


Tunnethan omat lääkkeesi?

S uomessakin ihmiset elävät van-
hemmiksi kuin ennen. Riittävä 
ravitsemus ja lääketieteen hoito-
keinojen, kuten lääkehoitojen, ke-

hittyminen ovat pidentäneet elinajanodo-
tettamme merkittävästi. Kun ikääntymisen 
myötä käytössä olevien lääkkeiden määrä 
kasvaa, mahdollisten haitta- ja yhteisvaiku-
tusten riski kasvaa myös, ja haittoja voi ol-
la vaikea tunnistaa lääkityksestä johtuviksi. 

Siksi on tärkeää, että jokainen tuntee 
omat lääkkeensä ja tietää, mihin sairau-
teen ne on määrätty. Jos käytössä on usei-
ta lääkkeitä, niistä on hyvä laatia yksinker-
tainen lääkityslista. Listaan kirjoitetaan 
kaikkien käytössä olevien lääkkeiden ni-
met, vahvuus ja annos ottoajankohtineen. 
Lista on hyvä pitää aina käsilaukussa, pu-

helimessa tai kukkarossa mukana, jotta si-
tä voi tarvittaessa näyttää uuden lääkkeen 
määräämisen yhteydessä tai tapaturman 
sattuessa. 

Maaliskuun 21. päivä vietetään taas 
Lääkehoidon päivää ja tällä kertaa teemal-
la: tunnetko lääkehoitosi tavoitteet? Halu-
amme rohkaista kaikkia kysymään omaan 
lääkitykseen liittyvistä asioista. Tuloksena 
on usein asiakkaan voinnin huomattava 
paraneminen, kun hoitava lääkäri poistaa 
epätarkoituksenmukaiset lääkkeet käytös-
tä tai korvaa ne paremmin sopivilla lääk-
keillä. 

Kysy siis rohkeasti kaikista lääkityk-
seesi liittyvistä asioista, niin me autamme 
parhaan kykymme mukaan lääkehoitosi 
onnistumisessa.  

Valoisaa kevättä toivottaen
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Sebamed Liquid Face & Body Wash ja Olive Face & Body Wash ovat 
riittoisia ja kosteuttavia pesunesteitä kasvoille ja vartalolle. Ne puhdistavat 

herkänkin ihon hellästi ja hoitaen, säilyttäen ihon luonnollisen suojan.

Ihosi parhaaksi.
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*Tarjous voimassa kun ostat Minisun Monivitamiini Junior Tähtimarja 200 tabl.,  
Super Appelsiini 200 tabl. Minisun Monivitamiini Pehmonalle 120 kpl tai Minisun Omega-3 + D-vitamiini Junior 45

geelipalaa pakkauksen. Kampanja voimassa maaliskuun ajan tai niin kauan kuin kampanjapakkauksia riittää. 

MINISUN JUNIOR
-TUOTTEEN* OSTAJALLE 

Minisun C-vitamiini Junior 80 tabl. kaupan päälle!

APTEEKISTA 

kaupan 
päälle!

Hyvän makuiset  

Minisun Junior  

-tuotteet, nam!

D igitalisaation, etätöiden ja yri-
tyskultturin muutoksien myötä 
tunnemme olevamme vapaam-
pia, vaikka se ei usein-

kaan pidä paikkaansa. Työt kulke-
vat kuin huomaamatta taskussa 
kotiin. Älypuhelin tai läppäri on 
vain käden ojennuksen päässä 
ja mahdollistaa vastaamaan vie-
lä pariin työpostiin. Huomaamatta 
totumme seuraamaan meilivirtaa myös va-
paa-ajalla.

8+8+8 pitäisi olla ohjelmoituna päässäm-
me. Työlle, vapaa-ajalle ja unelle pitäisi antaa 
yhtä paljon aikaa vuorokaudesta, eli 8 tuntia 
kullekin. Toteutuuko tämä? 

Miten akut ladataan?

AjassaAnne Stolt Kuva Shutterstock

YLÖS, ULOS JA LENKILLE.
Tällä ei tarkoiteta nyt hiki-

lenkkiä. Luonto saa meidät 
voimaan paremmin. Samalla 
näet luonnon heräämisen ja 

kevään merkit, joista voi lukea 
lisää www.kevatseuranta.fi. 
Muista, että D-vitamiinia tar-
vitaan vielä purkista ainakin 

pari kuukautta. P

MITÄ SINULLE KUULUU?
Vastaamme yleensä: ”Kiirettä on ollut.” 

Aina on mielessä jotain, mitä pitäisi 
tehdä. Lista on loputon. Kun siivoamme 

keittiötä, tehdään se hetkeen pysäh-
tyen, hyvin ja valmiiksi. Sen jälkeen 

siirrytään tekemään jotain muuta. Tai ei 
tehdä mitään. Sammuta tv ja puhelin. 

Ole hiljaisuudessa, sulje silmät kevyesti 
ja yritä olla ajattelematta mitään. 15 

minuuttia päivässä tätä on terveysteko 
itsellemme.

NUKKUMAAN  
– JA VOIT PAREMMIN.

Pitkään jatkunut unettomuus 
tai huonolaatuinen uni ko-
hottaa sydän- ja verisuoni-

sairauksien, dementian sekä 
mielenterveyden häiriöiden 

riskiä. Tuoreessa suomalaistut-
kimuksessa havaittiin, että uni-
vajeeseen liittyy systeemisiä, 

perimän toimintaan vaikuttavia 
DNA:n muutoksia. Liian vähäi-
nen unen määrä ja unihäiriöt 
näkyivät veren valkosolujen 

muutoksina.

OIKEA RENTOUTUMINEN.
Suuri osa ihmisistä viettää vapaapäivänsä 

väärin. Facebook, televisio tai videopeli 
sohvaseurana näyttää rennolta, mutta se ei 
rentouta oikealla tavalla. Tutkimusten mu-
kaan koemme rentoutumisen toteutuneen 

silloin, kun vapaa-aikaan liittyy sosiaalisuutta 
tai jos olemme haastaneet itsemme jollain 

asialla ja kehittyneet siinä.Lä
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Liisa Kuittinen Kuva Shutterstock

Kärsitkö migreenistä?
– PIDÄ HUOLTA ELÄMÄNTAVOISTA

Migreeni piinaa eritoten 
ruuhkavuosia eläviä 

naisia. Se alentaa 
toimintakykyä ja 

heikentää elämänlaatua, 
mutta onneksi siihen on 
hoitokeinoja. Tärkeä osa 
hoitoa on kuormituksen 

vähentäminen, 
sillä stressi altistaa 

migreenikohtauksille.

O lo tuntuu ärtyneeltä ja aja-
tus takkuaa. Haukotuttaa ja 
tekee mieli makeaa.

Esimerkiksi näiden en-
nakko-oireiden perusteella 

moni migreenistä kärsivä tietää, että mig-
reenikohtaus on pian iskemässä.

Kaikilla ennakko-oireita ei tosin ole, tai 
oireet vaihtelevat. Myös itse kipukohtauk-
set voivat olla hyvin erilaisia, sillä migree-
ni on monimuotoinen sairaus eikä yhtä il-
menemismuotoa ole.

”Oirekuva vaihtelee eri ihmisillä”, sa-
noo neurologian erikoislääkäri, Petra 
Keski-Säntti.

Suomen Migreeniyhdistyksen neuvon-
tahoitajan, Marja Hassisen, mukaan ylei-

sin oire on kipu tai särky. Aina tosin niitä-
kään ei ole.

”Lisäksi monilla on esimerkiksi valo-, 
haju- ja ääniarkuutta”, Hassinen kuvailee 
tyypillisiä oireita.

Osalla migreenipotilaista kohtauksia 
esiintyy silloin tällöin, mutta pahimmil-
laan kohtauksia voi olla jopa päivittäin.

”Jos päänsärkypäiviä on kuukaudessa 
enemmän kuin päänsäryttömiä päiviä eli 
yli 15, puhutaan kroonisesta migreenistä. 
Tyypillisesti kroonisesta migreenistä kär-
sivillä on päänsärkypäiviä kuukaudessa 
20”, Petra Keski-Säntti kertoo.

Kuormitus kuriin
Vaikka tilanteet ovat erilaisia ja oireiden 
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kirjo on laaja, Petra Keski-Säntti tunnistaa 
migreenipotilaiden joukosta yhden tyypil-
lisen ryhmän.

”Jos puhutaan hankalammasta migree-
nistä, tyypillinen migreenipotilas on neli-
kymppinen työelämässä oleva nainen, joka 
elää ruuhkavuosia. Usein migreeni on alka-
nut jo nuorena, mutta pahentunut neljän-
kympin kieppeillä”, Keski-Säntti kertoo.

Naisilla migreeni on huomattavas-
ti yleisempää kuin miehillä. Petra Keski-
Säntin mukaan tämä liittyy hormonaali-
siin tekijöihin.

”Ilmeisesti taustalla on kuormitus- ja 
stressitekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, 
että migreeni aktivoituu. Hormonaaliset 
syytkin vaikuttavat”, Keski-Säntti sanoo.

Vaikka migreenin syyt ovat monelta 
osin epäselvät, näyttää siltä, että stressi 
on vahvasti yhteydessä migreenioireiden 
ilmenemiseen.

”Stressi on suuri altistava tekijä migree-
nikohtauksille. Joskus kohtaus saattaa to-
sin tulla vasta sitten, kun stressi laukeaa”, 
kertoo neuvontahoitaja Marja Hassinen.

Sekä Hassisen että Keski-Säntin mu-
kaan tärkeää olisikin puuttua stressiä ai-
heuttaviin tekijöihin, ja saada kuormi-
tus kuriin. Tärkeää olisi myös pitää kiinni 
säännöllisistä elämäntavoista, sillä ne tu-
kevat hyvinvointia ja saattavat jopa pitää 
kohtaukset loitolla.

”Migreenistä kärsivien tulisi pitää huol-
ta sekä nukkumisesta että syömisestä. Tär-
keää olisi nukkua riittävästi ja syödä sään-
nöllisesti. Migreeni äityy helposti, jos ruo-
kailujen väli venyy”, Keski-Säntti kertoo.

Liikkuessa olo pahenee
Migreeni sekoitetaan toisinaan jännitys-
päänsärkyyn, joka johtuu yleensä joko li-
hasten jäykkyydestä tai henkisestä rasi-
tuksesta. Jännityspäänsärky ja migreeni 
eroavat kuitenkin toisistaan monin tavoin.

Migreenissä päänsärky voi olla koko 
pään alueella, mutta usein se on toispuo-
leista. Jännityspäänsäryssä särky tuntuu 
yleensä koko pään alueella. Jännityspään-
säryssä liikunta myös yleensä lievittää oi-
reita, migreenissä niin ei käy.

”Migreeni pahentuu rasituksessa”, Pet-
ra Keski-Säntti sanoo.

Jännityspäänsärkyyn ei liity säryn li-
säksi muita oireita, kun taas migreenille 
tyypillisiä ovat myös erilaiset kognitiivi-
set oireet: ennen kohtausta puhe saattaa 
takkuilla ja muisti pätkiä. On pihalla ole-
va olo.

”Vaikka päänsärky ei olisi kovaa, kog-
nitiivisten oireiden takia työnteko saattaa 
takkuilla”, Keski-Säntti kertoo.

Marja Hassinen tietää migreenipotilai-
den kohtaavan toisinaan vähättelyä. Mig-
reenin luonnetta ei ymmärretä, eikä sitä 
aina pidetä hyvänä sairaspoissaolon syynä.

”Migreeni vaikuttaa elämään monella 
tapaa. Se alentaa työkykyä ja rajoittaa har-
rastuksia. Aina läheiset eivät ymmärrä si-
tä. Migreenistä ajatellaan yhä, että sehän 
on vain päänsärkyä”, Hassinen sanoo.

Neljä eri vaihetta
Migreenikohtaus jaetaan yleensä neljään 
eri osaan: ennakko-oireisiin, auraan, sär-

kyvaiheeseen ja jälkioireisiin. Kaikilla au-
ravaihetta ei tosin ole, sillä migreeniä on 
sekä aurallista että auratonta muotoa.

”Vaikka aurallinen migreeni on tunne-
tumpi muoto, yleisin on auraton migree-
ni. Aurallista migreeniä potee vain noin 20 
prosenttia migreenipotilaista”, Petra Kes-
ki-Säntti kertoo.

Aurallisessa migreenissä voi esiintyä 
näköhäiriöitä, kuten sahalaitakuvioita tai 
näkökenttäpuutoksia. Tavallisia oireita 
ovat myös jalkojen ja käsien puutuminen 
sekä huimaus.

Särkyvaihe voi kestää muutamasta tun-
nista jopa useisiin päiviin. Siihen liittyy 
usein pahoinvointia, hikoilua, palelua sekä 
verenpaineen ja pulssin muutoksia.

Täsmä- ja estolääkkeitä
Osa migreenipotilaista pärjää kokonaan il-
man lääkkeitä. Heille riittää lepo pimeässä 
ja viileässä huoneessa.

Migreeniä voidaan hoitaa tavallisilla 
särky- tai tulehduskipulääkkeillä. Jos ne ei-
vät auta, voidaan käyttää migreenin täsmä-
lääkkeitä eli triptaaneja. Ne ovat migreenin 
hoitoon kehitettyjä reseptilääkkeitä, jotka 
muun muassa supistavat migreenikohta-
uksen yhteydessä laajentuneita verisuonia.

”Suurimmalla osalla ne toimivat oikein 
hyvin”, Petra Keski-Säntti kertoo.

Lisäksi migreeniin on estohoitoa. Es-
tolääkkeitä ei ole kehitetty varsinaisesti 
migreenin hoitoon, vaan ne ovat muiden 
sairauksien hoitoon tarkoitettuja lääkkei-
tä, joiden on huomattu vähentävän myös 
migreenikohtauksia. Migreenin estolääk-
keinä käytetään esimerkiksi verenpaine-, 
masennus- ja epilepsialääkkeitä.

”Estolääkitystä ruvetaan miettimään, 
jos päänsärkypäiviä on 5–6 kuukaudessa, 
jottei migreeni pääsisi kroonistumaan”, 
Petra Keski-Säntti kertoo.

TÄSTÄ ON KYSE
> MIGREENI on monimuotoinen neu-
rokemiallinen häiriötila aivoissa. Sen 
perimmäistä syytä ei tunneta, mutta 
näyttäisi siltä, että siihen on vahva 
periytyvä alttius.
>  JOTKUT potilaat onnistuvat py-
säyttämään kipuvaiheen ottamalla 
tulehduskipulääkettä ennakko-oirei-
den ilmaannuttua.
>  KOHTAUKSEN iskiessä kannattaa 
hakeutua hämärään tai pimeään 
huoneeseen lepäämään. Täsmälääke 
otetaan kivun alkaessa.
> JOS migreeni oireilee usein tai 
vaikeuttaa arkea, hakeudu erikois-
lääkärille.
>  JOS lapsella tai nuorella on tois-
puoleista, sykkivää tai melko kovaa 
päänsärkyä sekä haju- tai näköy-
liherkkyyttä, kannattaa lapsi viedä 
lääkäriin.

”Migreeni vaikuttaa 
elämään monella tapaa. 
Se alentaa työkykyä ja 

rajoittaa harrastuksia.”
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Estolääkkeiden huono puoli on se, että 
niillä on erilaisia haittavaikutuksia. Hait-
tavaikutusten vuoksi osa migreenipoti-
laista joutuu luopumaan estolääkkeistä 

kokonaan.
”Joillakin on kokeiltu kaikki 

keinot, mutta hoitotulokset ovat 
olleet heikkoja”, Marja Hassinen 
kertoo.

Petra Keski-Säntin mukaan 
on joukko kroonisesta migree-
nistä kärsiviä potilaita, jotka 
eivät saa apua estolääkkeistä 
ja joilla eivät edes täsmälääk-
keet tehoa.

”Heille yksi estohoito-
vaihtoehto on botuliinitok-

siinihoito.”

Ubikinonia  
kannattaa kokeilla

Mitä tulee ruokavalioon, 
sekä Petra Keski-Säntin et-

tä Marja Hassisen mukaan 
jotkut migreenipotilaat ovat hyötyneet 
erikoisruokavalioista, kuten gluteenitto-
masta ruokavaliosta.

Mitään tieteellistä näyttöä ruokavalion 
vaikutuksista migreenin hoidossa tai en-
naltaehkäisyssä ei kuitenkaan ole, eivätkä 
kaikki saa apua samasta ruokavaliosta.

”On kokeiltava, mikä kullakin toimii”, 
Petra Keski-Säntti sanoo.

UUDET BIOLOGISET L ÄÄKKEET TULIVAT MARKKINOILLE –  
”SUORASTAAN VALL ANKUMOUKSELLISTA”

”Kannattaa testata erilaisia ruokavalio-
ta”, toteaa puolestaan Marja Hassinen.

Sen sijaan tieteellistä näyttöä on siitä, 
että koentsyymi Q10:stä eli ubikinonis-
ta on apua. Tämä todetaan Käypä hoito 
-suosituksessa, jonka mukaan koentsyymi 
Q10 on osoittautunut tehokkaaksi migree-
nin estäjäksi sekä lumekontrolloidussa et-
tä avoimessa tutkimuksessa. Suosituksen 
mukaan on myös esitetty, että osalla mig-
reenistä kärsivistä lapsista ja nuorista olisi 
koentsyymi Q10:n puutos.

”Vahvaa käytännön kokemusta ubiki-
nonin vaikutuksista migreenin hoidossa 
ei ole, mutta jonkin verran tutkimusnäyt-
töä on, joten kyllä sitä kannattaa kokeilla”, 
Petra Keski-Säntti sanoo. P

Osa migreenipotilaista 
pärjää kokonaan ilman 
lääkkeitä. Heille riittää 

lepo pimeässä ja viileässä 
huoneessa.

2  X  A P UA  A P T E E K I STA

TEHOKAS LÄÄKE migreeni-
kohtausten hoitoon sekä kivun 
ja kuumeen lievitykseen. Vaikut-
tava aine ibuprofeeni. Sopii aikuisille ja 
yli 20 kg painaville, vähintään 6-vuotiaille 
lapsille. Neuvottele lääkärin kanssa, jos 
sairastat maha- tai pohjukaissuolihaavaa tai 
olet raskaana. Vain lyhytaikaiseen käyttöön. 
Pakkauskoot 10 ja 30 tabl. Tutustu huolella 
pakkausselosteeseen. Perustuu 22.1.2018 
päivättyyn valmisteyhteenvetoon. Lisätie-
dot: www.laakeohje.fi, info@ratiopharm.fi. 
Markkinoija ratiopharm Oy. Itsehoitolääke.
> Ibuxin Rapid 400 mg 30 tabl.

VAHVA UBIKINONIVALMISTE sydämen 
ja lihasten energianmuodostusta 
tukemaan. Valmiste sisältää myös 
lihasten normaalia toimintaa tuke-
vaa B1-vitamiinia ja antioksidanttina 
toimivaa E-vitamiinia. Rasvaliukoisi-
na ubikinoni ja E-vitamiini imeytyvät 
tehokkaimmin, kun kapseli otetaan 
ruokailun yhteydessä. Ravintolisä.
> RaMaVit Ubikinoni Q10 100 mg  
60 kaps.

MIGREENIN TÄSMÄHOITONA käytetyt triptaanit tulivat 
markkinoille 1990-luvulla. Sen jälkeen migreenin hoitoon ei 
ole tullut uusia lääkkeitä.

Nyt hoito on kuitenkin astumassa uudelle aikakaudelle, 
sillä markkinoille ovat tulleet ensimmäiset, uudet biologiset 
estolääkkeet, jotka on tarkoitettu nimenomaan migreenin 
estohoitoon. Tähän asti käytetyt estolääkkeet ovat olleet alun 
perin muihin sairauksiin kehitettyjä lääkkeitä, kuten epilepsia- 
ja masennuslääkkeitä. 

Neurologian erikoislääkäri, Petra Keski-Säntti, pitää uusi-
en biologisten lääkkeiden tuloa markkinoille hienona asiana. 
”Se on suorastaan vallankumouksellista”, hän sanoo.

Suomen Migreeniyhdistyksen neuvontahoitaja, Marja 

Hassinen, on työskennellyt uusien biologisten lääkkeiden 
parissa, ja hän tuntee niiden tutkimustulokset hyvin. Tutki-
musnäyttö on ollut lupaavaa.

Vaikka 35 prosenttia tutkimuksiin osallistuneista migreeni-
potilaista ei ole saanut uusista lääkkeistä apua, noin 50 prosen-
tilla päänsärkypäivät ovat vähentyneet vähintään 50 prosenttia.

”Lisäksi 20 prosenttia on ollut niin kutsuttuja superres-
pondereita, joilla kohtaukset ovat jääneet pois kokonaan tai 
lähes kokonaan”, Hassinen kertoo.

Hassisen mukaan tällä hetkellä uusien estolääkkeiden 
huono puoli on niiden korkea hinta, mutta tilanne helpottuu, 
kun ensimmäinen niistä saa rajoitetun peruskorvattavuuden 
1.4. alkaen. 
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N enä ei ole olemassa vain haistamista 
varten, vaan se kostuttaa, lämmittää 
ja puhdistaa hengityselimiin tulevaa 
ilmaa. Siksi sitä tulisi hoitaa samoin 

kuin ihoa eli puhdistaa ja kostuttaa tarvittaes-
sa. Hyvinvoiva nenä edesauttaa hengitystei-
den ja sitä kautta ihmisen kokonaisvaltaista 
hyvinvointia.

Limakalvojen huolellinen hoito on eri-
tyisen tärkeää allergisesta nuhasta kärsiville, 
astmaatikoille, atoopikoille, kuorsaajille ja 
uniapneasta kärsiville sekä verenohennus-
lääkkeitä käyttäville. Lisäksi limakalvojen 
kunto heikkenee iän myötä.

Nenän hoito aloitetaan aivan liian myö-
hään, vasta nenän kuivien limakalvojen oirei-
den iskiessä. Jos nenänpielet ovat niistämi-
sestä punaiset, kyllä nenä on silloin punainen 
ja rikki myös sisältä. Seurauksina voivat olla 
poskiontelontulehdukset ja paheneva astma. 
Lopulta tarvitaan suuri määrä lääkkeitä oirei-
den lievittämiseen, vaikka hyvä nenän perus-
huolto voisi auttaa ehkäisemään ongelmaa. 

MUISTA KOSTUTTAA NENÄÄ
– Siitepölykauteen valmistaudutaan liian 
myöhään, sillä varsinkin siitepölyallergikon 
pitäisi aloittaa ajoissa hoitamaan nenää kuivan 
sisäilman, katupölyn ja talvi-infektion jäljiltä, 

sanoo Klaus Tamminen, Takeda Oy:n lääke-
tieteellinen johtaja sekä keuhkosairauksien ja 
allergologian erikoislääkäri.

– Kun nenää puhdistetaan suolavesiliuok-
sella, sitä kannattaa myös hoitaa öljypitoisella 
vitamiinivalmisteella, hän sanoo.

HUOLEHDI NENÄSTÄ, NIIN SE  
HUOLEHTII SINUSTA!
Kun nenää hoidetaan huuhtelemalla ja A-vi-
tamiinivalmisteella kostuttamalla, limakalvot 
voivat hyvin ja toimivat kuin pinnoitettu tiski-
pöytä ja allergiset reaktiotkin ovat lievempiä. 
Silloin väsymystä aiheuttavia oirelääkkeitäkin 
tarvitaan vähemmän. 

– Nenästeroidienkin annostelu toimii 
huonosti tukkoiseen ja haavaiseen nenään. 
Lisäksi vaurioituneista limakalvoista pääsee 
helposti epäpuhtauksia läpi. Miksi rasvaam-
me kuivia käsiä, mutta emme hoida kuivaa, 
kutiavaa, karstoittuvaa ja haavaista nenää, 
Tamminen kysyy. 

Hänen mukaansa nenä toimii kuin ”uni-
ted airways”, koska siitä on yhteys silmiin, 
korviin, poskionteloihin, nieluun ja alempiin 
hengitysteihin. 

– Siksi tervenenäinen ei sairastu kovin hel-
posti poskiontelo-, keuhkoputken- ja korvatu-
lehduksiin, hän muistuttaa.

SIITEPÖLYKAUSI LÄHESTYY: 
HOIDA NENÄ AJOISSA KUNTOON! 

ILMOITUS

NENÄN KOSTUTUSTA TULEE 
KÄYTTÄÄ RIITTÄVÄSTI JA 

TARPEEKSI SYVÄLLE. NENÄN 
LIMAKALVOJA SUPISTAVAT, 

NS. AVAAVAT VALMISTEET, 
KUIVATTAVAT NENÄÄ, 

JOTEN NIITÄ SAA KÄYTTÄÄ 
MAKSIMISSAAN VIIKON AJAN 

JA MIELELLÄÄN YHDESSÄ 
KOSTUTTAVAN VALMISTEEN 

KANSSA.

SIITEPÖLYALLERGIKON 
KANNATTAA ALOITTAA LÄÄKITYS 

AJOISSA. ASIANTUNTIJOIDEN 
MUKAAN KANNATTAA 

VARAUTUA SIITEPÖLYKAUTEEN 
MYÖS HOITAMALLA NENÄN 

LIMAKALVOT KUNTOON.

A-VITA HYDRA+  
NENÄSUIHKE 

> Sisältää kosteuttavaa hyaluroni
happoa sekä 4 eri vitamiinia 

> Hoitaa ja suojaa nenän lima
kalvoja siitepölyltä ja kuivuudelta 

> Helpottaa allergisen nuhan  
oireita, kuten tukkoisuutta,  

vuotoa ja aivastelua

Markkinoija: Takeda Oy, PL 1406, 00101 Helsinki. A-Vita® Hydra+ nenäsuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite.



RYTMIHÄIRIÖ OPETTI  
LEVON JA PALAUTUMISEN  

MERKITYKSEN

”Aktiiviselle liikkujalle 
tunne oli uusi ja outo.  

Olo oli erikoinen 
ja rinnassa tuntui 

muljahtelua. ” 

Petri Hollménin perheen ulkomaanloma 
sai ikävän käänteen, kun ensimmäinen 
ravintolalounas päättyi Petrin rytmihäiriöön. 
Onni oli matkassa, ja karmivasta lomanalusta 
jäi muistoksi vain erittäin opettavainen 
kokemus.
Marimiina Pykälistö Kuvat Petri Hollmén, Shutterstock

Petri Hollmén: 

P etri Hollménin ei pitänyt ol-
la tyypillinen rytmihäiriöeh-
dokas. Alle nelikymppinen, 
aktiivisesti liikkuva ja itses-
tään huolehtiva Petri ei kuulu 

rytmihäiriöiden riskiryhmään. Hän oli ai-
na ollut se, joka jaksaa, kun muut väsyvät. 
Se, jolla riittää ideoita ja energiaa niin töis-
sä kuin kotona, ja se, joka lähtee lasillisel-
le, kun kaverit pyytävät. Petrin tapauksessa 
rytmihäiriö tuli lisäksi aivan yllättäen, va-
roittamatta itsestään.

”Toki välillä sydän on muljahdellut, ku-
ten varmaan meistä aika monella, mutta 
rytmihäiriö ei ole koskaan aiemmin jäänyt 
päälle,” miettii Petri. 

Karmiva lomanalku
Petri saapui perheineen Kroatiaan, pit-
kään suunnitellulle ja odotetulle purjeh-
duslomalle. Lomaseurueeseen kuului li-
säksi kaksi muuta perhettä. Petrillä oli ta-
kanaan vauhdikas ja haastava kevät, joten 
loma tuntui sitäkin ansaitummalta. En-

simmäinen, helteinen lomapäivä veneel-
lä alkoi snorklauksella, Petrille tutulla ja 
rakkaalla harrastuksella. Se vei yllättävästi 
Petrin voimat. 

”Selitin itselleni väsymystä vähillä yöu-
nilla ja aikaisella lennolla päivää aiemmin. 
Helpotukseksi join kaksi espressoa, mikä 
ei jälkeenpäin ajateltuna tainnut ollut hy-
vä idea,” pohtii Petri. 

Sukeltelun jälkeen seurue lähti lähei-
seen kylään lounaalle. Puolentoista kilo-
metrin matkaan kuului kylää ympäröivän 

muurin yli kiipeäminen. Kuudennen por-
taan jälkeen Petristä tuntui, ettei kaik-
ki ole ok. Aktiiviselle liikkujalle tunne oli 
uusi ja outo. Olo oli erikoinen ja rinnassa 
tuntui muljahtelua. Kaikista eniten Petriä 
ihmetytti korkea syke pienen ponnistelun 
seurauksena. Muu seurue jatkoi kiipeä-
mistä, ja Petri valitsi lasten kanssa tasai-
sen rantatien. 

”Kuvittelin, että kyse on auringonpis-
toksesta. Päivä oli läkähdyttävän kuuma, 
enkä ollut ehkä juonut tarpeeksi”, Petri 
kertoo.

Petri oli lasten kanssa ravintolassa en-
nen muita. Olo oli heikko, eikä hän pys-
tynyt keskittymään lasten leikkeihin. Kun 
loppuseurue saapui, he näkivät heti, ettei 
Petri ole kunnossa, vaikka mies vakuutteli, 
että tilanne menee ohi. 

”Tuntui, että sydän tulisi rinnasta läpi. 
Oli pakko mennä makuulle ravintolan lat-
tialle ja nostaa jalat ylös. Kun vaimo vaati 
tunnustamaan, mikäli kaikki ei ole hyvin, 
myönsin, että apua tarvitaan.” 

Tunteiden vuoristorataa ja 
hyvää tuuria
Ravintolassa seurue kuuli, että ainoa sai-
raala oli Dubrovnikissa, reilun tunnin ajo-
matkan päässä. Kyseisessä pikkukylässä 
oli vain yksi lääkäri, joka oli tuona kysei-
senä sunnuntaina vapaalla. Petrin onneksi 
ravintolan omistaja tunsi lääkärin ja soitti 
tämän yksityisnumeroon. Jakkupukuinen 
naislääkäri tuli hetken odottelun jälkeen 
ja diagnosoi rytmihäiriön. Hän soitti am-
bulanssin, joka oli sattumoisin lähiseudul-
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la. Ambulanssi tuli pian ja kiidätti Petrin 
sairaalan ensiapuun. 

”Ensiapu oli karu kokemus. Hygienia ei 
ollut sen parhaita puolia.”

Ensiavussa diagnoosi varmistui eteis-
värinäksi, ja selvisi, että paikalliseen hoi-
tokäytäntöön kuului rytminkääntö en-
sisijaisesti lääkityksellä. Sähköistä ryt-
minkääntöä kokeiltaisiin vasta yhden 
sairaalayön jälkeen. Yö ei ollut Petrille nii-
tä miellyttävimpiä.

”En saanut nukuttua, sillä sairaalas-
sa pidettiin yöllä valot päällä, ja siivoojat 
siivosivat päivän sotkuja. Olin avoimessa 
tilassa, jossa oli kahdeksan sänkyä, ja po-
tilaiden keski-ikä 80-vuoden paremmalla 
puolella. Mietin, että olen ehkä ainoa, joka 
poistuu huoneesta elävänä.” 

Sairaalavuoteella todellisuus iski. Tie-
toisuus siitä, että pitkään odotetulle pur-
jehduslomalle oli tullut tyly aloitus, otti 
vähintäänkin päähän. 

Aamulla Petrin lääkäri oli vaihtunut, 
ja tämä ilmoitti, että rytmi käännettäisiin 
sähköllä. Huojentuminen muuttui turhau-
tumiseksi, kun lääkäri kertoi, että kään-
nön jälkeen Petrin tulisi jäädä pariksi päi-
väksi tarkkailuun. Hän näki loman vilahta-
van silmiensä ohi. 

Ennen kuin Petri ehti toipua uutises-
ta, lääkäri vaihtui taas. Seuraava lääkäri toi 

mukanaan uusia uutisia. Koska eteisväri-
nä oli kestänyt yli 12 tuntia, ennen rytmin 
kääntämistä pitäisi varmistua siitä, ettei 
tilanteesta ollut aiheutunut veritulppia ai-
heuttavia verihyytymiä. 

”Lääkäri kertoi toimenpiteen olevan 
”very unpleasant eli erittäin epämiellyt-
tävää”. Sydän tutkittaisiin ruokatorven 
kautta. Pelkkä ajatuskin inhotti, sillä mi-
nulla on erityisen herkkä oksennusreflek-
si.”

Parin tunnin odottelun jälkeen Petriä 
tuli katsomaan taas uusi lääkäri. Edelli-
sen vuoro oli päättynyt. Tämä kertoi, et-
tä sydän käynnistettäisiin sähköllä. Petri 

”Annan itselleni luvan 
ottaa päiväunet, ja 
ymmärrän levon 
ja palautumisen 
merkityksen.” 

oli kysymysmerkkinä. Hän kysyi, mitä ta-
pahtui välttämättömänä pidetylle toimen-
piteelle. 

”Laite on rikki, toimenpidettä ei voi-
da tehdä, kertoi lääkäri. Olin kieltämättä 
kauhuissani.”

Petri laitettiin piuhoihin, ja kaikki oli 
sähköshokkia varten valmiina. Yhtäkkiä 
hoitajat huusivat lääkäriä. Petri ymmärsi, 
että rytmi oli kääntynyt itsestään oikein, 
viime hetkellä. Tuuri puuttui peliin.   

Arkea rytmihäiriön jälkeen 
Kotiutumisen jälkeen Petri otti lomavii-
kon rauhallisesti. Yksikään pulssin nou-
seminen ei jäänyt häneltä huomaamat-
ta. Kokemus oli jättänyt jälkensä. Loman 
päätyttyä Petri kävi Suomessa tutkitutta-
massa sydämen ja sai vahvistuksen sille, 
että sydän on täysin kunnossa. Vaikka tie-
to huojensi, meni silti muutamia kuukau-
sia ennen kuin olo oli normaali.

”Tarkkailin itseäni ja sydämen lyöntejä 
tosi tarkasti. Paljon tuntemuksista ja tark-
kailun tarpeesta tuli taatusti korvien välistä.”

Lähes kuukauden liikuntatauon jäl-
keen Petri lähti vähitellen liikkumaan. Se, 
mikä oli muuttunut, oli levon kunnioitus. 
Aiemmin hän oli saattanut lähteä liikku-
maan, vaikka takana olisi olleet vähäiset 
yöunet tai pikkutunneille venyneet juhlat. 

”Nykyisin urheilen vain, jos olen tosi 
hyvin levännyt. Annan itselleni luvan ot-
taa päiväunet, ja ymmärrän levon ja palau-

tumisen merkityksen. ”
Hämmästyksek-

seen Petrin kerrottua 
julkisesti tapahtumasta, hän löysi paljon 
kohtalotovereita. Petrin tavoin heilläkin 

rytmihäiriön oli laukaissut monen si-
nänsä erillisen tekijän summa, ja 

se saattoi ilmetä lähes oireetto-
mana.

”Jos yhtään tuntuu, et-
tei suorituskyky ole normaali, 
kannattaa sydän tsekata ”, ke-
hottaa Petri. 

Se voi olla tärkeämpää kuin 
uskotkaan. 

Petri Hollmén oppi  
palautumisen tärkeyden 
kertaheitolla, kantapään 
kautta.

11



APTEQ VERENPAINEMITTARI on kliinisesti 
validoitu, erittäin luotettava,  täysauto-
maattinen olkavarsiverenpainemittari koko 
perheen käyttöön. Real Fuzzy –teknolo-
gian ansiosta mittarin käyttömukavuus on 
erinomainen ja se antaa erittäin tarkkoja 
tuloksia. Mittari tunnistaa myös sydämen 
epäsäännöllisen sykkeen luotettavasti. 120 
mittauksen muisti kahden henkilön mittauk-
sille. M-koon mansetti vakiona, mutta S- tai 
L-koon mansetin voi ostaa erikseen.
> Apteq verenpainemittari

PÄIVÄANNOSTUKSELTAAN ERITTÄIN vahva 
kalaöljykapseli, joka suuresta omega-3-mää-
rästä huolimatta on kohtuullisen kokoinen ja 
helppo niellä. Multivita Omegalive Strongin 
sisältämät tärkeät omega-3-rasvahapot, 
DHA ja EPA, tukevat sydämen normaalia 
toimintaa ja lisäksi DHA edistää aivojen 
sekä näkökyvyn normaalina pysymistä. 
Valmiste ei sisällä lisättyjä vitamiineja ja 
sopii siksi käytettäväksi yhdessä vita-
miinivalmisteiden kanssa. Ravintolisä.
> Multivita Omegalive Strong  
100 kaps.

Mikä on rytmihäiriö?
RYTMIHÄIRIÖLLÄ TARKOITETAAN 
sydämen epätasaista rytmiä, joka 
useimmiten tuntuu epämiellyttä-
vänä muljahteluna rinnassa. Ryt-
mihäiriö eli arytmia tulee erottaa 
palpitaatiosta, jolla tarkoitetaan 
epätavallista tietoisuutta sydämen 
toiminnasta. Sen ei tarvitse viitata 
rytmihäiriöön, vaan taustalla voi olla 
psyykkisiä syitä, kuten paniikkihäi-
riö tai ahdistuneisuus. Palpitaatiota 
voi aiheuttaa myös lääkkeet, kahvi, 
tupakka, alkoholi sekä mm. anemia 
tai kilpirauhasen liikatoiminta. 

Rytmihäiriöt jaetaan nopeisiin 
(takyarytmia) ja hitaisiin rytmihäi-
riöihin (bradyarytmia). Nopeissa 
rytmihäiriöissä sydämen perus-
rytmissä on jotain liikaa, ja tämä 
tunnetaan ylimääräisinä sydänlyön-
teinä. Tällaiset ns. lisälyönnit ovat 
tavallisin rytmihäiriöiden tyyppi. 
Useimmiten ne ovat osa sydä-
men normaalia toimintaa, eivätkä 
aiheuta toimenpiteitä. Ne kannattaa 
silti tutkia, sillä ne saattavat viitata 

sydänsairauteen. 
Pitkäkestoisista rytmihäiri-

östä tyypillisin on eteisvärinä. 
Se yleistyy ikääntyessä, ja on 

yleinen vaiva – joka neljäs yli 
nelikymppinen kokee eteisväri-

nän jossain elämänsä vaiheessa. 
Eteisvärinää voivat aiheuttaa 

sydänsairaudet ja elintavat. Yli-
paino, diabetes, keuhkosairaudet, 

munuaisten ja kilpirauhasen toimin-
tahäiriöt, tupakointi ja alkoholi sekä 
kilpatason kestävyysurheilu ovat 
riskitekijöitä, joskin eteisvärinän voi 
laukaista moni muukin syy. 

Eteisvärinän tyypillisimmät 
oireet ovat poikkeava, tavallista 
nopeampi sydämen lyöntitiheys. 
Syke voi olla hitaampikin, mutta 

aina epätasainen. Lisäksi olo on 

usein voimaton ja hengästynyt. 
Rytmihäiriö voi olla myös täysin oi-
reeton. Silloin, kun eteisvärinän riski 
on olemassa, paras keino oireiden 
tunnistamiseen on hyvälaatuinen 
verenpainemittari, jossa on eteisvä-
rinän tunnistustoiminto. 

Lyhytkestoiset eteisvärinät me-
nevät ohi ilman hoitoa. Pitkäkestoi-
set tulee sen sijaan aina tutkia, sillä 
näihin liittyy aivoihin tai keuhkoihin 
helposti kulkeutuvan veritulpan 
riski. Pitkäkestoisessa eteisvärinässä 
normaali rytmi palautetaan tavan-
omaisesti sähköisellä rytminsiirrolla. 
Jos eteisvärinä kestää yli kaksi 
vuorokautta, rytmi voidaan palaut-
taa vasta huolellisen hyytymistä 
estävän hoidon jälkeen. Rytminsiirto 
ei poista rytmihäiriö- ja eteisvärinä-
taipumusta. Toistuviin rytmihäiriöi-
hin käytetään lääkitystä ja joissakin 
tapauksissa leikkaushoitoa. 

Eteisvärinän ohella tutkimusta 
vaativa ja erittäin vakava rytmihäiriö 
on sydänkohtaukseen liittyvä kam-
miovärinä. Se johtaa muutaman 
sekunnin kuluessa tajuttomuuteen, 
ja ilman elvytystä kuolemaan. 
Kammiovärinään voi johtaa myös 
sähköisku tai voimakas isku sydä-
men alueelle. Ainoa hoitokeino on 
defibrillaatio eli sähköinen rytmin-
siirto ja peruselvytys. Peruselvy-
tyksellä voitetaan lisäaikaa, kunnes 
defibrillaattori saadaan paikalle. 
Maallikoiden käyttöön tarkoitetut 
automaattiset rytminsiirtolaitteet 
ovat yleistymässä, ja niiden käyttö 
kuuluu kansalaistaitoihin. Jos kam-
miovärinä on alkanut sydänkoh-
tauksen alkuvaiheessa, sillä ei ole 
suurta uusiutumistaipumusta. Muu-
toin elvytyksen jälkeen sydämeen 
asetetaan rytmihäiriötahdistin. P  

Lähde ja lisätietoja: www.sydan.fi

3  X  S Y DÄ M E S I  PA R H A A K S I

KORKEA KOLESTEROLI on sydän- ja veri-
suonitautien riskitekijä. Betavivo-kaurasydä-
met sisältävät kauran beetaglukaania, jonka 
on osoitettu alentavan veren kolesterolia.
Kauran beetaglukaanin nauttiminen osana 
ateriaa auttaa myös hillitsemään aterian 
jälkeistä veren glukoosipitoisuu-
den kohoamista.  
Ravintolisä.
> Betavivo  
kaura sydämet  
15 annospussia
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Uutta! Koonnut Kim Nummila Kuvat Shutterstock, valmistajat

UUDENL AINEN  
AURINKOSUOJA- 
VOIDE KASVOILLE
AVÈNE B-PROTECT on ihon sävyä 
tasoittava aurinkosuoja, joka antaa 
luonnollisen hehkun iholle ja jättää 
kauniin lopputuloksen. Kehitetty 
suojaamaan kasvojen herkkää ihoa 
auringolta ja erityisesti 
ilmansaasteilta. Täysin 
uudenlainen, moderni, 
kevyt  ja maitomainen 
koostumus, joka ei tah-
raa. Miedosti hajustettu. 
Kosmeettinen valmiste.
> Avène Sun B-Protect 
SPF 50+ 30 ml 

Ainutlaatuisille silmillesi

Kosteuttava ja  
puhdistava  
suihkuöljy
HELLÄVARAINEN SUIHKUÖLJY, jossa 
on ihoa tasapainottava pH 4. Sopii 
kaikille ihotyypeille, myös herkälle 
iholle. Puhdistaa ja antaa kosteuttavan 

vaikutuksen 8 tunnin ajan. Näppä-
rä pumppupullo ja myöhemmin 

myös ekologinen täyttöpakkaus.
Dermatologisesti testattu, 

hajusteeton koostumus. Kos-
meettinen valmiste.

> ACO Caring Shower Oil 
400 ml

NOPEA HELPOTUS  
NÄRÄSTYKSEEN
ZIVEREL® on viinirypäleenmakuinen liuos, 
joka lievittää nopeasti närästysoireita. 
Hyaluronihappo ja kondroitiinisulfaatti suo-
jaavat yhdessä ruokatorven limakalvoa ja 
edistävät ruokatorven limakalvovaurioiden 
parantumista. Poloksameeri 407 ylläpitää 
hyaluronihapon ja kondroitiinisulfaatin 
suojaavaa vaikutusta vatsan erittämän 
suolahapon ja pepsiinin vaikutuksia 
vastaan. CE-merkitty tervey-
denhuollon laite.
> Ziverel  
20 x 10 ml  
annospussia

Helpotusta kipuun. Buranagel 50 mg/g  
on iholle levitettävä geeli paikallisen kivun 
oireenmukaiseen hoitoon hyvänlaatuisissa nivel- ja 
lihasvammoissa aikuisille ja yli 14-v. lapsille. 

Vaikuttava aine on ibuprofeeni. Levitetään kipualueen iholle 3 kertaa vuorokaudessa, enintään 5 vuorokauden ajan. Varo geelin 
joutumista silmiin tai limakalvoille. Lopeta käyttö, jos hoidettavalla alueella ilmenee ihoreaktioita, kuten ihottumaa. Neuvottele 
käytöstä lääkärin kanssa, jos oireet pitkittyvät, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat maha- tai pohjukaissuo-
lihaavaa tai sinulla on verenvuototaipumus. Ei tule käyttää raskauden viimeisen kolmanneksen aikana. Tutustu huolellisesti 
pakkausselosteeseen. Pakkauskoot 50 g ja 100 g. Lisätiedot numerosta 010 426 2928 ark. klo 8–16. Markkinoija Orion Pharma. 
Itsehoitolääke.

Pehmeä ja  
pureskeltava  
D-vitamiini
MINISUN PEHMOKONNA  
D-vitamiini Junior on hyvän-  
makuinen pehmeä ja pureskel-
tava lasten D3-vitamiinivalmiste 
päivittäiseen käyttöön. Tuote on 
lapsille mieluinen ja se tuo uuden 
annostelumahdollisuuden perintei-
sille D-vitamiinivalmisteille. Tuote on 
appelsiininmakuinen ja kilpikonnanmuotoi-
nen. Se on makeutettu hammasystävällisellä 
maltitolilla ja sen värit sekä aromit ovat luon-
taisia. Suositellaan yli 3-vuotiaille. Pakkaus-
koot 60 ja 120 kappaletta. Ravintolisä. P
> Minisun Pehmokonna  
10 µg D-vitamiini Junior 60 tai 120 kpl

SUUREMPI PERHEKOKO 
APTEEKEISSA
MINISUN LUUSTO Pehmofantti Junior on 
mansikanmakuinen, pehmeä ja pureskeltava 
lasten kalsium- ja D3-vitamiinivalmiste päivit-

täiseen käyttöön. Tuote sopii varsinkin 
lapsille ja nuorille, jotka eivät käytä 

maitotuotteita. Se on makeutettu 
hammasystävällisellä maltitolilla ja sen 
värit sekä aromit ovat luontaisia. 

Nyt saatavilla riittoisampi 120 peh-
mofantin pakkaus. Suositellaan yli 

3-vuotiaille. Ravintolisä.
> Minisun Luusto Pehmofantti 

Junior 120 kpl

UUDENLAISTA, RISTISIDOTTUA hyaluronihap-
poa sisältävät Iiris-silmätipat on tarkoitettu eri 
syistä johtuvan kuivasilmäisyyden hoitoon, myös 
silmäoperaatioiden jälkeen. Hyaluronihapon verk-
komaisen rakenteen vuoksi tippojen kosteuttava 
vaikutus kestää huomattavasti tavallisia tippoja 
pidempään. Säilytysaineettomat tipat on pakattu 

käteviin uudelleen suljettaviin pipetteihin 
tai 10 millilitran patentoituun pulloon, jossa 
valmiste säilyy käyttökelpoisena 3 kuukautta 
avaamisen jälkeen. Tipat tulossa myyn-
tiin maaliskuun alkupuolella. CE-merkitty 
tervey denhuollon laite.
> Iiris kosteuttavat silmätipat  
10 ml tai 20 x 0,5 ml
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KIROPRAKTIIKKA 
– LUONNOLLISTA JA LÄÄKKEETÖNTÄ HOITOA 

MONEEN VAIVAAN

Marimiina Pykälistö Kuvat Shutterstock

K iropraktiikka on vähitel-
len tunnettuuttaan kas-
vattava luonnonmukainen 
ja turvallinen hoitomuoto. 
Yleisimmin sillä hoidetaan 

alaselän ja hartiaseudun kiputiloja, pään-
särkyä, migreeniä, raajojen puutumista sekä 
marginaalisemmin hengitys-ja ruuansulatu-
selinten ja verenkierron häiriöitä. Pääpiir-
teissään hoito perustuu kokonaisvaltaisuu-
teen, eikä rajoitu vain oireiden lievitykseen. 

”Keskiössä on kivun tuntemisen ja her-
mostollisen toiminnan yhteyden ymmär-
täminen ja sitä kautta oireiden taustalla 
olevien syiden selvittäminen ja hoitami-
nen”, tiivistää Hakaniemessä ja Porvoossa 
toimiva kiropraktikko, Sami Liukkonen.

Mitä kiropraktiikka on?
Kiropraktiikka on käsillä tai instrumentin 
avulla tehtävä manuaalinen hoitomuoto, 
jossa kehosta pyritään löytämään liikehäi-
riöitä tai virheasentoja, jotka ovat seura-
usta joko fyysisestä, mentaalisesta tai ke-
miallisesta stressistä. Vaikka kiropraktik-
ko hoitaa aina koko kehoa, tutkitaan aina 
myös selkäranka, sillä tätä ympäröi kehon 
suurin hermoverkosto. 

Lempeä ja lääkkeetön kiropraktiikka hoitaa 
tehokkaasti monenlaisia tuki- ja liikuntaelinten 
ongelmia. Vaikuttamalla hermoston toimintaan 
sillä on positiivinen vaikutus myös hengitys- ja 
ruuansulatuselinten toimintaan, unen laatuun 
ja stressiin.
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”Vaikka oirealue on alaselässä, se ei vält-
tämättä ole ongelman ydin. Oire on vain 
seurausta, ja keho pyrkii kertomaan, että 
jossakin on ongelma. Oire on siis ystävä. 
Vastaanotollani olen kuitenkin harvemmin 
tavannut asiakkaita, joilta ei löydy selkäran-
gasta lainkaan stressiä”, kertoo Liukkonen.

Kiropraktiikassa tunnetaan useita ki-
ropraktiikkatyylejä ja –tekniikoita. Yh-
teistä näille on hoidon tekeminen ns. ad-
justoinnilla. Adjustointi tai manipulaatio 
tarkoittaa tarkkaa ja spesifistä liikettä tiet-
tyyn niveleen. Liikkeen tarkoituksena on 
parantaa nivelen toimintaa ja stimuloida 
pienissä lihaksissa olevia liike-ja tuntoher-
moja.  Näillä on yhteys aivoihin. 

”Kiropraktikot siis pyrkivät muutta-
maan aivoissa olevaa vanhaa "mallia". Ta-
voitteena on korjata virheasennot ja syyt, 
ja tätä kautta auttaa kehoa parantamaan 
itse itsensä.”

Kiropraktikon hoidon jälkeen positiivi-
sia muutoksia voi huomata niin ruuansu-

latuksesta, stressinsiedossa kuin unen laa-
dussakin. Moni asiakas kokee energiatason-
sa lisääntyneen. Tämä selittyy nimenomaan 
hoidon hermostollisilla vaikutuksilla. Ki-
ropraktiikka auttaa stimuloimaan puhtaan 
biomekaanisen, fyysisen, vaikutuksen-
sa ohella myös autonomista hermostoa, ja 
vahvistamaan sen parasympaattista eli kor-
jaavaa ja stressiä lieventävää puolta. 

”Kudosvaurio on harvoin vaivan oleel-
linen puoli, ja oire on usein vain jäävuo-
ren huippu. Kipukokemus tulee pääosin 
aivoista ja on siten hermostollista. Kun tä-
tä puolta stimuloidaan, hoidon teho kas-
vaa ja asiakas saa lisäksi monia bonuksia, 
joita hän ei vastaanotolle tullessaan edes 
osaa odottaa.”

Kiropraktikon vastaanotolla
Kiropraktikon vastaanotto alkaa aina ky-
selykaavakkeen täyttämisellä. Siinä sel-
vitetään mahdolliset sairaudet, onnetto-
muudet ja lääkitykset sekä hoitoon tulon 
syy. Tämän jälkeen kiropraktikko – ku-
kin omalla tavallaan – testaa ja tutkii asi-
akkaan. Tyypillisesti asiakkaan ryhti, pai-
non jakautuminen ja jalkojen mahdollinen 
eripituisuus ja mahdolliset röntgenkuvat 
joutuvat kiropraktikon syyniin. Lisäksi 
moni kiropraktikko tekee erilaisia neuro-
logisia, kiropraktisia ja ortopedisiä testejä 
vaivan ja oikean hoitoprotokollan kartoit-
tamiseksi. 

”Oire on  
vain seurausta, ja  

keho pyrkii kertomaan, 
että jossakin on ongelma. 

Oire on siis ystävä.”

Naapurimaiden jalanjäljillä
KIROPRAKTIIKKA RANTAUTUI Suomeen 1920-luvulla, kun Yhdysvaltoihin 
lähteneet siirtolaiset tulivat takaisin kotimaahansa. Maailmalla kiropraktiikka on 
vaikuttanut jo 1800-luvun lopulta alkaen. Tietoisuus tästä lempeästä ja lääkkeet-
tömästä hoitomuodosta lisääntyy koko ajan, joskin varovaisin askelin. Suomes-
sa kiropraktikoita on tällä hetkellä vajaa sata, kun naapurimaissa Norjassa ja 
Ruotsissa ammattia harjoittaa jo reilut 500 ja Tanskassa reippaasti yli 700. Maa-
ilmanlaajuisesti luvut ovat vielä erittäin pieniä, sillä esimerkiksi Yhdysvalloissa 
kiropraktikoita on noin 80 000 ja Isossa-Britanniassakin lähes kolme tuhatta.

Muissa Pohjoismaissa kiropraktikoilla on suomalaisiin kollegoihin nähden 
huomattavasti laajemmat ammattioikeudet ja -velvollisuudet. He saavat määrätä 
sairauslomaa, tehdä diagnooseja ja määrätä tarvittaessa kuvantamis- ja jatkotut-
kimuksiin. Näissä maissa tuki- ja liikuntaelinpotilaat lähetetään tavallisesti ensin 
kiropraktikon vastaanotolle ja vasta sitten tarvittaessa jatkohoitoon. 

SAMI  
LIUKKONEN
>  Asiantuntijana kiropraktikko 

(D.C.) ja fysioterapeutti Sami 
Liukkonen. 

>  Hänellä on vastaanotot  
Helsingissä ja Porvoossa. 

>  www.hakaniemenkiro-
praktiikka.fi
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”Itse käytän perustutkimusten lisäksi 
autonomisen hermoston skanneria, jolla 
saan asiakkaan hermoston tilasta paljon 
arvokasta tietoa.”

Kokonaisuudessaan vastaanottoon ku-
luu aikaa noin puoli tuntia. Itse hoitoon ei 
kauaa mene. Kiropraktikot suuntautumi-
sensa mukaan hoitavat joko perinteisesti 
käsillä tai erilaisia lihastekniikoita ja instru-
mentteja apuna käyttäen. Lisäksi jotkut yh-
distävät hoitoihinsa akupunktiota, fysiote-
rapiaa tai muita manuaalisia hoitomuotoja. 
Kaikki kiropraktikot eivät myöskään hoida 
asiakastaan ensimmäisellä kerralla, vaan 
keskittyvät oirekuvan kartoittamiseen. 

”Minun tapani työskennellä on puh-
taan kiropraktinen, sillä olen kokenut sen 
hyötysuhteeltaan parhaimmaksi. Lisäk-
si hoidan asiakasta aina jo ensimmäisellä 
kerralla.”

 Kiropraktiikassa asiakkaita voi hoitaa 
joko istuen tai vastaavasti vatsa-, selin- ja 
kylkimakuulla. Hoitojaksojen pituus sen 
sijaan vaihtelee paljon ja riippuu asiak-
kaan tarpeista. Moni saa apua ensimmäi-
sellä hoitokerralla, joskin useimmiten hoi-
don pituus vaihtelee muutaman viikon ja 
puolen vuoden välillä.

Selkävaivoista rytmihäiriöihin
Kiropraktiikan hoitoskaala on laaja. Koska 
hoito vaikuttaa hermoston stimuloinnin 
kautta, positiivisia vaikutuksia saadaan 
koko kehossa. Tyypillisiä kiropraktiikan 
asiakkaita ovat kuitenkin alaselkäkipuiset, 
kroonista päänsärkyä tai migreeniä pote-
vat ja niskakipuiset sekä raajojen puutu-
misesta kärsivät. Näissä tapauksissa ki-
ropraktiikka voi auttaa nopeastikin ja 
vähentää huomattavasti niin sairauspois-
saoloja kuin kipulääkityksen tarvetta.

Huomattavaa apua saavat myös uupu-
neet ja stressaantuneet, joilla kolotus ja ki-
putuntemukset yhdistyvät väsymykseen, 
vatsaongelmiin, ahdistukseen ja unetto-
muuteen. Kiropraktiikalla saadaan apua 
myös verenkiertohäiriöihin, hengitys- ja 
ruuansulatusongelmiin sekä jopa toistu-
viin rytmihäiriöihin silloin, kun taustalla 
ei ole elimellistä vikaa. 

Akuuttihoitoa ja ennaltaehkäisyä
Kiropraktiikalla voidaan hoitaa sekä 
akuutteja että kroonisia kiputiloja. Mitä 
nopeammin akuutit kivut hoidetaan, sitä 
nopeammin kipu tavanomaisesti hellittää. 
Tosin kiropraktiikan ajattelutavan mu-

kaan akuutitkin tilat ovat kyteneet kehos-
sa jo pitkään. 

”Usein akuuttiin kipuun johtanut liike 
on se viimeinen niitti ja kehon hätähuuto, 
jolla se pyrkii kertomaan jo pitkään jatku-
neesta stressitilasta.”

Nimikesuojattu yliopistokoulutus 
KIROPRAKTIKKO ON Suomessa – monen muun maan tapaan – suojattu am-
mattinimike. Kuka tahansa ei siten voi kutsua itseään kiropraktikoksi, vaan titteli 
pitää ansaita. Kiropraktikoksi valmistutaan yliopistosta, ja useimmiten lääketie-
teellisestä tiedekunnasta. Maisteritason tutkintoon tähtäävä opetus kestää kes-
kimäärin 5–6 vuotta. Suomessa koulutusta ei anneta, vaan suomalaisittain lähin 
kiropraktikkokoulutus on Tanskassa. Tanskan lisäksi kiropraktikoksi voi valmistua 
mm. Iso-Britanniassa, Espanjassa, Ranskassa, Sveitsissä, USA:ssa ja Australiassa. 
Liukkosen opintie vei Iso-Britanniaan. 

”Itse opiskelin Walesissa, ja perusopinnot veivät viisi vuotta. Tämän jälkeen 
olen aktiivisesti jatkokouluttanut itseäni”, kertoo Liukkonen. 

Moni ei tiedä, että kiropraktikot opiskelevat pari ensimmäistä vuotta lääkäri-
opiskelijoiden kanssa samoja kursseja. Lisäksi monet kiropraktikot jatkokoulut-
tavat itseään ja erikoistuvat esim. neurologiaan tai pediatriaan, jolloin opintoihin 
voi tulla helposti 4–5 vuotta lisää. 

Vaikka moni kiputila helpottaakin jo 
ensimmäisellä kerralla, tai vähintäänkin 
muutaman hoitokerran jälkeen, hoitoa ei 
kannattaisi keskittää ainoastaan hätäti-
lanteisiin. Pysyvät muutokset vaativat ai-
kaa, monia toistoja ja sitoutumista. Eri-
tyisesti silloin, kun kudosvaurio on sy-
vemmällä, tarvitaan viikkoja, joskus jopa 
kuukausia kestäviä hoitojaksoja. 

Lisäksi kiropraktiikan filosofia pohjaa 
vahvasti ennaltaehkäisyyn, jonka avulla 
pahimmat sudenkuopat ja kriisit voidaan 
välttää. 

”Säännöllinen kiropraktikolla käynti 
on tutkitusti hyödyllistä, ja mielestäni sii-
hen kannattaisi suhtautua samaan tapaan 
kuin hammaslääkärillä käyntiin. Meidän 
jokaisen keho tarvitsee tuunausta aika 
ajoin. ”

Säännöllisyys parantaa myös akuuttien 
hoitojen tehoa. Hoitoihin tottunut keho 
on tasapainoisempi ja hoidolle vastaanot-
tavaisempi kuin ensikertalainen. 

”Jos asiakas tulee vastaanotolle ensim-
mäistä kertaa kuusikymppisenä, on elä-
mänreppuun kerääntynyt jo niin paljon 
painoa, ettei sitä kokonaisuudessaan saa-
da ainakaan lyhyessä ajassa tyhjennettyä.”

Säännöllisesti itseään hoitavien ohel-
la parhaan tehon kiropraktiikasta saavat 
vauvat ja lapset. Heidän elämänreppunsa 
on vielä stressistä ja muusta painolastista 
jotakuinkin tyhjä. P

”Usein akuuttiin kipuun 
johtanut liike on se 

viimeinen niitti ja kehon 
hätähuuto.”
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Hemmottele nenääsi, 
     allergikko

T ähän aikaan vuodesta aller-
gikkoa saattaa alkaa hirvit-
tää. Millainen siitepölykevät 
on tulossa? Räjähtääkö koi-
vun kukinta käsistä keväällä, 

vai onko pahin odotettavissa vasta kesällä 
heinien kukinnan aikaan?

Kevätaurinko ei olekaan kauan kaivat-
tu ystävä, vaan uhka, joka paitsi paljastaa 
huonosti pestyt ikkunat myös vangitsee 
allergikon päiväkausiksi niiden ikkunoi-
den sisäpuolelle.

Niin ei kuitenkaan tarvitse olla, sillä al-
lergiaoireita voi helpottaa kotikonstein, 
ja hommaan kannattaa val-
mistautua jo talven 
aikana. Allergias-
ta ei pääse koko-
naan eroon, mut-

Kevään allergiakausi 
lähestyy. Ettei nenäsi 

ottaisi itseensä, helli sitä 
päivittäisellä suihkulla ja 

kosteutuksella. ta nenästä huolehtiminen helpottaa oirei-
ta ja tekee kevätkuukausista helpompia.

Limakalvo suojaa sairauksilta
Allergian helpottamisessa nenän limakal-
vo on avainasemassa. Emme usein suo ne-
nän sisäpuolelle kovinkaan monia ajatuk-
sia, ja kun se hoitaa hommansa, ei se vedä-
kään huomiota itseensä. 

Kun nenän limakalvo on ehjä ja kos-
teutettu, se suojaa elimistöä sairauksil-
ta ja allergioiltakin. Jos limakalvo rikkou-
tuu, taudinaiheuttajat ja allergeenit pääse-
vät helpommin elimistöön. Allergikolle se 
tarkoittaa, että allergiaoireet pahenevat. 

Kun taas limakalvo on ehjä ja kunnossa, 
se estää allergeenien pääsyn elimistöön, ja 
oireet voivat helpottua huomattavasti.

Päivittäiset suihkut ja voitelut
Talvikausi on kovaa aikaa nenälle: kui-

va talvi-ilma ja flunssat rikkovat 
helposti nenän limakalvon. 

Siksi nenän limakalvo 

ansaitseekin pientä erityishuomiota talvi-
kaudella. 

Paras keino helliä nenää on päivittäi-
nen suolavesihuuhtelu ja sen jälkeinen 
kosteutus öljyllä. 

Nenän päivittäinen huuhtelu onnistuu 
suolavesikannun eli sarvikuonon avulla, 
tai jos sarvikuonon käyttö tuntuu hanka-
lalta, on apteekista saatavilla nenän huuh-
teluun sopivia suolavesisuihkeita. 

Suihkun jälkeen on kosteutuksen aika: 
käytä päivittäin huuhtelun jälkeen öljy-
pohjaista suihketta tai tippoja. Öljy muo-
dostaa limakalvon pinnalle kosteuden 
haihtumista estävän kalvon, jonka alla rik-

Pauliina Rasi Kuva Shutterstock SIITEPÖLYMÄÄRÄ 
VUONNA 2019 
VALTAOSA  Luonnonvarakeskuk-
sen  norkkolaskennoista on jo tehty 
ja niiden perusteella näyttää siltä, 
että koivu kukkii koko maassa viime 
kevättä runsaammin. Vaikka norkkoja 
esiintyy melko paljon, mistään ke-
vään 2014 kaltaisesta huippuvuodesta 
ei ole kyse. Siitepölystä kärsivien 
allergikkojen kannattaa kuitenkin 
varautua melko hankalaan siitepöly-
kauteen.
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koutunut limakalvo pääsee paranemaan 
nopeammin.

Tehohoitoa flunssan jälkeen
Erityisen tärkeää nenän hoito on fluns-
san jälkeen. Flunssa ja nenän tukkoisuu-
den helpottamiseen käytettävät lääkkeet 
kuivattavat limakalvoja entisestään, ja sik-
si nenä onkin usein flunssan jäljiltä kipeä, 
niistäessä tulee verta ja nenä saattaa olla 
myös karstainen. 

Kun allergiset oireet sitten alkavat, jat-
ka nenän hyvää perushoitoa päivittäin. 
Huuhtelu myös helpottaa nenän tukkoi-
suutta flunssan tai allergian aikana. Ne-
nää voi huuhdella useammankin kerran 
päivässä, jos siitä on apua. Ylläpitohoitona 
kerta päivässä riittää.

Myös höyryhengitys auttaa avaamaan 
tukkoista nenää, ja sitä voi kokeilla nenän 
huuhtelun lisäksi joko ilman tai yhdessä tar-
koitukseen sopivan lääkevalmisteen kanssa. 

Öljysuihkeen tai -tippojen käyttö on 
erityisen tärkeää, jos käytät allergisen nu-
han hoitoon kortisonia sisältävää nenä-
suihketta, sillä kortisoni rasittaa myös ne-
nän limakalvoja. 

Aloita lääkitys ajoissa
Muitakin luonnollisia helpotuskeinoja al-
lergiaan on. Hyvät elintavat suojaavat myös 
allergioilta. Monipuolinen ruokavalio, pai-
nonhallinta ja tupakoinnin poisjättäminen 
ovat tärkeitä tekijöitä allergikolle.

Nykyisen hoitosuosituksen mukaan 
kausiallergian hoidossa oireita lievitetään 
ensisijaisesti paikallisvalmisteilla, siis ne-

näsuihkeilla ja silmätipoilla. 
Antihistamiinitabletit voi ot-
taa avuksi, jos paikallinen hoi-
to ei riitä. Jos itsehoitovalmis-
teiden avulla ei saada oireita 
pidettyä kurissa, on lääkärivi-
siitin paikka.

Lääkärin kanssa voi jutella 
myös siitä, sopisiko siedätyshoi-
to helpottamaan allergiaoireita 
ja milloin on oikea aika aloittaa siedä-
tyshoito. 

Allergiaoireiden lievittäminen on 
tärkeää tietysti oman mukavuuden 
vuoksi - kukapa haluaisi kärvistel-
lä vuotavan nenän ja vetistävien sil-
mien kanssa yhtään pidempään kuin 
on pakko? Mutta se on tärkeää myös 
siksi, että hoitamaton allergia väsyt-
tää ja altistaa muillekin sairauksille, muun 
muassa astmaoireiden pahenemiselle. 

Tuleeko paha kevät?
Allergiakevään hankaluutta on vaikea etu-
käteen arvioida, ja siihen vaikuttavat il-
man lämpötila ja kasvien herääminen tal-
ven jäljiltä. Allergiaoireiden aiheuttajia 
voi seurata esimerkiksi Norkko-palvelun 
kautta, joka ennustaa yleisimpien siitepö-
lyjen ilmenemisaikoja. Niin tiedät aloittaa 
lääkityksen jo ennen kuin oireet rysähtä-
vät pahasti päälle. 

Kun siitepölykausi sitten alkaa, perus-
vinkit toimivat: ulkoile pääasiassa aamui-
sin ja iltaisin, pidä kodin pinnat pölyttömi-
nä kostealla pyyhkimällä, älä kuivata pyyk-
kiä ulkona ja vaihda vuodevaatteet usein.  P

FAKTOJA SARVIKUONOSTA
> SARVIKUONON käyttäminen on helppoa, kun siihen tottuu. Alku saattaa tuntua 
hankalalta, mutta usein jo parin käyttökerran jälkeen homma muuttuu rutiiniksi.
> KÄYTÄ tavallista jodioitua ruokasuolaa tai hienokiteistä merisuolaa. Mineraali-
suoloja ei suositella.
> SEKOITA tasapäinen teelusikallinen suolaa kannun vetämään tilavuuteen 
kädenlämpöistä vettä. Suolaa lisätään veteen, sillä pelkkä vesi kuivattaa nenän 
limakalvoja.
> SARVIKUONOILU on myös loistavaa flunssan tai allergian ensioireiden hoitoa, 
sillä se helpottaa nenän vuotamista ja kutinaa.
> HUUHTELE kannu käyttöjen välillä kuumalla vedellä. Kannu on yhtä henkilö-
kohtainen kuin hammasharja, joten älä lainaa sitä muille tai ainakin keitä kannu 
ennen toiselle käyttäjälle antamista.
> OHJEET sarvikuonon käyttöön löytyvät esimerkiksi täältä:  
https://personal.fimnet.fi/laaketiede/sarvikuono/kohje.html

NENÄN HUUHTELUUN tarkoitetut 
Physiomer Normal & Jet Spray ja 
lasten Baby Mist tarjoavat tutki-

tusti tehokkaan keinon kuivien 
limakalvojen ja tukkoisen nenän 

huuhteluun. Suihke kosteuttaa 
ja palauttaa nenän limakalvojen 

normaalin toiminnan sekä ehkäi-
see jälkitauteja mm. korvissa ja 

sivuonteloissa. Physiomer Menthol on 
luonnollinen vaihtoehto lääkkeellisille 
avaaville nenäsumutteille. Suihke sisältää 
hypertonista merivettä ja eteerisiä öljyjä, 

jotka vähentävät tukkoisuutta nopeasti 
ilman pelkoa riippuvuuden syntymisestä. 
CE-merkittyjä terveydenhuollon laitteita.
> Physiomer nenähuuhtelut ja Physiomer 
Menthol  20 ml

KESTINE® ON nopea ja tehokas apu allergi-
seen nuhaan ja allergisiin silmäoireisiin.
> Kestine® 10 mg ja Kestine® Lyo 20 mg 
tabletit

Kestine® 10 mg, kalvopäällysteinen tabletti. Vaikuttava aine 
on ebastiini. Kausiluonteiseen ja ympärivuotiseen allergiseen 
nuhaan, allergisiin silmäoireisiin, nokkosihottumaan sekä 
hyttysenpistoihin. Kestine® Lyo 20 mg, kylmäkuivattu tabletti. 
Vaikuttava aine on ebastiini. Kausiluonteiseen ja ympärivuo-
tiseen allergiseen nuhaan ja allergisiin silmäoireisiin. Aikuisille 
ja yli 12-vuotiaille lapsille. Ei saa käyttää raskauden aikana. 
Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Lisätietoja: Takeda 
Oy, www.takeda.fi . Itsehoitolääkkeitä.

3  X  H E L P OT U STA  N E N Ä L L E

TÄYSIN UUDENLAINEN nenäsuihke 
kuivien ja vaurioituneiden limakalvojen 
kosteuttamiseen ja hoitoon. A-Vita 
Hydra+ -suihke sisältää hyaluroni-
happoa ja 4 erilaista, limakalvon 
hyvinvointia tukevaa vitamiinia. 
Suihketta voidaan käyttää nenän 
ja sivuonteloiden sairauksien tuki-
hoitona sekä kirurgisten operaa-
tioiden jälkihoitona. CE-merkitty 
terveydenhuollon laite.
> A-Vita Hydra+ nenäsuihke 20 ml

19



”Hormonikorvaushoitoon liittyy vää-
riä ja vanhentuneita uskomuksia. 1980-lu-
vulla julkaistut, moneen kertaan oikaistut 
tutkimustulokset hoidon haitoista elävät 
sitkeässä”, Suomen Gynekologiyhdistyk-
sen puheenjohtaja, Hannu Martikainen, 
vastaa. Martikainen toimii professorina 
Oulun yliopistossa.

Toisin kuin tuolloin väitettiin, sydän-
peräiset äkkikuolemat eivät uhkaa hormo-
nikorvaushoidon käyttäjää. Nyt tiedetään, 
että hoito päinvastoin ehkäisee valtimoi-
den kalkkeutumista ja suojaa naisen sy-
däntä. Lisäksi se suojaa naista paksusuo-
len syövältä, osteoporoosilta, aivoinfark-
tilta ja jopa dementialta.

”Rintasyövän lisääntymisen riski on to-
dellinen, ja siksi hormonikorvaushoitoa ei 
määrätä naiselle, joka on sairastanut tai sai-
rastaa rintasyöpää”, Martikainen kertoo. 

Rintasyövän riski on kuitenkin pieni 
ja esimerkiksi ylipaino, kehon haitallinen 
koostumus eli runsas rasvapitoisuus, tu-
pakointi ja alkoholinkäyttö ovat hormoni-
korvaushoitoa huomattavasti suurempia 
rintasyövän riskejä. Näihin riskeihin nai-

Virve Järvinen Kuvat Shutterstock

HORMONI-
          KORVAUSHOITO  
              HELPOTTAA 
                  ELÄMÄÄ

Hormonikorvaushoito vaikuttaa nopeasti ja vie 
tehokkaasti vaihdevuosioireet, mutta hoidolla on riskinsä. 

K uumiksi aalloiksi kutsutut 
hikoilupuuskat, limakal-
vojen kuivuus ja mielialan 
vaihtelut ovat tuttuja vaih-
devuosioireita. Vaihdevuo-

si-ikäisen naisen elämää haittaavat mones-
ti myös unettomuus, saamattomuus, sydä-
men rytmihäiriöt, virtsavaivat ja nivelkivut. 
Syy oireisiin on munasarjojen hormoni-
toiminnan muutoksessa ja sitä seuraavas-
sa estrogeenin tuotannon vähenemisessä 
– hormonikorvaushoidolla hoidettavassa 
vaivassa. Osa naisista kärsii kuitenkin mie-
luummin ikävistä oireista kuin käyttää hor-
monikorvaushoitoa. Miksi?
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nen voi vaikuttaa itse – esimerkiksi kehon 
koostumukseen kuntosali treenillä.

Oikea valmiste oikealle potilaalle
Toisin kuin monen sairauden hoitoon, 
hormonikorvaushoitoon ei ole olemassa 
Käypä hoito -suositusta. Käypä hoito -suo-
situkset ovat riippumattomia, tutkimus-
näyttöön perustuvia kansallisia hoitosuo-
situksia.

”Hoitoa määräävän gynekologin, yleis-
lääkärin tai työterveyslääkärin tulisi seurata 
aktiivisesti alan tutkimusta, jotta hän pystyy 
kertomaan potilaalleen hoidon todellisista 
haitoista ja hyödyistä. Haittoja voidaan vält-
tää valitsemalla oikea valmiste oikealle poti-
laalle”, naistentautien erikoislääkäri, Maija 
Kajan, huomauttaa. Kajan pitää yksityisvas-
taanottoa Tampereella ja Helsingissä.

Estrogeeni voidaan annostella tablet-
teina tai ihon kautta laastarina tai geelinä. 
Jos naisella on kohtu tallella, hän tarvitsee 
lisäksi keltarauhashormonia. Se annostel-
laan joko tabletteina, kohtuun hormoni-
kierukassa tai yhdistelmälaastarina estro-
geenin kanssa. 

Aiempien tutkimusten mukaan hormo-
nikorvaushoito lisäsi syvän laskimotukok-
sen, keuhkoveritulpan ja aivoinfarktin ris-
kiä, mikä rajasi hoidon käyttöä. 

”Nyt tiedetään, että ainoastaan tablet-
timuotoinen hoito kasvattaa näiden saira-
uksien riskiä. Sitä vältetään, jos nainen on 
sairastanut tai hänellä on vaara sairastua 
näihin sairauksiin. Ihon kautta annosteltu 

Toisin kuin monen 
sairauden hoitoon, 

hormonikorvaushoitoon 
ei ole olemassa Käypä 

hoito -suositusta. 

Paikallishoito puree intiimivaivoihin
LIMAKALVOJEN KUIVUMINEN voi olla ensimmäinen merkki vaihdevuosis-
ta. Osalle se jää myös ainoaksi vaihdevuosioireeksi, jolloin hoidoksi riittää 
paikallisesti emättimeen annosteltu estrogeeni. Sitä on hyvä käyttää vielä 
silloinkin, kun vaihdevuodet ovat ohi. Limakalvojen kuivuminen kiihtyy, kun 
vaihdevuosista on viisi, kymmenen vuotta.

”Paikallisestrogeeni ehkäisee ikäviä kutinoita ja emättimen, ulkosyn-
nytinten ja virtsateiden tulehduksia. Se hillitsee myös yliaktiivista rakkoa”, 
gynekologi, Maija Kajan, sanoo.

Voiteiden ja emätinpuikkojen lisäksi paikallisesti käytettävää estrogeeniä 
löytyy emätinrenkaasta, jonka teho riittää kolmeksi kuukaudeksi. Voiteiden 
ja puikkojen käyttö aloitetaan tyypillisesti kahden viikon kuurina, jonka 
jälkeen tahti harvenee kahteen annostelukertaan viikossa. 

”Paikallinen estrogeeni on riskitöntä myös rintasyöpää sairastavalle tai 
sen sairastaneelle.”

estrogeeni sen sijaan vähentää aivoinfark-
tin vaaraa”, Kajan kertoo.

Pienin mahdollinen annos
Suuri estrogeeniannos lisää hormonikor-
vaushoitoon liitettyjen sairauksien riskiä. 
Suomessa käytetään kuitenkin selkeästi 
pienempiä hormoniannoksia kuin esimer-
kiksi Yhdysvalloissa.

”Hoidossa lähdetään liikkeelle annok-
sella, jota voidaan tarvittaessa kasvattaa. 
Tavoitteena on löytää pienin mahdollinen 
annos, jolla oireet pysyvät kurissa. Geelil-
lä sopivan annoksen löytäminen on help-
poa”, Martikainen kuvailee.

Monissa maissa käytetty estrogeeni on 
saatu eristämällä tamman virtsasta. Meillä 
hormonikorvaushoidossa käytetään luon-
nollista estrogeenia – samaa ainetta, mitä 
hedelmällisessä iässä olevan naisen muna-
sarjat tuottavat. 

Hoidon kesto vaikuttaa rintasyöpäris-
kiin. Yleensä kun hoitoaika pitenee, myös 
käytetty annos pienenee.

ERITTÄIN MIETO ja hellävarainen puhdis-
tusöljy intiimialueille. ACO Intimate Care 
Cleansing Oil puhdistusöljy sopii erityi-
sesti kuiville ja herkille limakalvoille. 
Öljyä voidaan käyttää joko ilman 
vettä tai veden kanssa huuhdel-
len. Hajusteeton ja säilytysainee-
ton. Kosmeettinen valmiste.
> Aco Intimate Care Cleansing 
Oil 150 ml

HELLÄVARAISTA HOITOA 
herkimmille ihoalueille. Erityi-
sesti herkän intiimialueen iholle 
kehitetty rauhoittava ja suojaava 
kosteusvoide, jonka pH on noin 5. 
Muodostaa suojaavan kalvon, joka 
estää ärsytystä ja hankausta sekä 
jättää iholle miellyttävän viileän tun-
teen. Hajusteeton ja säilytysaineeton. 
Kosmeettinen valmiste. 
> Aco Intimate Care Soothing Cream 
50 ml

3  X  N A I S E N  H Y V I N VO I N T I I N

NAISELLISEEN HYVINVOINTIIN suunniteltu 
yhdistelmävalmiste, joka sisältää laadukasta 
Cran-Max-karpalouutetta sekä kolmea tutkit-
tua maitohappobakteerikantaa. Tehoaineet 
on mikrokapseloitu vatsahapon kestävään 
muotoon, jolloin ne pääsevät suoleen asti 
tehokkaina. Kapselit sopivat sekä pitkäaikai-
seen käyttöön että lyhytaikaisesti esimer-
kiksi matkalle mukaan tai antibioottikuurin 
yhteyteen. Ravintolisä.
> KarpaLact Strong 60 kaps.
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”Hormonihoidon kesto on aina yksilöllinen, ja po-
tilas sopii siitä yhdessä hoitavan lääkärin kanssa. Yksi 
nainen selviää vaihdevuosioireista viidessä vuodessa, 
toista ne voivat vaivata loppuelämän ajan”, Martikai-
nen painottaa.

Oireista seuraava haitta on sekin yksilöllinen. Yh-
dellä voi olla lieviä paikallisoireita, kun toinen saa 
kiusakseen koko oireiden repertuaarin.

”Vaihdevuosi-ikäinen nainen on työikäinen nai-
nen, jonka elämän hankalat oireet, kuten vuosien 
unettomuus, voivat romahduttaa. Naisen koko lä-
hipiiri kärsii ja välillisesti myös yhteiskunta sairaus-
poissaolojen ja työtehon laskun aiheuttamina mene-
tyksinä”, Kajan muistuttaa.

Jos haluaa nähdä, onko hoito vielä tarpeen, annos-
ta voi pienentää tai lopettaa hoidon kertaistumalta. 
Jos oireita vielä on, ne palaavat nopeasti. Tällöin on 
tärkeä tietää, mitkä oireet voivat johtua estrogeenin 
vähyydestä. 

”Moni ei osaa yhdistää esimerkiksi virtsavaivoja, 
nivelkipuja ja saamattomuutta estrogeenivajeeseen”, 
Kajan huomauttaa.

Liikunta hillitsee hikoilua
Hormonikorvaushoidon rinnalle on tarjottu pitkään 
vaihtoehtoja, esimerkiksi luontaistuotteita. Riittävä 
tutkimusnäyttö niiden tehosta puuttuu, ja siksi lääkä-
rit eivät suosittele niitä potilailleen. 

”Mikään ei estä kokeilemasta rohdoksia ja luon-
taistuotteita. Osa naisista tuntee, että ne auttavat”, 
Kajan sanoo.

Viimeistään vaihdevuosissa kannattaa koukuttua 
liikuntaan, sillä kotimaisten tutkimusten mukaan var-
sinkin kestävyysliikunta voi hillitä yöllisiä kuumia aal-
toja.  Samalla kannattaa tarkastaa ruoka- ja juomatot-
tumukset: runsas kahvin juonti ja voimakkaat mausteet 
saattavat lisätä oireita. Alkoholin ja tupakan välttämi-
nen näkyy hyvällä tapaa esimerkiksi unessa, ja univai-
keudet lisääntyvät tyypillisesti vaihdevuosissa.

”Riittävästä D-vitamiinin saannista kannattaa 
huolehtia. Hyvällä tasolla oleva D-vitamiini voi vä-
hentää lihas- ja nivelkipuja”, Kajan suosittelee. P

Tutkimusten mukaan varsinkin 
kestävyysliikunta voi hillitä 

yöllisiä kuumia aaltoja. 
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ESTROKAD® PALAUTTAA  
LIMAKALVOJESI  
KOSTEUDEN  
JA KIMMOISUUDEN

Onko sinulla emättimen limakalvojen kuivuuteen  
liittyviä vaivoja? Et ole yksin. Limakalvojen kuivuus on  

yleistä vaihdevuosien loppuvaiheessa ja säilyy yleensä koko  
loppuelämän ajan. Ongelman aiheuttaa estrogeenin puutos  
ja sitä voidaan hoitaa pienellä estrogeeniannoksella, joka  

annostellaan paikallisesti emättimeen.1,2

Ilman 
reseptiä!

Matalin  
estrogeeni- 
annos!

CampusPharma, Karl Gustavsgatan 1A, 411 25 Göteborg | Puh.: +46 (0)31-20 50 20  
info@campuspharma.se | www.campuspharma.se

(0,03 mg estriolia, emätinpuikko)

Viitteet: 1. Estrokad-valmisteyhteenveto. 2. www.terveysportti.fi

Estrokad 0,03 mg emätinpuikko. Vaikuttava aine: estrioli. Käyttöaiheet: Estrogeenin 
puutteen aiheuttamien emätinoireiden paikallishoitoon naisille, joiden säännölliset kuu-
kautiset ovat loppuneet. Annostus ja antotapa: Kolmen ensimmäisen hoitoviikon ajan 
yksi emätinpuikko päivittäin. Sen jälkeen suositeltu ylläpitoannos on yksi emätinpuikko 
kahdesti viikossa. Emätinpuikko työnnetään syvälle emättimeen mieluiten illalla ennen 
nukkumaanmenoa. Vasta-aiheet: Todettu tai sairastettu rintasyöpä tai sen epäily, todet-
tu estrogeeneille herkkä syöpä tai sen epäily, hoitamaton kohdun limakalvon liikakasvu, 
selittämätön emätinverenvuoto, nykyinen tai aiemmin sairastettu laskimo- tai keuhkoveri-
tulppa, tunnettu veren hyytymishäiriö, ajankohtainen tai aikaisempi valtimoveritulppa, 
akuutti tai aiempi maksasairaus, perinnöllinen verisairaus nimeltään porfyria, yliherkkyys 
vaikuttavalle aineelle tai apuaineille. Varoitukset ja varotoimet: Kysy neuvoa lääkäriltä 
ennen hoidon aloittamista, sillä oikean diagnoosin tekeminen itse ensimmäistä kertaa 
on vaikeaa. Lääkäri saattaa tehdä lääkärintarkastuksen ja gynekologisen tarkastuksen. 
Mahdolliset emätintulehdukset on hoidettava ennen hoidon aloittamista. Hoidon aikana 
sinun on käytävä säännöllisissä lääkärintarkastuksissa ainakin kerran vuodessa. Keskus-
tele lääkärin kanssa hoidon hyödyistä, siihen mahdollisesti liittyvistä riskeistä, sekä oireis-
ta, joihin sinun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Yhteisvaikutukset: Yhteisvaikutuksia 
muiden lääkkeiden kanssa ei ole odotettavissa. Jos valmistetta käytetään yhtä aikaa latek-
sista valmistetun kondomin kanssa, kondomin lujuus saattaa kärsiä. Raskaus ja imetys: 
Estrokad-valmistetta ei saa käyttää raskauden tai imetyksen aikana. Haittavaikutukset: 
Paikallista ärsytystä voi esiintyä etenkin hoidon alussa. Yleisiä haittavaikutuksia (1–10  
lääkkeen käyttäjällä 100:sta) ovat polttava tunne, kutina ja kipu emättimessä ja ulkosyn-
nyttimissä sekä kipu virtsatessa. Melko harvoin (1–10 lääkkeen käyttäjällä 1000:sta) voi 
ilmetä emätinvuotoa ja epämukavuuden tunnetta peräsuolen ja peräaukon alueella.  
Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin. Resep-
tivapaa itsehoitolääke. Yhteystiedot: CampusPharma AB, Sweden, puh.+46 31 20 50 20.

23

KOTIHOIDON
PELASTAJAT

APUA ÄRTYNEELLE IHOLLE 

A-Derma Dermalibour+ 
Repairing Cream 50 ml
Mihin: Tehty kaikenlaisten kuivuudesta 
johtuvien ihoärsytysten hoitoon rohtu-
neista huulista vartalon ja käsien kuiviin 
läiskiin ja vaippaihottumaan. 
Miksi: Tutkittu ja nopea apu, joka korjaa 
ja rauhoittaa ihoa vain 4 päivässä*.
Miten: Antimikrobinen kupari-sinkki- 
yhdistelmä hoitaa ihoa samalla kun 
Rhealba®-kauranversouute rauhoittaa 
ihon reaktiivisuutta, vähentää hai-
tallisten bakteerien määrää, taistelee 
tulehdusta vastaan ja edistää ihon 
paranemista. 
Kenelle: Kaikille pienistä vauvoista 
aikuisiin. Levitä hoidettavalle alueelle
2–3 kertaa päivässä. 
Muuta: Parabeeniton, hajusteeton ja 
väriaineeton. Glyseriiniä sisältävä 
miellyttävä koostumus ei jätä ihoa 
valkoiseksi. 

TESTIRYHMÄ A-Derma testiryhmään haki yli 200 kandidaattia. 
Valitsimme mukaan 30 henkilöä seuraaviin ryhmiin:

• Erittäin kuivaihoiset ja atoopikot
• Herkkä- ja reaktiivinen iho
• Punoittava couperosaiho ja ruusufinni

HELPOTUSTA 

VESIROKKOON
Cytélium helpotti huomattavasti vesirok-

koa potevan lapsemme oloa. Jalkapalloa 

pelaava mies käytti pullon loppuun 

ärtyvän nivusihon rauhoittamiseen. 

Nyt Cytéliumia on aina kaapissa. 

– Tutta, Inkoo

”
”

”
VAIN YKSI YÖDermalibour+ Repairing Cream parantaa poikamme ajoittain pahasti rohtuvat huulet vain yhdessä yössä. 

– Marketta, Helsinki”

KUIVATTAVA IHMESUIHKE 
ERITTÄVÄLLE IHOLLE

A-Derma Cytélium 100 ml
Mihin: Tehty erittävien ihovaurioiden 
hoitoon. Sopii kaikenlaisille ihohautu-
mille sijaitsevat ne nivusissa, vatsalla tai 
varpaiden välissä. Erinomainen apu niin 
napatynkään kuin vaippaihottumaan. 
Miksi: Nopeasti kuivuva suihke antaa 
iholle näkymättömän, hoitavan suojan. 
Miten: Rhealba®-kauranversouute rau-
hoittaa, magnesiumsilikaatti kuivattaa 
ja sinkkioksidi suojaa ihoa. Väritön 
koostumus helpottaa ihon paranemisen 
seuraamista. 
Kenelle: Kaikille pienistä vauvoista 
aikuisiin. Ravista ja suihkauta hoidetta-
valle alueelle 2–3 kertaa päivässä. 

HÄIVYTÄ ARPI
A-Derma Epitheliale A.H Duo 40 ml
Mihin: Niin haavat, leikkaukset, tatu-
oinnit kuin laser käsittelyt arpeuttavat 
ihoa. Korjaava erikoisvoide edistää arpien 
paranemista ja vähentää arpijälkien 
muodostumista. Soveltuu hyvin myös 
pinnallisten palovammojen, haavojen sekä 
pienten dermatologisten toimenpiteiden 
jälkihoitoon.
Miksi: Vähentää tutkitusti myös arpien 
muodostumista. Voide muodostaa iholle 
suojaavan, mutta hengittävän kalvon sekä 
optimaalisen ympäristön ihovau rioiden 
parantumiselle.
Miten: Voiteessa on vahvistavaa E-vitamii-
nia sekä rauhoittavaa Rhealba®-kauran-
versouutetta. Aktiivi aine CICAHYALUMIDE® 
yhdistää hyaluronihapon ja aminohappo-
jen korjaavan tehon.
Kenelle: Lapsille ja aikuisille. Hierotaan 
arven kohtaan 2-3 minuutin ajan kahdesti 
päivässä. 
Muuta: Parabeeniton, hajusteeton ja 
väriaineeton. 

*18:lle vaippaihottumasta kärsineelle lapselle tehty kliininen tutkimus. 72 % tutkimukseen osallistuneista lääkäreistä oli sitä mieltä, että ihottuma kuntoutui 4 päivässä. 95 % vanhemmista oli tyytyväisiä hoidon tuloksiin.



suosikkini
SEBAMED OLIVE Face & Body Wash -suih-
kusaippuaan ihastuin heti ensi kokeilulla. Sen 
tuoksu ja koostumus olivat ihanat. Se sopi 
hyvin kuivalle ja karhealta tuntuvalle iholleni 
ja myös koko perheen saippuaksi. Iho tuntuu 
puhtaalta ja silkinpehmeältä suihkun jälkeen.

Olin jo pidempään etsinyt tuotetta, jota 
olisi saatavana täyttöpussina. Tuntui niin 
turhalta ostaa joka kerta uusi muovipullo. 
Tosin toivoisin vielä suurempaa täyttöpussia, 
jolloin se kestäisi pidempään.

Toisaalta ostin erikseen myös tuotteen 
pienimmän pumppupullon sen vuoksi, että 
se on kätevä ottaa matkalle mukaan ja sopii 
sekä vartalon että kasvojen puhdistukseen.

Susan 47 v

Lähetä oman suosikkituotteesi nimi ja perustelut 
sekä etunimesi ja ikäsi osoitteeseen toimitus@
laatuapteekit.fi. Julkaisemme lehdessä näitä 
kommentteja, joista voi olla iso apu muille 
apteekin asiakkaille.

Vaatimusten ja 
pakottamisen sijaan suo 

itsellesi lempeämpää 
hyvinvointia. Tee jotain, 
mistä saat iloa ja hyvää 

mieltä. Etsi kohtuul-
lisuuden kultaista 

keskitietä. 
Lähde: Kaikki kääntyy 

hyväksi, 365 ajatusta itsensä 
auttamisesta, Heli Suutari, 2019, 

Atena Kustannus 

H Y VÄT  U U T I S E T

Kaiken ikää Anne Stolt Kuvat Shutterstock

Omasta lääkityksestä on tärkeää pitää listaa ja kuljettaa sitä ai-
na mukana. Silloin lääkäri ja muut terveydenhuollon ammat-
tilaiset, kuten esimerkiksi apteekin henkilökunta, saavat oike-
at tiedot lääkityksestä ja voivat neuvoa esimerkiksi mahdol-

lisista lääkityksien päällekkäisyyksistä. Lääkelistaan tulee laittaa kaikki 
säännölliset reseptilääkkeet, tarvittaessa otettavat reseptilääkkeet, käy-
tössä olevat itsehoitolääkkeet sekä luontais- ja rohdosvalmisteet. Lää-
kelistan voi tehdä mille tahansa paperille, muistilapulle tai tallentaa pu-
helimeen, pääasia on, että lista kulkee aina mukana vaikka lompakossa. 

Erityisesti iäkkäiden lääkityksen tilasta kannattaa olla tarkkana. 
”Lääkäreillä on hyvin rajallinen tieto siitä, mitä omassa kodissa asu-

va henkilö todella käyttää lääkitykseen. Lääkärillä on tiedossa resepti-
lääkkeet, mutta hän ei tiedä, mitä muita valmisteita henkilö mahdolli-
sesti käyttää”, kertoo lääkityksen tarkistuspalvelun asiantuntija, asiaan 
kouluttautunut proviisori, Virpi Sundqvist, Riihimäen Aarre Apteekista.

”Ongelmia voi aiheuttaa esimerkiksi se, jos lääkäri on määrännyt ki-
pulääkkeen, esimerkiksi 600 mg Buranan, mutta kotona on käytössä jo 
samaa lääkeainetta sisältävä valmiste, esimerkiksi Ibuxin 400 mg. Myös 
käytetyistä ravintolisistä, luontaistuotteista ja rohdosvalmisteista pitäisi 
olla tieto lääkkeitä määrätessä ja viimeistään apteekissa.”

”Luontaistuotteita ei tutkita samalla tavoin kuin rekisteröityjä lääk-
keitä. Ystävä voi kertoa, että lääkäri on määrännyt kolesterolilääkettä 
ja siitä voi tulla idea, että asiaa voisi hoitaa varmuuden vuoksi jollain 
luontaistuotteella”, kiteyttää proviisori Virpi Sundqvist.

”Vanhemmalla väestöllä voi olla käytössä esimerkiksi verenohen-
nuslääkkeitä. Kalaöljyvalmisteet lisäävät verenvuodon riskiä, jolloin 
INR-arvot eivät pysy hoitoalueella. Asiakas saattaa käydä viikoittain la-
boratoriokokeissa”, hän muistuttaa.

”Unilääkkeet voivat aiheuttaa kaatumisia. Noin 85-vuotias, yksin-
elävä mies oli valittanut, että hänellä on tokkurainen olo, puhe ta-
kelteli selvästi. Lyhytvaikutteinen nukahtamislääke oli ollut käytös-
sä useita vuosia. Nukahtamislääkkeen käyttö lopetettiin ja vaihdettiin 
melatonii nia sisältävään valmisteeseen, minkä jälkeen hän nukkui pa-
remmin, ei kaatuillut, puhe oli selkeämpää ja olemus pirteämpi. Jaksaa 
omien sanojensa mukaan myös kävellä paremmin”, kertoo Sundqvist.

Lääkehoidon teemapäivää vietetään 21.3.2019 teemalla ”Tunnetko 
lääkehoitosi tavoitteet?”.

 Lue lisää www.laakehoidonpaiva.fi.

Kannatko lääkitys-
listaa mukanasi?
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Kelan korvaamat taksimatkat
KELA KORVAA terveydenhuoltoon tehtyjä matkoja, jos 
matka on tehty sairauden, raskauden tai synnytyksen 
vuoksi. Asiakas voi saada korvauksen taksimatkasta, jos hän 
ei voi terveydentilansa vuoksi käyttää julkisia kulkuneuvoja 
tai jos niitä ei ole käytettävissä.

Miten kuljetus sitten tilataan? Jos kyseessä on hätätilan-
ne, soita hätänumeroon 112. Jos kyseessä ei ole akuutti hätä-
tilanne ja sinulla on oikeus Kelan korvaamaan taksimatkaan, 
tilaa taksi alueellisesta tilausnumerosta. Tilatessa kannattaa 
kertoa, jos asiakas tarvitsee saattoapua esimerkiksi kotoa 
autolle. 

Lisätietoja: www.kela.fi/taksimatkat.

Huonolla tuulella?
”Jos ottaa päähän tai murehduttaa, 
kyse ei ole välttämättä vain siitä, 
että mielellä menee huonosti. 
Huonotuulisuuden syynä voi 
olla elimistön heikentynyt 
terveydentila ja siitä virinnyt 
tulehdus.”
Lähde: Yhdysvaltalaisen Penn State  
–yliopiston tutkimus. HS.fi

L ÄÄKEPAKKAUKSET  
UUDISTUVAT
SUOMESSA ON otettu käyttöön eu-
rooppalainen lääkevarmennusjärjestelmä. 
Reseptilääkepakkauksiin on lisätty sähköisesti 
luettava tunniste ja tarrasinetti, turvakorkki tai 
repäisynauha. Lääkkeen aitous tarkistetaan 
apteekissa skannerilla, joka voi aluksi hie-
man hidastaa lääkkeiden toimittamista. 

Apteekeissa toimitetaan muutaman 
vuoden siirtymäajan myös lääkepakka-
uksia, joissa uusia turvaominaisuuksia ei 
vielä ole.
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Yllättikö allergia?
Cetirizin-ratiopharm on edullinen apu 
allergian oireisiin. 

Cetirizin-ratiopharm (setiritsiini) on tehokas itsehoitolääke 
kausiluontoisen ja ympärivuotisen allergisen nuhan sekä 
allergisten silmä- ja iho-oireiden hoitoon. Alle 6-vuotiaille 
vain lääkärin määräyksestä. Neuvottele lääkärin kanssa, 
jos sairastat munuaissairautta, olet raskaana tai imetät. 
Tutustu pakkausselosteeseen. FI/ALLG/19/0001/1/19

 Nenä- ja silmäoireisiin 

 Nokkosihottumaan

  Vähintään 6-vuotiaille
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Laatu Hinta
Kaksi hyvää syytä valita ratiopharm



ROHTOSALVIA (Salvia officinalis) on ollut ihmiskunnan 
käytössä jo tuhansia vuosia mauste- ja lääkekasvina. 
Alkujaan kasvi on kotoisin Välimeren seudulta ja Lähi-
Idästä. Salvian nimi tulee latinalaisista sanoista "salva-
re" parantaa ja "officinalis" lääkkeenä käytetty. Nimi 
viittaa kasvin lääkinnällisiin ominaisuuksiin. Keskiajalla 
salviaa pidettiin hyvin voimallisena rohtoyrttinä. Vaikka 
salviaa on käytetty jo vuosituhansia, sen käyttöä mm. 
alzheimerin taudin estämiseen tutkitaan uutena mah-
dollisena käyttöaiheena. Nyt jo tiedetään, että salvia 
toimii muistia ja kognitiivisia toimintoja parantavana 
neuromodulaattorina (1). Lisäksi se lisää tutkimuksissa 
koehenkilöiden tarkkaavaisuutta, rauhallisuutta ja 
tyytyväisyyden tunnetta (2,3). 

KÄYTTÖ ROHDOSKASVINA
Rohdokseksi käytetään salvian tuoreita tai kuivattuja 
lehtiä sekä niistä saatua haihtuvaa öljyä. Salvia hillitsee 
syljen, hien ja maidon eritystä ja supistaa limakalvoa. Sitä 
on viime vuosina käytetty kaikenlaiseen liikahikoiluun 
antiperspiranttina, eritystoimintaa estävän vaikutuksensa 
ansiosta. Tästä syystä se on myös erittäin käyttökel-
poinen vaihdevuosiyrtti. Sitä käytetäänkin estämään 
vaihdevuosille tyypillistä liikahikoilua ja kuumia aaltoja. 
Hikoilupuuskia estävä vaikutus ei perustu millään tavalla 
hormoneihin eikä hormonien kaltaisiin aineisiin, joten 
salvia sopii myös niille, joille hormonikorvaushoito ei tule 
kysymykseen. 

MENOFORCE STRONG on kliinisesti tutkittu tuorekas-
vivalmiste, jota käytetään vähentämään vaihdevuosiin 
liittyviä hikoilupuuskia (4). Päiväannos on yksi tabletti 
ja sen voi ottaa aamulla tai illalla sen mukaan, milloin 

hikoilupuuskat vaivaavat 
eniten. Menoforce Strong 
-valmistetta voi käyttää 
turvallisesti vaikka jatku-
vasti. Ravintolisä. 
> Menoforce Strong  
90 tabl. 

Tutkim
usviitteet:  1 .Scholey AB, Tildesley N

T, Ballard CG
, et al. An extract of Salvia (sage) w

ith anticholinesterase proper-ties im
proves m

em
ory and attention in healthy older volunteers. Psychopharm

acology. 2008;198:127-139.  2. Kennedy D
O

, Pace S, H
as-

kell C, et al. Effects of cholinesterase inhibiting sage (Salvia officinalis) on m
ood, anxiety and perform

ance on a psychological stressor battery. N
europsychopharm

acology. 2006;31:845-852.  3. Tildesley N
T, Kennedy D

O
, Perry EK, et al. Positive m

odulation 
of m

ood and cognitive perform
ance follow

ing adm
inistration of acute doses of Salvia lavandulae folia essential oil to healthy young volunteers. Physiol Behav. 2005;83:699-709.  4. S. Bom

m
er, P. Klein, A

. Suter. First tim
e proof of sage’s tolerability and 

efficacy in m
enopausal w

om
en w

ith hot flushes. Adv. Ther. 2011;28: 490-500.

luonto   
parantaa
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9SERESTO VET. PANTA KISSOILLE JA KOIRILLE ENINTÄÄN 8 KG / SERESTO VET. 

PANTA KOIRILLE YLI 8 KG  Vaikuttavat aineet: Imidaklopridi ja flumetriini. Koh-
de-eläinlajit: Kissa ja koira. Käyttöaiheet: Valmisteella on kahdeksan kuukautta 
kestävä akarisidinen (tappava) ja karkottava (puremista ehkäisevä) vaikutus puuti-
aisia vastaan. Kirpputartuntojen hoitoon ja ennaltaehkäisyyn 7–8 kuukauden ajan. 
Vasta-aiheet: Ei saa käyttää alle kymmenen viikon ikäisille kissanpennuille eikä 
alle seitsemän viikon ikäisille koiranpennuille. Haittavaikutukset: Lieviä iho-oireita 
ja karvanlähtöä voi esiintyä pannan kosketuskohdassa. Oireet häviävät yleensä 1−2 
viikossa ilman että pantaa tarvitsee poistaa. Harvinaisissa tapauksissa voi esiintyä 
ihotulehdusta ja hermostollisia oireita, apeutta, ruokahalun muutoksia, kuolaamista, 
oksennuksia tai ripulia. Pakkaukset: 38 cm panta kissoille ja koirille enintään 8 kg; 
panta 70 cm koirille yli 8 kg. 

BAYVANTIC VET PAIKALLISVALELULIUOS KOIRILLE  Vaikuttavat aineet: Imi-
daklopridi ja permetriini. Lääkemuoto: Paikallisvaleluliuos. Kohde-eläinlaji: Koi-
ra. Käyttöaiheet: Akarisidinen ja karkottava vaikutus puutiaisia vastaan. Karkottaa 
hyttyset, hietasääsket sekä pistokärpäset. Kirppu- ja väivetartuntojen hoitoon. 
Vasta-aiheet: Ei alle 7 viikon ikäisille tai alle 1,5 kg:n painoisille koiranpennuille. 
Ei kissoille. Haittavaikutukset: Harvinaisissa tapauksissa voi ilmetä ohimeneviä 
iho-oireita, väsymystä, käyttäytymismuutoksia, maha-suolisto-oireita tai hermosto-
peräisiä oireita. Pakkaukset: ≤ 4 kg 4 x 0,4 ml,  
4−10 kg 4 x 1,0 ml, 10−25 kg 4 x 2,5 ml,  
25−40 kg 4 x 4,0 ml, 40−60 kg 4 x 6,0 ml. 

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Kevät tuo tullessaan puutiaiset eli tutummin 
punkit. Koirien ja kissojen suojaaminen punkeilta 
vähentää myös ihmisten vaaraa altistua 
punkkien välittämille sairauksille. Tehokkaimmin 
tämä onnistuu, kun lemmikille valitaan valmiste, 
joka karkottaa ja tappaa punkit jo ennen niiden 
kiinnittymistä. Bayvantic ja Seresto ovat saatavilla 
apteekista ilman reseptiä.

Suojaa lemmikkisi 
puutiaisilta

 
SERESTO PANTA

Koirille ja kissoille
Tehoaa 8 kuukautta

Vedenkestävä
Suojaa puutiaisvälitteisiltä  

sairauksilta
Sopii kaikille  

roduille

BAYVANTIC  
PAIKALLISVALELULIUOS

Koirille
Tehoaa 4 viikkoa

Koira saa uida ja kahlailla  
2 vrk kuluttua annostelusta

Suojaa puutiaisten ja hyttysten  
välittämiltä sairauksilta

Sopii kaikille koiraroduille

"A-DERMAN käsivoi-
teen tuoksu oli mieto ja 

miellyttävä. Tuote ei oikein 
imeytynyt ihooni. Se jätti pin-

nan käsiin, joka varmaan suojaa käsiä, mutta 
olisin toivonut voiteen imeytyvän ihoon pa-
remmin. Aviomies tykästyi hyvin imeytyvään 
voiteeseen, joka ei tuoksunut liian vahvalta."  

"ACON käsivoide tuoksu oli yllättävän vahva 
ja voimakas, erittäin naisellinen. Voide 
levittäytyi mukavasti ja imeytyi hyvin. Kädet 
tuntuivat pehmeiltä koko päivän. Liian 
voimakkaan tuoksun vuoksi tämä tuote ei 
kuitenkaan sovi minulle."  

Testaaja 1: Normaali iho, mutta talvisin rystyset 
saattavat kuivua ja halkeilla.

"A-DERMAN voiteen tuoksu ei ollut mieleeni 
ja se oli liian voimakas. Ensin kädet tuntuivat 
tahmeilta, mutta imeydyttyä kädet tuntuivat 
hyviltä. Tämä voide auttoi kuiviin kohtiin, 
mutta tahmaisuuden ja tuoksun takia en 
valitsisi tätä käyttööni."   

"ACON käsivoide tuoksui kivalta, tyypillinen 
Acon tuoksu, ei liian voimakas. Tuote oli erit-
täin miellyttävän tuntuinen sekä kosteuttava. 
Voide kosteutti käsiä tarpeeksi hyvin, eikä 
jättänyt niitä liian tahmeiksi. Tykkäsin tuot-
teen ulkonäöstä, tämän käsivoiteen ostaisin." 
  

Testaaja 2: Pakkasella herkästi kuivuvat kädet 
ja kuivat kynsinauhat.

"A-DERMAN kä-
sivoide tuoksu oli 
keskivoimakas, ei häi-
ritsevä. Tuote oli enemmän 
balmimainen, voiteen ja geelin yhdistelmä. 
Se imeytyi siksi aika nopeasti ja oli hieman 
tahmea kuivuessaan." 

"ACON voide ei tuoksunut oikeastaan 
miltään. Sen koostumus oli rasvamainen ja 
rikas, tosi kosteuttavan oloinen. Iho tuntui 
kosteutetulta ja rikas koostumus vaikutti pit-
käkestoiselta kosteutukselta. Kiva paketointi 
ja väri, tämän voisin ostaa!"  

Testaaja 3: Pakkasella helposti kuivuvat kädet, 
melko herkkä iho.

A-DERMA YHTEENSÄ 7 PISTETTÄ ACO YHTEENSÄ 11 PISTETTÄ

T E ST I S S Ä  2  X  K Ä S I VO I D E
A-DERMA  

HAND CREAM  
50 ML

ACO  
HAND CREAM RICH  

75 ML

27

Bertolix® (bentsydamiinihydrokloridi) 3 mg/ml, itsehoitolääke, sumute suuontelon ja nielun kivun, turvotuksen 
tai ärsytyksen hoitoon. Yli 18-vuotiaille. Käänny lääkärin puoleen, jos oireet pahenevat tai eivät parane kolmessa 
päivässä. Ei sovellu käytettäväksi raskauden ja imetyksen aikana. Jos saat allergisen reaktion, lopeta käyttö ja ota 
yhteyttä terveydenhuoltoon. Käytä enintään 7 päivän ajan. Lue pakkausseloste huolellisesti. Jos sinulla on 
kysyttävää lääkkeistämme, katso www.laakeinfo.fi tai ota yhteyttä: www.bausch.fi. BER/FI/1902/0019

Kipua lievittävä
suusuihke

Lievittää kipua

Vähentää turvotusta

Lievittää tulehdusta

KURKKUKIPUA?
OTA AVUKSI
Bertolix!

(benzydaminhydrochlorid)



R I ST I KO N  1 / 1 9  R AT K A I S U

VIIME LEHDEN 1/19 arvonnassa 50 euron 
arvoisen lahjakortin voittivat Marianne Sjö-
berg ja Raija Heikkinen. Onnea voittajille!

Ruoka-allergiat esiin
TURUN YLIOPISTON professori, Johannes 
Savolaisen, johtama tutkimusryhmä pystyi 
uuden testausmenetelmän ansiosta vähentä-
mään koululaisten allergiaruokavalioita jopa 
65 prosenttia. Lietolaisten koulujen ruokala-
rekistereiden mukaan 205:llä (7 %) oli erilai-
sista allergioista johtuva allergiaruokavalio. 
Tutkimuksessa käytettiin muun muassa uutta 
allergeenikomponentti-lgE-testausmene-
telmää, joka antaa entistä tarkempaa tietoa 
allergiaruokavalion tarpeellisuudesta.

"Hankkeessa paljastui, että kahden 
vuoden jälkeen enää 12 koululaisen piti 
noudattaa ruoka-aineista aiheutuvaa aller-
giaruokavaliota, ja suuri osa koululaisista 
oli tässä vaiheessa jo itsenäisesti lopettanut 
välttödieetin”, Savolainen kertoo.

Tutkimuksen alussa allergiaruokavalioi-
den kustannukset Liedossa olivat 172 700 € 
vuodessa ja tutkimuksen lopussa 13 200 €.

Lähde: Turun yliopisto

TIESITKÖ,
että lääkkeiden myyntihin-
nat määräytyvät lääkelaissa 
olevan lääketaksan perus-
teella. Siksi lääkkeet mak-
savat sentilleen yhtä paljon 
Suomen jokaisessa aptee-
kissa. P

Kaiken ikää
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Prostaforce sisältää sahapalmu-uutetta. Jos olet allerginen sahapalmulle, olet menossa leikkaukseen, sinulla on maksan tai munuaisten vajaatoimintaa, älä käytä tuotetta. Ei suositella 
käytettäväksi samanaikaisesti muiden hyvänlaatuisen eturauhasen liikakasvuun tarkoitettujen lääkkeiden tai antikoagulanttien kanssa. Varmista lääkärin tutkimuksella, että virtsaamisvaivat 
johtuvat hyvänlaatuisesta eturauhasen suurenemisesta eikä taustalla ole muu vakava sairaus. Tutustu pakkausselosteeseen ennen valmisteen käyttöä. Markkinoija A.Vogel Oy. 
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Morsettaako?
Eikö rakko tyhjene kunnolla?

Jos vessareissulla suihku pätkii ja on heikko, voit 
kärsiä eturauhasen hyvänlaatuisesta liikakasvusta. 
Prostaforce lievittää oireita ja antaa mahdollisuuden 
elää täysipainoista elämää. Tee testi: prostaforce.fi

Vain yksi kapseli päivässä!

prosta_laatuapt_210x137.indd   1 11.2.2019   13.08
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Orion on
suomalainen
avainlippuyritys.

itsehoitoapteekki.fi
Lisätietoja puh. 010 439 8250 ark. klo 8–22.

Geeli iholle
lihas- ja
nivelkivun
hoitoon.

Kipua vastaan.
Uutuus

Buranagel 50 mg/g on iholle levitettävä geeli paikallisen kivun oireenmukaiseen hoitoon hyvänlaatuisissa nivel-ja lihasvammoissa aikuisille ja yli 14-v. lapsille. Vaikuttava aine 
ibuprofeeni. Levitetään kipualueen iholle 3 kertaa vuorokaudessa, enintään 5 vuorokauden ajan. Varo geelin joutumista silmiin tai limakalvoille, lopeta käyttö, jos hoidettavalla 
alueella ilmenee ihoreaktioita, kuten ihottumaa. Neuvottele käytöstä lääkärin kanssa, jos oireet pitkit tyvät, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat maha- tai pohju-

kaissuolihaavaa tai sinulla on verenvuototaipumus. Ei tule käyttää raskauden viimeisen kolmanneksen aikana.Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. 
Pakkauskoot 50 g ja 100 g. 

burana.fi



A ika pian terveystarkastuksen jälkeen al-
koi kauan odotettu kesäloma. Olin jo en-
nen lomaa päättänyt maalata autotallin, 
ja kuuma heinäkuu teki maalaamisesta 
hikistä puuhaa, vaikka teinkin työtä ai-

kaisin aamulla ja myöhään illalla. Kivennäisvettä kului 
sitäkin enemmän, syöminen välillä unohtui työn tou-
hussa. Yhtäkkiä shortsit eivät tahtoneet enää pysyä ja-
lassa, kun vyötäröstä alkoivat sentit kadota. 

Kesän lopussa paino oli pudonnut jo lähes viisi ki-
loa alkutilanteesta ja vyötärönympärys pienentynyt 
kahdella tuumalla. Ainoa urheilu, jos sitä nyt urhei-
luksi voi kutsua, oli rajaton uinti läheisessä järvessä, 
ja viime kesä jäikin mieleen juuri tuosta kaksi kuu-
kautta kestäneestä uintikaudesta. Miksei Suomen ke-
sä voisi aina olla tuollainen, niin ei tarvitsisi koskaan 
lähteä etelään lomalle.

Kavala piilosokeri
Terveystarkastuksen jälkeen kiinnitin paljon huomi-
ota etenkin elintarvikkeiden sisältämään sokerimää-
rään. Liiallinen sokeri kun on elimistölle rasvaakin 
haitallisempaa tutkimusten perusteella. Kehomme 

Kim Nummila Kuva Shutterstock

MISTÄ ON KYSYMYS? 
Lehden vastaava päätoimittaja kävi vapaaehtoisesti 
keski-ikäiselle miehelle tarkoitetussa terveystarkas-

tuksessa viime keväänä. Laboratoriotulosten mukaan 
veren rasva-arvot, eturauhasen tilaa kuvaava PSA-arvo 
ja testosteroniarvo olivat kunnossa. Myös muut mitatut 

arvot, kuten vitamiinitasot ja hiljaista tulehdusta kuvaava 
CRP-arvo olivat hyvät. Ylipainoa oli vuosien saatossa 

kuitenkin kertynyt 9 kiloa ja verenpaine oli lievästi kohol-
la. Unohtunut kuntoilu piti tuoda jälleen osaksi arkea ja 

syömiseen kiinnittää huomiota. 

Kävin viime kesänä keski-ikäisen 
miehen terveystarkastuksessa 
ja levinnyt vyötärönympärys 

ja lievä ylipaino vaativat 
elämäntapamuutoksia. Kuinka 

arki on muuttunut ja onko 
säännöllinen liikunta tullut 

tavaksi? 

       KUINKA MIEHEN
KUNTOREMONTISSA
                          KÄVI? 
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VAIKKA LIHA kuuluisikin ruokavalion peruspilareihin, se 
ei takaa aina riittävää B12-vitamiinin saantia, jos imey-
tyminen on heikentynyt. Vegaaneille ja diabeetikoille 
B12-ravintolisä on ehdottoman välttämätön, vuoden 
jokaisena päivänä. 

Apteq B12-valmisteessa B12-vitamiini on hyvin imey-
tyvässä ja sellaisenaan elimistölle käyttökelpoisessa, 

aktiivisessa muodossa. Vadelmanmakuisen imeske-
lytabletin annetaan sulaa hiljalleen suussa, jolloin 

vitamiinin imeytyminen alkaa jo suun limakalvolta. 
Ravintolisä. 
> Apteq B12-vitamiini 100 tabl.

OLETPA SITTEN mitä mieltä tahansa vitamiinien 
syönnistä, niin D-vitamiinia tarvitsee raavaskin 

karju purkista talviaikaan. Tämän Minisun-sarjan 
tuotteen voi ottaa vaikka ilman ateriaa, kun D-vita-

miini on liuotettu oliiviöljyyn imeytymisen tehostami-
seksi. D-vitamiini vaikuttaa kaikista muista vitamiineista 

poikkeavalla tavalla, joten sen saannista pitää miehenkin 
huolehtia. Ravintolisä. 
> Minisun D3 Oliiviöljy 50 µg 200 kaps.

IHMISEN TOISET aivot ovat suolistossa. 
Tutkimusten myötä suoliston keskeinen 
rooli ihmisen kokonaisvaltaisessa hyvinvoin-
nissa on avautumassa. Suolistosta kannat-
taa siis huolehtia ihan joka päivä. Rela tabs 
on kliinisesti tutkittu valmiste, joka sisältää 
Lactobacillus reuteri Protectis® -maitohap-
pobakteeria päivittäiseen käyttöön sopi-
vassa muodossa. Yksi purutabletti päivässä 
riittää ja neljästä eri mausta löytyy mieleinen 
jokaiselle. Ravintolisä. 
> Rela Tabs 90 tabl. 

JOS VIHANNESTEN ja hedelmien syöminen 
tökkii, päivittäinen C-vitamiinin tarve pitää 
hoitaa muulla tavalla. C-vitamiinia tarvitaan 
mm. kollageenin muodostumiseen, raudan 
imeytymiseen, normaalin vastustuskyvyn 
ylläpitoon. Pitkävaikutteisesta Multivita Ascor-
bin Long-tabletista sitä imeytyy selvästi tavallista 
tablettia enemmän ja näin elimistö saa käyttöönsä 
enemmän myös antioksidanttina toimivaa C-vitamiinia. 
Ravintolisä. 
> Multivita Ascorbin Long 200 depottabl. 

4  X  U R H O N  JA K S A M I S E E Nvarastoi ylimääräisen sokerin ja rasvan tehokkaasti 
pahan päivän varalle, mutta nykyihmisen ravinnon-
saanti ei riipu enää metsästysonnesta, joten kerty-
nyttä vararavintoa ei koskaan käytetä. Kestää pitkään 
ennen kuin evoluutio muuttaa elimistömme toimin-
nan paremmin tähän länsimaisen yltäkylläisyydenn 
aikaan sopivaksi.

Ravintosuositusten mukaan aikuisen, kevyttä toimis-
totyötä tekevän päivittäisestä energiansaannista kor-
keintaan 10 % saisi kertyä sokerista, mikä tarkoittaa 50 
grammaa eli 20 sokeripalaa. Tavallisten elintarvikkeiden 
ravintosisältöjä tarkastelemalla huomaa nopeasti, että 
suositusta on todella vaikea noudattaa. Jo kaksi desilit-
raa kevytmaitoa sisältää lähes 10 grammaa sokeria ja vas-
taava määrä omenatuoremehua ylittää maidonkin mää-
rän tuplasti 22 gramman sokerimäärällä. Myös tavalliset 
marjajugurtit, myslit ja lasten välipalarahkat ovat varsi-
naisia sokeripommeja. Herääkin kysymys, että miksi so-
keria pitää lisätä niin tolkuttoman paljon jugurttiin ja 
rahkoihin, kun monet haluaisivat luonnollisempia, vä-
hemmän makeutettuja tuotteita? Myös hedelmissä on 
paljon sokeria, mutta niiden nauttimista ei tarvitse ra-
joittaa, koska sokerin lisäksi ne sisältävät myös arvokasta 
kuitua ja vitamiineja. 

Kaverin kanssa lenkille
Liikuntaharrastuksen aloittaminen on takkuillut pahem-
man kerran. Kiireisistä työpäivistä on ollut vaikea löy-
tää sellaista sopivaa hetkeä, mihin kuntoilun saisi kivas-
ti sopimaan. Lenkkeily tai ulkoilu muutenkin olisi kave-
rin kanssa hauskempaa, kun saisi ajatukset pois siitä itse 
suorituksesta. Kulunut talvi on tarjonnut lähes päivittäi-
sen kuntosalitreenin lumenluonnin muodossa. Lumiko-
lan varressa on mennyt helposti 2–3 tuntia päivässä, par-
haimpina kaksikin kertaa se aika. Olen hankkinut kotiin 
tarkoitukseen sopivan kuntolaitteen peruskunnon ko-
hentamiseen, mutta nyt siihen pitäisi vielä kiivetä ja lo-
pettaa erilaisten tekosyiden keksiminen. Liikunta ei siis 
vielä ole osa arkea, mutta ylipainosta puolet on jo saatu 
karistettua pois. Lenkkikaverin löytyminen naapurustos-
ta ratkaisisi tämänkin ongelman helposti. P

PALJONKO SOKERIA SISÄLTÄÄ? 
> KEVYTMAITO 2 dl 9,6 g
> OMENATUOREMEHU 2 dl 22 g
> COCA-COLA 2 dl 21 g 
> MARJAJUGURTTI 2 dl 24 g 
> MANNAFRUTTI pikari 21 g 
> JUGURTTI-MARJAMUROMYSLI 100 g 23 g
> MAITOSUKLAA 50 g 25 g 
> IRTOKARKIT 150 g 88 g
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Heillä oli myös  
muita vähemmän 

taipumusta ylipainolle.

T uore kanadalainen, Canadian Me-
dical Association Journal –tiede-
lehdessä julkaistu tutkimustulos 
viittaa siihen, että kodin desinfi-

ointituotteiden viikoittainen käyttö saattaa 
muokata lasten suoliston mikrobikantaa ja 
edesauttaa ylipainoa ja kakkostyypin diabe-
teksen syntyä. 

Kanadalaistutkijat kiinnostuivat lasten al-
tistuksesta erilaisille kodin puhdistustuot-
teille. Tutkimukseen he valitsivat kolme toi-
sistaan poikkeavaa kategoriaa; bakteerien ja 
virusten torjumiseen suunnatut desinfioin-
tituotteet, lianpoistoon käytetyt tuotteet ja 
ekologisesti, luontaisista raaka-aineista val-
mistetut puhdistustuotteet. Tutkimusotos 
koostui 757 vauvasta, jotka tutkimuksen al-
kaessa olivat 3–4 kuukauden ikäisiä. Tutkijat 
tutkivat heidän suoliston bakteerikantaa läh-
tökohdan jälkeen vauvojen ollessa 1-vuotiaita 
ja lopuksi heidän ollessaan 3-vuotiaita. 

Tutkimustulokset olivat hätkähdyttäviä. 
Lapset, joiden perheissä desinfiointituottei-
ta oli käytetty vähintään kaksi kertaa viikos-
sa, olivat selkeästi ikätovereitaan alttiimpia 
ylipainolle. Syyksi tutkijat epäilevät heidän 
suolistostaan löydettyä Lachnospiraceae-bak-
teeria. Kyseinen suolistossa elävä bakteeri 
on useissa yhteyksissä yhdistetty sekä ylipai-
noon että kakkostyypin diabetekseen. 

Tutkijat havaitsivat myös, että lasten, 
joiden kodeissa käytettiin ekologisia ko-
din puhdistustuotteita, bakteerikanta erosi 
tutkimusryhmän muista lapsista. Heillä oli 

”Muista suojata iho kevätauringolta. Lumikinokset heijastavat 
tehokkaasti auringonsäteitä ja voimistavat niitä huomattavasti, 

vaikka ollaankin vielä kaukana kesän helteistä. Erityisesti 
herkkäihoisten kannattaa käyttää kunnon suojakertoimia.”

Desinfiointi-
tuotteet ja  

lasten ylipaino

myös muita vähemmän taipumusta ylipai-
nolle. Yksi tutkimusryhmän jäsenistä, Anita 
Kozyrskyj, kuitenkin varoittaa tekemästä lii-
an nopeita johtopäätöksiä. Luonnonmukai-
sia tuotteita käyttävien perheiden ruokai-
lutottumukset ja elintavat voivat muiltakin 
osin edistää hyödyllisen bakteerikannan syn-
tyä, jolloin puhdistustuotteilla yksin ei vält-
tämättä ole ratkaisevaa merkitystä. Lisätut-
kimuksia siis tarvitaan. Toisaalta tutkimus 
antaa viitteitä desinfioivien puhdistustuot-
teiden vaikutuksesta erityisesti pienten vau-
vojen vielä kehittyvän bakteerikannan jalos-
tumiselle, ja toisaalta tutkimus viittaa, että 
suoliston bakteerikannan ja metabolisten oi-
reyhtymien välillä on selkeä yhteys. 

Lähde: www.doctissimo.fr 18.9.2018
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AIKUISTEN RAVINTO- 
TOTTUMUKSISSA YHÄ  
PARANTAMISEN VARAA
T ERVEYDEN JA hyvinvoinnin laitoksen luotsaama 
FinnRavinto 2017 -tutkimus toteaa, että suomalais-
ten aikuisten ravitsemus ei ole vielä yltänyt suosi-
tusten tasolle. Sekä naiset että miehet syövät yhä 
liian vähän kasviksia, hedelmiä ja marjoja, ja jopa 
joka viides saa tuoreruuasta liian vähän vitamiineja. 

Vaikka lihansyönti on vähentynyt viime vuosina, 
suomalaiset syövät yhä liikaa punaista ja proses-

soitua lihaa. Suositusten mukaan lihatuotteita 
tulisi käyttää korkeintaan 500 grammaa viikossa. 
Jopa 79 prosenttia miehistä ylitti tutkimuksen 

mukaan suositusarvon, ja naisistakin rajapyykin 
ylitti 26 prosenttia. 

Naisten ruokavalio on FinnRavinto 2017 -tutki-
muksen mukaan kauttaaltaan miehiä parempi, 
joskin naisillakin on parantamisen varaa. Suo-
malaisista naisista vain vajaa neljännes syö 
riittävästi vihanneksia, hedelmiä ja marjoja 
päivittäin. Miehillä vastaava prosenttiluku on 
14, joten parannettavaa on paljon.

Miesten suurimmat kompastuskivet ovat 
suuri rasvan, ja erityisesti tyydyttyneen 
rasvan osuus energiansaannista sekä suolan 

liiallinen käyttö. Naisten heikkouksina tutkimuksen 
mukaan voidaan pitää hiilihydraattipitoisia ruo-
kia. Naiset tosin saavat miehiä enemmän tärkeitä 
ravintokuituja sekä A-, C- ja E-vitamiineja, folaatteja, 
kaliumia ja magnesiumia. Naisten ruokavaliossa on 
paljon terveellisinä pidettyjä ruoka-aineita, kuten 
kasviksia, marjoja, hedelmiä, palkokasveja, sieme-
niä ja pähkinöitä. Miesten ravitsemus taas koostuu 
pääosin lihasta ja lihavalmisteista, rasvoista ja 
viljoista.

Tutkimus kertoo ravintoa ja terveyttä koskevan 
viestinnän ja tiedottamisen tärkeydestä. 
Vaikka isoja harppauksia parempaan 
on tehty, on paljon työtä vielä edessä, 
ennen kuin suomalaisten ravitsemus 
saadaan vastaamaan suosituksia.  P

Lähde: www.mediuutiset.fi 9.1.2019 
https://www.mediuutiset.fi/uutiset/
aikuisten-ruokavalio-on-kaukana-
suositeltavasta-miesten-ja-naisten-
ruokavaliot-eroavat-yha-enemman-
toisistaan/41a10d12-587e-445d-9b04-
434d50c6300e
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Se kätevä särkylääke.

Sitruunanmakuinen. 
Voidaan ottaa ilman nestettä.

ibuxin 400 mg jauhe. Lievän tai kohtalaisen kivun ja kuumeen lyhytai-
kaiseen, oireenmukaiseen hoitoon. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Sopii 
aikuisille ja yli 12-vuotiaille ja yli 40 kg painoisille nuorille. Neuvotte-
le lääkärin kanssa, jos sairastat maha- tai pohjukaissuolihaavaa tai 
olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. 
Perustuu 23.8.2017 päivättyyn valmisteyhteenvetoon. Lisätiedot: 
www.laakeohje.fi , info@ratiopharm.fi . Markkinoija ratiopharm Oy. FI/
POTC/18/0004/1/18



TARJOUKSETMAALISKUUN

IcePower kylmägeeli 
150 ml
Lääkkeetön kylmägeeli 
lievittää nopeasti eri syistä 
johtuvaa kipua, tulehdusta ja 
turvotusta. 

Novanight  
30 kaps.
Kolmivaikutteinen valmiste, 
joka lyhentää nukahtamis-
aikaa ja auttaa nukkumaan 
rauhallisemmin läpi yön.

Rela Tipat + D  
10 ml
Vauvan maitohappobakteeri- 
D3-vitamiinivalmiste vatsan 
hyvinvointiin ja D-vitamiinin 
saannin turvaamiseen.

Multi-tabs Family  
190 tabl.
Monipuolinen monivitamiini-
kivennäisainevalmiste aikuisille 
ja yli 7-vuotiaille lapsille.

Ophtim Eye Hydra 
tai Forte silmä tipat 
20 x 0,5 ml 
Silmäystävälliset silmätipat 
kuivien silmien kosteutuk-
seen ja suojaamisen niin 
päivällä kuin yöksi. 

CeraVe Moisturising 
Cream 177 ml
Koko perheen kosteuttava ja 
ihon suojakerrosta vahvis-
tava erikoisvoide kasvoille ja 
vartalolle.  

Idoform Caps  
100 kaps.
Tehokas ja helposti nieltävä 
maitohappobakteerivalmiste 
päivittäiseen käyttöön. 

Helein Strong  
Biotin+ 60 tabl.
Vahva biotiinivalmiste  
ihon, kynsien ja hiusten 
uudistumisen ja kasvun 
tukemiseen.

Calsorin tai Puru  Calsorin 
D3 500 mg + 20 µg  
100 tabl./purutabl.
Vahvan luuston muodostumiselle 
tärkeää kalsiumia ja D-vitamiinia 
nieltävänä tai pureskeltavana 
valmisteena.

Betolvex 1 mg  
150 tabl.
B12-vitamiinivalmiste muistin 
ja hermoston normaalin 
toiminnan ja psykologisten 
toimintojen tukemiseen.

Sebamed pesuneste Face 
& Body tai Olive Face & 
Body 1000 ml täyttöpussi
Riittoisa ja ihon kosteustasapainon 
säilyttävä pesuneste päivittäiseen 
käyttöön.

Minisun Metsä mansikka 
tai Villi vadelma D3 20 µg  
200 purutabl.
Luonnollisen marjan makuiset 
 D-vitamiinitabletit koko perheelle. 
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Tarjoukset voimassa maaliskuussa 2019, tai niin kauan kuin tarjouserää riittää.

APTEEKKIMME

Tule  
katsomaan 

tarjous hintamme 
apteekkiimme.

T alven kääntyessä kevääseen peiliin katsomi-
nen voi arveluttaa – kuinka kasvojen iho voi 
näyttää niin kelmeältä ja elottomalta talven 
jälkeen. Kuinka elvyttää talven rasittama iho ja 

saada siihen väri takaisin? 
Ihon hoidossa säännöllisyys on kaiken perusta. Sään-

nöllinen puhdistus ja kosteutus muodostavat kasvojen 
hoidon perustan, jota täydennetään aika ajoin tehtävällä 
kuorinnalla tai naamiolla. Sinä tunnet oman ihosi omi-
naisuudet ja erikoispiirteet parhaiten, joten vain kokeile-
malla ennakkoluulottomasti uutta ihonhoitosarjaa voit 
löytää uuden suosikin. Jos olet pitkään käyttänyt jotakin 
tiettyä tuotetta tai tuotesarjan tuotteita ja ajattelit etsiä 
korvaavia tuotteita, kannattaa asiasta keskustella aptee-
kin henkilökunnan kanssa. Farmaseutti tai kosmetologi 
osaa tarjota sinulle ihosi erikoispiirteet huomioivia tuot-
teita ja voit saada mahdollisesti pienen testerin kotiin 
kokeiltavaksi, mikä mahdollistaa tuotteen ominaisuuk-
sien lähemmän tarkastelun. 

Kysyttäessä monella suomalaisella on herkkä iho. Se 
ei ole oma ihotyyppi, vaan herkkyyttä voi esiintyä niin 
rasvaisessa kuin kuivassakin ihotyypissä. Tyypillises-
ti herkkään ihoon liitettäviä ominaisuuksia ovat ihon 
kutina, punoitus ja kiristävä tunne. Olipa ihosi herkkä 
tai ei, niin ihon peruskosteutukseen kannattaa panos-
taa aina ja valita sellaiset tuotteet, jotka imeytyvät hy-
vin ja pitävät ihon pehmeänä ja kosteutettuna koko päi-
vän. Reaktiiviselle, punoitukseen taipuvalle iholle sopi-
vat erinomaisesti rauhoittavaa Rhealba-kauraa sisältävät 
A-Derma-tuotteet. Kysy lisää palvelevan Laatuapteekkisi 
henkilökunnalta. P

Hellien kasvojasi hoida

ACON NORMAALILLE ja sekaiholle suunnittele-
mat päivä- ja yövoiteet imeytyvät nopeasti ihoon. 

Päivävoide antaa iholle pitkäkestoista syväkosteutta 
koko päivän ja vähentää ihon kiiltoa. Sopii täydelli-

sesti meikinalusvoiteeksi. 
Tehokkaasti kosteuttava, kirkastava yövoide 

tekee ihosta pehmeän, terveen näköisen. Mo-
lemmat voiteet ovat hajusteettomia. 
> ACO Face Moisturising  
Day tai Night Cream 50 ml

KUIVAN, HERKÄN, reaktiivisen ihon päivittäiseen 
hoitoon ja suojaamiseen tarkoitetut voiteet. Kehi-
tetty minimoimaan allergisten reaktioiden riskiä. 
Rasvaisempi tai kevyempi koostumus, jotka imeyty-
vät nopeasti ihoon kosteuttaen pitkään ilman 
pintatahmeutta. Parabeeniton, hajustee-
ton, alkoholiton ja väriaineeton.
> A-Derma Rheacalm Rich tai Light 
Soothing Cream 40 ml

M A A L I S K U U N  TA R J O U S H U H T I K U U N  TA R J O U S

Iholla nyt! Kim Nummila Kuvat Shutterstock, valmistajat

Tarjous voimassa huhtikuun 2019 ajan. Tarjous voimassa maaliskuun 2019 ajan. 
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DeviSol D3 20 µg  
200 tabl.
Pienikokoinen, raikkaan 
sitruksen makuinen, 
helposti suussa hajoava 
D3-vitamiinitabletti.

Bepanthen Anti-Exem 
Creme 50 g
Kortisoniton voide ärtyneen ja 
kutisevan ihon hoitoon koko 
perheelle.

Bepanthen Eye 
 silmätipat  
20 x 0,5 ml
Kosteuttavat silmätipat kui-
ville, ärtyneille ja väsyneille 
silmille. Välitön helpotus ja 
pitkäkestoinen kosteutus.

Rela Tabs mansikka, 
omena tai sitruuna  
30 + 10 purutabl.
Hyvänmakuiset maitohappo-
bakteerivalmisteet vatsa-
ongelmien ennaltaehkäisyyn 
koko perheelle.

Nasolin A-vitamin 
nenäsuihke  
10 ml
Pitkäaikaisesti kosteuttava ja 
hoitava nenäsuihke kuiville 
limakalvoille 1-vuotiaasta 
alkaen.

Multivita Plus  
200 tabl.
Aikuisten monivitamiini- ja 
hivenainevalmiste, joka 
sisältää kaiken tarvittavan 
yhdessä tabletissa. 

Avène Cicalfate 
Hand Cream 100 ml
Tehokkaasti suojaava ja 
hoitava käsivoide erittäin 
kuivalle ja jo ärtyneelle, 
halkeilevalle iholle.  

Bethover B12 tai 
 Bethover B12 + Fooli-
happo 150 + 20 tabl.
Marjanmakuiset imeskelytabletit 
B12-vitamiinin turvaamiseen ja 
muistin tueksi tai vaihtoehtona 
lisäksi foolihapon saannin  
turvaamiseen ja muistin tueksi.

Aqualan L, Duo  
tai Plus  
200 g 
Koostumukseltaan kevyet, 
tehokkaasti ja pitkään  
kosteuttavat perusvoiteet.

Melatoniini Extra Vahva 
ratiopharm 1,9 mg  
100 tabl. 
Vahva melatoniinivalmiste 
nukahtamisajan lyhentämiseen ja 
aikaeron yksilöllisten vaikutusten 
lievittämiseen.

Yotuel Classic tai 
Pharma hammastahna 
50 ml 
Valkaisevat hammastahnat, 
jotka poistavat tummentumia 
hampaiden pinnalta hellästi, 
kiillettä vahingoittamatta.

Synomax Nivelgeeli 
100 ml
Nivelten kipua, turvotusta ja 
tulehdusta lievittävä geeli, joka 
imeytyy hyvin ja on miellyttävä 
käyttää. 

TARJOUKSETHUHTIKUUN

Leikkaa talteen

Tarjoukset voimassa huhtikuussa 2019, tai niin kauan kuin tarjouserää riittää.

APTEEKKIMME
Tule  

katsomaan 
tarjous hintamme 

apteekkiimme.


