


Hur väl känner du till de 
läkemedel du använder?

E n tillräcklig tillgång till näring, 
nya vårdmetoder och nya läke-
medel har avsevärt förlängt vår 
förväntade livslängd. En stigan-

de ålder innebär dock ett ökat behov av 
läkemedel, och ju fler mediciner man an-
vänder, desto mer komplex blir totalsitu-
ationen. Risken för biverkningar och sam-
verkningar mellan de olika läkemedlen 
ökar ju fler mediciner som ska tas. Ibland 
kan det också vara svårt att ens komma att 
tänka på att vissa symtom kan bero på läke-
medelscocktailen.

Av förståeliga skäl är det därför viktigt 
att var och en själv känner till vilka läke-
medel hen använder och för vilka sjukdo-
mar de ordinerats. En enkel förteckning 
över alla läkemedel är definitivt att re-
kommendera om man tar flera läkemedel 
regelbundet. Förteckningen är bra att all-
tid ha med sig i t.ex. handväskan, telefo-
nen eller börsen, och det lönar sig att visa 
den för läkaren ifall hen står i beredskap 

att skriva ut något nytt läkemedel eller om 
man råkar ut för någon olycka. Förteck-
ningen behöver inte vara invecklad. Det 
viktigaste är att man anger namn, styrka 
och dosering för varje läkemedel, samt 
gärna även vid vilken tidpunkt på dagen 
läkemedlet tas.

Den 21 mars är det åter dags för den år-
liga Läkemedelsdagen. Denna gång är hu-
vudtemat ”Känner du till målen för din 
läkemedelsbehandling?” Inom ramen för 
detta tema vill vi uppmana alla att ta mod 
till sig och fråga mer om sin egen medi-
cinering. Ofta leder en sådan utvärdering 
till en avsevärd förbättring av kundens 
hälsotillstånd i fall där läkaren tack vare 
utvärderingen kan avsluta oändamålsen-
liga medicineringar eller eventuellt ersät-
ta dem med bättre lämpade behandlingar.

Frågan är fri! Vår personal hjälper dig 
gärna i frågor som gäller din eller någon 
nära släktings medicinering!

En riktigt solig och skön vår!
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8För din huds bästa.

Sebamed Liquid Face & Body Wash och Olive Face & Body Wash är 
dryga och fukttillförande tvättlösningar för både ansikte och kropp. De 

fungerar som skonsam rengöring även för en känslig hud. Vårdande 
alternativ som bevarar hudens naturliga skydd.

SEBAMED.FI
ITSEHOITOAPTEEKKI.FI

FRÅN APOTEKET.
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*Erbjudande gäller när du köper Minisun Monivitamiini Junior Tähtimarja 200 tabl.,  
Super Appelsiini 200 tabl. Minisun Monivitamiini Pehmonalle 120 st eller Minisun Omega-3 

+ D-vitamiini Junior 45 gelébitar. Kampanjen är giltig mars månaden eller så länge som det finns kampanje förpackningar.

VID KÖP AV EN MINISUN  
JUNIOR-PRODUKT*  

får du en Minisun C-vitamin Junior 80 tabl. på köpet!

SÄLJS PÅ APOTEKET

På
köpet!

 Minisun Junior  

-produkterna har 

god smak, nam!

Digitaliseringen, möjligheterna att job-
ba på distans och förändringarna in-
om företagskulturen gör att vi kän-
ner oss friare än förut, trots att det-

ta ofta inte är sanningen. Nu följer 
jobbet så gott som obemärkt med 
oss vart än vi går. Smarttelefo-
nen eller laptopen ligger på ba-
ra en armlängds avstånd, och gör 
det möjligt att kolla ännu bara det 
där ena e-postmeddelandet. Allde-
les obemärkt blir vi småningom vana vid 
att kolla jobbposten också då vi är lediga.

8 + 8 + 8 är en sifferkombination vi borde ha 
inprogrammerad djupt i våra hjärnor. Lika myck-
et tid för arbete, fritid och sömn – varje dygn. Det 
är vad vi behöver. Men uppfylls detta mål?

Hur ladda batterierna?

Anne Stolt Bild Shutterstock

UPP, UT OCH GNO IVÄG
Med detta avses ändå inte 
nödvändigtvis någon riktigt 

svettig joggingrunda. Naturen 
får oss att må bättre. Sam-
tidigt kan man observera 

tecken på hur naturen vaknar 
till liv igen (mer om detta på 
finska på www.kevatseuran-

ta.fi). Kom ihåg att tillskott 
med vitamin D fortfarande 

behövs i åtminstone ett par 
månaders tid. P

HUR ÄR LÄGET?
Det vanliga svaret är att det varit ”bråttom på 
sistone”. Alltid något man vet att man borde 

göra. Förteckningen över ogjorda uppgifter tar 
aldrig slut. Tänk om vi skulle koncentrera oss 
på en sak i taget? Städa köket med fullt fokus 

på just det, göra jobbet klart och ordentligt 
– för att sedan ta itu med nästa uppgift; eller 
alternativt inte göra något alls. Kanske stänga 
TV:n och släcka mobilen. Sitta i total tystnad, 
sluta ögonen och försöka låta bli att tänka på 

något överhuvudtaget. En total paus på 15 
minuter dagligen ger ett verkligt lyft för hälsan.

GÅ OCH LÄGG DIG  
– OCH MÅ BÄTTRE

En långvarig sömnlöshet eller 
lågkvalitativ sömn ökar risken 
för hjärt- och kärlsjukdomar, 

demens och mentala problem. 
I en färsk, finländsk studie 

observerades att sömnbrist 
är förknippat med systemiska 
DNA-förändringar som inver-

kar på arvsmassan. Alltför litet 
sömn och olika sömnstör-
ningar syntes som föränd-

ringar i de vita blodkropparna.

RÄTT TYP AV AVKOPPLING
En stor del av oss tillbringar sina lediga dagar 
på fel sätt. Facebook, TV eller dataspel ser ut 
som ett avkopplande sällskap i soffan, men 
dessa ger inte rätt typ av avkoppling. Enligt 

studier upplever vi vår fritid som avkopplan-
de först då fritiden är kopplad med sociala 

aktiviteter eller då vi utmanat oss själva med 
någon viss uppgift, och lyckats, eller blivit 

bättre på att utföra den.Kä
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Liisa Kuittinen Bild Shutterstock

Lider du av migrän? 
SATSA DÅ PÅ GODA LEVNADSVANOR!

Migrän plågar 
särskilt kvinnor som 
är mitt uppe i livet 
och småbarnsåren. 

Migrän försvagar såväl 
handlingsförmåga 

som livskvalitet, men 
lyckligtvis finns lindring 
att få. Viktigt är också 

att försöka minska 
sin egen belastning, 
eftersom stress ökar 

risken för migränanfall.

T ankarna löper trögt och irri
tationskänslorna ökar. Gäsp
ning följer på gäspning, och 
munnen skriker efter godis.

För många med migrän, 
fungerar dessa känslor som en otrevlig för
varning om ett annalkande migränanfall.

Alla upplever dock inga förhandssym
tom, och hos en del kan symtomen varie
ra från en gång till en annan. Även själva 
smärtanfallen kan vara väldigt olika. Mig
rän är en mångfasetterad sjukdom, som 
inte följer ett enda mönster.

”Symtombilden varierar från en patient 
till en annan”, konstaterar specialistläka
ren inom neurologi Petra  Keski-Säntti.

Rådgivande skötare Marja Hassinen vid 
Migränföreningen i Finland rf säger att det 
vanligaste symtomet är smärta eller värk, 
men alltid förekommer inte heller dessa. 

”Många lider också av en ökad känslig
het för exempelvis ljus, lukter eller ljud”, 
säger Hassinen.

En del migränpatienter råkar ut för an
fall då och då, medan sjukdomen i värsta 
fall kan innebära till och med dagliga anfall.

”Om antalet dagar med huvudvärk un
der en månad är fler än de huvudvärks
fria dagarna (d.v.s. fler än 15 dagar), talar 
man om kronisk migrän. Typiska patien
ter med kronisk migrän upplever huvud
värk 20 dagar varje månad”, konstaterar 
Petra KeskiSäntti.

Koll på belastningen
Situationerna varierar och symtombilden 
likaså, men Petra KeskiSäntti har ändå 
identifierat en viss, väldigt typisk grupp 
bland migränpatienterna:

”Då man talar om svår migrän, är 
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den typiska patienten en fyrtioårig kvin-
na mitt uppe i arbetslivet som dessutom 
har en massa andra uppgifter att ta hand 
om (småbarnsår, åldrande föräldrar etc.). 
Migränen har ofta börjat redan i ung ålder, 
för att sedan förvärras kring 40-strecket”, 
säger Keski-Säntti.

Migrän är betydligt vanligare hos kvin-
nor än hos män. Petra Keski-Säntti säger 
att detta har att göra med vissa hormonel-
la faktorer.

”Tydligen ligger vissa belastnings- och 
stressfaktorer bakom sjukdomen. Dessa 
får migränen att aktiveras, och hormonel-
la orsaker spelar också en roll”, säger Kes-
ki-Säntti.

Även om orsakerna till en stor del är 
oklara, ser det ut som om stress skulle ha 
ett väldigt tydligt samband med uppkom-
sten av migränanfall.

”Stress är en betydande faktor, som lätt 
kan utlösa ett migränanfall. Ibland kan dock 
anfallet slå till först då stressen lättar”, sä-
ger rådgivande skötaren Marja Hassinen.

Både Hassisen och Keski-Säntti anser 
att det vore viktigt att komma åt de fak-
torer som orsakar stress, och att på så vis 
få belastningen under bättre kontroll. Re-

gelbundna levnadsvanor är också viktigt, 
eftersom dessa understödjer välmåendet 
och eventuellt till och med kan hålla an-
fallen borta.

”Den som lider av migrän borde ab-
solut hålla koll på sina sov- och matva-
nor. Regelbundna måltider är viktiga, ef-
tersom migränen lätt slår till om det blir 
för långa pauser mellan måltiderna”, säger 
Keski-Säntti.

Motion förvärrar symtomen
Migrän förväxlas ofta med spännings-
huvudvärk, som i allmänhet orsakas av 
muskelstelhet eller psykisk påfrestning. 
Spänningshuvudvärk och migrän skiljer sig 
ändå från varandra i många hänseenden.

Vid migrän kan hela huvudet värka, 
men värken är ofta ensidig. Spännings-
huvudvärk känns i allmänhet i hela huvu-
det. Vid spänningshuvudvärk hjälper ofta 
rörelse och motion, medan detta inte gäl-
ler för migrän.

”Migrän förvärras av ansträngning”, 
säger Petra Keski-Säntti.

Vid spänningshuvudvärk förekommer 
inga andra symtom utöver huvudvärken, 
medan olika kognitiva symtom är typiska i 
samband med migränhuvudvärk. Talet kan 
exempelvis löpa trögt och minnet krångla. 
Man känner sig helt enkelt alldeles ”ute”.

”Även om huvudvärken inte skulle va-
ra speciellt hård, kan de kognitiva symto-
men göra att arbetet inte löper”, förklarar 
Keski-Säntti.

Marja Hassinen säger, att det är ett väl-
känt faktum att migränpatienter ibland 
möts av folk som förhåller sig nedlåtande 
till problemet. Man förstår inte migrän-
huvudvärkens natur, och tycker inte mig-
rän är någon orsak till sjukfrånvaro.

”Migrän inverkar på livet på många 
olika plan. Det försämrar arbetsförmå-
gan och begränsar möjligheterna till eg-
na fritidsintressen. Inte ens de närmaste 
förstår alltid hur patienten har det. Man 
tycker att det ju ”bara” är huvudvärk”, sä-
ger Hassinen.

Fyra olika faser
Ett migränanfall delas vanligen in i fyra oli-
ka faser: försymtom, aura, smärtfas, åter-
hämtning. Alla patienter upplever ändå inte 
aurafasen, eftersom det finns  migräntyper 
med aura och sådana som är utan aura.

”Migrän med aura är den form som 
människor i allmänhet känner bättre till, 

men migrän utan aura är i själva verket 
vanligare. Migrän med aura förekommer 
bara hos 20 % av alla migränpatienter”, 
säger Petra Keski-Säntti.

Vid migrän med aura kan det förekom-
ma synstörningar i form av blixtar eller 
blinda fläckar i synfältet. Vanliga symtom 
är också domningar i händer och fötter 
samt svindel.

Smärtfasen kan vara från några tim-
mar till flera dagar, och den förknippas of-
ta med illamående, svettningar, frossa och 
förändringar i blodtryck och puls.

Specifika migränläkemedel  
och förebyggande behandling
En del migränpatienter klarar sig helt  utan 
läkemedel. För dem räcker det med vila i 
ett mörkt och svalt rum.

Migrän kan behandlas med vanliga 
smärtstillande och antiinflammatoriska 
smärtstillande medel. Om dessa inte räck-
er till, kan man ta till specifika migränlä-
kemedel, s.k. triptaner. Triptanerna är re-
ceptbelagda mediciner som tagits fram 
speciellt för behandling av migrän, och 
deras effekt baserar sig bland annat på en 
förmåga att få de blodkärl som vidgats av 
migränanfallet att dra ihop sig igen.

”De allra flesta får god hjälp av dessa 
medel”, konstaterar Petra Keski-Säntti.

Dessutom finns även förebyggande be-
handling att få. De förebyggande medici-
nerna har inte utvecklats särskilt med tan-
ke på migränpatienter, utan de är medel 
avsedda för behandling av andra sjuk-
domar, som sedan i praktiken visat sig 
minska antalet migränanfall också. Som 
förebyggande medel används bland an-
nat blodtrycksmediciner, antidepressiva 
medel och epilepsimediciner. 

”En förebyggande behandling kan 
övervägas om patienten har minst 5–6 
 dagar med huvudvärk per månad. Detta 
för att undvika att migränen blir kronisk”, 
säger Petra Keski-Säntti.

VAD ÄR MIGRÄN?
> MIGRÄN är ett mångfasetterat 
neurokemiskt störningstillstånd i 
hjärnan. Dess egentliga orsak är inte 
helt känd, men allt tyder på en tydlig 
tendens till ärftlighet.
> EN del patienter lyckas förebygga 
smärtfasen genom att ta antiinflam
matoriska smärtstillande medel 
genast då de observerar förhands
symtom.
> DÅ ett migränanfall slår till, lönar 
det sig att söka sig till ett mörklagt 
rum för att vila. Ett specifikt migrän
läkemedel kan tas då smärtan slår till.
> OM migränanfallen återkommer 
ofta eller försvårar vardagen, ska 
man uppsöka specialistläkare.
> BARN eller unga med ensidig, bul
tande eller relativt hård huvudvärk 
samt överkänslighet mot lukter eller 
synintryck ska tas till läkare.

Migrän inverkar på 
livet på många olika 
plan. Det försämrar 
arbetsförmågan och 

begränsar möjligheterna 
till egna fritidsintressen.
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Den negativa sidan av förebyggande 
medel är att de har olika biverkningar. Bi-
verkningarna gör tyvärr att en del migrän-
patienter blir tvungna att lämna bort sin 

förebyggande medicinering helt 
och hållet.

”En del har prövat på al-
la möjliga alternativ utan att 
uppnå önskade resultat”, sä-
ger Marja Hassinen.

Petra Keski-Säntti kon-
staterar att det finns en 
grupp patienter med kro-
nisk migrän som helt en-
kelt inte blir hjälpta av 
förebyggande medicine-
ring, och på vars migrän 

inte ens de specifi-
ka migränläkemed-
len biter.

”För dem kan yt-
terligare ett alterna-

tiv vara behandling med 
botulinumtoxin.”

Ubikinon kan vara värt ett försök
Ur kostsynvinkel har såväl Petra Kes-
ki-Säntti som Marja Hassinen hört att 
en del migränpatienter haft nytta av vis-
sa specialdieter, som exempelvis gluten-
fri kost.

Inga vetenskapliga bevis för kostens 
eventuella inverkan på behandlingen eller 
förebyggandet av migränanfall finns ändå 

NYA BIOLOGISKA L ÄKEMEDEL UT PÅ MARKNADEN –  
”RENT AV REVOLUTIONERANDE”

att tillgå, och alla blir inte hjälpta av sam-
ma diet.

”Här får man pröva sig fram och se vad 
som fungerar”, säger Petra Keski-Säntti.

”Det lönar sig att pröva på olika typer 
av dieter”, konstaterar å sin sida Marja 
Hassinen.

Koenzymet Q10, d.v.s. ubikinon, har 
däremot i studier visat sig vara till hjälp. 
Detta konstateras också i ”God Medicinsk 
Praxis”-rekommendationerna, enligt vil-
ka koenzymet Q10 visat sig effektivt i fö-
rebyggande syfte både i placebokontrolle-
rade studier och öppna studier. I rekom-
mendationerna förs också fram en teori 
om att en del barn och unga med migrän 
skulle lida brist på Q10.

”Någon väldigt utbredd praktisk er-
farenhet av ubikinonets effekter vid be-
handling av migrän finns inte, men en 
del studieresultat däremot nog. Det lö-
nar sig alltså att pröva”, konstaterar Petra 
 Keski-Säntti. P

DE SPECIFIKA triptanläkemedlen kom ut på marknaden under 
1990-talet. Efter detta har inga nya migränmediciner lanserats.

Men nu står vi inför ett nytt tidevarv! De allra första bio-
logiska migränförebyggande läkemedlen har nämligen nyss 
släppts ut på marknaden. Dessa medel är avsedda specifikt för 
förebyggande av migrän, medan de förebyggande läkemedlen 
hittills varit mediciner som ursprungligen tagits fram för något 
helt annat ändamål (exempelvis epilepsiläkemedel och antide-
pressiva mediciner).

Specialistläkaren inom neurologi Petra Keski-Säntti ser de 
nya biologiska läkemedlen som något mycket positivt. ”Rent av 
revolutionerande”, säger hon.

Rådgivande skötare Marja Hassinen vid Migränföreningen i 

Finland rf har jobbat med de nya biologiska läkemedlen och är 
välbekant med de studieresultat man uppnått. Effekten i stu-
dierna har varit lovande. 

Även om 35 % av studiepatienterna inte blivit hjälpta av de 
nya medicinerna, har dagarna med huvudvärk minskat med 
minst 50 % hos 50 % av studiedeltagarna.

”Dessutom har 20 % varit s.k. superresponders, som blivit av 
med alla, eller nästan alla, migränanfall”, säger Hassinen.

Enligt Hassinen är den negativa sidan med de nya anfalls-
förebyggande läkemedlen deras relativt höga pris, men läget 
underlättas en aning i och med att det första läkemedlet beviljats 
begränsad grundersättning från och med den 1.4.2019.

2  X  H JÄ L P  F R Å N  A P OT E K E T

ETT EFFEKTIVT smärtstillande 
och febernedsättande läke-
medel för behandling av t.ex. 
migränattacker. Verksamma ämnet är 
ibuprofen. Passar vuxna och barn över 20 
kg. Rådgör med din läkare, ifall du lider av 
sår i mage, eller tolvfingertarm, eller ifall du 
är gravid. Endast för kortvarig användning. 
Förpackningsstorlekarna är 10 och 30 tabl. 
Läs bipacksedeln före användning. Baserar 
sig på produktresumén daterad 22.1.2018. 
Mera information: www.laakeohje.fi, info@
ratiopharm.fi. Marknadsförs av ratiopharm 
Oy. Receptfritt läkemedel.
> Ibuxin Rapid 400 mg 30 tabl.

ETT STARKT ubikinonpreparat som 
stöd för hjärtats och musklernas 
energiproduktion. Innehåller även 
vitamin B1, som bidrar till en normal 
muskelfunktion, och vitamin E, som 
fungerar som antioxidant. De fettlösliga 
ämnena ubikinon och vitamin E sugs upp 
allra bäst då man tar preparatet i sam-
band med någon måltid. Kosttillskott.
> RaMaVit Ubikinoni Q10 100 mg  
60 kaps.

En del migränpatienter 
klarar sig helt  utan 

läkemedel. För dem 
räcker det med vila i ett 

mörkt och svalt rum.
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N äsan är inte enbart till för att lukta 
med, utan den fuktar, värmer och 
rengör också den luft vi andas in. 
Därför ska man ta hand om den lika 

väl som om sin hud, d.v.s. rengöra näsan och 
tillföra den fukt vid behov. En välmående näsa 
främjar andningsvägarnas, och därigenom he-
la människans välmående.

En god vård av nässlemhinnan är särskilt vik-
tig för den som lider av allergisk snuva eller ast-
ma, för atopikern, för den som snarkar eller lider 
av sömnapné, samt för personer som använder 
blodförtunnande medicinering. Dessutom för-
sämras slemhinnornas skick då man blir äldre.

Ofta börjar man sköta om sin nässlemhin-
na alltför sent; först då olika symtom på torra 
slemhinnor slår till. Om näsvingarna är röda 
av allt snytande och snörvlande, är näsan nog 
minst lika röd och söndertrasad också på insi-
dan. Följden kan vara en bihåleinflammation 
eller förvärrad astma. Slutligen leder situatio-
nen till ett rejält behov av olika symtomlind-
rande läkemedel; trots att en god basvård av 
näsan kunde ha hjälpt till att förebygga hela 
problemsituationen.

KOM IHÅG ATT FUKTA NÄSAN
– Många är för sent ute med sina förberedel-
ser inför pollensäsongen. En pollenallergiker 

borde absolut börja vårda sin näsa i god tid 
efter de påfrestningar som torr inomhusluft, 
gatudamm och olika infektionssjukdomar 
orsakat under vintern, säger specialistläkare 
inom lungsjukdomar och allergologi Klaus 
Tamminen.

– Då man rengör sin näsa med saltlösning, 
lönar det sig också att ge den extra vård med 
något oljebaserat vitaminpreparat, säger han.

TA HAND OM DIN NÄSA,  
SÅ TAR DEN HAND OM DIG!
Då näsan vårdas med sköljning och dessutom 
återfuktas med A-vitaminpreparat, kommer 
slemhinnorna att må bra och fungera som en 
hal, glatt diskbänk, vilket gör att de allergiska 
reaktionerna blir lindrigare. Samtidigt behövs 
också mindre mängder uttröttande symtom-
medicinering.

– Nässteroider fungerar dåligt om de do-
seras i en täppt och sårig näsa. Dessutom kan 
olika orenheter lätt ta sig in genom skadade 
slemhinnor. Varför smörjer vi in våra torra 

och nariga händer, medan vi inte gör något 
för att lindra en torr, kliande och sårig näsa, 
undrar Tamminen.

Han konstaterar att näsan fungerar som en 
”united airways”, eftersom den står i direkt-
kontakt med både ögon, öron, bihålor, svalg 
och nedre luftvägar.

– Därför drabbas den som har en frisk nä-
sa inte så lätt av bihåle-, luftrörs- och öronin-
flammationer, påpekar han.

POLLENSÄSONGEN NÄRMAR SIG: 
TA HAND OM DIN NÄSA I TID! 

ANNONS

SE TILL ATT FUKTA DIN NÄSA 
TILLRÄCKLIGT DJUPT IN 

OCH MED TILLRÄCKLIGA 
MÄNGDER ÅTERFUKTANDE 

PREPARAT. PRODUKTER SOM 
FÅR NÄSSLEMHINNAN ATT 

DRAS IHOP, D.V.S. ÖPPNANDE 
PRODUKTER, TORKAR UT 

NÄSAN. DESSA FÅR DÄRFÖR 
ANVÄNDAS HÖGST EN VECKA 

I STRÄCK, OCH HELST DÅ I 
KOMBINATION MED NÅGOT 
ÅTERFUKTANDE PREPARAT.

POLLENALLERGIKERN SKA 
STARTA SIN MEDICINERING I GOD 
TID. ENLIGT SAKKUNNIGA LÖNAR 
DET SIG OCKSÅ ATT FÖRBEREDA 

SIG INFÖR POLLENSÄSONGEN 
GENOM ATT VÅRDA SIN 

NÄSSLEMHINNA, SÅ DEN ÄR 
I GOTT SKICK NÄR SÄSONGEN 

SLÅR TILL.

A-VITA® HYDRA+  
NÄSSPRAY 

> Innehåller återfuktande hyaluron- 
syra samt 4 olika vitaminer 

> Vårdar och skyddar nässlemhin-
norna från pollen och torka 
> Underlättar symtomen på 

allergisk snuva, såsom nästäppa, 
rinnsnuva och nysningar 

Marknadsförs av: Takeda Oy, PB 1406, 00101 Helsingfors. A-Vita® Hydra+ nässpray är en CE-märkt medicinteknisk produkt.



och snabbt kunde ta Petri till sjukhusets 
första hjälpstation.

”Förstahjälpstationen var en omska-
kande upplevelse. Hygien var tydligen inte 
sjukhusets starka sida.”

På förstahjälpstationen konstatera-
des att Petri råkat ut för förmaksflimmer. 
Enligt lokal praxis skulle rytmen i första 
hand försöka vändas med hjälp av läke-
medel. Elkonvertering (elektrisk stöt som 
vänder rytmen på ”rätt led” igen) var ett 
alternativ först efter en natt på sjukhuset. 
Inte precis någon behaglig natt för Petris 
del, skulle det visa sig.

”Jag kunde inte sova, eftersom belys-
ningen hölls tänd hela natten. Städare höll 
dessutom på och röjde undan efter dagens 
aktiviteter. Jag låg i en öppen sal med åtta 
sängar. Medelåldern bland patienterna var 
kring dryga 80, och jag tänkte att jag kan-
ske är den enda som kommer att ta mig le-
vande härifrån.”

Sanningen kom på något vis ifatt ho-
nom där han låg. Den dåliga starten på 
den länge efterlängtande seglingssemes-
tern kändes verkligen irriterande.

Följande morgon hade läkaren bytts ut, 
och den nya talade om för Petri att man 
skulle ta till elkonvertering. Lättnaden 
övergick dock i frustration när läkaren ta-
lade om att Petri skulle vara tvungen att 
stanna kvar för observation i ett par dagar 
efter ingreppet. Semesterdrömmen gick 
upp i rök.

Innan han hunnit återhämta sig från 
dessa trista nyheter, byttes läkaren dock 
ut igen. Och nästa läkare hade nya tankar. 
Eftersom förmaksflimret nu pågått i mer 
än 12 timmar, måste man försäkra sig om 
att läget inte orsakat blodkoagel som kun-
de utvecklas till blodproppar innan man 
gick in för elkonverteringen.

”Läkaren konstaterade att ingreppet 
är ”very unpleasant” (ytterst obehagligt). 
Hjärtat skulle undersökas via matstrupen. 
Blotta tanken kändes verkligen motbju-
dande, eftersom jag har en superkänslig 
kräkreflex.”

Efter ett par timmar kom åter en ny lä-
kare in för att titta till Petri. Den föregåen-
de hade avslutat sitt pass för dagen. Den 
nya läkaren sade, att man skulle starta om 
hjärtat med hjälp av en elchock.  Petri kän-
de sig som ett levande frågetecken. Han 

”Jag tillåter mig själv att 
ta mig en tupplur eller 

två, och har äntligen 
fattat vikten av vila och 

återhämtning.”

frågade vad som hänt med det nödvändiga 
ingrepp som den föregående läkaren talat 
om.

”Apparaten är sönder så vi kan inte ut-
föra den undersökningen, sa läkaren. Nu 
var jag onekligen i totalpanik.”

Petri kopplades till diverse kablar och 
sladdar för att allt skulle vara redo för el-
konverteringen. Plötsligt hojtade skötar-
na på läkaren. Petri förstod att rytmen 
återgått till den normala helt av sig själv. 
I grevens tid! 

Åter till vardagen
Efter att Petri fått lämna sjukhuset tog 
han det lugnt under resten av semester-
veckan. Varje pulsuppgång fick honom att 
haja till. Erfarenheten hade lämnat sina 
spår. Efter semestern uppsökte Petri en 
läkare i Finland för att låta kontrollera sitt 
hjärta, och undersökningarna visade att 
hjärtat är helt i skick. En underbar lättnad 
visserligen, men det tog ändå flera måna-
der innan Petri kände sig helt som vanligt 
igen.

”Jag höll ständig koll på mig själv och 
på hjärtats slag. Många av de känningar jag 
upplevde berodde säkert helt enkelt på en 
s.k. fnurra mellan öronen.” 

Efter en motionspaus på nästan en må-
nad, började Petri så småningom röra på 
sig igen. Det som förändrats var hans för-
ståelse för kroppens behov av vila. Tidiga-
re hade Petri lätt gett sig iväg och sportat 
även om han sovit allt för litet eller varit 
på fest långt in på småtimmarna.

”Numera motionerar jag bara om jag 
vilat tillräckligt. Jag tillå-

ter mig själv att ta mig 
en tupplur eller två, 

och har äntligen fattat vikten av vila och 
återhämtning.”

Då Petri talat om denna händel-
se, har han till sin förvåning fun-

nit många andra som råkat ut 
för samma sak. Också hos dem 
har rytmrubbningen utlösts av 
summan av många olika fakto-
rer. Ibland har rubbningarna 
varit nästan symtomfria.

”Låt kontrollera ditt hjärta 
om du upplever att prestations-

förmågan inte riktigt är som den 
borde vara”, uppmanar Petri.
Det kan vara viktigare än du tror. 

Petri Hollmén lärde sig verkligen betydelsen 
av återhämtning - även om det blev den 
hårda vägen.
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HJÄRTRYTMRUBBNINGEN 
LÄRDE MIG VIKTEN AV  

VILA OCH ÅTERHÄMTNING

”Han kände sig allmänt 
konstig och tyckte att 

hjärtat liksom slog volter i 
bröstet.”

Petri Hollméns och hans familjs resa 
tog en skrämmande vändning då deras 
första semesterlunch slutade med en 
rytmrubbning. Turligt nog fick den obehagliga 
lunchupplevelsen en lyckligt slut, och blev till en 
viktig lärdom för dem alla.
Marimiina Pykälistö Bilder Petri Hollmén, Shutterstock

Petri Hollmén: 

P etri Hollmén var inget typ-
exempel på personer med 
risk för hjärtrytmrubbning-
ar. Han var under 40 år, rör-
de aktivt på sig, och tog hand 

om sig själv. Petri hade alltid varit den som 
ännu haft kraft och ork kvar när andra fått 
ge upp. Han var den som hade en aldrig si-
nande ström av idéer och energi både hem-
ma och på jobbet; den som aldrig tacka-
de nej till att gå ut och ta sig ett glas eller 
två med kompisarna - och ändå slog rytm-
rubbningen till helt oväntat, som en blixt 
från en klar himmel.

”Visst hade jag känt av små, fåniga 
hjärtvolter i bröstet ibland, men sådana 
upplever nog många av oss. Själva rytm-
rubbningen hade dock aldrig tidigare bli-
vit på under en längre stund”, säger Petri.

En gastkramande start på semestern
Petri och hans familj kom lyckligt fram till 
Kroatien för att äntligen starta den seg-
lingsresa de länge planerat. Två andra fa-
miljer hörde också till resesällskapet.  Petri 
hade haft en mycket fartfylld och utma-
nande vår på jobbet, så semestern var mer 

än välförtjänt. Den första solvarma dagen 
inleddes med snorkling från båten – en kär 
hobby för Petris del. Förvånande nog tröt-
tade snorklingen ut honom.

”Jag tänkte själv att tröttheten helt 
enkelt berodde på en alltför kort natt-
sömn och ett tidigt flyg dagen innan. För 
att lindra tröttheten, tog jag mig två kop-
par espresso. Något som så här med fa-
cit i hand inte var särskilt klokt precis”, 
konsta terar Petri.

Efter dykandet tog sig hela sällska-
pet till en närbelägen by, ca 1,5 km längre 
bort, för att äta lunch. Längs vägen måste 
de klättra över den mur som omgärdade 
byn. Efter det sjätte trappsteget konstate-
rade Petri att allt inte var som det skulle. 

Han kände sig allmänt konstig och tyck-
te att hjärtat liksom slog volter i bröstet. 
Allra mest förvånades han över att pulsen 
steg så väldigt högt efter en så pass liten 
ansträngning. Resten av gänget fortsatte 
klättra, men Petri valde att i stället ta en 
jämn rutt längs stranden tillsammans med 
barnen.

”I det här skedet antog jag att jag fått 
solsting. Dagen var verkligen utmattande 
het, och jag hade kanske inte druckit till-
räckligt mycket”, berättar Petri.

Petri och barnen kom fram till restau-
rangen före de andra. Han kände sig svag, 
och kunde inte koncentrera sig på barnens 
lekar. Då de övriga kom fram, såg de ge-
nast att Petri inte mådde bra – trots att 
han själv försökte övertala dem om att det 
nog går över snart.

”Det kändes som om hjärtat skulle 
studsa ut ur bröstkorgen på mig. Jag mås-
te helt enkelt lägga mig ner på restau-
ranggolvet och lyfta upp benen. När min 
fru krävde att jag skulle säga till om allt in-
te är okej, måste jag medge att jag nog var 
i behov av hjälp.”

Känslostormar och god tur
Personalen på restaurangen kunde in-
formera att områdets enda sjukhus låg i 
Dubrovnik, en dryg timmes bilfärd längre 
bort. Den lilla byn hade bara en enda lä-
kare, som just denna söndag råkade vara 
ledig. Restaurangens ägare kände dock lä-
karen, så han kunde ringa upp henne på 
privatnumret. Iklädd en stilig jackdräkt 
anlände hon om en stund, och konstate-
rade att Petri drabbats av en rytmrubb-
ning. Hon ringde efter en ambulans, som 
lyckligtvis råkade befinna sig i närheten 
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Nyheter! Sammanställt Kim Nummila Bilder Shutterstock, tillverkarna

ETT NYTT  
SOLSKYDD FÖR  
ANSIKTET
AVÈNE B-PROTECT är en solskydds-
kräm som jämnar hudens färgton, ger 
naturlig lyster och lämnar ett vackert 
resultat. Utvecklad särskilt för att 
skydda den känsliga ansiktshuden 
mot solens strålar och 
speciellt även mot luft-
föroreningar. En helt ny, 
modern, lätt och mjölk-
aktig konsistens som inte 
kladdar. Milt parfymerad, 
kosmetisk produkt. 

> Avène Sun B-Protect 
SPF 50+ 30 ml

Nytt för ögonen
IIRIS-ÖGONDROPPARNA innehåller en ny typ av 
 korsbunden hyaluronsyra, och de är avsedda för 
behandling av torra ögon; även efter ögonkirurgiska 
ingrepp. Hyaluronsyrans nätlika struktur gör den 
återfuktande effekten betydligt långvarigare än då man 
använder andra, s.k. vanliga droppar. Drop parna är fria 
från konserveringsmedel, och de levereras i återförslut-

bara pipetter samt i patenterade flaskor på 10 ml 
som är tillverkade så, att lösningen hålls använd-
bar i 3 månaders tid efter att flaskan öppnats 
för första gången. CE-märkt medicinteknisk 
produkt, som kommer till försäljning under 
första hälften av mars.
> Iiris återfuktande ögondroppar
10 ml eller 20 x 0,5 ml

 Återfuktande och 
rengörande  
duscholja
EN SKONSAM duscholja med ett 
pH-värde på 4, som balanserar huden. 
Lämpar sig för alla hudtyper, även för 
en känslig hy. Rengör och ger fukt i 8 
timmars tid. Finns i praktisk pump-
flaska och kommer senare även som 
ekologisk påfyllnadsförpackning. 

Dermatologiskt testad, fri från 
parfymämnen. Kosmetisk produkt.
> ACO Caring Shower Oil  
400 ml 

SNABB LINDRING VID 
HALSBRÄNNA
ZIVEREL® ÄR en lösning med  vindruvssmak 
som ger snabb lindring vid halsbränna. 
Lösningen innehåller hyaluronsyra och 
kondroitin sulfat, vilka tillsammans ger ett 
skydd för matstrupens slemhinna och främjar 
läkandet av eventuella slemhinneskador. 
Poloxamer 407 upprätthåller hyaluronsyrans 
och kondroitinsulfatets skyddande effekt mot 
den skadliga inverkan magsäckens saltsyra 
och pepsin har. CE-märkt medicin-
teknisk produkt.
> ZIVEREL 20 x 10 ml  
dospåsar

Smärtlindring. Buranagel 50 mg/g är  
avsedd för lokal administrering direkt på huden 
 som smärtlindring i samband med godartade led- och 
muskelskador hos vuxna och barn över 14 år. 

Aktiv substans: ibuprofen. Gelen stryks på det smärtande området 3 gånger dagligen, i högst 5 dagars tid. Gelen får inte komma 
i kontakt med ögon eller slemhinnor. Användningen bör avbrytas vid fall av hudreaktioner, såsom hudutslag. Diskutera an-
vändningen med läkare om symtomen inte går över, om du är överkänslig mot något smärtstillande läkemedel, om du har sår 
i mage eller tolvfingertarm eller en ökad tendens till blödningar. Får ej användas under den sista trimestern av en graviditet. Läs 
noga igenom bipacksedeln före bruk. Förpackningsstorlekar 50 g och 100 g. Närmare information fås på numret 010 426 2928, 
vardagar kl. 8–16. Marknadsförs av Orion Pharma. Receptfritt läkemedel. 

Vitamin D  
i mjuk och  
tuggbar form
MINISUN PEHMOKONNA 
D-vitamiini Junior är ett välsma-
kande preparat med vitamin D3 
för barnen. Mjuka, sköldpadds-
formade ”dynor” som ska tuggas. 
Ett nytt D-vitaminalternativ med 
apelsinsmak, som gillas av barnen 
och som sötats med tandvänligt malti-
tol. De aromämnen som använts är naturliga. 
Rekommenderas för barn över 3 år. Förpack-
ningar på 60 och 120 st. Kosttillskott. P
> Minisun Pehmokonna  
10 mikrog D-vitamiini Junior  
60 eller 120 st.

NU I STÖRRE FAMILJE-
FÖRPACKNING  
PÅ APOTEKEN
MINISUN LUUSTO Pehmofantti Junior är ett 
mjukt, jordgubbssmakande, tuggbart prepa-
rat med kalcium och vitamin D3 till barnen. 

För dagligt bruk. Lämpar sig särskilt väl 
för barn och ungdomar som inte använ-
der mjölkprodukter. Sötat med tandvän-
ligt maltitol; med naturliga aromer och 
färgämnen. Nu i en större förpackning 

på 120 mjuka elefanter. Rekommende-
ras fr.o.m. 3 år. Kosttillskott.

> Minisun Luusto  
Pehmofantti Junior 120 st.

13

Vad avses med rytmrubbningar?
MED RYTMRUBBNING avses en oregel-
bunden hjärtrytm, vilken ofta upplevs 
som att hjärtat slår obehagliga volter i 
bröstet. Rytmrubbningar, d.v.s. arytmier, 
ska skiljas från s.k. palpitation, vilket 
innebär hjärtklappning, eller en ovanligt 
stark medvetenhet om hjärtats slag. 
Palpitationer behöver inte ha något att 
göra med rytmrubbningar, utan dessa 
kan också bero på psykiska orsaker 
såsom panikstörningar eller ångest. Även 
vissa läkemedel, kaffe, tobak, alkohol 
och exempelvis anemi eller hyperty-
reos (överaktiv sköldkörtel) kan orsaka 
palpitationer.

Hjärtrytmrubbningarna delas in i 
snabba (takyarytmier) och långsamma 
(bradyarytmier) rytmstörningar. Vid 
takyarytmier är det något för mycket i 
hjärtats basrytm, vilket känns som extra 
slag. Dessa extraslag utgör den vanligas-
te typen av rytmrubbningar. Oftast är de 
en del av hjärtats normala funktion, och 
kräver inga åtgärder. Dessa ska ändå 
utredas, eftersom de kan vara tecken 
på hjärtsjukdom.

Den mest typiska långva-
riga rytmrubbningen kallas 
förmaksflimmer. Förekomsten 
av denna rubbning ökar med 
stigande ålder, och förmaks-

flimmer är mycket vanligt. Var 
fjärde person över 40 upplever 

förmaksflimmer i något skede 
av livet. Olika hjärtsjukdomar och 

de egna levnadsvanorna kan vara 
orsaken till detta flimmer. Övervikt, 

diabetes, lungsjukdomar, störningar 
i njurarnas och sköldkörtelns funktion, 
rökning, alkohol och uthållighetsgrenar 
på tävlingsnivå utgör riskfaktorer för 
dessa störningar, men ett förmaksflim-

mer kan också bero på många andra 
orsaker.

De mest typiska symtomen på 
förmaksflimmer är en avvikande, 

snabbare slagfrekvens än normalt. 

Pulsen kan också vara långsammare, 
men den är alltid ojämn. Dessutom 
upplever patienten ofta kraftlöshet och 
andfåddhet. Rytmrubbningen kan också 
vara helt symtomfri. I de fall där det finns 
risk för förmaksflimmer, är den bästa me-
toden för konstaterande av rubbningen 
en god blodtrycksmätare som är försedd 
med en särskild funktion som förmår 
identifiera flimmer.

Korta episoder av förmaksflimmer 
går över av sig själv. Långvariga störningar 
ska däremot alltid undersökas, eftersom 
det föreligger en risk för blodproppar 
som lätt kan ta sig till hjärna eller lungor. 
Vid långvarigt förmaksflimmer återställs 
rytmen vanligtvis med elkonvertering. 
Om flimret pågår i mer än två dygn, kan 
rytmen återställas först efter noggrann 
blodproppsförebyggande behandling. 
Elkonverteringen botar tyvärr inte ten-
densen till rytmrubbningar och förmaks-
flimmer. Vid upprepade episoder av 
rytmrubbningar används medicinering, 
och i vissa fall även operativa ingrepp.

Utöver förmaksflimmer, är kammar-
flimmer i samband med hjärtinfarkter 
en mycket allvarlig rytmrubbning, som 
kräver utredning. Detta flimmer leder 
till medvetslöshet inom några sekunder, 
och utan återupplivning har flimret död-
lig utgång. Kammarflimmer kan också 
uppkomma till följd av en elstöt eller 
ett kraftigt slag mot hjärtat. Det enda 
botemedlet är defibrillering, d.v.s. en 
omstart av hjärtat, och normala åter-
upplivningsåtgärder. Återupplivningen 
ger extra tid fram till det att en defibril-
lator kan fås till platsen. Automatiska 
defibrillatorer börjar bli vanligare, och 
var och en bör sätta sig in i hur dessa 
fungerar. Om kammarflimmer uppkom-
mer i början av en hjärtinfarkt, är risken 
för återfall inte stor. I annat fall kommer 
patienten att förses med en inopererad 
defibrillator. P

Källa: www.sydan.fi

APTEQ BLODTRYCKSMÄTAREN är en 
kliniskt validerad och mycket tillförlitlig, 
helautomatisk blodtrycksmätare för hela 
familjen (överarmsmätare). Med Real Fuzzy-
teknologi som ger utmärkt användarkomfort 
och ytterst exakta mätresultat. Mätaren 
ger också pålitlig information om oregel-
bunden hjärtrytm. 120 minnesplatser för två 
personers mätningar. Standardmanschett i 
storleken M, men S- och L-manschetter kan 
köpas skilt.
> Apteq blodtrycksmätare

DAGSDOSEN GÖR denna produkt till en 
mycket stark fiskoljekapsel, som trots sitt 
rejäla innehåll av omega-3-fettsyror ändå 
är relativt måttlig till sin storlek och därmed 
lätt att svälja. De viktiga omega-3-fettsyrorna 
i Multivita Omegalive Strong, DHA och EPA, 
understödjer hjärtats normala funktion. 
Dessutom bidrar DHA till att bibehålla 
normal hjärnfunktion och synförmåga. 
Innehåller inga tillsatta vitaminer, och 
lämpar sig därför att tas tillsammans 
med vitaminpreparat. Kosttillskott. 
> Multivita Omegalive Strong  
100 kaps.

3  X  F Ö R  D I T T  H JÄ RTA

ETT HÖGT kolesterolvärde utgör en ökad 
risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Betavivo 
havrehjärtan innehåller betaglukan ur havre, 
vilket visat sig ha en kolesterolsänkande 
effekt. Betaglukaner från havre som en del 
av en måltid bidrar också till att  minska 
blodsockerhöjningen efter 
 måltiden. Kosttillskott.
> Betavivo  
havre hjärtan i  
15 dospåsar
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KIROPRAKTIK 
– ETT NATURLIGT, LÄKEMEDELSFRITT  

BOTEMEDEL MOT MÅNGA BESVÄR

Marimiina Pykälistö Bilder Shutterstock

K iropraktik är en natur enlig 
och trygg behandlingsme-
tod, som småningom ökar 
i popularitet. De vanligas-
te behandlingsområdena 

utgörs av smärtor i ryggens nedre del eller 
i axelpartiet, huvudvärk, migrän och dom-
ningar i extremiteterna. Dessutom behand-
las även störningar i andnings- eller mat-
smältningsorganens funktion och stör-
ningar i blodcirkulationen. Kiropraktik är 
en heltäckande behandling som observerar 
hela kroppen, och inte enbart de symtom 
som behöver lindring.

”Centralt inom kiropraktiken är en kun-
skap om sambandet mellan smärtupplevel-
ser och nervsystemets funktion, en förmåga 
till utredning av orsakerna till symtomen, 
samt deras behandling”, sammanfattar 
kiropraktiker Sami Liukkonen, som idkar 
sin verksamhet i Helsingfors  och Borgå.

Vad är kiropraktik?
Kiropraktik är en manuell vårdform som 
utförs med hjälp av händerna eller vissa 
instrument. Avsikten är att försöka fin-
na felställningar eller avvikelser i krop-
pens rörelsemönster, vilka orsakats av fy-
sisk, mental eller kemisk stress. Trots att 
en kiropraktiker alltid behandlar kroppen 
som helhet, undersöker hen alltid också 
ryggraden, eftersom den omges av krop-
pens största nät av nervtrådar.

Skonsam, läkemedelsfri kiropraktik ger 
effektiv lindring vid många olika besvär i 
det muskuloskeletala systemet. Behandlingen 
inverkar på nervsystemets funktion, och har 
på så vis även en positiv inverkan på andning, 
matsmältning, sömnkvalitet och stress.
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”Även om symtomen skulle förekomma 
i ryggens nedre del, ligger roten till det on-
da inte nödvändigtvis i denna del av krop-
pen. Symtomen är bara en följd av det som 
är fel, och ett tecken på att kroppen försö-
ker tala om att något inte är som det ska. 
På min mottagning har jag ändå sällan träf-
fat på kunder som inte haft tecken på stres-
symtom i sin ryggrad”, säger Liukkonen.

Inom kiropraktiken förekommer fle-
ra olika stilar och teknikinriktningar. Ge-
mensamt för alla är att behandlingen sker 
med hjälp av s.k. justering. Justering, eller 
manipulation, innebär exakta, målinrik-
tade och specifika rörelser av vissa leder. 
Avsikten med rörelserna är att förbättra 
funktionen i lederna och att stimulera rö-
relse- och känselnerverna i områdets små 
muskler. Dessa nerver har å sin sida en di-
rekt koppling till hjärnan.

”En kiropraktiker strävar till att ändra 
gamla beteendemönster i hjärnan. Målet 
är att korrigera felställningar och orsaker-
na till dessa, och att på så vis hjälpa krop-
pen att reparera sig själv.”

Efter en kiropraktisk behandling kan 
man observera positiva effekter på såväl 
matsmältning, stresstålighet som sömn-
kvalitet. Många kunder upplever också att 
deras energinivå ökat. Förklaringen till det-
ta ligger i den inverkan behandlingen har 
på nervsystemet. Utöver en ren stimule-
ring  av kroppens biomekanik och fysik, 
hjälper kiropraktiken också till med att ak-
tivera det autonoma nervsystemet; och sär-
skilt då med att förstärka dess parasympa-
tiska del, som korrigerar och lindrar stress.

”Vävnadsskadorna är sällan det vikti-
ga i det besvär som behandlas, och sym-
tomen är ofta bara toppen av isberget. 
Smärtupplevelserna styrs huvudsakligen 
av hjärnan, och de hänger alltså ihop med 
nervsystemets funktion. Då denna sida 
stimuleras, ökar effekten av behandlingen, 
och kunden får många extra bonuseffekter 
som hen inte ens kunnat vänta sig då hen 
kom till mottagningen.” 

Vad händer vid ett besök  
hos en kiropraktiker?
Då man kommer till mottagningen, får man 
börja med att fylla i ett fråge formulär. For-
muläret innehåller frågor om even tuella 
sjukdomar, olycksfall, medi cineringar och 
om varför man sökt sig till mottagningen. 
Efter detta utför kiropraktikern en under-
sökning, var och en på sitt eget sätt. Vanli-
gen fäster kiropraktikern uppmärksamhet 
vid kundens hållning, viktfördelning mel-
lan benen,  eventuella  skillnader i benens 

”Symtomen är bara en 
följd av det som är fel, och 
ett tecken på att kroppen 
försöker tala om att något 

inte är som det ska. ”

Ett steg efter grannländerna
KIROPRAKTIKEN KOM till Finland under 1920-talet, då personer som emigrerat 
till USA återvände hem. Ute i världen har kiropraktiken funnits sedan slutet av 
1800-talet. Vetskapen om denna skonsamma, läkemedelsfria behandlingsmetod 
ökar hela tiden, även om det går långsamt. I Finland finns för närvarande knappt 
100 kiropraktiker, medan motsvarande siffra i våra grannländer Norge och 
Sverige redan ligger på dryga 500. I Danmark är antalet dryga 700. Globalt sett är 
dessa siffror ändå blygsamma, eftersom antalet kiropraktiker i USA ligger kring 
80 000 och antalet i Storbritannien är nästan 3 000.

Kiropraktikerns yrkesrättigheter och -skyldigheter är betydligt större i de 
 övriga nordiska länderna än hos oss. I övriga Norden kan en kiropraktiker 
 ordinera sjukledighet, ställa diagnoser och vid behov ge remiss till olika bild-
tagningar och fortsatta undersökningar. I dessa länder skickas personer med 
störningar i det muskuloskeletala systemet vanligen ofta först till en kiropraktiker, 
och först därefter till annan behandling vid behov.

SAMI  
LIUKKONEN
>  Som sakkunnig kiropraktiker 

(D.C.) och fysioterapeut  
Sami Liukkonen, som har 
mottagning i Helsingfors och 
Borgå (www.hakaniemen-
kiropraktiikka.fi).
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längd och möjliga röntgenbilder som kun
den haft med sig. Många kiropraktiker ut
för också olika neurologiska, kiropraktis
ka och ortopediska test för att kartlägga 
besvären och lägga upp ett lämpligt vård
schema.

”Utöver vanliga basundersökningar, bru
kar jag använda en skanner för undersök
ning av det autonomiska nervsystemet  vil
ket ger mig värdefull tilläggsinformation.”

Ett besök hos en kiropraktiker varar 
i allmänhet ca ½ timme. Själva behand
lingen kräver inte värst lång tid. En kiro
praktiker kan antingen utföra sin behand
ling på traditionellt vis med händerna, eller 
alternativt använda olika muskeltekniker 
och instrument som hjälp. En del kopplar 
dessutom ihop sin behandling med aku
punktur, fysioterapi eller andra manuella 
behandlingsformer. Alla kiropraktiker ger 
inte heller någon behandling i samband 
med det första besöket hos dem, utan de 
koncentrerar sig helt enkelt på att först 
kartlägga symtombilden som helhet.

”Mitt sätt att jobba är helt kiroprak
tiskt, då jag upplevt att denna typ av be
handling ger bäst effekt. Dessutom ger 
jag alltid kunderna en behandling redan i 
samband med det första besöket.”

Inom kiropraktiken kan kunderna be
handlas i såväl sittande som liggande ställ
ning (på mage, på rygg eller på sida). Be
handlingsperiodens längd varierar mycket 
och beror på kundens behov. Många blir 
hjälpta redan vid sin första behandling, 
men oftast varierar behandlingsperioden 
mellan några veckor och cirka ett halvt år.

Allt från ryggbesvär till rytmrubbningar
Skalan av problem som behandlas med ki
ropraktik är bred. Eftersom behandlingen 
fungerar via en stimulering av nervsyste
met, uppnås positiva effekter i hela krop
pen. Typiska kunder hos en kiropraktiker 
är ändå personer med smärtor i ryggens 
nedre del, kronisk huvudvärk eller migrän, 
nacksmärtor eller domningar i armar och 
ben. I dessa fall kan en kiropraktisk be
handling ge mycket snabba resultat, och 
på så vis minska antalet sjukfrånvarodagar 
och behovet av smärtstillande medicin.

Utmattade och stressade personer 
med smärtor kopplade till trötthet, mag
besvär, ångest och sömnlöshet kan ock
så få betydande hjälp av kiropraktiska 
behand lingar. Dessutom hjälper kiroprak
tik vid störningar i blodcirkulationen, vid 

andningsbesvär, matsmältningsbesvär, 
och till och med vid återkommande hjärt
rytmrubbningar i fall där inga organiska 
orsaker ligger bakom problemet.

Akutvård och förebyggande behandling
Kiropraktik fungerar både vid akut och 
kronisk smärta. Ju fortare akut smärta be
handlas, desto fortare ger den i allmänhet 
med sig. Enligt kiropraktikerns sätt att se 
på saken, har ändå även akuta tillstånd re
dan länge legat och grott i kroppen:

”Den rörelse som leder till de akuta smär
torna är ofta bara sista spiken i kistan, och 
ett nödrop där kroppen försöker tala om att 
ett stresstillstånd pågått redan länge.”

Även om smärtorna lindras redan ef

Universitetsutbildning med  
skyddad yrkestitel
KIROPRAKTIKER ÄR i Finland, liksom i många andra länder, en så kallad skyd-
dad yrkestitel. Vem som helst kan alltså inte kalla sig kiropraktiker. Yrket kräver 
universitetsutbildning, vanligen vid en medicinsk fakultet. En utbildning till magis-
ternivå kräver i medeltal 5–6 år. Denna utbildning finns inte att få i Finland. När-
maste ort för utbildningen ligger för närvarande i Danmark. Dessutom kan man 
utbilda sig till kiropraktiker i bl.a. Storbritannien, Spanien, Frankrike, Schweiz, 
USA och Australien. Liukkonen utförde sina studier i Storbritannien.

”Jag studerade i Wales och mina grundstudier tog 5 år i anspråk. Efter detta 
har jag fortsatt att aktivt vidareutbilda mig själv”, säger Liukkonen.

Många vet inte att en kiropraktiker slutför samma kurser som läkarstuderan-
den under sina första två år. Dessutom vidareutbildar sig många kiropraktiker 
för att specialisera sig inom exempelvis neurologi eller pediatrik, vilket lätt kan 
förlänga studietiden med ytterligare 4–5 år.

ter den första, eller några få behandlings
gånger, borde de kiropraktiska behand
lingarna inte koncentreras enbart till 
nödsituationer. Bestående förändringar 
kräver tid och upprepningar. Behandlings
perioder på flera veckor, eller till och med 
månader, krävs särskilt i fall där vävnads
skadan ligger djupare i kroppen.

Filosofin bakom kiropraktiken baserar 
sig på en förebyggande behandling som 
kan hjälpa oss att undvika de värsta fall
groparna och kriserna längs vägen.

”Regelbundna besök hos kiropraktiker 
har i studier visat sig vara till nytta. Själv 
anser jag att det kunde löna sig att ha sam
ma inställning till kiropraktiken som till 
besök hos tandläkaren. Alla våra kroppar 
behöver ses över och fixas till litet ibland.”

Regelbundna besök förbättrar ock
så effekten av behandlingarna i samband 
med akutlägen. En kropp som vant sig vid 
kiropraktiska behandlingar är mer balan
serad och mer mottaglig för behandlingen 
än en kropp som aldrig tidigare behand
lats på kiropraktisk väg.

”Om en kund kommer till mottagning
en först då hen fyllt 60, har hen redan sam
lat på sig en hel del i sitt bagage. Då är det 
inte helt enkelt att tömma och nollställa 
läget, särskilt inte på väldigt kort tid.” 

Effekten av kiropraktiska behandlingar 
är allra bäst hos dem som behandlas regel
bundet, samt hos bebisar och barn. Bar
nen har ännu inte samlat på sig stress och 
annan belastning. P
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Kära allergiker,  
skäm bort din näsa

T iden är inne, då allergiker 
kan börja bäva inför vad som 
komma skall. Hurdan blir 
pollensäsongen? Kommer 
björken att explodera ut i 

blom tidigt på våren, eller blir sommarens 
gräspollen årets stötesten?

Vårsolen är inte enbart en länge efter
längtad vän, utan också ett hot, som inte 
bara avslöjar otvättade fönster, utan ock
så kan stänga en allergiker på insidan av 
dessa rutor för åtskilliga dagar.

Så behöver det dock inte vara. Allergi
symtom kan lindras med en del hemma
knep, och det lönar sig att börja förbere
delserna senast under vinterns sista veck
or.  Man kan inte bli helt fri från sin allergi, 
men en välskött näsa 
lindrar symtomen 
och gör vårmåna
derna lättare att 
klara av.

Våren nalkas, och så även 
årets allergisäsong. Börja 
därför senast nu med en 
daglig vård av din näsa.

Slemhinnan skyddar mot sjukdomar
Nässlemhinnan står i nyckelposition då 
det gäller allergiska symtom. Vi tänker in
te alltför ofta på hur näsans insida ser ut 
eller mår – så länge den fyller sin uppgift 
och inte direkt drar någon uppmärksam
het till sig.

Så länge nässlemhinnan är hel och 
fuktig, skyddar den kroppen mot sjuk
domar och även mot allergiska symtom. 
Om slemhinnan blir sårig, kommer sjuk
domsalstrande mikroorganismer och al
lergener lättare åt att ta sig in i kroppen. 
För en allergiker innebär detta naturligt
vis förvärrade symtom.

Om slemhinnan är hel och fin, förhindrar 
den däremot allergener från att ta sig in, och 
kan på så vis lindra symtomen en hel del.

Daglig sköljning och smörjning
Vinterhalvåret är en tuff tid för näsan. 
Torr vinterluft och förkylningar gör att 
nässlemhinnan lätt blir sårig. Därför för
tjänar näsans insida litet extra omvård
nad; allra helst under hela vinterperioden.

Dagliga sköljningar med saltvatten och 
återfuktande behandling med oljor är all

ra bäst. En daglig sköljning kan gö
ras med s.k. näskanna, eller om 

det känns svårt eller obe

hagligt, med olika sprayer med saltlösning 
från apoteken.

Efter sköljningen är det dags för återfukt
ning. Detta lyckas med oljebaserade sprayer 
eller droppar. Oljan lägger sig som ett skyd
dande skikt på slemhinnans yta. Detta skikt 
hindrar fukt från att avdunsta och hjälper en 
skadad slemhinna att helas snabbare.

Effektkur efter förkylningar
Efter en förkylning är det särskilt viktigt 
att ta hand om näsan. De läkemedel som 
används vid förkylningar och för att öpp
na en täppt näsa, torkar ut slemhinnorna. 
Näsan är därför ofta öm och sjuk efteråt, 
och den kan t.ex. blöda då man snyter sig. 

När vårens allergisymtom sätter in, 
ska man fortsätta med den dagliga stöd
behandlingen av näsan. Sköljning med 
näskanna eller sprayer hjälper både mot 

Pauliina Rasi Bild Shutterstock

MÄNGDEN BJÖRK-
POLLEN ÅR 2019 
NATURRESURSINSTITUTET har nu 
räknat största delen av alla björkhän-
gen, och på basen av detta ser det 
ut som om björkblomningen skulle 
bli rikligare än ifjol. Även om antalet 
hängen är relativt stort, blir det ändå 
inte frågan om något likadant toppår 
som våren 2014. De allergiker som 
får besvär av björkpollen ska dock 
förbereda sig på en relativt besvärlig 
allergisäsong.
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 nästäppa orsakad av allergi och av förkyl-
ning. I akutlägen kan man tryggt skölja nä-
san flera gånger dagligen vid behov. För en 
upprätthållande behandling rekommen-
deras en sköljning per dag. 

En täppt näsa kan också öppnas med 
hjälp av ångbad. Pröva på det i kombination 
med dagliga sköljningar eller tillsammans 
med läkemedel som passar för ändamålet.

Oljebaserade sprayer eller droppar är 
särskilt viktiga om du använder sprayer 
med kortison mot din allergi, eftersom 
kortison också utgör en påfrestning för 
nässlemhinnan. 

Starta medicineringen i tid
Det finns också en del andra naturliga sätt 
att lindra allergiska symtom: Goda levnads-
vanor, en mångsidig kost, viktkontroll och 
rökstopp är viktiga för en allergiker.

Enligt dagens vårdrekommendatio-
ner, ska symtom vid säsongsbunden aller-
gi i första hand lindras med lokalt admi-
nistrerade läkemedel, vilket alltså innebär 
nässprayer och ögondroppar. Kom ihåg att 
oljebaserade sprayer eller droppar är sär-
skilt viktiga om du använder sprayer med 
kortison mot din allergi, eftersom kortiso-
net utgör en påfrestning för nässlemhin-
nan.  Om de lokala behandlingsmetoderna 
inte räcker till, kan man ta antihistamin-
tabletter som extra hjälp; och om de re-
ceptfria egenvårdsläkemedlen inte lyckas 
hålla symtomen i schack, är det dags att 

 uppsöka läkare. 
Eventuell möjlighet till desen-

sibilisering är ett ämne man ock-
så gärna ska ta upp med sin läkare. 
Läkaren kan  dessutom tala om vid 
vilken tidpunkt på året en sådan be-
handling helst ska sättas in.

En god lindring av de allergiska 
symtomen är naturligtvis av största 
vikt för ens eget välmående, men dess-
utom kan en obehandlad allergi göra en 
mycket trött och utsätta en för andra 
sjukdomar, som exempelvis för förvär-
rade astmasymtom.

Hur faslig blir våren?
Det är svårt att förutspå hur förfärlig våren 
kommer att bli för alla allergiker. Många 
faktorer, som temperatur och växternas 
uppvaknande efter vintern, inverkar. Ser-
vicen Norkko på Internet ger information 
om pollenläget och också prognoser för 
när de allra vanligaste pollentyperna kom-
mer att börja förekomma i luften. Genom 
att kolla dessa prognoser, kan en allergi-
ker inleda sin medicinering i god tid innan 
de värsta symtomen hinner slå till.

När pollensäsongen kör igång, funge-
rar normala bastips: Allergiker ska försö-
ka koncentrera sina utomhusvistelser till 
morgnar och kvällar, hemmets ytor ska 
hållas dammfria med hjälp av torkning 
med fuktig trasa, tvätten ska torkas inom-
hus och sängkläderna bytas ut ofta. P

SAML ADE FAKTA OM NÄSKANNOR

> DET är lätt att skölja näsan med en näskanna när man väl vant sig vid processen. Till en 
början kan det kännas knepigt, men redan efter ett par gånger börjar det bli en rutin.
> ANVÄND vanligt salt med jod eller finkornigt havssalt. Mineralsalter rekommenderas 
inte.
> LÖS upp en struken tesked salt i den mängd handljummet vatten som får plats i 
näskannan. Saltet läggs till i vattnet för att vatten ensamt torkar ut slemhinnorna.
> SKÖLJNING med näskanna fungerar som en perfekt behandling vid de första 
tecknen på en annalkande förkylning eller de första allergisymtomen för säsongen, 
eftersom sköljningen lindrar både klåda och rinnsnuva.
> SKÖLJ av kannan med hett vatten mellan användningsgångerna. Kannan är avsedd 
för personligt bruk, precis som en tandborste. Låna inte ut den till någon annan, eller 
koka den åtminstone innan du låter någon annan använda den.
> NOGGRANNARE instruktioner för hur du ska använda näskannan finns till exempel på 
https://www.allergia.fi/pa-svenska/broschyrer-och-videor/allergisk-snuva/hur-an-
vander-man-naskannan.

PHYSIOMER NORMAL & Jet 
Spray samt barnens egna Baby 
Mist är nässköljprodukter som 

i kliniska tester bevisats fungera 
som effektiv sköljning av torra 

och tilltäppta näsor. Sprayerna 
tillför nässlemhinnan fukt och 

återställer dess normala funktion 
samt förebygger följdsjukdomar i ex-
empelvis öron och bihålor. Physiomer 
Menthol är ett naturligt alternativ till 
öppnande läkemedelssprayer. Pro-

dukten innehåller hypertont havsvatten och 
eteriska oljor, vilka lindrar nästäppa utan risk 
för beroendeframkallande effekt. CE-märkta 
medicintekniska produkter.
> Physiomer nässköljprodukter och  
Physiomer Menthol 20 ml

3  X  L I N D R I N G  F Ö R  N Ä S A N

KESTINE® ger snabb och effektiv lindring vid 
allergisk snuva och allergiska ögonsymtom.
> Kestine® 10 mg och Kestine® Lyo  
20 mg tabletter 

Kestine® 10 mg1, filmdragerad tablett. Den aktiva substansen 
är ebastin. Mot allergisk snuva (säsongbunden och året runt), 
allergiska symptom i ögonen, nässelutslag och myggbett. 
Kestine® Lyo 20 mg, frystorkad tablett. Den aktiva substansen 
är ebastin. Mot allergisk snuva (säsongbunden och året runt) 
och allergiska symptom i ögonen. För vuxna och barn över  
12 år. Får inte användas under graviditet. Bekanta dig noga 
med bipacksedeln. Ytterligare information: Takeda Oy,  
www.takeda.fi. Receptfria läkemedel.

EN HELT NY typ av nässpray för åter-
fuktande och vård av torra och skadade 
slemhinnor. A-Vita Hydra+ innehåller 
hyaluronsyra och fyra olika vita-
miner som understödjer slem-
hinnans välmående. Sprayen kan 
användas som stödbehandling 
vid sjukdomar i näsa och bihålor 
och som eftervård i samband 
med kirurgiska ingrepp. CE-märkt 
medicinteknisk produkt.
> A-Vita Hydra+ nässpray 20 ml
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hagliga symtom än att använda hormonell 
substitutionsbehandling. Varför?

”Många felaktiga och föråldrade nega-
tiva uppfattningar, som har sitt ursprung i 
studieresultat från 1980-talet och som be-
visats vara felaktiga många gånger om, le-
ver fortfarande envist kvar”, säger ordfö-
randen för Finlands Gynekologföre ning, 
Hannu  Martikainen, som verkar som 
professor vid Uleå borgs universitet.

Tvärtemot vad som påstods under 
1980-talet, utsätts kvinnor som använder 
hormonell substitution inte för en risk för 
plötslig hjärtdöd. Numera känner man till 
att en substitutionsbehandling snarare 
förebygger åderförkalkning och skyddar 
hjärtat. Dessutom ger behandlingen ett 
skydd mot tjocktarmscancer, osteoporos, 
hjärnslag och till och med demens.

”En ökad risk för bröstcancer är däre-
mot tyvärr ett faktum, och därför ordine-
ras hormonell substitution inte till kvin-
nor som haft eller har bröstcancer”, säger 
Martikainen.

Virve Järvinen Bilder Shutterstock

ETT BEHAGLIGARE 
LIV MED HORMONELL 
          SUBSTITUTIONS-
                  BEHANDLING

En hormonell substitutionsbehandling ger en snabb 
och effektiv lindring av klimakteriebesvären, men 

behandlingen har sina risker. 

H eta vallningar med svett-
skov, torra slemhinnor 
och humörsvängningar 
är välbekanta symtom i 
övergångs åldern. Kvinnor 

i klimakteriet drabbas ofta också av sömn-
löshet, initiativlöshet, rytmrubbningar, uri-
neringsbesvär och ledsmärtor. Orsaken till 
besvären ligger i äggstockarnas förändrade 
hormonella funktioner och i den minska-
de östrogenproduktion som dessa föränd-
ringar för med sig - vilket innebär att be-
svären kan lindras med hormonell substi-

tution. En del 
kvinnor väljer 
ändå att hell-
re lida av obe-
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Risken för bröstcancer är dock li
ten, och exempelvis övervikt, en skadlig 
kroppssammansättning med hög fetthalt, 
rökning och bruk av alkohol utgör betyd
ligt större riskfaktorer för denna sjukdom. 
Dessa risker är sådana som kvinnan själv 
kan påverka – exempelvis genom rätt typ 
av träning på gym.

Don efter person – d.v.s. rätt preparat 
till rätt kvinna
Förvånande nog finns ingen God Medi
cinsk  Praxisrekommendation då det 
gäller hormonell substitutionsbehand
ling (God Medicinsk Praxis är nationel
la vårdrekommendationer som görs upp 
av ett opartiskt team och baserat på de 
studie resultat som finns att tillgå).

”De gynekologer, allmänläkare och lä
kare inom arbetshälsovården som ordine
rar hormonella substitutionsbehand lingar 
ska därför aktivt följa upp forskningsrön 
inom området för att kunna informera si
na patienter om behandlingens för och 
nackdelar. Många biverkningar kan undvi
kas genom att välja rätt preparat för rätt 
kvinna”, påpekar specialistläkaren inom 
gynekologi och obstetrik Maija Kajan. Ka
jan håller privatmottagning i Tammerfors 
och Helsingfors.

Östrogen kan doseras antingen som 
 tabletter eller via huden (plåster eller 
gel). Om kvinnan har kvar sin livmoder, 
behöver hon dessutom gulkroppshor

Lokalbehandling mot intimbesvär
TORRA SLEMHINNOR kan vara det första tecknet på klimakteriet. Hos en del 
kvinnor kan detta också förbli det enda symtomet. I sådana fall räcker det med 
lokalt administrerat östrogen i underlivet. Denna lokalbehandling är väl på sin plats 
också efter att själva klimakteriet passerats. Slemhinnorna blir nämligen allt torrare 
då 5–10 år förflutit sedan menopausen.

”Lokalt applicerat östrogen förebygger otrevlig klåda samt infektioner i slida, 
 yttre könsorgan och urinvägar. Dessutom dämpar behandlingen en överaktiv 
blåsa”, säger gynekolog Maija Kajan.

Östrogen för lokalt bruk finns i form av salvor och vagitorier, samt som en 
vaginal ring vars effekt räcker i tre månaders tid. En behandling med salva eller 
vagitorier inleds vanligen med en kur på två veckor, varefter användningen kan 
minskas till två gånger per vecka.

”Lokalt östrogen är riskfritt också för patienter som har eller har haft bröstcan-
cer”, avslutar gynekolog Kajan.

mon i form av tabletter, hormonspiral el
ler som kombinationsplåster tillsammans 
med östrogen.

Enligt tidigare studier skulle hor
monell substitution öka risken för dju
pa  ventromboser, lungtromboser och 
hjärnslag, vilket naturligtvis begränsade 
användningen av dessa behandlingar.

”Numera vet man dock att endast 
hormo ner i tablett form ökar risken för 
dessa sjukdomar, och därför undviker man 
tablettbehandling hos kvinnor som tidiga
re haft någon av dessa sjukdomar, eller som 
löper ökad risk för dessa. Östrogen som do
seras via huden minskar däremot risken för 
hjärnslag”, säger Kajan.

Lägsta möjliga dos
Höga östrogendoser ökar risken för de 
komplikationer som förknippats med hor
monell substitutionsbehandling. I Finland 
används dock betydligt mindre doser än i 
exempelvis USA.

”Här inleds behandlingen med en liten 
dos, som sedan vid behov kan ökas. Målet 
är att finna lägsta möjliga dos som räcker 
till för att hålla symtomen borta. Då man 
använder gel är det lätt att hitta en lagom 
dos”, säger Martikainen.

I många länder används östrogen som 
utvunnits ur urin från ston. Hos oss an
vänds naturligt östrogen, d.v.s. samma 
substans som produceras av äggstockarna 
hos kvinnor i fertil ålder.

EN MYCKET mild och skonsam rengö-
ringsolja för intimområdet. ACO Intimate 
Care Cleansing Oil lämpar sig särskilt 
väl för torra och känsliga slemhinnor. 
Oljan kan användas antingen utan 
vatten eller i kombination med 
vattensköljning. Oparfymerad 
och fri från konserveringsmedel. 
Kosmetisk produkt.
> Aco Intimate Care Cleansing 
Oil 150 ml

ÖM OMVÅRDNAD för känsli-
ga intimregioner. En lugnande 
och skyddande fuktighetskräm 
med pH-värdet 5, speciellt för 
det känsliga intimområdet. Bildar 
en skyddande hinna som förebyg-
ger irritation och skavning. Lämnar 
en behagligt svalkande känsla. Opar-
fymerad och fri från konserverings-
medel. Kosmetisk produkt. 
> Aco Intimate Care Soothing Cream 
50 ml

3  X  F Ö R  K V I N N O H Ä L S A N

ETT KOMBINATIONSPREPARAT för kvin-
nohälsan. Innehåller högkvalitativt Cran-
Max-extrakt av tranbär samt tre undersökta 
mjöksyrebakteriestammar. De verksamma 
ingredienserna har mikrokapslats för att tåla 
magsyran, vilket gör att de kan ta sig oskadda 
fram till tarmen. Kapslarna lämpar sig både 
för lång- och kortvarigt bruk, exempelvis 
under resor eller i samband med antibiotika-
kurer. Kosttillskott.
> KarpaLact Strong 60 kaps.
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Behandlingens längd inverkar på risken för bröst
cancer. I allmänhet minskas dosen om behandlingen 
pågår länge.

”Behandlingens längd är alltid individuell, och var
je kvinna kommer själv överens om längden i samråd 
med sin läkare. En del kvinnor blir av med sina sym
tom på fem år, medan andra kan behöva hormonell 
substitutionsbehandling för resten av sitt liv”, poäng
terar Martikainen.

Symtomen kan också besvära kvinnorna i olika 
hög grad. En del kanske bara upplever lindriga loka
la symtom, medan andra drabbas av hela arsenalen.

”Klimakteriet slår till hos kvinnor i arbetsför ålder. 
Då kan exempelvis symtom som långvarig sömnlös
het vara en katastrof. Alla i kvinnans närmaste om
givning blir lidande, och så även samhället – i form av 
sjukfrånvaro och försämrad arbetsförmåga”, påmin
ner Kajan.

När man vill kontrollera om en substitutionsbe
handling ännu behövs, kan man helt enkelt minska 
dosen eller avbryta behandlingen helt. Om klimakte
riet ännu orsakar besvär, återkommer symtomen fort. 
I dessa fall är det också viktigt att känna till vilka sym
tom som kan bero på för litet östrogen.

”Urineringsbesvär, ledsmärtor och initiativlöshet 
är symtom som många inte direkt tänker på att för
knippa med östrogenbrist”, säger Kajan.

Motion lindrar svettskoven
Olika naturkostpreparat har redan länge erbjudits 
som alternativ till hormonell substitution. Tillräck
liga forskningsresultat gällande effekten av dessa 
saknas dock, och därför rekommenderar läkare inte 
dessa preparat till sina patienter.

”Men det finns inget hinder för att pröva på natur
kostpreparat. En del kvinnor upplever sig få hjälp av 
dessa”, säger Kajan.

Senast i klimakteriet är det dags att bli ”beroende” 
av motion, eftersom inhemska studier visat att sär
skilt uthållighetsgrenar kan lindra de nattliga svett
skoven. Samtidigt lönar det sig att ta sig en titt på si
na mat och dryckesvanor. Kaffe i rikliga mängder och 
kraftiga kryddor kan öka symtomen. Då man lämnar 
bort alkohol och tobak har detta en positiv inverkan 
på sömnen, som ju annars ofta störs i klimakteriet.

”Ett tillräckligt intag av vitamin D är också viktigt. 
Då halten i kroppen är på en god nivå, kan detta minska 
led och muskelsmärtorna”, rekommenderar Kajan. P
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ESTROKAD®  
ÅTERSTÄLLER 
SLEMHINNORNAS
FUKT OCH  
ELASTICITET

Lider du av besvär förknippade med torra slemhinnor  
i underlivet? Du är inte ensam! Torra slemhinnor är ett vanligt 

besvär i klimakteriets slutskede, som sedan oftast håller  
i sig livet ut. Symtomen beror på den sjunkande östrogen-

halten, och de kan lindras med låga östrogendoser  
som administreras lokalt i slidan.1,2

Receptfritt!Lägsta 
östrogendosen!

CampusPharma, Karl Gustavsgatan 1A, 411 25 Göteborg | Tel.: 031-20 50 20  
info@campuspharma.se | www.campuspharma.se

(0,03 mg estriol, vagitorium)

Referenser: 1. Produktresumén för Estrokad. 2. www.terveysportti.fi

Estrokad 0,03 mg vagitorium. Aktiv substans: Estriol. Användningsområde: För 
lokal behandling av besvär som orsakas av östrogenbrist i slidan hos kvinnor efter  
deras sista regelbundna menstruation. Dosering och administreringssätt: Ett vagi-
torium dagligen under de tre första behandlingsveckorna. Därefter rekommenderas 
en underhållsdos på ett vagitorium två gånger per vecka. Vagitoriet ska föras djupt in i  
slidan, helst på kvällen före sänggåendet. Kontraindikationer: Konstaterad, genom- 
gången eller misstänkt bröstcancer, konstaterad eller misstänkt östrogenberoende 
cancer, obehandlad förtjockning av livmoderslemhinnan, oförklarliga blödningar från 
slidan, aktuell eller tidigare blodpropp i någon ven eller lunga, känd störning i blodets 
koagulering, aktuell eller tidigare blodpropp i någon artär, aktiv eller tidigare leversjuk-
dom, en sällsynt och ärftlig blodsjukdom som kallas porfyri, överkänslighet mot den 
aktiva substansen eller något hjälpämne. Varningar och försiktighet: Rådfråga läkare 
innan du påbörjar den första behandlingen, eftersom det är svårt att själv ställa rätt 
diagnos. Läkaren kan önska göra en allmän läkarundersökning och en gynekologisk 
undersökning. Eventuella infektioner i slidan ska behandlas innan du inleder behand- 
lingen. Du ska gå på regelbundna läkarkontroller minst en gång per år under hela den 
tid du använder Estrokad. Diskutera behandlingens fördelar och risker med läkaren, 
som även kan informera dig om vilka symtom du bör vara extra uppmärksam på.  
Interaktioner: Estrokad förväntas inte påverka, eller påverkas av, andra läkemedel. Om 
preparatet används samtidigt med latexkondomer, kan kondomens hållbarhet försäm-
ras. Graviditet och amning: Estrokad får inte användas under graviditet eller amn-
ing. Biverkningar: Lokal irritation kan förekomma särskilt i början av behandlingen.  
Vanliga biverkningar (hos 1–10 användare av 100) är: sveda, klåda och smärta i och runt 
slidan samt obehag vid urinering. Mindre vanliga biverkningar (hos 1–10 användare av  
1 000) är: vaginala flytningar och obehag i området kring anus och ändtarm. Läs noga  
igenom bipacksedeln. Om symtomen fortsätter, kontakta läkare. Receptfritt egen- 
vårdsläkemedel. Kontaktuppgifter: CampusPharma AB, Sweden, tfn +46 31 20 50 20.
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GODA 
EGENVÅRDSTIPS

HJÄLP FÖR EN 
IRRITERAD HUD
A-Derma Dermalibour+ 
Repairing Cream  50 ml
När: Avsedd för vård av olika typer av 
hudirritation som beror på uttorkning, 
såsom spruckna, torra läppar; torra 
händer eller torr hud på kroppen och 
blöjeksem.
Varför: Bevisat snabb hjälp. Korrigerar 
och lugnar huden på futtiga 4 dagar*.
Hur: Antimikrobiell kombination av 
koppar och zink som vårdar huden sam-
tidigt som havreskottextraktet Rhealba® 
lugnar en reaktiv hud, minskar mängden 
skadliga bakterier, motverkar inflamma-
tioner och främjar hudens läkning.
För vem: Lämpar sig för alla åldrar; från 
nyfödda till vuxna. Bred ut krämen på 
området som ska behandlas 2–3 gånger 
dagligen.
Övrigt: Fri från parabener, parfymer och 
färgämnen. Behaglig konsistens med 
glycerin, som inte lämnar huden vit.

TESTGRUPP Mer än 200 kandidater ansökte om att få delta i A-Dermas testgrupp. 
Vi valde ut 30 personer till följande grupper:

• Personer med ytterst torr hud samt atopiker
• Personer med känslig och reaktiv hud
• Personer med couperosa och rosacea

LINDRING VID 

VATTKOPPOR
Cytélium gjorde vattkopporna betydligt 

enklare att stå ut med för vårt barn. Och 

min man, som spelar fotboll, använde 

det som blev över för att lindra hudirri-

tation i ljumsken. Numera har vi alltid 

Cytélium i skåpet därhemma. 

– Tutta, Ingå

”
”

”
EN ENDA NATT Dermalibour + Repairing Cream läker vår sons läppar, som ibland blir väldigt torra och nariga, på en enda natt.– Marketta, Helsingfors”

TORKANDE MIRAKELSPRAY 
FÖR VÄTSKANDE HUD

A-Derma Cytélium 100 ml
När: Avsedd för vätskande hudskador. 
Lämpar sig för alla olika typer av fuktiga 
sårnader i såväl ljumskar, mellan tårna 
som på magen. Utmärkt för både navel-
stump och blöjeksem.
Varför: En spray som snabbt torkar 
hudskadorna och lägger sig som ett 
skyddande, osynligt skikt över huden.
Hur: Havreskottextraktet Rhealba® 
lugnar, magnesiumsilikatet torkar ut, 
och zinkoxiden skyddar huden. Färglös 
spray som gör det lätt att följa upp hur 
hudskadan läks där under. 
För vem: Lämpar sig för alla; från 
nyfödda småttingar till vuxna. Skaka 
och spraya över det område som ska 
behandlas 2–3 gånger dagligen.

DÄMPA ÄRREN
A-Derma Epitheliale A.H Duo 40 ml
När: Såväl sår, operationer, tatueringar 
som laserbehandlingar lämnar ärr i huden. 
Denna korrigerande specialsalva främ-
jar ärrens läkningsprocess och minskar 
uppkomsten av ärr. Lämpar sig även väl för 
eftervård vid brännskador, sår och mindre 
dermatologiska ingrepp.
Varför: Bevisad effekt som minskar upp-
komsten av ärr. Salvan bildar en skyddan-
de hinna på huden, som ändå låter huden 
andas. Dessutom ger salvan en optimal 
omgivning för hudskadornas läknings-
process.
Hur: Salvan innehåller stärkande vitamin E 
och lugnande havreskottextrakt (Rhealba®). 
Aktivsubstansen CICAHYALUMIDE® 
kombinerar den korrigerande effekten av 
hyaluronsyra och aminosyror.
För vem: För vuxna och barn. Masseras in 
i ärrområdets hud under 2–3 minuter två 
gånger dagligen.
Övrigt: Fri från parabener, parfymer och 
färgämnen.

* Klinisk studie utförd på 18 barn med blöjeksem. 72 % av de läkare som deltog i studien ansåg att eksemen läktes på 4 dagar. 95 % av föräldrarna var nöjda med resultaten.



min favorit
SEBAMED OLIVE Face & Body Wash är en 
duschtvål jag genast fattade tycke för. Såväl 
doft som konsistens är underbara. Tvålen 
lämpar sig väl för min torra, lätt sträva hud, 
och den har också visat sig vara perfekt för 
resten av familjen. Tvålen lämnar huden 
härligt ren och silkeslen.

Jag hade dessutom en längre tid letat efter 
någon duschtvål i påfyllnadspåsar. Känns så 
onödigt att köpa en ny pumpflaska i plast varje 
gång! Skulle dock gärna se att det fanns ännu 
större påsar, så tvålen skulle räcka längre.

Å andra sidan köpte jag också tvålen i en 
litet mindre pumpflaska, eftersom den mind
re flaskan är praktisk på resor och tvålen ju 
passar för både ansikte och kropp.

Susan 47 år

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

Det är helt lovligt att 
unna sig själv litet öm 

omvårdnad i stället för att 
bara ställa upp krav och 

tvång. Gör något som ger 
dig glädje och gott humör. 

Försök finna en 
gyllene medelväg.

Källa: Kaikki kääntyy 
hyväksi, 365 ajatusta itsensä 

auttamisesta, Heli Suutari, 2019, 
Atena Kustannus

G O DA  N Y H E T E R

Axplock Anne Stolt Bilder Shutterstock

Det är viktigt att göra upp en förteckning över de läkemedel man an-
vänder, och att alltid bära denna förteckning med sig. På så vis får 
läkare och annan hälsovårdspersonal, såsom apotekspersonalen, di-
rekt korrekt information om medicineringen, och kan då t.ex. ob-

servera eventuell dubbelmedicinering med liknande ämnen. Förteckningen ska 
innehålla information om såväl de receptläkemedel man använder regelbundet, 
som om sådana man tar ibland. Dessutom bör man anteckna receptfria medici-
ner, växtbaserade läkemedel och eventuella hälsokostpreparat. Läkemedelsför-
teckningen kan göras upp på vilket papper som helst, eller exempelvis sparas i 
telefonen – huvudsaken är att den hänger med vart än man beger sig. Det är ock-
så bra att lägga in tidpunkter för när de olika medicinerna tas.

Det är skäl att vara noggrann särskilt då det gäller medicinering vid högre ålder.
”Läkare har tyvärr mycket begränsade möjligheter att få reda på vilka läke-

medel olika patienter i själva verket använder där hemma. Läkaren känner till 
vilka receptmediciner som ordinerats, men inte vilka andra produkter patienten 
eventuellt använder”, säger provisor Virpi Sundqvist vid Aarre Apteekki i Riihi-
mäki, som gått en specialutbildning för utvärdering av läkemedelsbehandlingar.

”Problem kan uppkomma om läkaren exempelvis ordinerat Burana 600 mg 
tabletter på recept, men patienten redan använder Ibuxin 400 mg med samma 
aktiva substans  därhemma. Även kosttillskott, hälsokostpreparat och växtba-
serade läkemedel är sådana som läkaren borde känna till då hen ordinerar me-
diciner, men dessa ska man absolut senast nämna på apoteket.”

”Någon god vän kanske nämner att hen fått recept på kolesterolsänkande 
läkemedel av sin läkare. Då är det lätt hänt att man för säkerhets skull kanske  
själv vill försöka förebygga med någon hälsokostprodukt – och sedan glömmer 
att nämna detta för läkare eller apotekspersonal”, säger Virpi Sundqvist.

”Äldre personer kan behandlas med blodförtunnande läkemedel. Då är det 
bra att minnas, att även fiskoljepreparat ökar risken för blödningar och inver-
kar på det INR-värde som följs upp i samband med warfarin-medicinering”, 
påminner Sundqvist. 

”Sömnmediciner kan orsaka fallolyckor. En äldre man på 85 år klagade på 
att han kände sig dåsig och att talet inte riktigt löpte. Han hade blivit ordinerad 
korttidsverkande sömnmedel  i flera års tid. Användningen av detta läkemedel 
avslutades, och mannen fick i stället börja med melatonin. Efter detta sov han 
bättre, talade tydligare, råkade inte ut för fallolyckor och blev också allmänt 
piggare. Nu har han också mer kraft att promenera litet”, säger Sundqvist.

Den årliga Läkemedelsdagen firas den 21.3.2019; i år med temat ” Känner du 
till målen för din läkemedelsbehandling?”. 

Läs mer på www.laakehoidonpaiva.fi/web/sv/framsida.

Har du redan en förteckning 
över dina läkemedel?
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Vilka taxiresor ersätts av FPA?
FPA ERSÄTTER taxiresor till sjukvård då det gäller resor på 
grund av sjukdom, graviditet eller förlossning. Kunden kan 
få ersättning för sin resa om hen till följd av sitt hälsotillstånd 
inte kan använda allmänna fortskaffningsmedel, eller om 
sådana inte finns att tillgå.

Hur ska då en s.k. FPA-taxiresa beställas? Om det är 
frågan om en nödsituation, ska man ringa 112. Om det inte är 
frågan om en direkt nödsituation och man är berättigad till 
FPA-taxi, ska taxin beställas via det regionala beställnings-
numret. Det lönar sig också att tala om ifall kunden behöver 
hjälp med att ta sig från hemmet ut till taxibilen. 

Närmare uppgifter, se www.kela.fi/web/sv/taxiresor.

På dåligt humör?
Om du är sur eller bekymrad, 
behöver detta inte enbart bero 
på att din sinnesstämning är 
dålig. Ett uselt humör kan också 
vara ett tecken på ett försvagat 
hälsotillstånd och inflammation till 
följd av detta.
Källa:  Enl. en studie utförd vid Penn State- 
universitetet i USA, HS.fi

L ÄKEMEDELS-
FÖRPACKNINGARNA 
FÖRNYAS
ETT NYTT europeiskt läkemedelssäkerhetssystem 
har trätt i kraft också i Finland. Systemet innebär 
att receptläkemedlen försetts med en särskild kod, 
som ska avläsas med en elektronisk skanner, och 
med någon form av sigilletikett, säkerhetslock eller 
säkerhetsband som ska dras av. Apoteken kan nu 
extrakontrollera läkemedlens äkthet på apoteken. 
Denna process kan tyvärr kräva litet mer tid nu i 
början, då systemet är nytt.

Under en övergångstid på några år kan 
apoteken ännu distribuera en del läkemedel i 
förpackningar utan dessa nya säkerhetsegen-
skaper.

25

Lider du av allergi?
Cetirizin-ratiopharm är ett förmånligt 
sätt att behandla allergiska symptom.

Cetirizin-ratiopharm (cetirizin) är ett effektivt receptfritt läke-
medel för att lindra säsongsbunden och kronisk allergisk 
snuva, samt allergiska näs- och ögonsymptom. För barn un-
der 6 år endast enligt läkarordination. Rådgör med din läka-
re ifall du lider av nedsatt njurfunktion, är gravid eller ammar. 
Läs bipacksedeln innan användning. FI/ALLG/19/0002/1/19

 Lindrar näs- och   
 ögonsymptom 

 Lindrar nässelutslag

 För vuxna och barn 
 över 6 år
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Hög kvalitet 

Förmånlingt pris

Två bra orsaker att välja ratiopharm



KRYDDSALVIA (Salvia officinalis) har redan i tusentals 
år använts både som krydda och läkeört. Ursprungligen 
kommer salvian från Medelhavstrakten och Mellanös
tern, och växtens namn har sitt ursprung i de latinska 
orden ”salvare”, vilket betyder läka, och ”officinalis”, 
vilket betyder medicinalväxt. Namnet hänvisar alltså 
till växtens medicinska egenskaper, och under medel
tiden ansågs salvian vara en mycket kraftig läkeört. 
Trots att salvia redan använts i årtusenden, forskas det 
fortfarande idag kring växten för att finna eventuella 
nya användningsmöjligheter; bl.a. för förebyggandet 
av alzheimers sjukdom. Hittills har man konstaterat 
att salvia fungerar som en s.k. neuromodulator som 
förbättrar minne och kognitiva funktioner (1). Dessutom 
har växten i studier ökat prövningsdeltagarnas upp
märksamhet, lugn och tillfredsställelse (2, 3).

BRUK SOM LÄKEÖRT
I medicinalsyfte används växtens blad, antingen som 
färska eller torkade, samt den eteriska olja som kan 
utvinnas ur bladen. Salvia dämpar kroppens saliv, 
svett och mjölkutsöndring samt får slemhinnorna att 
dra ihop sig. Under senare år har växten använts som 
antiperspirant mot olika typer av överdriven svettning 
– vilket också gjort den till en mycket användbar ört vid 
klimakteriesymtom, såsom svettskov och heta vallning
ar. Den svetthämmande effekten baserar sig inte på nå
gon hormonell inverkan eller hormonbesläktade ämnen 
i växten, så därför lämpar sig salvia också för dem som 
inte kan använda hormonell substitutions behandling.

MENOFORCE STRONG är ett kliniskt undersökt pre
parat tillverkat av färska växtdelar. Dessa tabletter är 
avsedda för att minska de svettskov som ofta förekom
mer i samband med övergångsåldern (4). Dagsdosen 
är en tablett; vilken kan tas antingen på morgonen 

eller på kvällen, beroende på 
när symtomen är som värst. 
Menoforce Strong är tryggt att 
använda, till och med konti
nuerligt vid behov. Kosttillskott.
> Menoforce Strong  
90 tabl. 

Forskningsreferenser:  1. .Scholey AB, Tildesley N
T, Ballard CG
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SERESTO VET. HALSBAND FÖR KATT OCH HUND UPP TILL 8 KG /SERESTO VET. 
HALSBAND FÖR HUNDAR ÖVER 8 KG Aktiva substanser: Imidakloprid och flumetrin. 
Djurslag: Katt och hund. Användningsområden: Produkten har bestående acaricid 
(dödande) och avvisande (förhindrar blodsugning) effekt mot fästingangrepp i åtta 
månader. För behandling och förebyggande av loppangrepp i 7 till 8 månader. 
Kontraindikationer: Ska inte användas för kattungar yngre än tio veckor och 
hundvalpar yngre än sju veckor. Biverkningar: Lindriga hudsymtom och pälsavfall kan 
förekomma vid halsbandets beröringspunkter. Symtomen försvinner vanligtvis inom 
1–2 veckor utan att halsbandet behöver tas bort. I ovanliga fall kan det förekomma 
hudinflammation och neurologiska symtom, nedstämdhet, aptitförändringar, dregling, 
kräkningar eller diarré. Förpackningar: 38 cm långt halsband för katter och små 
hundar upp till 8 kg, 70 cm långt halsband för hundar över 8 kg. 

BAYVANTIC VET SPOT-ON FÖR HUND Aktiva substanser: Imidakloprid och permetrin. 
Läkemedelsform: Spot-on lösning. Djurslag: Hund. Användningsområden: 
Akaricidisk och fördrivande effekt mot fästingar. Fördriver myggor, sandflugor 
och stickflugor. För behandling av lopp- och pälsätarsmitta. Kontraindikationer: 
Använd inte hos hundvalpar som är under 7 veckor gamla eller väger under 1,5 kg. 
Använd inte hos katter. Biverkningar: I sällsynta fall kan det förekomma övergående 
hudsymtom, trötthet, beteendeförändringar, magtarmsymtom eller nervbetingade 
symtom. Försiktighet: För att förhindra att katter utsätts för produkten ska hundar 
som behandlats med produkten hållas åtskilda från katter tills appliceringsstället har 
torkat. Hunden får inte få innehållet i pipetten i munnen eller i ögonen. Låt inte hunden 
simma förrän det har gått 48 timmar sedan appliceringen. Förpackningar: Bayvantic 
Vet för hundar ≤ 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. 

Läs bipacksedeln före användning.

Med våren kommer fästingarna. Då du skyddar din hund 
och katt från fästingar minskar också risken att människor 
utsätts för fästingburna sjukdomar. Skydda din hund 
och katt effektivt med en produkt som har bortstötande 
verkan och som dödar fästingar innan de hinner suga blod. 
Bayvantic och Seresto finns på apoteket receptfritt.

Skydda ditt sällskapsdjur 
mot fästingbett

 
SERESTO HALSBAND
För hundar och katter

Har effekt upp till  
8 månader
Vattentåligt

Skyddar mot fästingburna 
sjukdomar

Passar alla raser

BAYVANTIC  
SPOT-ON LÖSNING 

För hundar
Har effekt upp till 4 veckor 

Hunden får simma eller vada  
2 dygn efter dosering

Skyddar mot fästing- och  
myggburna sjukdomar
Passar alla hundraser

"A-DERMAS  hand
kräm hade en medel
stark doft som inte var 
störande. Produkten låg 
någonstans mellan salva och gel. Sögs upp re
lativt fort, men lämnade en lätt klibbig känsla 
tills den gått in ordentligt." 
 
"ACOS handkräm doftade egentligen in
genting alls. Krämen var fet och fyllig och 
kändes mycket återfuktande. Huden fick 
fukt, och den krämiga konsistensen gav 
en känsla av långvarig återfuktning. Trevlig 
förpackning och färg, kunde köpa denna." 
 

Testperson 3: Händer som lätt blir torra i vinter-

A-DERMA SAMMANLAGT 7 POÄNG ACO SAMMANLAGT 11 POÄNG

V I  T E STA D E  2  X  H A N D K R Ä M E R

A-DERMAS handkräm 
hade en doft jag inte 

gillande; alldeles för kraftig. 
Händerna kändes först klibbiga, men då 
krämen gått in, kändes de sköna. Denna 
kräm hjälpte på mina torra fläckar, men 
den klibbiga känslan och doften gör att jag 
inte skulle välja denna produkt åt mig själv." 
 

"ACOS handkräm hade en behaglig, typisk 
"Acodoft", som inte var för kraftig. Kändes 
mycket skön och återfuktande. Krämen gav 
tillräckligt med fukt och lämnade inte hän
derna klibbiga. Gillade även tubens utseen
de. Skulle köpa denna."  

Testperson 1: Händer som lätt blir torra i vinter-
kyla, torra nagelband.

"A-DERMAS handkräm hade en mild och 
behag lig doft, men produkten sögs inte 
riktigt upp i min hud. Krämen lämnade en 
hinna på huden, som säkert ger skydd, men 
hade önskat att den gått in litet bättre. Krä
men sögs dock upp mycket bra i min mans 
händer, som dessutom kommenterade att 
doften inte var för kraftig för honom heller."
 
 
"ACOS handkräm hade en förvånansvärt 
stark och kraftig, mycket kvinnlig doft. 
Krämen var lätt att applicera och sögs upp 
väl. Händerna kändes mjuka hela dagen. Den 
alltför kraftiga doften gjorde dock att pro
dukten inte passar mig."  

Testperson 2: Normal hud, men knogarna kan 
torka och bli spruckna under vinterhalvåret.

kylan, relativt känslig hud.

A-DERMA  
HAND CREAM  

50 ML

ACO  
HAND CREAM RICH  

75 ML

27

Lokalbedövande
munhålespray

Lindrar smärta

Dämpar svullnad

Anti-inf lammatorisk

HALSONT?

Bertolix!
SÄG HEJ TILL

(benzydaminhydrochlorid)

Bertolix® (benzydaminhydrochlorid) 3 mg/ml , receptfritt läkemedel,  munhålespray för behandling av smärta, 
svullnad eller irritiation i munhåla och svalg. För vuxna över 18 år. Rådfråga läkare om symtom förvärras eller 
inte förbättras inom 3 dagar. Använd ej under graviditet och amning. Om du får en allergisk reaktion, avsluta 
behandlingen och kontakta sjukvården. Behandling i max 7 dagar. Läs bipacksedeln noga. Vid frågor om 
våra läkemedel se fass.se eller kontakta www.bausch.se. BER/SEFI/1902/0017
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I UTLOTTNINGEN av presentkorten  
à 50 euro vann Marianne Sjöberg och Raija 
Heikkinen. Vi gratulerar vinnarna!

Axplock

Mängden matallergier 
sjönk med hälften
EN FORSKNINGSGRUPP ledd av professor 
Johannes Savolainen vid Åbo universitet 
lyckades med hjälp av en ny, mer specifik 
testmetod av allergiantikroppen IgE, minska 
skolelevernas allergidieter i Lundo kommun 
med så pass mycket som 65 %. I början 
av studien följde 205 skolelever (7 %) olika 
dieter på grund av födoämnesallergier. 

”Inom ramen för vårt projekt hade antalet 
elever som behövde följa någon allergidiet 
sjunkit till 12 stycken efter 2 år, och en stor del 
av eleverna hade vid det laget själva slutat 
följa sina födoämnesundvikande dieter”, 
berättar Savolainen.

I början av studien kostade allergidieterna 
i Lundo hela 172 700 euro per år, medan sum
man i slutet av studien låg nere på 13 200 euro.

Källa: Åbo universitet

VISSTE DU,
att läkemedlens försälj
ningspris på apoteken be
stäms på basen av den läke
medelstaxa som definieras 
i Läkemedelslagen? Därför 
kostar alla mediciner exakt 
lika mycket på alla apotek 
runt om i landet.
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Prostaforce innehåller extrakt av sågpalm. Om du är allergisk mot sågpalm, väntar pånågon planerad operation eller lider av njur- eller leversvikt, ska du inte använda denna produkt. 
Ett samtidigt bruk av Prostaforce och andra läkemedel mot godartad prostataförstoring eller antikoagulantia rekommenderas inte. Låt läkare kontrollera att dina urineringsbesvär 
beror påen godartad prostataförstoring och inte pånågon allvarlig sjukdom. Läs noga igenom bipacksedeln innan du börjar ta läkemedlet. Marknadsförs av A. Vogel Oy.

Svårt att tömma blåsan? 

Morse eller fors?

Vilken takt håller du? Om det blir avbrott när du kissar och 
urinstrålen är svag, kan du lida av godartad prostataförstoring. 
Prostaforce lindrar symtomen och ger dig möjlighet att leva 
fullt ut. Testa dig själv på prostaforce.fi (endast på finska). 

Endast en kapsel per dag!

prosta_laatuapt_210x137RU.indd   1 11.2.2019   13.05
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suomalainen
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itsehoitoapteekki.fi
Ytterligare information tfn 010 439 8250 vardagar kl. 8–22.

Gel för behandling
av muskel- och 
ledsmärtor. Appli-
ceras på huden.

Mot smärta.

Nyhet

FRÅN APOTEKET.

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

trimester. Läs noga igenom bipacksedeln före användning. Förpackningsstorlekar: 50 g och 100 g.
burana.fi 12

/2
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D en länge efterlängtade sommar
semestern startade rätt snart efter 
hälso kontrollen. Redan före semes
tern hade jag beslutat mig för att måla 
bilgaraget, och att stå och svänga mål

penseln under de solvarma dagarna i juli blev svet
tigt värre må ni tro – trots att jag försökte måla ti
diga morgnar och sena kvällar. Det blev därmed re
jäla mängder mineralvatten, och måltiderna glömdes 
 ibland bort mellan varven. Plötsligt var shortsen så 
lösa i midjan att hängslen kunde varit på sin plats.

Mot slutet av sommaren hade vikten redan gått 
ner med närmare 5 kg och midjemåttet minskat ett 
par tum. Den enda sport jag sysslat med, om man kan 
kalla det sport alltså, var många simturer i en närbelä
gen sjö. Senaste sommar var verkligen en toppsäsong 
för sköna dopp! Tänk om vår finländska sommar all
tid kunde vara varm och skön? Vem skulle då längta 
efter någon solsemester långt söderut?

Det lömska, dolda sockret
Efter hälsogranskningen började jag fästa särskilt stor 
uppmärksamhet vid sockermängderna i olika livs
medel. Ett överdrivet intag av socker är ju, enligt stu
dier, till och med farligare än fett. Våra kroppar lagrar 
effektivt det socker och fett de får i sig för att ha nå
got att ta av när det kniper; men idag är den väster
ländska människan inte längre beroende av jakt och 
fiskelycka, och därför kommer vi inte på naturlig väg 
att göra oss av med den extranäring som våra  kroppar 

Kim Nummila Bild Shutterstock

VAD ÄR DET FRÅGAN OM? 
Tidningens ansvariga chefredaktör gick helt frivilligt med 

på en hälsogranskning för medelålders män senaste 
sommar. Enligt laboratorieproven låg blodets fettvärden, 

prostatavärdet (PSA) och testosteronhalten på rätta 
nivåer. Även vitaminhalterna i kroppen och CRP-värdet, 
som bl.a. kan stiga vid så kallade tysta inflammationer i 

kroppen, var goda. En överlopps vikt på 9 kg hade dock 
samlats under åren, och blodtrycket var lätt förhöjt. 

Motionen hade glömts bort, och skulle återinföras i det 
dagliga livet, och kosten behövde ses över.

Senaste sommar lät jag göra en så 
kallad 50+-hälsogranskning för 

medelålders män, och konstaterade 
att det ökade midjemåttet och 
en lätt övervikt absolut krävde 

livsstilsförändringar. Har min vardag 
förändrats sedan dess? Och blev 

hälsofrämjande motion till en vana? 

OCH HUR GICK DET SEN? 
                   FÖR MANNEN OCH  
     HANS NYSTART 
              ALLTSÅ.
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ÄVEN OM kött står som en av kostens stöttepelare, 
räcker detta inte alltid till för att trygga ett tillräckligt intag 
av vitamin B12 om upptaget av detta vitamin är dåligt. 
Veganer och diabetiker behöver absolut tillskott med 
B12, varje dag.
Apteq B12 innehåller vitamin B12 i ett format som tas 

väl upp i kroppen och som direkt är i en form som 
kroppen kan utnyttja. De hallonsmakande tabletterna 
får långsamt smälta i munnen, vilket gör att vitamin

upptaget startar redan via munslemhinnan. Kosttillskott.
 > Apteq B12-vitamiini 100 tabl.

PÅ VÅRA breddgrader behöver även den tuffaste 
sjöbjörn vitamin D ur burk under vinterhalvåret. 

Denna Minisunprodukt kan tas också mellan mål
tiderna, eftersom vitaminet är upplöst i olivolja för 

att effektivera upptaget. Vitamin D fungerar på annat 
vis än andra vitaminer, och därför måste också män 

se till att ta åtminstone detta vitamin i form av tillskott. 
Kosttillskott. 
> Minisun D3 Oliiviöljy 50 µg 200 kaps.

MÄNNISKAN HAR en andra hjärna inne
boende i sitt tarmsystem. Enligt studier är 
tarmhälsan av central betydelse för hela 
människans välmående. Ta väl hand om 
din tarm varje dag! Rela tabs är en produkt 
som undersökts i kliniska studier. Innehåller 
Lactobacillus reuteri Protectis®mjölksyre
bakterier i en form som lämpar sig för 
dagligt bruk. En tuggtablett om dagen räcker 
till. Fyra olika smaker garanterar att alla kan 
hitta sin egen favorit. Kosttillskott. 
> Rela Tabs 90 tabl. 

OM GRÖNSAKER och frukt inte är din 
melodi, ska du se till ett tillräckligt intag av 
vitamin C på något annat vis. Detta vitamin 
behövs bl.a. för bildningen av kollagen, för 
upptaget av järn och för upprätthållandet av 
ett normalt immunförsvar. Mängden vitamin som 
tas upp ur de långtidsverkande Multivita Ascorbin 
Longtabletterna är större än då man använder van
liga tabletter. På så vis får kroppen alltså tillgång till mer 
av anti oxidanten vitamin C. Kosttillskott. 
> Multivita Ascorbin Long 200 depottabl. 

4  X  E X T R A  O R K  F Ö R  M A N N E Nsamlar på lager. Det kommer att kräva en lång tid 
 innan evolutionen förändrat våra kroppar så att de är 
bättre anpassade till ett liv i överflöd.

Enligt kostrekommendationerna ska högst 10 % av 
den dagliga födan för en vuxen person i lätt kontorsar-
bete utgöras av socker. Detta innebär 50 g, eller 20 bitar, 
socker. Då man tar sig en titt på näringsdeklarationerna 
för vanliga livsmedel, kan man snabbt konstatera att det 
är verkligt svårt att hålla sig inom ramarna för denna re-
kommendation. Redan 2 dl vanlig lättmjölk ger nästan 
10 g socker, och motsvarande mängd äppeljuice är ännu 
värre med en dubbelt så stor sockermängd på 22 g. Van-
lig bäryoghurt, olika typer av mysli, och mellanmålskvarg 
för barn är verkliga sockerbomber. Vilket automatiskt 
väcker en fråga om varför exempelvis yoghurt och kvarg 
måste sockras så mycket? Idag är vi många som hell-
re skulle äta mer naturliga, mindre sockrade produkter. 
Vanlig frukt innehåller naturligtvis också mycket socker, 
men frukt ger oss även nyttiga och viktiga fibrer och vita-
miner, så intaget av frukt behöver inte begränsas.

Ut på länk med kompis
Motionsstarten har verkligen varit motig. Stressiga ar-
betsdagar gör att det är svårt att finna något lagom ögon-
blick för motionen. Tillsammans med någon vän skulle 
det hela kännas betydligt skojigare, eftersom en prome-
nad eller joggingtur tillsammans med någon kompis in-
te skulle kännas som en prestation på samma sätt. Den 
vinter vi nu småningom börjar lägga bakom oss har däre-
mot erbjudit gott om snöröjningsjobb minsann. Skottan-
det har lätt krävt 2–3 timmar per dag, och ibland närapå 
det dubbla, då snön bara fortsatt att vräka ner. Jag har 
också skaffat en motionsapparat till hemmet för att för-
bättra grundkonditionen. Men steget upp på den har vi-
sat sig vara långt och stort. Nu börjar det absolut bli dags 
att kliva upp, sätta igång och glömma bort alla svepskäl 
och undanflykter. Motionen har alltså ännu inte blivit till 
en naturlig del av min vardag, men hälften av övervikten 
har ändå gett med sig. Om jag kunde finna någon annan 
i motsvarande situation inom området där vi bor, skul-
le säkert promenaderna och joggingrundorna också lätt 
komma igång. Få se! P

HUR MYCKET SOCKER  
INNEHÅLLER DESSA? 
> LÄTTMJÖLK, 2 dl: 9,6 g
> ÄPPELJUICE, 2 dl: 22 g
> COCA-COLA, 2 dl: 21 g 
> BÄRYOGHURT, 2 dl: 24 g 
> MANNAFRUTTI, 1 bägare: 21 g 
> CRUNCHY MYSLI MED BÄR OCH YOGHURT, 100 g: 23 g
> MJÖLKCHOKLAD, 50 g: 25 g 
> LÖSGODIS, 150 g: 88 g
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Marimiina Pykälistö Bilder Shutterstock

Dessa barn hade också 
en mindre tendens till 
övervikt än de andra.

F ärska studieresultat, som publice
rats i den kanadensiska vetenskap
liga tidskriften Canadian Medical 
Association Journal, visar på en ten

dens till att ett veckovis återkommande bruk 
av desinficerande produkter i hemmen kan 
förändra barnens tarmflora och på så vis främ
ja uppkomsten av övervikt och diabetes typ 2.

En grupp kanadensiska forskare blev in
tresserade av att undersöka barnens exposi
tion för olika rengöringsmedel i hemmen. De 
gick in för att titta närmare på tre olika kate
gorier: desinficerande produkter för avlägs
nande av virus och bakterier, produkter för 
att ta bort smuts, och rengöringsmedel till
verkade av ekologiska, naturliga råvaror. Stu
diepopulationen utgjordes av 757 spädbarn, 
som vid tidpunkten för studien var 3–4 må
nader gamla. Forskarna kontrollerade späd
barnens tarmflora i utgångsläget, och däref
ter då barnen fyllt 1 samt 3 år.

Studieresultaten är häpnadsväckande. De 
barn, i vars familjer man använt desinficeran
de produkter minst två gånger per vecka, ha
de en klart större risk för övervikt än  andra 
barn i samma ålder. Forskarna misstänker 
att orsaken till detta är de Lachnospiraceae
bakterier man funnit i tarmfloran hos dessa 
barn. Dessa bakterier har i många samman
hang kopplats samman med såväl övervikt 
som typ 2diabetes.

Forskarna observerade också att de barn, 
i vars familjer man använt ekologiska ren
göringsmedel, hade en annorlunda bakte
rieflora än de övriga barnen. Dessa barn ha
de också en mindre tendens till övervikt än 
de  andra. En medlem i forskningsgruppen, 
 Anita Kozyrskyi, varnar ändå för att dra all
deles för snabba slutsatser av dessa resul

”Kom ihåg att skydda huden mot vårsolen. Snön reflekterar solens 
strålar, vilket gör dem mycket kraftiga trots att sommarvärmen 
ännu ligger långt fram i tiden. Särskilt den med känslig hud ska 

använda krämer med rejält tilltagna skyddsfaktorer. ”

Desinficerande produkter och 
barnens övervikt

tat. Såväl mat som levnadsvanor i övrigt kan 
också vara annorlunda hos de familjer som 
väljer ekologiska rengöringsmedel. Därför 
kan det tänkas att rengöringsmedlen inte är 
den enda faktor som inverkat på resultaten. 
Mer forskning krävs, men å andra sidan ger 
resultaten en antydan om vilken inverkan 
desinficerande rengöringsmedel kan ha sär
skilt på utvecklingen av bakteriefloran hos 
riktigt små spädbarn, och om att tarmfloran 
har ett tydligt samband med uppkomsten av 
metabola syndrom.

Källa: www.doctissimo.fr den 18.9.2018
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DE VUXNAS  
MATVANOR TÅL FORT- 
FARANDE FÖRBÄTTRAS
I RESULTATEN från FinnRavinto 2017-studien, som 
leddes av Institutet för hälsa och välfärd, konstate-
ras att de vuxna finländarnas matvanor ännu inte 
uppnår rekommendationerna. Såväl kvinnor som 
män äter fortfarande för litet grönsaker, bär och 
frukter, och upp till var femte får i sig alldeles för 
litet vitaminer via födan.

Trots att vi under de senaste åren minskat vår 
köttkonsumtion, äter vi fortfarande för mycket 
rött och processat kött i Finland. Enligt rekom-
mendationerna ska man äta högst 500 g kött-

produkter per vecka. Så pass mycket som 79 % 
av männen 26 % av kvinnorna överskred denna 
rekommendation.

Enligt FinnRavinto 2017 följer kvinnorna 
överlag en bättre kost än männen, men även 
kvinnorna har mycket att bättra på. Endast 
en fjärdedel av de finländska kvinnorna äter 
tillräckligt grönsaker, bär och frukter varje dag. 
Hos männen ligger motsvarande andel nere i 
14 %, d.v.s. långt från målet.

Männens största stötestenar utgörs av ett 
rikligt intag av fetter, särskilt då mättade fetter, 

och av ett överdrivet bruk av salt. Enligt studien 
ligger däremot kvinnornas svagheter främst i 
kolhydrathaltiga rätter. Kvinnorna får dock i sig mer 
viktiga kostfibrer, A-, C- och E-vitaminer, folat, ka-
lium och magnesium än männen. Dessutom ingår 
mer hälsosamma födoämnen, såsom grönsaker, 
bär, frukter, bönväxter, frön och nötter, i kvinnornas 
kost än i männens. Männens föda består främst av 
kött, köttprodukter, fetter och säd.

Studien avslöjar hur viktigt det är med infor-
mation och kunskap om kost och hälsa. Även om 
stora kliv mot det bättre redan tagits, finns 
ännu en hel del jobb kvar att göra innan 
våra finländska matvanor kommer upp i 
rekommendationerna. P

Källa: www.mediuutiset.fi 9.1.2019 
https://www.mediuutiset.fi/uutiset/
aikuisten-ruokavalio-on-kaukana-su-
ositeltavasta-miesten-ja-naisten-ruo-
kavaliot-eroavat-yha-enemman-toi-
sistaan/41a10d12-587e-445d-9b04-434d5
0c6300e
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Från ditt apotek. 
Marknadsförs av ratiopharm Oy.

AUUUUUUUUU
AUUUUUUUUU
AUUUUUUUUU
AUUUUUUU
Behändig smärtlindring.

Citronsmak. 
Kan tas utan vätska.

ibuxin 400 mg pulver (ibuprofen). Avsett för symtomatisk korttidsbe-
handling av lindrig eller måttlig smärta och feber. Verkande ämne är 
ibuprofen. Lämpar sig för vuxna och barn från 12 år uppåt med en vikt 
på minst 40 kg. Kontakta din läkare ifall du lider av mag- eller tjock-
tarmssår eller om du är gravid. Ett receptfritt läkemedel. Läs bipackse-
deln före använding. Baserad på produktresumeén daterad 4.7.2016. 
FI/POTC/18/0002/1/18



ERBJUDANDEN
I MARS

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

Bethover hintoja muutettu

IcePower kylgel  
150 ml
En läkemedelsfri kylgel för 
snabb lindring av smärta, 
inflammation och svullnad.

Novanight  
30 kaps.
Preparat med trippeleffekt. 
Förkortar insomningstiden 
och hjälper dig att sova lugnt 
hela natten.

Rela Tipat + D   
10 ml
Mjölksyrebakterie- och vita-
min D-preparat för en nöjd 
mage och en tryggad tillgång 
på vitamin D hos spädbarn.

Multi-tabs Family  
190 tabl.
Ett mångsidigt multivitamin- 
och mineralämnespreparat 
för vuxna och barn över 7 år.

Ophtim Eye Hydra 
eller Forte ögon- 
droppar 20 x 0,5 ml
Ögonvänliga, återfuktande 
och skyddande droppar för 
torra ögon. Lämpar sig  
både för dag- och nattbruk.

CeraVe Moisturising 
Cream 177 ml
Återfuktande specialkräm för 
ansikte och kropp. Förstärker 
hudens försvarsbarriär.  
För hela familjen. 

Idoform Caps  
100 kaps.
Effektivt mjölksyrebakterie-
preparat som är lätt att svälja. 
För dagligt bruk. 

Helein Strong  
Biotin+ 60 tabl.
En stark biotinprodukt  
som stöd för hudens,  
naglarnas och hårets  
förnyelse och tillväxt.

Calsorin eller Puru Calsorin 
D3 500 mg + 20 µg  
100 tabl./tuggtabl.
Svälj- eller tuggbara tabletter med 
kalcium och vitamin D - ämnen som  
är viktiga för en stark benstomme.

Betolvex 1 mg  
150 tabl.
Vitamin B12-preparat som  
stöd för minnet, en normal 
psykologisk funktion och  
nervsystemets normala  
funktion.

Sebamed tvättlösning 
Face & Body eller  
Olive Face & Body  
1000 ml i påfyllningspåse
Dryg tvättlösning för dagligt bruk. 
Upprätthåller hudens fuktbalans.

Minisun Metsämansikka 
eller Villivadelma D3  
20 µg 200 tuggtabl.
D-vitamintabletter för hela  
familjen. Med naturlig bärsmak. 

Sp
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APOTEKETS

Kom och se våra 
erbjudanden 
på apoteket.

Vintern går småningom över mot vår, och plöts-
ligt blickar åter det där bleka, livlösa spöket 
emot oss då vi ser oss i spegeln. Hur ska man 
lyckas återuppliva huden efter vinterns mörker 

och påfrestelser?
Basen för all hudvård ligger i rutiner och regelbun-

den omvårdnad. Rengöring och återfuktande produkter 
är allra viktigast. Dessa kan fyllas på med olika typer av 
peeling eller ansiktsmasker då och då. Du är själv den 
främsta experten på din egen hud, och känner till dess 
egenskaper. Pröva dig fram och prova helt fördomsfritt 
på nya produkter eller hudvårdsserier. Vem vet, du kan-
ske finner någon ny favorit? Om du länge använt någon 
viss produkt eller hudvårdsserie och gärna skulle vilja 
pröva på något motsvarande alternativ, lönar det sig att 
diskutera saken med apotekspersonalen. En farmaceut 
eller kosmetolog på apoteket kan föreslå produkter som 
passar just din hudtyp, och av vissa produkter finns även 
små gratis provförpackningar att få.

Många finländare säger sig ha en känslig hud. Detta är 
dock ingen särskild hudtyp, utan såväl en fet som en torr 
hy kan vara känslig. Egenskaper som förknippas med en 
känslig hud är exempelvis klåda, hudrodnad eller en åt-
stramande känsla. Oberoende av om din hud är känslig 
eller ej, lönar det sig alltid att satsa på goda fukttillföran-
de produkter som sugs upp väl och håller huden mjuk 
och skön under hela dagen. A-Dermas produkter med 
Rhealba® -havre är exempelvis mycket väl lämpade för 
en reaktiv hud med tendens till hudrodnad. 

Var snäll mot ditt ansikte

ACOS DAG- och nattkrämer för normal- och blandhy 
sugs snabbt upp i huden.  Dagkrämen tillför lång-

varig fukt på djupet. Effekten bibehålls under hela 
dagen, och krämen dämpar även hudens eventuella 

 glansighet. Lämpar sig väl under makeupen.
Den effektivt återfuktande nattkrämen gör 

huden klarare och mjukare, och ger den ett 
friskare utseende. Bägge krämerna är oparfy-
merade.
> ACO Face Moisturising  

Day eller Night Cream 50 ml

KRÄMER FÖR daglig vård och skydd av torr, känslig 
och reaktiv hud. Utvecklade för att minimera risken 
för allergiska reaktioner. Finns i en fetare och lättare 
variant. Krämerna sugs upp fort och tillför huden 
långvarig fukt utan att lämna en kladdig yta. 
Fria från parabener, parfymer, alkohol 
och färgämnen.
> A-Derma Rheacalm Rich eller Light 
Soothing Cream 40 ml

E R B J U DA N D E  I  M A R S E R B J U DA N D E  I  A P R I L

Hudnytt! Anne Stolt Bilder Shutterstock, tillverkarna

Erbjudandet är i kraft i april 2019. Erbjudandet är i kraft i mars 2019. 

-20 % -20 %



Bethover hintoja muutettu

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

Bepanthen  
Anti-Exem Creme  
50 g
Kortisonfri kräm för behandling 
av irriterad och kliande hud. 
Lämpar sig för hela familjen.

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

Rela Tabs med  
jordgubbs-, äppel- 
eller citronsmak  
30 + 10 tuggtabl.
Välsmakande mjölksyrebak-
teriepreparat i förebyggande 
syfte mot magbesvär. För hela 
familjen.

Nasolin A-vitamin 
nässpray  
10 ml
Långvarigt fukttillförande 
och vårdande nässpray för 
torra nässlemhinnor.  
Fr.o.m. 1 år.

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

Avène Cicalfate  
Hand Cream 100 ml
En effektivt skyddande och 
vårdande handkräm för  
ytterst torr och irriterad hud 
med tendens till sprickor. 

Bethover B12 eller  
Bethover B12 + Fooli-
happo 150+20 tabl.
Sugtabletter med bärsmak som 
tryggar det dagliga behovet av 
vitamin B12, eller både behovet  
av B12 och folsyra; fungerar även 
som stöd för minnet.

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

Melatoniini Extra Vahva 
ratiopharm 1,9 mg  
100 tabl. 
Ett starkt melatoninpreparat för 
en kortare insomningstid och 
lindrande av individuella besvär 
vid jetlag.

Youtuel Classic eller 
Pharma tandkräm  
50 ml
Blekande tandkrämer som 
skonsamt avlägsnar mörka 
missfärgningar utan att skada 
tandemaljen.

Synomax Nivelgeeli 
100 ml
Gel som lindrar ledsmärta, 
-svullnad och -inflammation. 
Sugs upp väl. Behaglig att 
använda. 

Spara sidan

ERBJUDANDEN
I APRIL

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

APOTEKETS

Kom och se våra 
erbjudanden 
på apoteket.


