhteenvetolyhennelmä 14.9.2018. Perustuu 6.3.2018 
päivättyihin Panadol Forten & Hotin valmisteyhteenvetoihin.
Otrivin Säilytysaineeton 1,0 mg/ml nenäsumute, liuos
Otrivin Menthol Säilytysaineeton 1,0 mg/ml nenäsumute, liuos
Otrivin (ksylometatsoliini) nenäsumutteet nenän tukkoisuuden lievittämiseen nuhassa ja poski-
ontelotulehduksessa. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 mg/ml -vahvuista nenäsumutetta tarvittaessa 
korkeintaan 3 kertaa päivässä enintään 10 päivän ajan. 1–11-vuotiaille aikuisen valvon nas sa 
0,5 mg/ml -vahvuista nenäsumutetta tarvittaessa iästä riippuen 1–2, korkeintaan 3 kertaa päi-
vässä enintään 5 päivän ajan. Jos olet yliherkkä jollekin valmisteen sisältämistä aineista, jos si-
nulla on karstanuhaa, atrofinen nuha tai ahdaskulmaglaukooma tai jos sinulle on äskettäin tehty 
jokin nenä-nielualueen leikkaus, älä käytä Otrivinia. Keskustele valmisteen käytöstä lääkärin 
kanssa tai kysy neuvoa apteekista, jos käytät muita lääkkeitä tai jos sinulla on jokin pitkäaikais-
sairaus. Ei tule käyttää raskauden aikana. Imetysaikana lääkärin ohjeen mukaan. Päänsärkyä, 
nenän kuivumista, poltteluntunnetta nenässä tai pahoinvointia voi esiintyä haittavaikutuksina. 
Raportoi epäillyt haittavaikutukset Lääkealan turvallisuusja kehittämiskeskukselle (www.fimea.fi). 
Lue huolella pakkausseloste. Valmisteyhteenvetojen lyhennelmä 27.11.2017. Perustuu syyskuu 
2015 / heinäkuu 2017 päivättyihin valmisteyhteenvetoihin.
Lisätiedot: GSK Consumer Healthcare Finland Oy, Piispansilta 9 A, 02231 Espoo, p. 0800 
77 40 80, s-posti: scanda.consumer- relations@gsk.com. Raportoi epäillyt haittavaikutukset 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle (www.fimea.fi). Tavaramerkit ovat GSK-konser-
nin omistamia tai sille lisensoituja. ©2018 GSK-konserni tai lisenssinhaltija.
09/2018, CHFIN/CHMULBRA/0012/18
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I UTLOTTNINGEN av presentkorten à 50 eu-
ro vann M-L Matilainen och Kari Määttänen.  
Vi gratulerar vinnarna!

Min favorit
JAG BLEV REKOMMENDERAD att testa   
Avènes DermAbsolu eftersom jag har coupe-
rosa, och min hud lätt blir irriterad, sträv och 
yttorr om vintrarna. Vid första försöket blev 
huden först litet röd, men kändes ändå mjuk 
och fin. Från och med följande användnings-
gång blev huden inte alls irriterad mer!

I början gjorde nog burkens mekanism 
mig smått konfunderad. Trots goda anvis-
ningar. Men en liten skruvning medsols får 
burken att fungera som en pumpflaska.

Huden hålls skönt fuktig under hela 
dagen och hudens färgton jämnare. Nu be-
höver jag inte längre använda makeupkräm 
för att täcka in fläckar och hudrodnad. Jag är 
verkligen nöjd med detta test och har hittat 
en ny favoritprodukt för min egen arsenal.

Maria 56 år

Skicka in tips om din egen favoritprodukt med 
motiveringar till varför den är så bra, samt ditt 
förnamn och din ålder till toimitus@laatuapteekit.
fi. Vi publicerar sedan dessa tips i tidningen – för-
hoppningsvis till hjälp för andra apotekskunder!

DÅ MAN uppnått en ålder av 50–60 år blir 
det allt viktigare att ta hand om sin muskel-
kondition. Vid denna ålder börjar muskel-
kraften småningom försämras, lederna blir 
stelare och balansen börjar svikta. Om det 
är svårt att ta på sig strumporna, knäppa 
BH:n eller stå på ett ben utan att svaja, är 
det verkligen dags att dra i nödbromsen 
och göra något åt saken. Konditionssal och 
gymnastik ger muskelkraft; gymnastik, yo-
ga och stretching ger smidighet; och dans, 
skogspromenader och bollspel ger balans, 
konstaterade chefen för UKK-instituutti, 
Tommi Vasankari, i en intervju för Yle.

Akademiforskare Eija Laakkonen vid 
idrottsvetenskapliga fakulteten vid Jyväs-
kylä universitet är inne på samma linje. 
Övergångsåldern innebär förlust av såväl 
muskelmassa som -kraft hos alla kvinnor. 
Dessutom blir benbyggnaden allt skörare. 
Träning kan motverka dessa problem.

Källor: Yle.fi, Jyväskylä universitet

Ett intag av 1 ½ 
liter vatten per 

dag minskar pro-
blemet med upp-

repade infektioner 
i urinblåsan. Enligt 
studieresultat mins-
kar ett tillräckligt in-
tag av vatten antalet 
infektioner med cir-
ka hälften.
Källa: Potilaanlaakarilehti.fi

HANDDESINFEK-
TIONSMEDEL  
ELLER TVÅL?
ENLIGT EN spansk studie minskade 
bruket av handdesinfektionsmedel 
mängden sjukfrånvarodagar och luft-
vägsinfektioner hos barn. Dessa barn 
fick också upp till 30 % färre antibioti-
kakurer än andra. I studien deltog 911 
barn i åldern 0–3 år, och jämförelse-
grupperna i studien var en grupp som 
använde handdesinfektionsmedel, 
en som tvättade händerna med tvål 
och vatten, och en som fortsatte enligt 
egna tidigare rutiner. 

Källa: Potilaanlaakarilehti.fi

Du som fyllt 50  
– fäst uppmärksamhet vid  
muskelkonditionen

G O DA  N Y H E T E R
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"ACOS LÄPPFETT hade 
en behaglig doft. Fuktade 

läpparna väl och hölls kvar till 
och med över natten. Läpparna hölls mjuka. 
Kunde även passa män! Fungerade mycket 
bra under läppstift, och inverkade inte på 
hur länge läppstiftet satt kvar på läpparna. 
Läppfettet ser naturligt ut på läpparna. 
Absolut min nya favorit!” 

”GILLADE INTE riktigt doften hos Avènes 
läppsalva. Förpackningen fungerar, men 
gillar inte det faktum att salvan ska strykas på 
med fingrarna. Fuktade väl, men fungerade 
inte under läppstift.”   

Testperson 1: Torra läppar som spricker  och 
lätt blir torra i vinterkylan

"ACOS LÄPPFETT lämnade en tydlig, skyd-
dande hinna på läpparna som stannade kvar i 
flera timmar. Läppfettet hade egentligen ingen 
doft. Hinnan kändes lätt störande till en bör-
jan, men efter en halvtimme hade man redan 
vant sig och glömt bort den. Läpparna hölls 
behagligt mjuka och elastiska en lång tid.” 
  

"AVÈNES LÄPPFETT hade ingen smak, 
men doften var härligt lätt och på något sätt 
kvinnlig. Läppfettet är förpackat i en burk, 
vilket var ett litet minus. Lagom liten för 
handväskan eller jackfickan, men att stryka 
på salvan med fingrarna känns inte värst 
trevligt eller hygieniskt.”   

Testperson 2: Läppar som lätt blir torra och 
spruckna i vinterkylan.

"ACOS 
PRODUKT 
motsvarade mina 
önskemål både till det yttre, till sina använd-
ningsegenskaper, och själva förpackningen. 
Läppfettet fungerade verkligen bra. Läppar-
na känns mjuka och välmående med denna 
produkt."  

"AVÈNES BURK fick inte plats i en liten 
handväska, men trots att ett stift dessutom 
är mer hygieniskt, gillade jag ändå den här 
produkten. Vid första användningen kröp det 
litet i läpparna, men efter detta blev jag gång 
för gång allt mer övertygad om att denna 
produkt är ”min” – kommer att använda den 
också i framtiden!”  

Testperson 3: Läppar som alltid är torra och lätt 
spricker.

ACO SAMANLAGT 13,5 POÄNG AVENE SAMMANLAGT 11,5 POÄNG

V I  T E STA D E :  2  X  L Ä P P S A LVO R AVÈNE  
COLD CREAM  

10 ML

ACO  
LIP CERAT  

5 ML
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FÖRKYLNING PÅ VÄG?

Praktisk munspray!

Marknadsförare: Oy Medifon Ab, Esbo

Direkt vid de första symtomen
APTEEKKI
FluAcute Zinc+ 
Förkortar förkylningen och lindrar symtomen

SvartvinbärAnis Nyhet!
Citron-ingefära



          ÄVEN LIVRÄDDARE 
    HAR SINA  
     NEGATIVA  SIDOR

Virve Järvinen Bild BigStockphoto

Hudutslag och diarré är 
de vanligaste övergående 

biverkningarna i samband med 
antibiotikakurer, men antibiotika 
kan också orsaka mer bestående 
biverkningar, som dessutom kan 

vara allvarliga

A ntibiotika är läkemedel som används 
för att behandla olika bakteriella sjuk-
domar. Dessa läkemedel förstör bakte-
rierna eller hindrar dem från att föröka 
sig, och tack vare dessa mediciner kan 

många tidigare dödliga sjukdomar numera botas. Ty-
värr har dessa livräddare ändå även negativa sidor.

”Största delen av dagens antibiotika är s.k. 
bredspektrumantibiotika. Detta innebär att ett och 
samma antibiotikum förmår ta kål på många olika ty-
per av bakterier. Tyvärr inverkar antibiotikan inte en-
bart på de sjukdomsalstrande bakterierna, utan i stor 
utsträckning också på kroppens egna, goda bakte-
rieflora – särskilt i tarmsystemet”, säger professorn 
i bakteriologi Pentti Huovinen vid Åbo universitet.

Varje människa har åtminstone tusen olika bakterie-
arter i sitt tarmsystem. En mångsidig och stabil tarm-
flora ger oss ett gott skydd för hälsan. Tarmfloran är 
den viktigaste delen av kroppens eget försvarssystem.

”En antibiotikakur stör mikrobbalansen i tarm-
systemet och förändrar mängdförhållandet mellan de 
olika bakteriearterna, vilket gör att skadliga bakterier 
får ett övertag över de goda. En enda antibiotikakur 
kan påverka tarmsystemet i upp till tre år framöver.”

Koppling till övervikt
I likhet med många andra läkemedel, kan även anti-
biotika orsaka allergiska reaktioner och överkäns-
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lighet, såsom hudutslag. Den allra vanligaste biverk
ningen är ändå en inverkan på tarmfunktionen, och 
var sjätte person som äter en kur råkar ut för diarré. 
Hos de allra flesta är diarrén lindrig, men i en del fall 
kan den t.o.m. bli livshotande. 

Hudutslag och diarré är i allmänhet övergående 
biverkningar som försvinner då kuren tagits till slut, 
men antibiotika kan också orsaka bestående biverk
ningar som kvarstår under en lång tid.

”Studieresultaten gällande långtidseffekter av 
antibiotika varierar, men man kan redan se en rätt så 
tydlig koppling till kroniska tarmsjukdomar och över
vikt hos barn.” 

Ett barn som äter fler än sju antibiotikakurer in
nan hen fyllt två år, har en fyrdubbel risk att insjukna 
i en viss kronisk, inflammatorisk tarmsjukdom som 
kallas Crohns sjukdom. De barn som fått upprepade 
antibiotikakurer innan de fyllt ett halvt år, är i medel
tal tyngre än genomsnittet som vuxna.

Hänger med även i sinnet
Störningar i tarmfloran har alltså kopplats till upp
komsten av inflammatoriska tarmsjukdomar, men 
även till diabetes och vissa mentala störningar. Förkla
ringen till de sistnämnda ligger antagligen i tarmhjär
naaxeln, d.v.s. i kopplingen mellan magtarmkana
len, nervsystemet och det centrala nervsystemet.

”De transmittorämnen (eller dess förstadier) som 
inverkar på regleringen av våra känslor och vår sin
nesstämning uppkommer främst i tarmsystemet. Om 
exempelvis halten av måbrahormonet serotonin 
sjunker för lågt i hjärnan, ökar risken för depression.”

Även om man antar att tarmhjärnaaxelns funk
tion är störd vid exempelvis vissa former av autism 
och ADHD, är det skäl att också ytterligare reda ut 
antibiotikans möjliga koppling till problemen.

”Man bör minnas att även omgivningen och kos
ten inverkar på tarmfloran. Antibiotika orsakar inte 
nödvändigtvis sjukdomar, men de kan främja upp
komsten av dem”, konstaterar Pentti Huovinen.

Vikten av att välja rätt medicin
Redan blotta misstanken om de eventuella långtidsef
fekterna av antibiotika är skäl nog till att se över bru
ket av dessa läkemedel. I Finland har bruket av anti
biotika minskat under hela 2000talet, och rent euro
peiskt sett ligger vi ungefär i medelklassen. Det finns 
ändå en hel del att bättra på ännu.

”Det är exempelvis bara en del av alla luftvägsin
fektioner som orsakas av bakterier. En betydligt stör
re del beror på virus. Man borde därför alltid ha möj
lighet att kontrollera orsaken till infektionen innan 
en kur påbörjas.”

Pentti Huovinen påminner om att förskrivning av 
antibiotika på distans inte längre är i enlighet med 
”God medicinsk praxis”, förutom vid fall av vissa 
urinvägsinfektioner.

Biverkningarna av antibiotika kan också minskas 
med hjälp av vissa begränsningar.

”Kinolon och fluorokinolonantibiotika är mycket 
viktiga läkemedel vid behandlingen av allvarliga och 
livshotande infektioner. Dessa är dock förknippade 
med muskel, sen och benskador som gjort att myn
digheterna velat begränsa bruket av dessa.”

Stöd av probiotika
Tarmfloran kan balanseras med hjälp av probiotika då 
man behandlas med antibiotika. Probiotika har i stu
dier visat sig vara till nytta särskilt vid antibiotikaku
rer till barn. Vuxna får inte nödvändigtvis riktigt sam
ma nytta av probiotikan, då tarmfloran hos vuxna re
dan är relativt stabil. 

”Probiotika som intas via munnen stannar tyvärr 
inte kvar i tarmen så värst länge. Vi människor är 
dock individer, och effekten av probiotika därmed in
dividuell. Om probiotikan har önskad effekt eller inte, 
klarnar då man tar en kur.”

I framtiden kommer man att kunna modifiera 
tarmfloran på ett mer bestående vis med olika pil
ler innehållande kombinationer av bakteriestammar. 
Dessa preparat är än så länge under prövning. Svå
ra fall av diarré orsakad av antibiotika kan behandlas 
med avföringstransplantation. I framtiden kan denna 
behandling antagligen ges som avföringspiller. P

DE MOTSTÅNDSKRAFTIGA  
BAKTERIERNA BLIR ALLT VANLIGARE 
ETT ONÖDIGT bruk av antibiotika ökar bakteriernas resistens mot 
dessa läkemedel, vilket gör att läkemedlen mister sin effekt. De 
resistenta (motståndskraftiga) bakterierna kräver längre behand-
lingstid, de försvårar behandlingen av vissa sjukdomar, och kan 
t.o.m. göra att vissa sjukdomar inte kan behandlas.

Förekomsten av resistenta bakterier, och de negativa effekter 
dessa orsakar, är som störst i de länder där antibiotika används 
allra mest. Enligt en färsk rapport av EU:s smittskyddsmyndighet 
ECDC, dör cirka 10 000 italienare varje år i sjukdomar där antibio-
tika inte haft effekt. Motsvarande siffra i Finland var 90 dödsfall år 
2015. Denna siffra kommer antagligen inte att sjunka, då särskilt den 
ESBL-producerande kolibakterien, som är motståndskraftig mot 
många olika typer av antibiotika, hela tiden blir allt allmännare.

”Bakterierna transporteras från en ort till en annan med oss 
människor. Därför rör problemet med antibiotikaresistens alla 
finländare – även dem som inte själva reser utomlands”; påminner 
Pentti Huovinen.

29



Tarmfloran kan balanseras  
med hjälp av probiotika  

då man behandlas  
med antibiotika. 
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Zyx® mint/citron/eukalyptus 3 mg sugtabletter används för att lindra smärta och 
irritation i mun och svalg. Den aktiva substansen är benzydaminhydroklorid. Dos är 
1-3 tabletter dagligen. Om besvären inte går över, vänd dig till läkare. Zyx sugta-
bletter ska inte ges till barn under 6 år eller användas under graviditet och amning. 
Läs bipacksedeln före användning. Marknadsförare: Mylan Finland Oy. 12/2018

Zyx.fi

TAG Zyx!
Det effektiva läkemedlet mot halsont

Antiinflammatoriskt läkemedel 
som effektivt lindrar smärta 

och irritation i mun och svalg

Ny smak
eukalyptus!

Zyx_laatuapteekit_FI_SE_105x275.indd   2 07/12/2018   13.22

BEHANDLAR diarré. Skötande om tarmen. Även under 
antibiotikakurer.

> Precosa 250 mg 
kapslar eller pulver 
till oral suspension

Symptomrelaterad vård av diarré. För
hindra antibiotikarelaterad diarré. Bekanta dig med innehålls
förteckningen och läs doseringsanvisningen före bruk. Om besvären 
fortsätter eller förvärras, kontakta läkaren. Aktiv substans  Saccharomyces 
boulardii, stammen CNCM I745. Kontraindikationer: Överkänslighet för 
Saccharomyces boulardii eller jäst. En central venkateter. Kritiskt sjuka och 
immunkompromitterade patienter på grund av risk för fungemia.  
Egenvårdsläkemedel. Marknadsförs av Biocodex Ab. 12/2018

SOM NAMNET antyder, är Fiilus Vahva ett starkt mjölk-
syrebakteriepreparat, som bland annat lämpar sig väl 
i samband med antibiotikakurer. Innehåller 10 miljar-

der Lactobacillus rhamnosus 
 GG-mjölksyrebakterier. Växtba-
serad kapsel, som vid behov 
kan öppnas, och innehållet 
blandas i kall dryck eller mat. 
Lämpar sig även för veganer. 
Kosttillskott.
>  Fiilus Vahva 30 kaps.

RELA TABS  innehåller mjölksyrebakteri-
en Lactobacillus reuteri Protectis®, vilken 
är en av de mest undersökta mjölksyre-
bakterierna i världen. Välsmakande Rela 
Tabs finns som tre olika smakalternativ, och 
tabletterna lämpar sig för hela familjen. 
För dagligt bruk eller som kurer exem-
pelvis i samband med antibiotika eller på 
resor.  Kosttillskott.
> Rela Tabs 90 tabl. 

3  X  STÖ D  V I D  A N T I B I OT I K A K U R E R
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För hela familjens öron!

Använd Otocur
• för att avlägsna och förebygga 

vaxproppar
• i torra och kliande öron
• som skydd mot irritation då  

du simmar
• mot irritation orsakad av  

hörapparater

TILLVERKAS I 
FINLAND

Enkelt att hålla öronen rena med vår inhemska 
Otocur-spray!

Täppt i öronen?

-20%
I februari:

Alla MagneCit-produkter*

 » Mot sendrag och kramper
 » För en lugn nattsömn
 » För musklernas och nervsystemets  
välmående

 » Till idrottaren

* Urvalet varierar per apotek

Magnesiumcitrat med ett gott upptag + B6

MagneCit



Nyheter från världen Marimiina Pykälistö Bilder BigStockphoto

De motstånds kraftiga 
bakteriernas  
frammarsch

Kråkbär  
– superfood från  
våra egna skogar
FORSKARNA VID Uleåborgs universitet har 
kanske kommit på ett nytt, inhemskt vapen 
i kampen mot motståndskraftiga bakterier. I 
kråkbär, och i en mikrob som finns inuti dessa 
bär, har de nämligen hittat ett ämne som ser 
ut att kunna förstöra antibiotikaresistenta 
bakterier. Det ämne som effektivt förstör 
skadliga bakterier är en viss peptid, d.v.s. en 
 proteinkedja.

Det lovande fyndet har gjorts av två 
docenter, Anna Maria Pirttilä och Tejesvi 
Mysore, vid forskningsenheten för ekologi 
och genetik vid Uleåborgs universitet. Utöver 
kråkbär, studerade dessa två även getpors 
och ljung, men kråkbärets effekt gjorde 
det till en överlägsen vinnare bland dessa 
inhemska superprodukter.

Till en början letade forskarduon efter 
lokala växter som kunde användas för till-
verkning av medicinskt nyttiga ämnen. Den 
peptid de hittade i kråkbären fick dem dock 
att börja leta efter någon form av skyddsfilm 
som kunde användas på den medicinteknis-
ka utrustning man använder på sjukhusen. 
Ett sådant skydd kunde kanske i framtiden 
förhindra antibiotikaresistenta bakterier från 
att spridas i sjukhusmiljö.

För närvarande jobbar forskarna med 
att utveckla en skyddsfilm till urinkatetrar. 
I samband med längre användning täcks 
nämligen dessa katetrar av en s.k. biofilm, 
det vill säga ett lager mikrober som fäster 
sig mycket kraftigt vid kateterns yta. Denna 
biofilm utgör ett utmärkt tillväxtunderlag för 
skadliga bakterier, och gör dem dessutom 
10–1 000 gånger mer motståndskraftiga 
mot antibiotika än bakterier i fri cirkulation. 
Biofilmen är därför ytterst svår att förstöra. 
Med hjälp av den peptid som hittats i kråkbär 
kan man troligen förhindra uppkomsten av 
denna biofilm, och på så vis stoppa sprid-
ningen av de ytterst skadliga ”superbakte-
rierna”, som dessutom idag blir mycket dyra 
för hälsovården.

Källa: www.kaleva.fi den 1.11.2018 

D en alltjämt ökande förekomsten av skadliga bakte
rier, som är motståndskraftiga mot antibiotika, oroar 
de europeiska forskarna. Den vetenskapliga tidskrif
ten Lancet publicerade nyligen en artikel gällande en 

forskning utförd av EU:s smittskyddsmyndighet ECDC, vars resul
tat blottar den obehagliga sanningen om det ökande antalet döds
fall till följd av infektionssjukdomar där antibiotika inte längre har 
önskad effekt. Trots att dödsfall av denna typ än så länge är säll
synta här i Finland, är trenden ändå tydligt stigande. 

ECDC:s studie baserar sig på siffror från år 2015. Under 2015 
var antalet dödsfall i Finland 90, medan motsvarande siffra för 
Italiens del redan låg på 10 000. I Frankrike dog över 5 000 per
soner till följd av bakteriella infektioner, i Spanien och i Tysk
land låg antalet dödsfall per land på cirka 2 000. Mängden döds
fall konstaterades korrelera direkt till mängden antibiotika som 
använts. Ett rejält bruk av antibiotika ökar bakteriernas mot
ståndskraft. Bakterierna vänjer sig vid antibiotikan i sin omgiv
ning, vilket gör att antibiotikan mister sin effekt. I Sydeuropa or
dineras antibiotika på mycket lösa grunder, och i Grekland kan 
man till och med köpa dessa läkemedel utan recept – två fakta 
som till stor del förklarar de höga dödssiffrorna i Sydeuropa.

Även om antalet dödsfall i Finland fortfarande är lågt, är den 
ökande resistensen (motståndskraften) hos bakterierna ett verk
ligt hot. Som exempel kan nämnas att bl.a. den ESBLproduce
rande kolibakterien blivit betydligt vanligare under de senaste 
åren. I början av årtiondet var bara cirka 1 % av alla finländare bä
rare av denna bakterietyp, men numera är procenttalet redan up
pe i över 6. I Ryssland förekommer ifrågavarande koli bakterie re
dan hos mer än 20 % av befolkningen. Denna bakterie är  mycket 
seg och tålig, den kan stanna kvar i tarmen i månader, och den 
kan dessutom smitta från en person till en annan.

Källa: Helsingin Sanomat den 10.11.2018
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EN VIT JANUARI GÖR GOTT FÖR HÄLSAN
ENLIGT EN FÄRSK studie utförd vid 
universitetet i New York ökar redan 
ett enda glas alkohol både tillväxten 
av skadliga bakterier i munnen 
och cancerrisken. I studien deltog 
sammanlagt 1 044 friska män och 
kvinnor mellan 55 och 87 år som var 
i god kondition. Deltagarna delades 
in i grupper enligt sitt alkoholbruk 
(måttlig eller riklig konsumtion). De 
kvinnor som i medeltal drack ett 
glas om dagen klassificerades som 
måttliga användare. För männens 
del gick gränsen vid 2 doser per dag. 
Studien utfördes genom att jämföra 
deltagarnas salivprov och de bakte-
riestammar proven innehöll. 

Forskarna konstaterade att alla de 
som intog alkohol, både med måtta 
och mer rikligt, hade mer skadliga 
bakterier i sin munflora än andra. 
Dessutom var mängden bakterier 
som klassificerats som godartade 
mindre än hos sådana personer som 
inte använde alkohol alls. Studiens 
ledare, Jiyoung Ahn, säger att resul-

taten bekräftar antagandet om att 
alkohol, precis som tobak, provo-
cerar vissa förändringar i kroppen, 
vilka i tidigare studiematerial redan 
kopplats till cancer och kroniska 
sjukdomar. Alkohol främjar alltså inte 
upprätthållandet av en god och skyd-
dande bakterieflora i munnen.

Forskarna medger att mer forsk-
ning krävs för att utreda korrelatio-
nen mellan alkohol och tillväxten av 
skadliga bakterier. Jiyoung Ahn antar 
dock att alkoholens skadliga inverkan 
kan ha att göra dels med surhetsgra-
den i alkohol, vilket försvagar de goda 
bakteriernas levnadsförhållanden, 
och dels med de föreningar som står 
för alkoholens giftiga effekter, vilket 
ökar mängden skadliga bakterier. 
En vit januari är alltså en verkligt god 
gärning för hälsan! P

Källa: www.doctissimo.fr,  
den 25.4.2018 
http://www.doctissimo.fr/sante/
news/alcool-desequilibre-bacterien-
cancer

Kom ihåg att hålla fingrar och tår varma i kylan. 
Då man skyddar de perifera blodkärlen och de 
kroppsdelar som lätt fryser, kan man undvika  

snoriga näsor och förkylningar.
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Ont i halsen?
Spraya bort 

smärtan!

Strefen 16,2 mg/ml munhålespray, lösning är avsedd för kortvarig 
symtomlindring vid halsont hos vuxna. Aktiv substans: flurbipro-
fen. Dosering för vuxna över 18 år: 1 dos (3 sprayningar) längst bak 
i svalget med 3 - 6 timmars intervall enligt behov, max 5 doser/
dygn och i högst 3 dagars tid. Ej till barn och unga under 18 år. 
Använd inte Strefen munhålespray om du är allergisk mot flurbi-
profen, något annat innehållsämne i sprayen, acetylsalicylsyra (”as-
pirin”) eller något annat antiinflammatoriskt smärtstillande medel 
(NSAID); om du har eller i samband med tidigare bruk av NSAID 
har upplevt någon blödning/perforation i matsmältningskanalen, 
svår tjocktarmsinflammation eller någon sjukdom som rör blodets 
koagulering; om du har svår hjärt-, lever- eller njursvikt. Strefen 
munhålesprayen innehåller metylparahydroxibensoat (E 218) och 
propylparahydroxibensoat (E 216), vilka kan orsaka allergiska re-
aktioner (även fördröjda). Vid fall av irritation i munnen eller 
tecken som tyder på allergi/överkänslighet ska användningen av 
detta preparat avbrytas. Strefen munhålespray får inte användas 
under graviditetens sista trimester, och bruk rekommenderas inte 
i samband med amning. Vanliga biverkningar är yrsel, huvudvärk, 
parestesier (känslovillor), irritation i svalget, diarré, illamående 
och olika reaktioner i mun och svalg. Strefen munhålesprayen 
kan också i sällsynta fall orsaka överkänslighetsreaktioner. Läs 
noga igenom bipacksedeln, och försäkra dig om att du förstår hur 
sprayflaskan ska användas. Försäkra dig också om att läkemedlet 
passar för dig, och tillsammans med andra läkemedel du eventu-
ellt använder. Kontrollera övriga varningar och försiktighetsåtgär-
der, och rådfråga apotekspersonalen vid behov. Om symtomen 
fortsätter, kontakta läkare. Receptfritt egenvårdsläkemedel. För 
mer information, kontakta: Reckitt Benckiser Nordic A/S, Själv-
styrelsegränden 6, 02600 Esbo. Tel. 029000 9200. Datum: 7/2018

Nyhet!                16,2 mg/ml
munhålespray, lösning
(flurbiprofen) är både 

antiinflammatorisk och 
smärtlindrande.

DEN FINFÖRDELADE SPRAYEN 
AKTIVERAR INTE SVÄLJREFLEXEN
 

     VERKAR I
     UPP TILL 6timmar

BÖRJAR VERKA 
OMEDELBART

NYHET



ERBJUDANDEN
I JANUARI

Bepanthen Eye 
ögondroppar  
40 x 0,5 ml
Fuktande ögondroppar 
för torra, irriterade och 
trötta ögon. För omedelbar 
lindring och långvarig fukt.

Naso Seesamiöljy eller 
Fresh Seesamiöljy  
ratiopharm 10 ml
Fuktande nässprayer utan 
konserveringsmedel. Fuktar och 
smörjer torra nässlemhinnor.

Minisun Multivitamin 
 Junior Tähtimarja, Super
appelsiini eller Pehmonalle  
200 tabl. / 200 st.
Välsmakande multivitamin- och 
spårämnespreparat för barnen. För 
dagligt bruk.

Fiilus Arkeen  
30 tuggtabl./kaps.
Starka mjölksyrebakterie-
preparat i form av kapslar 
eller välsmakande tugg-
tabletter. För hela familjen.

Ocuvite Complete 
60 kaps.
Ett mångsidigt  
kosttillskott som  
stöd för ögonhälsan.

Apteq Fluzinc  
två smaker  
24 tabl.
En effektkur på 3 dagar med zink 
mot de första förkylnings symtomen. 
 Sugtabletter för alla över 12 år. 
 Förkortar sjukdomsförloppet. 

Multivita Magnesium
sitraatti 150 mg + B6  
90 tabl. eller  
90 tuggtabl.
Sväljbara tabletter/tuggtabletter 
med magnesiumcitrat som tas 
väl upp av kroppen. 

Minisun  
Moni vita miini Vahva  
120 tabl.
Starkt och mångsidigt  
multivitaminpreparat för  
en aktiv livsstil.

Souvenaid  
4 x 125 ml
Kliniskt näringspreparat 
för kostrelaterad  
behandling av tidig 
Alzheimers sjukdom.

DeviSol 20 µg  
230 tabl. 
Små D3-vitamintabletter  
som smälter snabbt i munnen.  
Fräsch citrussmak.

Apobase Creme  
eller Oily Creme  
250 g
Fuktbevarande och  
mjukgörande baskrämer  
för dagligt bruk. Lämpar sig  
för hela kroppen.

Bethover 1 mg  
150 tuggtabl.
Tuggtabletter som tryggar 
dagsbehovet av vitamin B12. 
Som stöd för minnet.  
Med hallonsmak. 

Sp
ar

a 
sid

an

Våra erbjudanden gäller i januari 2019 eller så länge lagret räcker.

APOTEKETS

Kom och se våra 
erbjudanden 
på apoteket.

E n torr hud kräver effektiva krämer under 
vinterhalvåret. Här tipsar vi om två alter-
nativ, som lämpar sig för både torr och ato-
pisk hy.

Vintern utgör en påfrestning för huden, eftersom 
luften är torr såväl inom- som utomhus. Om somrar-
na räcker det med en lättare, tunnare kräm, men om 
vintrarna stramar huden lätt åt, den kan klia och fjäl-
la, och kräver därför fylligare produkter. En hud som i 
övrigt är frisk, mår bra av en peeling innan man stry-
ker på ett lager vinterkräm. 

Var femte finländare har en atopisk hudtyp. 
Atopisk hy innebär att huden är torr, kliar och kan 

Vård för en torr hud

VÅRDANDE HAVRE för din hud. En naturlig 
kräm som lugnar klåda hos en torr och atopisk 

hy. Lämpar sig för hela familjen; från nyfödda till 
vuxna. Havreskottextraktet Rhealba® lugnar en ir-

riterad hud och dämpar eventuella inflammations-
reaktioner. I produktserien ingår tre olika alternativ: 

cream, balm och lotion. Oparfymerade och fria 
från färgämnen.
> A-Derma Exomega Control  
cream, balm och lotion 200 ml

ETT NÄRANDE och lugnande alternativ för en 
mycket torr eller atopisk hy. Dessa produkter 
dämpar även klåda, de har ett rikligt innehåll av 
vatten från Avènes hälsokälla, och de lämpar sig för 
både bebisar, barn och vuxna. Tuberna är försedda 
med en patenterad kork, som håller salvan steril 
och oförändrad ända fram till sista droppen. 
Produkterna är oparfymerade och fria 
från konserveringsmedel.
> Avène XeraCalm A.D balm och 
cream 200 ml

E R B J U DA N D E  I  JA N UA R I
E R B J U DA N D E  I  F E B RUA R I

uppvisa atopiska  eksem. Torkan beror på en avvikel-
se i hornlagrets skyddsbarriär, vilken gör att huden lå-
ter fukt avdunsta och irriterande ämnen ta sig in. En 
atopisk hud kräver regelbunden  insmörjning med ett 
rejält lager kräm eller salva som binder fukt och för-
hindrar fukt från att avdunsta. 

Den som har torr hy ska skydda ansikte och hän-
der mot vinterkylan med klädesplagg, såsom vantar 
och halsduk, och komma ihåg att stryka på en skyd-
dande kräm minst ½ timme innan hen beger sig ut.

Källa: Allergiaterveys.fi 

Hudnytt! Anne Stolt Bilder BigStockphoto, tillverkarna

Erbjudandet är i kraft i februari 2019.Erbjudandet är i kraft i januari 2019.

-18 % -18 %



Systane Ultra 
ögondroppar  
10 ml
Ögondroppar för effektiv  
och långvarig återfuktning  
av torra ögon.

A-Vita Plus Nässpray 
20 ml
Effektivt fukttillförande  
nässpray för vård av en  
torr nässlemhinna

Beko Strong B12 + 
Foolihappo + B6  
150 tabl./tuggtabl. 
En effektiv kombination av 
viktiga vitaminer för minne 
och nervsystem.

Apteekki FluAcute 
Zinc+ tre smaker  
20 ml
Zinkspray direkt mot de första 
förkylningssymtomen. Förkor-
tar sjukdomsförloppet och 
lindrar symtomen (speciellt i 
svalget).

SB12 munskölj  
500 ml fyra smaker
Unik patenterad samman-
sättning som stoppar en 
obehaglig andedräkt i upp  
till 12 timmars tid.

Melarest Extra Vahva 
1,9 mg eller Mint  
100 tabl. eller Pitkä-
vaikutteinen 90 tabl.
Starka melatoninpreparat. För 
att förkorta insomningstiden 
eller förlänga sömnen. 

Multivita Plus  
250 tabl. 
Mångsidigt multivitamin- 
och spårämnespreparat  
för vuxna. Allt i en och 
samma tablett. 

Rela Tabs  
90 tuggtabl. tre smaker
Välsmakande mjölksyrebakterie-
preparat i förebyggande syfte  
mot magbesvär.  
För hela familjen.

Aqualan L, Duo  
eller Plus  
200 g
Lätta, men effektivt och 
långvarigt fukttillförande 
bassalvor.

Apobase Carbamide 5 %  
250 g 
Ny, effektivt fukttillförande  
baskräm för dagligt bruk.  
Passar alla hudtyper, men särskilt 
för en torr hud.

Priorin Extra 
180 kaps. 
Kosttillskott för hårrötterna. 
Aktiverar tillväxten och  
minskar håravfallet.

Minisun D-vitamiini  
20 eller 50 µg  
200 + 25 tabl. 
Dagens D-vitamindos i  
form av små, välsmakande 
tuggtabletter. 

Spara sidan

Våra erbjudanden gäller i februari 2019 eller så länge lagret räcker.

ERBJUDANDEN

I FEBRUARI
APOTEKETS

Kom och se våra 
erbjudanden 
på apoteket.


