
Kylmägeeli ratiopharm 150 ml
Kylmägeeli lihas- ja nivelkivun  

sekä turvotuksen lievitykseen. 
Tarjous voimassa 2019 elokuun loppuun, tai niin kauan kuin tarjouserää riittää.

6,95
(norm. 8,70 €, 46,33 €/l)

HUOMASITKO TARJOUKSEMME? 
KÄÄNNÄ LEHTI JA KURKKAA KANNEN ALLE.

ERIKOIS-
TARJOUS

7 X NIVELKIPUUN 
HELPOTUSTATESTISSÄ 2  

RASVAISEN  
IHON PUTSARIA

N Ä I N  H O I DAT
U R H E I LU VA M M AT

R AT KO 
R I S T I K KO

JANOTTAAKO?
  ›  M I TÄ  VA L I TA  J U O M A K S I  K U U M A L L A? 

›  TÄ R K E ÄT  E L E K T RO LY Y T I T

›  M YÖ S  R AV I N N O L L A  O N  VA I K U T U STA

Voita  
50 euron  

lahjakortti
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Olemme myös Facebookissa!

Kliinisesti todistettu hoito kuiville, karheille 
ja halkeileville kantapäille. 

SOPII MYÖS 
DIABEETIKOILLE.

Flexitol Heel Balm
kantapääbalsami 56 g

Tarjous voimassa 
1.7.-31.8.2019

www.flexitol.fiNÄKYVIÄ TULOKSIA 1 PÄIVÄSSÄ

8,80 € 
(norm. 10,70 €)

Flexitol_Teerijärven_apteekki_210x91mm.indd   1 22.5.2019   13.20.46

Alavetelin apteekki
Avoinna ma–pe klo 9–17  

Osoite: Murikantie 7, 68410 Alaveteli
Puh. 06 222 5888

www.teerijarvenapteekki.fi 

Vesi vanhin voitehista

V esi, tuo elämän eliksiiri on 
itsestäänselvyys, jonka suu-
rempaa merkitystä harvoin 
tulee pohdittua. Ilman vet-

tä ja sen erikoislaatuisia ominaisuuk-
sia elämä ei olisi nykymuodossaan mah-
dollinen. Miksi vedestä kannattaa pu-
hua etenkin näin kesäaikaan? Juomisen 
tärkeys helposti unohtuu, ja kesähel-
teillä seuraukset voivat olla ikävät. Ve-
si on oiva janojuoma, mutta voimakkaan 
hikoilun aikaan elektrolyyttejä sisältävä ki-
vennäisvesi on usein tätäkin parempi vaih-
toehto. 

Kesällä ja varsinkin lomalla sattuu ja ta-
pahtuu, joskus myös niitä harmillisia tapa-
turmiakin. Ulkoilmaelämä ja lisääntynyt 
fyysinen aktiivisuus näkyvät erilaisten ur-

heiluvammojen ja haavojen määrissä selke-
ästi juuri kesäaikaan. Jos haaveri kuitenkin 
yllättää, viipymättä annettu ensihoito no-
peuttaa urheiluvammojen ja haavojen pa-
ranemista. Lue urheiluvammojen ja haa-
vojen hoitoon liittyvät yksityiskohtaiset 
hoitovinkit lehden jutuista, niin voit täy-
dentää mökin lääkekaappia muutamalla 
täsmätuotteella. 

Osaatko olla lomalla oikeasti tuijotta-
matta puhelinta ja sähköpostia vähän vä-
liä? Moni ei enää osaa. Työstä irrottautu-
minen ja rentoutumisen taito ovat unoh-
tuneet sosiaalisten suhteiden ja läsnäolon 
kustannuksella. Kimblen tai monopolin 
seurassa vietetty kesäilta on kokeilemisen 
arvoinen ja varmasti koko perheelle mie-
luinen ajanviete.

Teerijärven ja Alavetelin apteekin koko henkilökunta

Teerijärven apteekki
Avoinna ma–pe klo 9–17, la klo 9–13,

su ja juhlapyhinä suljettu  
Osoite: Eteläinen Teerijärventie 13 

68700  Teerijärvi
Puh. 06 867 5020

Huoletonta kesää toivottaen

Leikkaa tarjoukset talteen!
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Sisällys

PA L STAT

06  Huh, hellettä!
 Keho tarvitsee vettä, ravintoa ja  
 erityisesti tiettyjä mineraaleja.

12 7 x nivelkipuun   
 helpotusta
  Liike on lääkettä nivelille, mutta 

nivelkipu vaikeuttaa liikkumista. 
Kipu pitää hoitaa pois.

05   Ajassa
11 Uutta
21  Ristikko - vastaa ja voita!
24  Kaiken ikää
24 Ristikon 3/19 vastaus
27 60+ palsta
32 Maailmalta
34 Iholla nyt!

16   5 x hoida haavaa 
huolella

  Kokosimme ohjeet, miten hoidat  
kesän ikäviä haavoja ja  
ihovaurioita.

18  Auts, itikka pisti!
 Vinkit puremien ennaltaehkäisyyn  
 ja hoitoon.

20  Back to school
 Kouluun palaaminen voi jännittää  
 ja laittaa itsetunnon koville.   
 Tärkeimmät vinkit syksyyn.

22  Veikö helle unet?
  Keskikesällä moni apteekin asia-

kas  kaipaa neuvoja uniongelmiin.

28  Hoida kipu oikein
 Oikea ensiapu pelastaa urheilu- 

 vamman jälkeen paljon.

Toimitus
Julkaisija Puremo Oy

Kustantaja Maxel Pharma Oy

Vastaava päätoimittaja,  
ilmoitusmyynti 

Kim Nummila, puh. 040 508 3398 
kim.nummila@laatuapteekit.fi

Päätoimittaja 
Anne Stolt, puh. 040 529 2483 

anne.stolt@puremo.fi

Art Director 
Josefina Hatara 
(äitiyslomalla)

Marika Slade

Toimittajat Virve Järvinen,  
Liisa Kuittinen, Marimiina Pykälistö 

ja Pauliina Rasi 

Toimituksen assistentti  
Betty Stolt

Käännökset Nina Nummila

Repro Tuukka Palmio

Paino Forssaprint

Kansi: Shutterstock

Laatuapteekit- 
ketjun asiakas-

lehden seuraava 
numero ilmestyy 

28.8.2019.

OTA TALTEEN
HEINÄ- JA  
ELOKUUN  

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

Kipugeeli iholle
venähdysten ja 
nyrjähdysten 
paikallishoitoon.

Buranagel 50 mg/g  iholle levitettävä ibuprofeenigeeli paikallisen kivun oireenmukaiseen hoitoon hyvänlaatuisissa vam-
moissa, kuten ylä- tai alaraajojen venähdykset, nyrjähdykset ja ruhjeet. Aikuisille ja yli 14-vuotiaille. Levitetään 4–10 cm geeliä  
kipualueelle, 3 kertaa päivässä, enintään 5 vuorokauden ajan. Ei raskauden viimeisellä kolmanneksella eikä rikkoutuneelle iholle. 
Varo geelin joutumista silmiin tai limakalvoille. Haittavaikutukset yleensä iho-oireita, lopeta käyttö, jos ilmenee ihoreaktioita. 
Neuvottele käytöstä lääkärin kanssa, jos oireet pitkittyvät, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat maha- tai pohju-

kaissuolihaavaa tai sinulla on verenvuototaipumus. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pakkauskoot: 50 g ja 100 g.
burana.fi

SPOTLESS 
unohda finnit ja epäpuhdas iho!
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O
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ACO SPOTLESS  
-TUOTTEET

-20 %
Tarjous voimassa  

elokUun ajan.

Tehokkaat tuotteet finnien  
ja epäpuhtaan ihon hoitoon

ACO Acne Skin Treatment Cream on lääkinnällinen laite.  
Lue pakkausseloste huolellisesti ennen käyttöä. Perrigo Suomi Oy / acospotless.fi

 45824_Perrigo_Spotless_materiaalit_210x91_FIN.indd   1 3.06.2019   16.10

Muutoksia elämäntapaan

Ajassa Anne Stolt Kuva Shutterstock

OLLAAN HILJAA.
Vanha sanonta sanoo, että ennen 
kuin puhut, mieti onko se ystäväl-

listä, tarpeellista ja totta. Toinen 
viisaus sanoo, että meillä on 

syystäkin kaksi korvaa ja yksi suu. 
Kuuntelemisen taitoa kannattaa 
harjoitella, antaa toisen tulla ai-

dosti kuulluksi. Hiljaisuus ja vaikka 
vain luonnon äänien kuuntelemi-

nen rauhoittaa mieltä. P

MALLIA LAPSISTA.
Lapsi suhtautuu kaikkeen neut-

raalilla asenteella, hän ei tuomitse 
etukäteen tai lokeroi. Aikuisenkin 

on hyvä välillä asennoitua lap-
senmielellä tilanteisiin. Ei miettiä, 

miksi tai mitä sen jälkeen, vaan 
ottaa tapahtumat ja ihmiset 

innostuneen avoimesti vastaan, 
kaikkia aisteja käyttäen. Lapsen 
työtä on leikkiminen, mutta se 
sopii myös aikuisille. Pihaleikit 
tuovat vireyttä, kuntoa ja iloa.

PÄIVÄN LUKUHETKI.
Lukeminen itsessään on terveys-
teko itselle. Se vie meidät myös 

tehokkaasti pois arjen kiireestä ja 
huolista. Valittavana on lehti, kirja tai 
äänikirja ja laji voi olla vaikka uutiset, 
tarinat, elämänkerrat, jännitys, tieto 

tai romantiikka. Jos silmät väsyvät 
tai lukeminen tuottaa vaikeuksia, on 

äänikirja hyvä vaihtoehto.

DIGITAL DETOX.
Internetin sisältöjen selaaminen 

puhelimella on nykyään suosituin 
ajanviete. Siksi ennustetaankin 

suurimmaksi digitaalisuuden 
trendiksi detoxia, löytää ta-

sapaino onlinen ja offlinen vä-
lillä. Tarvitsemmeko kaikkea 
sitä tietoa, mitä selaamme? 

Ja miksi meidän pitäisi kertoa 
muille kaikesta tekemisestäm-

me sanoin ja kuvin eri kanavissa? 

Kesä ja kesäloma saa ihmi-
sen herkästi miettimään, 
mitä kaikkea aikoo silloin 
tehdä tai toisaalta vasta-

kohtaa, että aikoo vaan levätä. 
Suunnitelmallinen loma ei ren-

touta, vaan saa usein stressaantu-
maan, kun todo-lista ei lyhene kuten 
oli suunniteltu. Toisaalta pelkkä le-
pääminen ei tutkitusti virkistä mieltä. 
Vaikka lepoakin tarvitaan, tuntee ihmi-
nen tutkimuksen mukaan olonsa ren-
toutuneeksi ja virkistyneeksi, kun hän 
on saanut teoillaan jotain konkreettis-
ta aikaan. Vaikka saunavihdan. Kuumal-
la kannattaa fyysiset tekemiset ajoittaa 
aamuun tai iltaan ja pitää siestaa tai to-
teuttaa vieressä olevia vinkkejä keskel-
lä päivää.

Lähde: Euromonitor International
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Ottiko viime kesän helteet koville? Valit-
sitko varjon? Muistitko juoda riittäväs-
ti? Moni ei. Silloin, kun lämpömittari hi-
poo 30 C°, eikä loppua näy, veden ja nes-
teytyksen rooli terveyden ja jaksamisen 

kannalta kasvaa merkittävästi. Liian vähäinen veden 
juonti ja niukka syöminen voivat johtaa kehon kui-
vumiseen ja keholle erittäin tärkeiden elektrolyyttien 
puutokseen ja epätasapainoon. Tämä voi pahimmil-
laan johtaa sairaalareissuun. 

Helteen haitat
Helle – niin ihana asia kuin se onkin – on keholle iso 
rasitus. Pitkään jatkuessaan se rasittaa sydän- ja ve-
renkiertoelimistöä, kehon neste- ja elektrolyyttita-
sapainoa ja lopulta munuaisia, jotka kaikki yrittävät 
ylläpitää keholle optimaalista noin 37 asteen 
lämpötilaa. Erityisen haitallista helle on 
toipilaille ja vanhuksille, joiden keho 
ei siedä helteen aiheuttamaa rasi-
tusta terveen aikuisen tavoin. 
Myös vauvoille ja pienille lap-
sille helteestä on haittaa, sillä 
heidän lämmönsäätelykykyn-
sä ei ole vielä täysin kehittynyt. 

Keho reagoi helteeseen mo-
nilla tavoin. Terve keho puskee 
liiallista kuumuutta ulos hikoile-
malla ja poistamalla nesteitä. Sil-
loin, kun kuumuus on keholle sietä-
mätöntä, sen lämmönsäätelymekanismi 
häiriintyy. Tämä voi johtua yksinkertaisesti siitä, et-
tä nesteitä on poistunut liikaa, ja niiden mukana on 
menetetty keholle tärkeitä mineraaleja, kuten kaliu-
mia, natriumia, magnesiumia ja kalsiumia. Nämä vas-
taavat kehon elektrolyyttitasapainosta, joka on vält-
tämätön kehon lähes kaikkien toimintojen turvaa-
miseksi. Elektrolyyttitasapainon häiriöt voivat näkyä 

muun muassa sydän- ja verenkiertojärjestelmän toi-
mintahäiriöinä, ravinnon imeytymisen ja kuona-ai-
neiden poiston ongelmina, hermostollisina oireina 
sekä energiantuotannon ja lihasten toiminnan häi-
riöinä. Tyypillisiä lämmönsäätelymekanismin häiriö-
tiloja, niin sanottuja lämpösairauksia ovat mm. aurin-
gonpistos, lämpöuupuminen, lämpöhalvaus ja kehon 
kuivuminen. Näille kaikille yhteistä on monenlaisten 
oireiden kirjo, joista yleisimpiä ovat päänsärky ja pa-
hoinvointi, uupumus, verenpaineen ja sydämen syk-
keen muutokset sekä lihaskrampit ja suonenvedot. 

Monenlaisia lämpösairauksia
Tyypillinen runsaasta auringossa oleilusta aiheutuva 
sairaus on auringonpistos. Se johtuu suorasta päähän 
kohdistuvasta lämpösäteilystä, joka ärsyttää keskus-

hermostoa. Auringonpistoksen saanut saattaa 
oksentaa, ja muita oireita ovat huima-

us, heikotus ja ärtyneisyys. Erityises-
ti pienet lapset ovat herkkiä aurin-

gonpistokselle, ja heille tärkein 
helleasuste on hattu. Auringon-
pistoksen iskiessä on siirryttävä 
välittömästi varjoon, lepuutet-
tava päätä kohoasennossa ja vii-
lennettävä päätä otsalle laitetta-

valla kylmällä kääreellä. 
Lämpöuupumus on astetta va-

kavampi sairaus. Se kehittyy vähi-
tellen neste- ja elektrolyyttivajauksen 

seurauksena. Se oireilee auringonpistosoi-
reiden lisäksi voimakkaana janontunteena ja hikoilu-
na sekä viileänä ja nihkeänä ihona. Lämpöuupumuk-
seen liittyy usein fyysinen rasitus ja niukka nestey-
tys. Se helpottaa useimmiten kehon viilennyksellä 
suihkun, varjon ja vaatteiden vähentämisen ansiosta. 
Myös veden ja elektrolyyttejä sisältävien nesteiden 
runsas juonti auttaa.  

HUH, HELLETTÄ!
Kesän helteillä ei pelkkä vedenjuonti riitä. 
Keho tarvitsee myös ravintoa ja erityisesti 
tiettyjä mineraaleja, jotta sen monesta 
toiminnosta vastaava elektrolyyttitasapaino 
pysyy yllä.

Marimiina Pykälistö 
Kuvat Shutterstock

Helle – 
niin ihana asia kuin   

se onkin – on keholle 
iso rasitus.
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Lämpöhalvaus on helteen aiheuttamis-
ta sairauksista vakavin, ja vaatii aina väli-
töntä sairaalahoitoa. Lämpöhalvauksessa 
keho ei pysty poistamaan liiallista lämpöä. 
Hikoilu loppuu, ja kehon lämpötila nouse 
yli 40 asteeseen. Oireina saattaa edellisten 
lisäksi olla tajunnantason häiriintymistä, 
kouristelua, hengitysvaikeuksia ja myös 
rintakipua. Ensiapuhoitona auttaa kehon 
viilentäminen kasvoille, niskaan, kainaloi-
hin ja nivusiin laitettavilla kylmäkääreillä 
ja kehon suihkuttelulla. Kylmän veden an-
taminen, edes pieninä kulauksina, auttaa 
myös. Nestettä poistavia juomia sekä sär-
kylääkkeitä on ehdottomasti vältettävä. 

Kehon kuivuminen on sen sijaan vaa-
rattomin ja tyypillinen lämpösairaus. Ta-
vanomaisesti kehon kuivumisesta pu-
hutaan oksennustaudin ja ripulin yhtey-
dessä, mutta keho kuivuu helposti myös 
pitkään jatkuneissa helteissä. Sen ensim-
mäinen hälytysmerkki on janon tunne. 

Jano viestii siitä, että keho tarvitsee 
nesteitä poistaakseen liiallista lämpöä. 
Kuivuminen voi johtua myös siitä, että ke-
hossa on liian vähän sille tärkeitä mine-

Hellepäivän ABC
•  Käytä löysiä ja kevyitä vaatteita, 

jotka mahdollistavat hikoilun

•  Käytä hattua ja suojaa erityisesti 
niska huivilla tai lierihatulla

•  Pysy varjossa ja vältä turhaa rasitusta

•  Juo runsaasti, vaikkei janottaisi, ja 
muista syödä säännöllisesti

•  Vältä kahvia, teetä, kofeiinipitoisia 
energiajuomia ja alkoholia

•  Viilennä kehoa suihkulla, kosteute-
tuilla pyyhkeillä ja kosteutussuihkeil-
la – muista myös intiimialueet

•  Pidä huoneilma viileänä verhoilla, 
läpivedolla ja tuulettimilla.

raaleja. Niitä poistaa hikoilun lisäksi myös 
nesteitä poistavat juomat ja lääkkeet sekä 
paradoksaalisesti liiallinen veden juonti. 
Se nimittäin nesteytyksen ohella laimen-
taa osaltaan elimistön tärkeitä mineraale-
ja ja voi siten aiheuttaa elektrolyyttitasa-
painohäiriöitä. 

Aseet helteeseen
Veden juonnissakin on siten muistettava 
kohtuus. Tavanomaisesti aikuiselle riit-
tää keskimäärin kaksi litraa, lapselle puo-
litoista. Noin puolet tarvittavasti vedes-
tä saadaan ravinnosta, ja loput on juotava 
– mieluiten pieninä määrinä pitkin päi-
vää. Helteellä tarvittavan nesteen mää-
rä lisääntyy hiukan, ja hanaveden ohel-
la kannattaa suosia mineraaleja sisältäviä 
kivennäisvesiä sekä niin sanottuja elekt-
rolyyttiliuoksia. Näistä keho saa sekä tar-
vitsemansa nesteytyksen että tärkeät mi-
neraalit. Erinomaisia kehon nestepitoi-
suuden lisääjiä ovat myös nestepitoiset 
ruuat, kuten hedelmät ja kasvikset. Ei ole 
sattumaa, että helleaikaan näiden tarjonta 
on huipussaan. 

VATSA 
KOVALLA? Ummetus on yksilöllisesti 

hoidettavissa
Jokainen vatsa on erilainen ja 
toimii omalla tavallaan. Kun yhden 
vatsa toimii kellon tarkkuudella, 
toisella vatsa jumittaa aika ajoin. 
Siksi ummetusta kannattaa hoitaa 
yksilöllisesti.

LAXOBERON® on helppo annostella 
yksilöllisesti juuri sinun vatsallesi 
sopivasti. Valitse neutraalinmakuiset 
tipat tai pienet helposti nieltävät 
kapselit. Ota LAXOBERON® illalla, 
vatsasi toimii aamulla.

LAXOBERON® ummetukseen. Vaikuttava aine natriumpikosulfaatti. Yli viikon jatkuvassa käytössä, alle 12-vuotiaille 
ja raskauden aikana vain lääkärin ohjeen mukaan. Ummetuksen pitkittyessä tulee sen syyt selvittää. Tutustu huolella 
pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Sanofi  Oy. SAFI.DULC12.19.03.0143 04/2019

Jokainen vatsa on erilainen ja 
toimii omalla tavallaan. Kun yhden 
vatsa toimii kellon tarkkuudella, 
toisella vatsa jumittaa aika ajoin. 
Siksi ummetusta kannattaa hoitaa 

 on helppo annostella 
yksilöllisesti juuri sinun vatsallesi 
sopivasti. Valitse neutraalinmakuiset 
tipat tai pienet helposti nieltävät 

 illalla, 

 ummetukseen. Vaikuttava aine natriumpikosulfaatti. Yli viikon jatkuvassa käytössä, alle 12-vuotiaille 

loin, kun sisälämpötila hipoo hellerajaa, 
kannattaa kehoa viilentää suihkuilla ja 
kosteutetuilla pyyhkeillä. Myös näppärät 
kosteussuihkeet auttavat viilentämään 
helteen kuumentamaa ihoa. P

HUOMIOI HELTEELLÄ lääkkeiden mahdolliset 
yhteisvaikutukset. Muun muassa verenpai-
nelääkkeiden teho voi lisääntyä silloin, kun ei 
juoda tai syödä säännöllisesti. Tämä voi johtaa 
verenpaineen liialliseen laskuun ja muun 
muassa huimaukseen. Monissa verenpai-
nelääkkeissä on mukana myös diureetti, joka 
lisää nimensä mukaisesti nesteen – ja elekt-
rolyyttien – poistumista kehosta, mikä lisää 
hellekaudella huonoa oloa, lihaskramppeja 
ja suonenvetoja sekä verenpaineen laskua 
entisestään. Helteellä nestettä poistavan lääki-
tyksen yhteydessä suositellaan verenpaineen 
säännöllistä mittausta sekä magnesium- ja 
usein myös kaliumvalmisteen käyttöä. 

H E L L E  JA  L Ä Ä K K E E T 

Syöminen on muutoinkin helteellä tär-
keää. Kunnon ruoka antaa keholle mine-
raalien ohella energiaa, jota kuumuuden ja 
hikoilun johdosta kuluu runsaasti. Silloin 
kun ruoka ei maita, pika-apua voi hakea 
sokeripitoisista juomista, tai muutamasta 
suussa sulavasta merisuolakiteestä. Ne ei-
vät kuitenkaan korvaa säännöllisiä, vaikka 
pieniäkin aterioita.  

Nesteytyksen kannalta huonoja ja hel-
teellä vältettäviä juomia sen sijaan ovat 
nesteen eritystä lisäävät juomat, diureetit. 
Näitä ovat mm. alkoholi, joka laajentaa ve-
risuonia, lisää hikoilua ja siten elektrolyyt-
tien poistumista. Myös kofeiinia sisältävät 
juomat, kuten kahvi, tee ja energiajuomat 
vauhdittavat kehon kuivumista. 

Säännöllisen juomisen ja syömisen 
ohella paras ase hellettä vastaan on liial-
lisen auringon välttäminen ja kehon vii-
leänä pitäminen. Helteellä turhaa rasi-
tusta kannattaa välttää, ja pukeutumi-
sessa kannattaa suosia väljiä ja hikoilun 
mahdollistavia vaatteita. Sisätiloissa lä-
piveto viilentää, ja tuulettimilla saa luo-
tua ilmanvaihtoa pieniinkin tiloihin. Sil-

VATSA 
KOVALLA? Ummetus on yksilöllisesti 

hoidettavissa
Jokainen vatsa on erilainen ja 
toimii omalla tavallaan. Kun yhden 
vatsa toimii kellon tarkkuudella, 
toisella vatsa jumittaa aika ajoin. 
Siksi ummetusta kannattaa hoitaa 
yksilöllisesti.

LAXOBERON® on helppo annostella 
yksilöllisesti juuri sinun vatsallesi 
sopivasti. Valitse neutraalinmakuiset 
tipat tai pienet helposti nieltävät 
kapselit. Ota LAXOBERON® illalla, 
vatsasi toimii aamulla.

LAXOBERON® ummetukseen. Vaikuttava aine natriumpikosulfaatti. Yli viikon jatkuvassa käytössä, alle 12-vuotiaille 
ja raskauden aikana vain lääkärin ohjeen mukaan. Ummetuksen pitkittyessä tulee sen syyt selvittää. Tutustu huolella 
pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Sanofi  Oy. SAFI.DULC12.19.03.0143 04/2019

Jokainen vatsa on erilainen ja 
toimii omalla tavallaan. Kun yhden 
vatsa toimii kellon tarkkuudella, 
toisella vatsa jumittaa aika ajoin. 
Siksi ummetusta kannattaa hoitaa 

 on helppo annostella 
yksilöllisesti juuri sinun vatsallesi 
sopivasti. Valitse neutraalinmakuiset 
tipat tai pienet helposti nieltävät 

 illalla, 

 ummetukseen. Vaikuttava aine natriumpikosulfaatti. Yli viikon jatkuvassa käytössä, alle 12-vuotiaille 

HYVINIMEYTYVÄT  
MAGNESIUMVALMISTEET
Tabletti sisältää 150 mg magnesiumia hy-
vinimeytyvässä sitraattimuodossa sekä 2 
mg magnesiumin 
imeytymistä tehos-
tavaa B6-vitamiinia. 
Sitraattimuotoinen 
magnesium imeytyy 
tehokkaasti myös 
vähähappoisessa tai hapottomas-
sa vatsassa. Kaksi vaihtoehtoista 
valmistemuotoa: nieltävät tabletit tai 
purutabletit, joissa kaksi raikasta maku-
variaatiota. Purutabletti on kätevä nauttia 
ilman nestettäkin, esimerkiksi pitkäkestoisen 
urheilusuorituksen aikana. Sopivat myös 
vegaaneille. Ravintolisiä.  > Multivita Magne-
siumsitraatti + B6 90 tabl. tai purutabl.
 
KRAMPPEIHIN JA SUONENVETOIHIN
Crampex on uusi ainutlaatuinen, 
vahva ja turvallinen yhdistelmä 
hyvinimeytyvää magnesiumsit-
raattia ja kliinisesti tutkittua B-
vitamiinikompleksia (B12 – B9 – B6 
– B2 – B1-vitamiinit). Crampexin 
kaksitehoinen koostumus vaikuttaa 
lihaksiston lisäksi hermostoon ja 
tekee siitä näin tehokkaamman kuin 
perinteisesti kramppeihin käytetyt 
pelkät magnesiumvalmisteet. Kaksi 
valmistemuotoa: nieltävä tabletti tai raikas 
juoma. Ravintolisiä.
> Crampex 120 tabl. tai 14 poretabl.
 
ELEKROLYYTTITASAPAINON  
TUKEMISEEN
Glukoosia ja elektrolyyttejä si-
sältävä juoma kehon neste- ja 
suolatasapainon säätelyyn.  Sopii 
etenkin rankan urheilun tai muun 
runsaan hikoilun, kuten kuu-
meen tai helteen aiheuttamaan 
nestevajaukseen, myös ripulin 
aiheuttamaan nestevajeeseen. 
Makuna on raikas sitruuna. 
Ravintolisä. 
 > Nesteytys ratiopharm  
10 poretabl.  

Tarjouksessa  
elokuussa

Tarjouksessa  
heinäkuussa

A P UA  A P T E E K I STA
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ILMOITUS

Mikä tämän ikävän 
tunteen saa aikaiseksi 
hampaisiin ja voiko asialle 
jotain tehdä?

Vihlomisen syynä on usein 
hampaan kaula-aluetta suo-
jaavan ikenen vetäytyminen. 

Kaula-alue on hammasluuta, jota 
hammaskiille ei suojaa. Hammasluus-
sa on pienenpieniä nestettä sisältä-
viä kanavia, jotka johtavat hampaan 
ytimeen. Nesteen liikkuminen näissä 
dentiinikanavissa aistitaan vihlontana. 

Syynä ikenien vetäytymiseen voi 
olla liian kovat puhdistusvälineet, 
puhdistukseen käytetty voima tai ien-
tulehdus, joka tuhoaa ikenien kiinni-
tyskudosta. 

Vihlomisen syynä voi myös olla 
halkeama tai reikä hampaassa.

Laaja-alaisessa vihlonnassa on usein 
syynä narskuttelu tai eroosio. Eroosios-
sa happamat ruoat ja juomat liuotta-
vat hammaskiillettä. Refluksitauti voi 
myös aiheuttaa hammaskiilteen liuke-
nemista. Onneksi apua löytyy!

Käy hammastarkastuksessa selvit-
tämässä ongelman syy.

Kiinnitä huomiota ruokavalioosi
Apteekissa on tarjolla korkealaatuiset 
sekä hellävaraiset tuotteet hampaiden 
pintojen puhdistamiseen. Löydät hyl-
lystä juuri sinulle sopivat tehokkaasti 
vihlontaa poistavat ja hampaita vah-
vistavat hammastahnat ja suuvedet, 
jotka sopivat herkemmällekin suulle.

Vihlooko  
hampaitasi?

GUM® SensiVital®+  
suuvesi

•  Estää vihlontaa ja helpottaa kipua,  
päivittäiseen käyttöön herkille ikenille  
ja hampaille.

•  Purskutellaan 30 s (10-15 ml) aamuin illoin  
hampaidenpesun jälkeen.

•  Mieto koostumus: ei alkoholia,  
ei parabeeneja.

• Fluoria 248 ppm.

• Mieto ja raikas mintun maku.

GUM® SensiVital®+  
vihlontaa vastaan

GUM SensiVital+ on täysin uuden-
lainen sarja vihlontaa vastaan. 
Hammastahnassa  yhdistyvät  
ainutlaatuisella tavalla kaksi  
toimintamekanismia ja suuvesi  
tukee vihlonnan estämistä vielä lisää. 
Sarjan tuotteet eivät sisällä natrium-
lauryylisulfaattia, linalolia, limonee-
neja, alkoholia, parabeeneja eikä  
mikromuoveja.

GUM® SensiVital®+  
hammastahna

•  Ainutlaatuinen koostumus, 
joka helpottaa vihlontaa kahdella 
tavalla.

•  Hydroksiapatiitti ja polymeeri tuk-
kivat ja pinnoittavat hammasluussa 
avoimina olevat pienet kanavat.

•  Kaliumnitraatti RAUHOITTAA vih-
lontaa aistivia herkkiä hermopäitä.

•  Fluori (1450 ppm) ja isomalti tukevat 
kiilteen remineralisaatiota.

•  Sopii päivittäiseen käyttöön aa-
muin illoin. RDA 50.

•  Hesperidiini auttaa estämään ham-
masluun kollageenin hajoamista.

• Mieto ja raikas mintun maku.

Uutta! Koonnut Kim Nummila Kuvat valmistajat

Naiselliseen  
hyvinvointiin
SAMAT TUTUT tehoaineet kuin 
Karpalact Strongissa – nyt kätevänä 10 
päivän kuurina. Edullinen 20 kapselin 
KUURI on kätevä kokeilupakkaus, 
joka sopii antibioottikuurin 
yhtey teen tai vaikkapa mat-
kalle mukaan. Huippulaatui-
nen karpalouute ja kliinisesti 
tutkitut maitohappobaktee-
rit edistävät tuplavaikutuk-
sella naisellista hyvinvointia. 
Ravintolisä.
> Karpalact Strong 
 KUURI 20 kaps.

Silmäluomien  
hellään  
puhdistukseen
PUHDISTUSNESTE SOPII hyvin kuivasilmäi-
syyden tukihoitoon ja luomireunan tuleh-
duksen hoitoon.  Käytetään silmäluomien, 
silmäripsien ja herkän silmänympärysalueen 
ihon päivittäiseen puhdistukseen. Misellaari-
nen Blephasol Duo® puhdistaa, kosteuttaa, 
irrottaa eritteitä ja karstaa sekä pehmentää 
silmäluomet jättämättä ihoa rasvaiseksi tai 
tahmeaksi. Sopii myös vesiliukoisen silmä-
meikin poistoon sekä piilolinssien käyttäjille. 
Kosmeettinen valmiste.
 
> Blephasol Duo® puhdistusneste 100 ml

HELPOTUSTA  
KIPEYTYNEILLE  
LIHAKSILLE
LIHASGEELI LIEVITTÄÄ lihaskipuja, turvo-
tusta ja tulehdusta lihaksissa tehokkaasti 
sekä auttaa myös lihaksia palautumaan 
rasituksesta. Ihanteellinen urheilijoille ja aktii-
viliikkujille, kuntoilijoille ja ikääntyneille. Geeli 
sisältää mm. viilentävää mentolia ja lihasten 
normaalia toimintaa tukevaa magnesiumia. 
Ei sisällä väriaineita eikä parabeeneja. CE-
merkitty terveydenhuollon tuote.
> Synomax Lihasgeeli 100 ml

INTIIMIALUEIDEN  
KOSTEUTUKSEEN
HORMONITON EMÄTINGEELI emät-
timen kuivuudesta, ärsytyksestä tai 
kutinasta, yhdyntä- tai virtsaamis-
kivuista kärsivien naisten oireiden 
lievittämiseen ja parantamiseen 
kaikenikäisille naisille. CE-merkitty 
terveydenhuollon laite.

> Femisan Vital Emätingeeli 36 g

VOITELEVAT SILMÄTIPAT, jotka vaikuttavat kyynel-
kalvon kaikkiin kolmeen kerrokseen vakauttavasti. 
Ihanteellinen valmiste erilaisten kuivasilmäisyyden 
oireiden, kuten silmien väsymisen, rasittumisen, 
roskantunteen, kirvelyn ja/tai kyynelvuodon lievit-
tämiseen. Tukevassa pullossa on uusi pumppu, josta 
saa helposti yhden tipan kerrallaan ilman hankalaa 
puristamista. CE-merkitty terveydenhuollon laite.
> Oxyal Triple Action 10 ml

KAIKENL AISEEN  
KUIVASILMÄISYYTEEN

DESINFIOI  
KIRVELEMÄTTÄ
IHOYSTÄVÄLLINEN HAAVA-
PUHDISTE pienille haavoille, 
naarmuille, palovammoille 
ja nirhaumille. Kirvelemätön 
desinfektioliuos sopii aikuisille 
ja lapsille. Puhdistaa ja desinfioi 
pienet haavat nopeasti ja tehokkaasti. Liuos 
sisältää myös ihoa hoitavaa ja ihon uusiu-
tumista edistävää pantenolia. Valmistettu 
Suomessa. CE-merkitty terveydenhuollon 
tuote.
> Wonderm Antisepti haavasuihke 100 ml

KRAMPPEIHIN JA  
SUONENVETOIHIN
AINUTLAATUINEN, VAHVA ja 
turvallinen yhdistelmä hyvin imey-
tyvää magnesiumsitraattia ja kliini-
sesti tutkittua B-vitamiinikompleksia. 
Kaksitehoinen koostumus vaikuttaa 
lihaksiston lisäksi hermostoon ja 
tekee siitä näin tehokkaamman kuin 
perinteisesti kramppeihin käytetyt 

pelkät magnesiumvalmisteet. 
Nyt siis tablettien lisäksi saa-
tavana raikkaana ja nopeasti 
imeytyvänä juomana. Makuna 
on appelsiini–greippi. Ravin-
tolisä.
> Crampex 14 poretabl.
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A lasmeno sattuu, ylösnousu onnistuu. 
Ensimmäiset askeleet tekevät kipeää, 
seuraavat sujuvat. Portaiden laskuun ja 
liikkeelle lähtöön liittyvä kipu kielii al-
kavasta nivelrikosta. Nivelrikko kipeyt-

tää tavallisimmin polvet ja lonkat, mutta sitä voi olla 
myös muissa nivelissä, kuten olkapäässä, selässä ja sor-
missa.

”Nivelrikko on maailman yleisin nivelsairaus. Se 
on rappeumasairaus, joka tulee ennen pitkää jokaisel-
le”, fysiatrian erikoislääkäri, Timo Pohjolainen, Hel-
sinki Hospitalista kertoo. 

Nivelrikko aiheuttaa muutoksia niin nivelrustossa, 
luussa, nivelkapselissa kuin lihaksissakin. Ruston pinta 
vaurioituu ja nivelpinnoilta häviää nivelrustoa. Kudos-
vaurio ja siihen liittyvä tulehdusreaktio aiheuttavat ki-
vun. Nivelten rappeumat ja niihin liittyvä kipu pahene-
vat vähitellen. Ennen pitkää kipu kiusaa liikkumisen li-
säksi levossa. Kurjimmillaan se voi viedä yöunet.

”Nivelkipua voidaan hoitaa nivelrikon kaikissa vai-
heissa lääkkeillä ja lääkkeettömillä keinoilla. Ellei yksi 
valmiste tai hoitotapa auta, kokeillaan toista.”

1. Lievään kipuun geeliä
Lievää nivelkipua hoidetaan tulehduskipulää-
kettä sisältävillä geeleillä. Piroksikaamia, ibu-

profeenia ja diklofenaakkia sisältävät geelit lievittävät 
kudosvaurioista aiheutuvaa tulehdusta ja vähentävät 
mahdollista turvotusta. Niitä voi käyttää myös yhdes-
sä suun kautta otetun tulehduskipulääkkeen kanssa. 
Paikalliset kipugeelit eivät vahingoita ruoansulatus-
kanavaa. 

Kipugeelit voivat ärsyttää ihoa. Ne herkistävät 
ihoa auringolle, ja siksi niillä käsitellyt alueet kannat-
taa suojata ulkona huolellisesti vaatteilla.

2. Itsehoitolääkkeillä liikkeelle
Kipulääkkeen tarkoituksena on lievittää ki-
pua niin, että toimintakyky säilyy ja liikku-

minen onnistuu. Parasetamoli on ensisijainen, suun 
kautta otettava kipulääke. Suurina annoksina se vau-
rioittaa maksaa, eikä sitä saa käyttää yhdessä alkoho-
lin kanssa. Itsehoidossa sitä saa käyttää enintään kol-
me grammaa päivässä. 

Ellei parasetamoli auta, vaihdetaan tulehduskipu-
lääkkeisiin.  Mahakatarri tai ylävatsakivut ovat yleisiä 
tulehduskipulääkkeiden haittavaikutuksia. Tulehdus-
kipulääkkeet saattavat nostaa verenpainetta, joten ne 
lisäävät sydän- ja aivoinfarktin riskiä. Vaikka suvussa 
olisi sydän- ja verisuonisairauksia tai itsellä kohonnut 
verenpaine, niitä voi käyttää – mutta kuureina.

Vaikeinta kipua hoidetaan heikoilla tai keskivah-
voilla opioideilla; tramadolilla tai parasetamoliin tai 
ibuprofeeniin yhdistetyllä kodeiinilla. Kaikilla opioi-
deilla on riippuvuusriski. Niiden käytön tulee olla hy-
vin kontrolloitua ja käyttö tulee lopettaa asteittain.

3. Harkiten hainrustoa
Glukosamiini ja kondroitiinisulfaatti ovat ni-
velruston rakennusaineita, jotka hillitsevät 

ruston kulumista ja edistävät uuden ruston muodos-
tumista. Niitä löytyy sekä ravintolisistä että lääkkeis-
tä. Elleivät ravintolisät tunnu auttavan parissa kuu-
kaudessa, niistä ei ole itselle apua.

Liike on lääkettä nivelille, mutta 
nivelkipu vaikeuttaa liikkumista. 
Kipu pitää hoitaa pois.

Virve Järvinen  
Kuvat Shutterstock

7XNIVELKIPUUN  
helpotusta
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C- ja D-vitamiinin saannista kannattaa 
huolehtia, sillä niiden liian vähäinen saan-
ti jouduttaa nivelrikkoa.

4. Pistos polveen 
Pistoksena annettu hyaluronihap-
po vähentää nivelrikkoon liitty-

vää tulehdusta ja kudosärsytystä. Lisäksi 
se saattaa parantaa kudoksen kykyä imeä 
nestettä, jolloin rustosta tulee entistä 
kimmoisampi. Nivelten kimmoisuus pa-
rantaa nivelruston iskunvaimennusta ja 
vähentää kipua.

Kuumotus ja turvotus ovat merkkejä 
rustoa tuhoavasta tulehduksesta, jota voi-
daan vaimentaa kortisonipistoksella. Pis-
tämisen yhteydessä niveleen kertynyt nes-
te poistuu, ja turvotus laskee.

5.  Kylmää tulehdukseen,  
lämpöä jäykkyyteen
Kylmää käytetään, kun nivelessä 

on tulehdus. Se vähentää hoidettavan alu-
een turvotusta ja puuduttaa käyttöalueella 
tuntohermoja. Kylmägeeli ja -suihke vai-
kuttavat nopeasti.  Kylmäpakkausta kan-
nattaa pitää kipualueella viitisentoista mi-
nuuttia. Sen ja ihon väliin on hyvä laittaa 
ohut pyyhe.

Lämpö auttaa jäykkiin niveliin. Ihoon 
hierottava lämpögeeli parantaa verenkier-
toa ja vähentää kipua. Vaikutuksen huo-
maa noin tunnissa.

Turvonneille, tulehtuneille nivelille 
saunan lämpö ei tee hyvää. Jos sauna on 
mielen ja rentoutumisen kannalta tar-
peen, turvonnut nivel kannattaa suoja-
ta kylmäpakkauksella saunomisen ajaksi. 
Rentoutuneena kipu haittaa tavallista vä-
hemmän.

6. Liikuntaa nivelille ja lihaksille
Liikunta ylläpitää nivelruston ra-
kennetta, tehostaa nivelen aineen-

vaihduntaa ja mahdollistaa sen ravinnon-
saannin. Liikunnalla huolehditaan nivelen 
liikkuvuudesta, sillä kun nivelrikko ete-
nee, nivelen liikelaajuus pienenee. Nivelet 
tarvitsevat tuekseen hyväkuntoiset lihak-
set, ja tässäkin liikunta auttaa. Liikunta 
helpottaa painonhallintaa, ja ylipaino al-
tistaa ja pahentaa olemassa olevaa nivel-
rikkoa – myös sormissa. 

Nivelrikkoisen liikuntalaji ei sisällä 
voimakkaita iskuja tai vääntöjä. Jos nivel-
rikko on kantavassa nivelessä, kuten pol-
vessa tai lonkassa, kannattaa valita nivel-

tä säästävä laji, kuten vesijuoksu, hiihto 
tai pyöräily. Kävely on kelpo laji, kunhan 
alusta on joustava tai jalkineissa on jous-
tava pohja. 

Nivelten liikkuvuudesta huolehditaan 
venyttelyllä ja lihasten kunnosta kuntosa-
liharjoittelulla. Laiteharjoittelu sopii nivel-
kipuisellekin, sillä sen avulla liike voidaan 
kohdistaa tarkkaan ja välttää kipukohdan 
liikaa kuormitusta. Polvinivelrikossa reisi-
lihasten hyvä voima hillitsee kipua.

7. Fysioterapiaa ja rentoutusta
Fysioterapeutti antaa liikuntaohjeet, 
ohjaa ne ja varmistaa, että liikkeet tu-

lee tehtyä oikein. Fysikaaliset hoidot hel-
pottavat kipua. Niitä ovat esimerkiksi kyl-
mä- ja lämpöhoito sekä sähköhoidot, kuten 
TNS eli transkutaaninen hermostimulaa-
tio. Siinä ärsytetään sähköllä kosketus-
hermopäätteitä, jolloin kipuärsykkeiden 
eteneminen selkäytimestä aivoihin estyy. 
TNS-hoitolaite on pieni ja sitä voi käyttää 
itse kotona. 

Pitkälle edennyt nivelrikko voi aiheut-
taa niveleen virheasentoja. Kinesioteippa-
uksella sormien ja olkanivelten kuormit-
tumista voidaan ohjata oikeaan suuntaan, 
jolloin kipu lievenee.

Polvinivelrikossa virheasentoja voi-
daan oikaista polven saranatuella, mikä 
tasaa kuormitusta ja helpottaa kipua.

Osa fysioterapeuteista hallitsee kogni-
tiivisen terapiaan ja erilaisiin rentoutus-
menetelmiin perustuvat kivunhallintame-
netelmät. Myös osa psykologeista, ham-
maslääkäreistä ja lääkäreistä käyttää niitä 
kipupotilaiden hoidossa.

Akupunktio helpottaa kipua, mutta vai-
kutus ei kestä kerralla kovin kauan. P

Asiantuntijana dosentti, fysiatrian erikoislääkäri, 
kivunhoidon erityispätevyys Timo Pohjolainen, 
Helsinki Hospital

NIVELGEELI LIEVITTÄÄ 
kipua, tulehdusta ja tur-
votusta nivelissä. Tuotetta 
voidaan käyttää myös 
urheiluvammojen ja nyr-
jähdysten aiheuttamaan 
nivelkipuun ja turvotuk-
seen. Geeli imeytyy hyvin, 
ja on miellyttävä ja helppo 
käyttää. Nivelgeeli on CE-
merkitty terveydenhuollon 
tarvike, joka on valmistettu 
Suomessa.
> Synomax Nivelgeeli 
200 ml

MONIPUOLINEN NIVELTEN 
hyvinvoinnille suunniteltu 
yhdistelmävalmiste, joka 
sisältää glukosamiinisul-
faattia, kondroitiinisulfaattia 
sekä kollageenin normaalille 
muodostumiselle vält-
tämätöntä C-vitamiinia. 
Valmisteen teho on paras 
pitkäaikaiskäytössä. Ravin-
tolisä.
> Synomax Glukosamiini 

Comp 100 tabl.

AINUTLAATUINEN, KAKSIVAIKUTTEINEN 
kylmä-lämmin geeli lihaksille ja nivelille. 
Hyvin imeytyvä Perskindol-geeli viilentää 
välittömästi, lämmittää ja rauhoittaa nope-
asti. Sopii käytettäväksi liikuntasuorituksen 
aikana ja jälkeen tai muun fyysisen rasituk-
sen jälkeen. Kosmeettinen valmiste.
> Perskindol Active Gel 100 ml

3  X  N I V E LT E N 
H Y V I N VO I N T I I N

Tarjouksessa  
elokuussa

14

Kirjallisuusviite: 1. Tang et al. Sleep. 2017 Mar 1, 40 (3).

Laadukkaasta unesta lisää 
terveyttä ja onnellisuutta

R iittävä uni on äärimmäisen tärkeää, 
sillä se auttaa aivoja ja kehoa pysy-
mään toimintakykyisinä.

Unen palauttavista mekanismeis-
ta ja merkityksistä paljastuu jatkuvasti uutta 
tietoa. Viime aikoina julkaistuissa tutkimuk-
sissa on todettu, että unen aikana soluvälitila 
kasvaa. Tämän teorian mukaan aivojen nes-
tekierto tehostuu ja aivoihin päivän aikana 
kertynyt kuona-aines pääsee poistumaan. 

Englantilaistutkimuksessa seurattiin  
30 594 aikuisen ihmisen nukkumista neljän 
vuoden ajan. Tutkijat analysoivat unen 
määrän ja laadun vaikutusta tutkittavien 
terveyteen ja onnellisuuteen. Kaikkein eniten 
onnellisuuteen ja terveyteen vaikutti nimen-
omaan unen laadun paraneminen, ei unen 
määrän kasvu. Koehenkilöt vertasivat lisään-
tyneen unenlaadun tuomaa onnellisuutta 
jopa kahdeksan viikon terapiajaksoon tai 
233 000 euron lottovoittoon. Tutkimuksissa 
on myös havaittu, että paremmin nukkuvat 
ihmiset ovat terveempiä: heillä on pienempi 
riski sairastua mm. masennukseen, ylipai-
noon, tyypin 2 diabetekseen, verenpainetau-
tiin sekä sydän- ja verisuonitauteihin. 1 

Tilapäinen unettomuus ja unenlaadun on-
gelmat kuuluvat jossain vaiheessa lähes kaik-
kien ihmisten elämään. Yleisin, jopa 80 %:ssa 
tapauksissa ilmenevä unettomuuden muoto 
on unenlaadun ongelma, esim. aamuyön he-
räily, jonka voi aiheuttaa stressi, ympäristön 
ja elämän muutokset tai runsas älylaitteiden 
käyttö. Ongelmaan kannattaa tarttua ripeästi, 
ennen kuin univaje kroonistuu. Mikäli oireet 
pitkittyvät, kannattaa hakeutua hyvissä ajoin 
lääkäriin.

Auttaa nukahtamaan  
– Vahva ja nopeavaikuttei-

nen melatoniini
Apteq Melatoniini Comp 
-tableteista melatoniini 

 vapautuu nopeasti ja auttaa 
näin lyhentämään nukahtamis-

aikaa. Melatoniinille vahvin 
näyttö on nimenomaan nu-

kahtamisajan lyhentämisessä. 
 Melatoniini on erinomainen 

apu lievemmän, tilapäi-
sen  nukahtamisvaikeuden 
 hoidossa ja sen käyttöön ei 

liity riippuvuuden muodostu-
misen riskiä.

Apteq Melatoniini  
Comp 1,9 mg –  Nopea ja 
 pitkäkestoinen vaikutus

Apteq Melatoniini Comp 
on ainutlaatuinen, tämän 
päivän uniongelmiin kehi-
tetty yhdistelmävalmiste. 

Apteq  Melatoniini Comp:illa 
on nopea ja pitkäkestoinen 

vaikutus. Yhdessä tabletissa 
on 1,9 mg melatoniinia ja  

50 mg L-teaniinia.
Vaikuttaa aamuyöhön 
asti – Pitkävaikutteinen 

L-teaniini
Myöhemmin aamuyön 

tunteina vaikuttava L-teanii-
ni saavuttaa maksimipitoi-
suutensa elimistössä noin 

viiden tunnin kohdalla, juuri 
silloin kun parempaa unen 
laatua tarvitaan. L-teaniini 
on turvallinen ja tunnettu 

aminohappo, jonka tehoa on 
tutkittu paljon nimenomaan 
liittyen unenlaatuun ja yölli-
siin heräilyihin. Valmiste ei 

aiheuta aamutokkuraisuutta. 
Valitse Apteq Melatoniini 

Comp silloin, kun kärsit nu-
kahtamisvaikeuksien lisäksi 

yöllisistä heräilyistä.

Ilmoitus

apteq melatoniini comp addu.indd   1 11.6.2019   7.44.19



Kesällä sattuu ja tapahtuu. 
Kokosimme ohjeet, miten 

hoidat kesän ikäviä 
haavoja ja ihovaurioita.

L apsi kaatuu pyörällä, van-
hempi polttaa kätensä grilla-
tessa. Pienet naarmut, nir-
haumat, haavat ja hankau-
mat kuuluvat kesään, mutta 

miten hoitaa kesän haavoja oikein ja mil-
loin niiden vuoksi on mentävä lääkäriin?

Nyrkkisääntönä on, että pienet pinta-
haavat voi yleensä hoitaa kotona itse, mut-
ta jos haava on syvä tai laaja ja verta tu-
lee paljon, on syytä lähteä lääkärin pakeil-
le. Myös eläinten puremat vaativat yleensä 
lääkärissä käyntiä.

Lisäksi kannattaa muistaa, että lämpi-
mällä ja kostealla säällä haavat tulehtuvat 
helposti, ja siksi niiden hoidosta on pidet-
tävä kesällä erityistä huolta.

”Puhdistus on kaikkein tärkeintä”, sa-
noo yleislääkäri, Emilia Lagus, Terveys-
talosta.

Kysyimme Lagukselta ohjeet ja neuvot 
erilaisten kesän haavojen ja vaurioiden 
hoitamiseen.

1 Kaadut pyörällä tai potkulaudalla
Asvaltti-ihottumat ovat tyypillisiä 
pyörällä kaatumisen vaurioita. Ne 

voi yleensä hoitaa kotona itse.
”Usein haavaan pääsee hiekkaa tai so-

raa. Se pitää saada pois”, Emilia Lagus oh-
jeistaa.

Laguksen mukaan haavasta tulisi pois-
taa kaikki roskat. Yleensä se käy helpoiten 
juoksevan veden avulla.

”Jos vesi ei riitä, tarvittaessa apuna voi 
käyttää pinsettejä”, Lagus sanoo.

Jos haavaa ei saa puhdistettua kunnol-
la, kannattaa hakeutua lääkäriin. Lääkäriin 
on Laguksen mukaan syytä mennä myös 
silloin, jos haava on laaja tai kovin kipeä.

”Joskus rajanveto on vaikeaa. Jos on 
yhtään epävarma olo, kannattaa hakeutua 
lääkäriin”, Lagus neuvoo.

Vaikka vesi on puhdistusaineista paras, 
tarvittaessa haavaa voi puhdistaa myös 
jollakin apteekista saatavalla puhdistus-
aineella. Pienet ja verta vuotamattomat 
haavat eivät välttämättä vaadi laastaria – 
ilmakylpy tekee niille vain hyvää. 

”Jos haava on kostea ja tarttuu esimer-
kiksi vaatteisiin, kannattaa päälle kuitenkin 
laittaa jokin suoja, esimerkiksi silikoniverk-
ko. Apteekista saa hyviä hengittäviä suojia.”

2 Astut lasinsiruun tai naulaan
Naula aiheuttaa ihoon usein pis-
tohaavan. Pistohaavat eivät vält-

tämättä vuoda verta, mutta kudoksen si-
sään saattaa tulla vaurioita tai verenvuotoa. 
Puhdista haava heti juoksevalla vedellä.

Emilia Laguksen mukaan naulaan as-
tuminen on usein tilanne, jonka vuoksi 
kannattaa mennä lääkäriin. Vaikka nau-
lan tekemiä reikiä ei yleensä lähdetä tik-
kaamaan, syvän haavan puhdistus saattaa 
vaatia lääkärin ammattitaitoa.

Myös lasinsirujen aiheuttamia haavoja 
on usein syytä käydä näyttämässä lääkäril-
le – varsinkin silloin, jos lasinpalaa ei saa 

pois itse. Lasinsirujen aiheuttamat viilto-
haavat saattavat myös vaatia ompelua.

”Lääkäriin tulisi hakeutua mieluiten 
heti samana päivänä. Silloin lasinpala on 
helpompi saada pois. Moni tulee vasta 
useamman päivän jälkeen”, Lagus kertoo.

3 Veistät sormeesi
Pienet, siistit pintahaavat voi hoi-
taa kotona itse, mutta syvät tai pit-

kät viiltohaavat, jotka vuotavat runsaasti 
verta, saattavat vaatia ompelemista. Koska 
ompelu tulisi tehdä kuuden tunnin sisään 
haavan syntymisestä, lääkäriin kannattaa 
hakeutua vielä samana päivänä.

”Jos viiltohaava on pinnallinen ja pieni – 
lyhyempi kuin kaksi senttiä – eikä se vuoda 
verta 20 minuutin jälkeen, lääkäriin ei tar-
vitse hakeutua”, Emilia Lagus neuvoo.

”Jos haava kuitenkin vuotaa verta vielä 
20 minuutin jälkeen, hakeudu lääkäriin.”

Viiltohaavoissa tärkeintä on saada haa-
van reunat mahdollisimman lähelle toisi-
aan. Parhaiten tämä onnistuu apteekista 
saatavalla perhosteipillä.

Puhdista haava juoksevalla, kädenläm-
pöisellä vedellä ja suojaa se tarvittaessa 
perhosteipillä tai hengittävällä laastarilla. 
Puhdista haava ja vaihda suoja kerran vuo-
rokaudessa. Tavallisesti pintahaavat pa-
ranevat alle viikossa.

”Olennaista viiltohaavoissa on syvyys-
aste. Jos haava ei ole pinnallinen, kannat-
taa mennä lääkäriin.”

4 Kissa tai koira puree
Niin eläinten kuin ihmistenkin pu-
remiin pitää aina suhtautua va-

kavasti, sillä suussa on runsaasti erilaisia 
bakteereja ja tulehdusriski on suuri.

5 x
HOIDA HAAVAA 

HUOLELLA

Liisa Kuittinen Kuva Shutterstock
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”Niistä voi tulla tosi pahoja infektioita, 
varsinkin kissanpuremista”, Emilia Lagus 
kertoo.

Puremavammaa onkin yleensä aina 
syytä käydä näyttämässä lääkärille.

”Hakeutuisin lääkärin arvioitavaksi ai-
ka herkästikin. Puremahaavaa ei suljeta, 
mutta lääkäri voi arvioida, tarvitseeko po-
tilas antibiootteja”, Lagus sanoo.

Tärkeää on puhdistaa haava heti run-
saalla kraanavedellä. Se estää haavan tu-
lehtumista parhaiten. Varmistu myös sii-
tä, että jäykkäkouristusrokotus on otettu 
ja voimassa. 

Rabies- eli vesikauhutartunta on Suo-
messa harvinainen, mutta esimerkiksi 
Thaimaassa ja Intiassa tartunta on mah-
dollinen.

”Jos riski on olemassa, kannattaa aina 
hakeutua paikallisen lääkärin luo arvioita-
vaksi”, Emilia Lagus neuvoo.

5 Poltat kätesi grillissä  
tai saunan kiukaassa
Palovammoissa tärkeää on toimia 

nopeasti ja saada palanut iho veden alle 
heti.

”Ehdottomasti tärkein asia on upottaa 
palanut iho huoneenlämpöiseen veteen 
20 minuutiksi”, Emilia Lagus sanoo.

Ensimmäisen asteen pieniä palovam-
moja voi hoitaa kotona itse.

”Tärkeintä on puhtaanapito. Pintaa 
suojelemaan voi laittaa silikoni- tai rasva-
verkon. Neuvoa tähän kannattaa kysyä ap-
teekista”, Lagus sanoo.

Vaikeampia palovammoja pitää aina 
käydä näyttämässä lääkärille. Kolmannen 
asteen palovamman tunnistaa siitä, että 
iho on musta, valkoinen tai tunnoton. 

”Myös tulehtuneet palovammat vaati-
vat aina lääkärissä käynnin.” P

Muista lisäksi, että…
•  Etenkin palovammat saattavat olla 

hyvin kivuliaita. Ota tarvittaessa kipu-
lääkettä.

•  Jäykkäkouristusrokote on hyvä olla aina 
voimassa. Jäykkäkouristusriski liittyy 
niin puremahaavoihin, palovammoihin 
kuin likaisiin pisto- ja viiltohaavoihin.

•  Jos haavassa ilmenee tulehduksen 
merkkejä, käänny lääkärin puoleen. 
Tyypillisiä tulehduksen merkkejä ovat 
kuumotus, punoitus, nesteen eritys, 
mahdollinen märkiminen ja lisääntynyt 
kipu. Myös kuume voi kertoa tulehduk-
sesta.

•  Jos olet epävarma, mitä haavan kanssa 
pitäisi tehdä, kysy neuvoa alkuun vaikka 
lääkärikeskuksen chat-palvelusta. Voit 
saada apua ilman, että välttämättä 
tarvitsee lähteä käymään lääkärissä.
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E rilaiset pistävät ja purevat itikat kuu-
luvat Suomen kesään takuuvarmas-
ti. Lentävien rie sojen lisäksi puutiai-

set herättävät kasvavaa pelkoa kantamiensa 
tautien vuoksi. Tässä jutussa tarjoamme vin-
kit puremien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. 

Kesissä on eroja
Toiset kesät ovat pahempia itikkakesiä 
kuin toiset, ja erot voivat olla myös pai-
kallisesti suuria. Hyönteistutkijoiden mu-
kaan hyttysten määrään vaikuttaa enem-
män lisääntymiseen tarvittavien lätäköi-
den ja kosteikkojen säilyminen kuin ilman 
lämpötila. Jos kosteikot pääsevät kuivu-
maan toukkavaiheen aikana, hyttysten 
määrä jää pieneksi. Normaalina kesänä 
hyttysten suurin määrä osuu juhannuksen 
tienoille tai heti sen jälkeen lomakauden 
alkuun. Mäkäräisten ja paarmojen määriin 
eivät kevään kosteusolot vaikuta samalla 
tavalla, koska niiden lisääntymiskierto ei 
tapahdu pikkulätäköissä.

Kuinka puremia tulisi hoitaa? 
Tunnetusti ihmiset reagoivat puremiin 
yksilöllisesti. Varsinkin alkukesällä ihore-
aktiot voivat olla voimakkaita ja pauka-
mat turpoavat ja kutiavat voimakkaasti. 
Toisinaan paukamat voivat kiusata viikko-
ja, ja raapiminen helposti pahentaa asiaa 
varsinkin, jos iho menee rikki ja haavaan 
pääsee bakteereja. Puhdista puremakohta 
heti vedellä tai antiseptisella ihon desin-
fiointiaineella, esimerkiksi punkin pure-
man jälkeen. Puremien jälkihoito keskit-
tyy turvotuksen, kutinan ja kivun lievittä-
miseen joko pelkällä paikallisvalmisteella 
tai yhdessä sisäisesti otettavien lääkkei-
den kanssa. 

Punkit herättävät pelkoa
Punkkien eli puutiaisten kantamista sai-
rauksista on puhuttu paljon. On kuiten-
kin hyvä muistaa, että kaikki punkit ei-
vät suinkaan kanna sairauksia aiheutta-
via bakteereja tai viruksia. Enkefaliittia eli 
TBE:tä vastaan voi suojautua rokotteella, 
ja tartuntatilastojen valossa suurimman 

riskin alueilla asuville tarjotaankin ilmai-
nen rokotussuoja enkefaliittia vastaan. 
Tutkimusten mukaan tiedetään, että pun-
kin poistaminen nopeasti, alle vuorokau-
den kuluessa sen kiinnittymisestä, vähen-
tää borrelioositartunnan riskiä merkit-
tävästi. Siksi jokapäiväinen punkkisyyni, 
niin ihmisille kuin eläimille, kuuluu kesä-
rutiineihin ja se on hyvä opettaa jo lapsille 
pienestä pitäen. 

Puremien ja pistosten hoito ja  
ennaltaehkäisy: 
Puhdistus: Irrota punkki punkkipihdeil-
lä punkin ruumista puristamatta. Jos me-
hiläisen pistin on kiinni ihossa, poista se 
pinseteillä tai kynsillä. Kun kaikki ylimää-
räinen on poistettu ihosta, puhdista pure-
makohta, pihdit ja kädet vedellä ja saip-
pualla tai kirvelemättömällä ihon desinfi-
ointiaineella.
Kutina ja turvotus: Kylmähaude tai jää-
pala lievittää kutinaa ja estää turvotuksen 
muodostumista. Ampiaisen ja mehiläisen 
pistoksiin liittyy usein myrkyn aiheutta-
ma voimakas turvotus, ja allergisille iho-
reaktioita voi tulla laajemmallekin alueel-
le. Allergisen reaktion hoitoon käytetään 
kortisonitabletteja. Antihistamiinitablet-
ti yhdessä paukamille levitettävän hydro-
kortisonivoiteen kanssa on tehokkain kei-
no kutinan ja turvotuksen hillintään ensi-
vaiheen jälkeen. Antihistamiinia sisältävä 
puikko kulkee kätevästi ulkoilutakin tas-
kussa ja sitä voi sipaista heti ensiapuna 
pureman päälle. 
Kipu: Ampiaisen ja mehiläisen pistot voi-
vat olla kivuliaita, ja polttava kipu jatkua 
tunteja pistoksen jälkeen. Myös pistos-
kohta vaikuttaa kiputuntemukseen. Kyl-
mähaude on hyvä ensiapu kivun hoidos-
sa, koska kylmä puuduttaa kipuhermot. 
Akuutin vaiheen jälkeen kipua voi lievittää 
parasetamoli- tai ibuprofeenivalmisteella. 
Tulehdus: Pistoskohtaan muodostuu aina 
paikallinen tulehdusreaktio, jossa iho kuu-
mottaa, punoittaa ja kivistää. Kun pauka-
mia kutisee kovasti, kiusaus raapimiseen 
voi muodostua liian suureksi. Raapimisen 

Auts, itikka pisti!

KAURAN HOITAVAA VOIMAA IHOLLESI

Tehokas apu 
haavereihin, jotta 
peli voi taas jatkua.

Koko perheen 
ärtyneelle iholle: 
antimikrobinen 
puhdistusgeeli 
ja korjaava 
hoitovoide.

Löydä omat 
luotto-
tuotteesi: 
aderma.fi

Kasvipohjainen A-DERMA-
ihonhoitosarja sisältää 
vastuullisesti tuotettua 
ja 100 % luomuviljeltyä 
Rhealba®-kauraa, joka 
korjaa ja rauhoittaa ihoa 
luonnollisesti.

pojan äiti– 10-vuotiaan Leon-

Kim Nummila Kuva Shutterstock

HOITOVOIDE ALLERGISELLE ja ärtyneelle 
iholle, auringon polttamalle iholle ja hyönteis-
ten puremiin. Levitä voidetta hoidettavalle 
ihoalueelle 2–3 kertaa päivässä, oireiden 
lievittyessä voitelu kerran päivässä riittää. 
Voiteen sisältämä hydrokortisoni  
(1 %) vähentää kutinaa, punoitusta ja tur-
votusta, dekspantenoli (2 %) nopeuttaa 
ihon paranemista. Pantysonia käyte-
tään allergisten ihoreaktioiden, atoop-
pisen ekseeman, auringon polttaman 
sekä hyönteisten puremien ja pistosten 
ärsyttämän ihon hoitoon. Tutustu huolelli-
sesti pakkausselosteeseen. Pakkauskoot 10 g, 
20 g ja 100 g. Lisätietoja itsehoitoapteekki.fi ja 
puh. 010 439 8250 ark. klo 8-22. Itsehoitolää-
ke. Markkinoija: Orion Pharma Oy
> Pantyson emulsiovoide 20 g

3  X  H E L P OT U STA 
A P T E E K I STA

TRIPELENNAMIINIHYDROKLORIDI. ITSE-
HOITOVALMISTE hyönteisten pistojen ja 
puremien hoitoon. Hierotaan kevyesti ihoon 
1–4 krt/vrk. Alle 2-vuotiaille lapsille lääkärin 
ohjeen mukaan. Älä käytä valmistetta, jos 
purema-alueen iho on tulehtunut tai olet 
yliherkkä Etonon sisältämille aineille. Mikäli 
kutina jatkuu pitkään tai 
se pahenee, lopeta val-
misteen käyttö. Varmista 
lääkkeen sopivuus itsel-
lesi apteekista. Tutustu 
pakkausselosteeseen. Pakkauskoko: 5,75 g 
puikko. Itsehoitolääke. Lisätietoja: Perrigo 
Suomi Oy, puh. 020 7631 600.  
> Etono 20 mg/g ihopuikko

HYDROCORTISON-RATIOPHARM ON mieto 
kortikosteroidi allergisten ihottumien, 
auringonpolttamien, hyönteisten pure-
mien, vaippaihottumien ja ihottumien 
hoitoon, jotka eivät ole bakteerien, sien-
ten tai virusten aiheuttamia. Vaikuttava 
aine hydrokortisoni. Voidaan käyttää 
pakkauksen ohjeen mukaan myös ras-
kauden ja imetyksen aikana. Pakkauskoot 
20 g, 50 g ja 100 g. Itsehoitolääke. Tutustu 
huolella pakkausselosteeseen. Perustuu 
28.6.2017 päivättyyn valmisteyhteenve-
toon. Markkinoija: ratiopharm Oy
> Hydrocortison-ratiopharm 1 % emulsio-
voide

myötä puremakohtaan pääsee helposti 
bakteereja iholta ja paukama voi tulehtua. 
Tulehdusta voidaan hoitaa antibioottia si-
sältävällä hydrokortisonivoiteella tai anti-
septisillä pihka- tai hunajavoiteilla. Jos tu-
lehtunut paukama alkaa märkiä, on aika 
käydä lääkärissä. 
Ennaltaehkäisy: Vaalea ja hyvin peittä-
vä vaatetus yhdessä tehokkaiden karkot-

Normaalisti puremat ja pistokset hoitu-
vat kotikonstein ilman lääkäriä, mutta 
tietyissä tilanteissa lääkäriin pitää 
mennä nopeasti tai sitten myöhemmin, 
mikäli vointi muuttuu. 

Nopeasti: 
●  Ampiainen tai mehiläinen pistää 

suuhun tai kaulan alueelle ja siihen 
liittyy voimakas turvotus. 

●  Pistoksen jälkeen ilmenee kielen, 
huulten ja kasvojen turvotusta, hen-
gitysvaikeuksia tai tajunnan tasossa 
muutoksia.

●  Henkilö, joka on aikaisemmin saanut 
voimakkaan reaktion esimerkiksi 
ampiaisen pistosta, saa uuden pis-
toksen, jolloin anafylaktisen reaktion 
riski on suuri.

●  Ampiaisen tai mehiläisen pistoksia on 
paljon (yli 10 kpl), etenkin jos kysy-
myksessä on lapsi.

Uudet oireet: 

●  Iholle ilmestyy puremakohdan 
ympärille rengasmainen ihottuma 
(erythema migrans) tai aristamaton 
sinertävä kyhmy.

●  Kahden-kolmen viikon kuluessa 
ilmaantuu flunssaa muistuttava 
kuumeinen yleisinfektio, pääsärkyä, 
nivelkipuja, väsymystä tai muita 
epämääräisiä oireita.

●  Puremakohta on tulehtunut ja märkii. 

teiden kanssa on paras keino pistosten ja 
puremien ennaltaehkäisyyn. Karkotteet 
tehoavat hyvin hyttysiin ja punkkeihin. 
Ennalta otettu antihistamiinitabletti hil-
litsee myös voimakkailta ihoreaktioilta, 
esimerkiksi mustikkametsään lähdettä-
essä. Muista punkkisyyni koko perheelle, 
myös lemmikeille, aina luonnossa liikku-
misen jälkeen. P

Lääkäriin
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Back to school

Perusasiat kannattaa laittaa 
kuntoon heti alusta asti 
ja huolehtia ihonhoidosta 
sekä hyvästä hygieniasta. 
Koulujen alettua alkavat 

myös flunssaepidemiat kiertää ja sik-
si on tärkeää huolehtia riittävästä C- 
ja D-vitamiinien saannista joka päivä. 

Päivittäinen C+D 
Kun kesäloman jälkeen palataan kou-
luihin ja päiväkoteihin, alkavat myös 
jokasyksyiset riesat, flunssaepidemiat. 
Usein tauti käy läpi koko perheen, jol-
loin sairasteluviikkoja voi kertyä usei-
ta. D-vitamiinin käytöllä voidaan vä-
hentää flunssatartuntojen riskiä huo-
mattavasti. D-vitamiinin puutos voi 
aiheuttaa myös masennusta.

D-vitamiinia saa myös ravinnosta, 
mutta harvoin riittävästi. Runsaasti 
D-vitamiinia sisältäviä ruoka-aineita 
ovat rasvainen kala, kananmuna, met-
säsienet sekä D-vitaminoidut mai-
totuotteet. Luomutuotteisiin ei pää-
sääntöisesti lisätä D-vitamiinia.

D-vitamiinista löytyy iso valikoi-
ma erilaisia ja erimakuisia valmistei-
ta, joista varmasti löytyy mieluinen 
koko perheelle. Kun vitamiini on hel-
posti nautittava ja vieläpä hyvänma-
kuinen, tulee se myös otettua joka 
päivä.

C-vitamiini edistää kasvua sekä 
luuston ja hampaiden muodostumis-
ta. Se edistää myös raudan imeyty-
mistä ravinnosta. Myös C-vitamiini 
auttaa ylläpitämään vastustuskykyä. 
C-vitamiinituotteista löy tyy monta 
vaihtoehtoa. Lapsille tarkoitetut mo-
nivitamiinivalmisteet sisältävät myös 
näitä vitamiineja muiden ohella.

Puhdas, kaunis iho
Murrosiän loppupuolella, tytöillä 
14–17-vuotiaina ja pojilla pari vuotta 
vanhempina lähes 90 %:lla on akne. 
Auringossa oleminen, rasvaiset voi-
teet ja kuuma ympäristö voivat vielä 
lisätä akneoireita. 

Aknessa talirauhaset tulehtuvat, 
jolloin talirauhanen turpoaa ja sen 
päällä oleva iho punoittaa. Perushoi-
tona on päivittäinen ihon puhdista-
minen. Sivulla 26 on kahden epäpuh-
taalle iholle sopivan tuotteen testi, 

ja apteekista löytyy vielä paljon lisää 
vaihtoehtoja. Peittävä meikki- tai pei-
tevoide auttaa piilottamaan aknea, 
mutta ne on aina muistettava poistaa 
iltaisin. 

Jos itsehoitokeinot eivät riitä pitä-
mään aknea kurissa, kannattaa kään-
tyä lääkärin puoleen ja varmistaa, pi-
täisikö akneoireita hoitaa tarkoituk-
seen sopivilla reseptilääkkeillä.

Hikoilu voi olla monelle kiusallis-
ta, mutta onneksi siihen on olemas-
sa ratkaisu. Hyvä perushygienia ja 
deodorantti auttavat pitämään hikoi-
lun kurissa. Suihkussa on hyvä käydä 
päivittäin ja aina liikunnan jälkeen. 
Suihkun jälkeen vaihdetaan aina puh-
taat vaatteet. Apteekista löytyy tuot-
teita myös todella voimakkaaseen hi-
koiluun. Jos hikoilua ei kuitenkaan 
saa kuriin, kannattaa kysyä neuvoa 
lääkäriltä. P 
Lähde: www.terveyskirjasto.fi

Anne Stolt Kuva Shutterstock

Kouluun palaaminen 

voi jännittää ja laittaa 

itsetunnon koville. Tässä 

tärkeimmät vinkit 

syksyyn.

20

PALAUTA RISTIKON ratkaisu omaan Laatuapteekkiisi 2.8.2019  
mennessä ja osallistut 50 euron arvoisen lahjakortin arvontaan.  
Lahjakortteja arvotaan 2 kappaletta. Ristikon ratkaisu julkaistaan  
28.8.2019 ilmestyvässä lehdessä. 

NIMI:

PUHELIN:  

POSTINUMERO:



Kello lähestyy yhtätoista illalla, ja aurinko pais-
taa vielä kirkkaana taivaalla. Ei puhettakaan 
mistään nukkumaan menemisestä, vaikka tal-

vella samaan aikaan unten mailla olisi jo oltu hyvä tovi. 
Kesän valoisina iltoina ajantaju hämärtyy helposti, ja 
vuorokausirytmi voi siirtyä huomaamatta monta tun-
tia eteenpäin. Kuinka säilyttää itselle sopiva uni-valve-
rytmi kesälläkin ja nukkua levollisesti aamuun asti?

Melatoniinista apua nukahtamiseen
Melatoniini on aivojen käpylisäkkeen erittämä pimeä-
hormoni, jota erittyy vain pimeään aikaan yöllä. Me-
latoniini ja valo säätelevät sisäisen kellomme tahdis-
tusta suhteessa aurinkovuorokauteen. Melatoniini on 
kronobiootti, joka kertoo elimistölle vuorokauden 
ajan ja päivän pituuden. 

Melatoniinilla voidaan siirtää vuorokausirytmiä 
esimerkiksi silloin, kun matkustetaan usean aikavyö-
hykkeen yli tai vuorotyörytmi aiheuttaa nukahtamis-
vaikeuksia. Samalla tavalla melatoniinista voi saada 
apua viivästyneessä unirytmissä valoisina kesäiltoina, 
kun muut nukkumista tukevat asiat ovat kunnossa. 

Sopiiko melatoniini kaikille? 
Itsehoidossa melatoniinivalmisteita suositellaan vain 
yli 18-vuotiaille. Lasten ja nuorten unihäiriöt johtuvat 
usein älylaitteiden ja tietokoneiden liiallisesta käytös-
tä pitkälle yöhön, mikä vähentää melatoniinin muo-
dostumista ja sekoittaa normaalin uni-valverytmin. 
Lyhyessä, muutamia viikkoja kestävässä unirytmin 
korjaamisessa melatoniinin käyttöä pidetään turval-
lisena myös lapsilla, mutta asiasta on aina hyvä kes-
kustella lääkärin kanssa. Näin siksi, että pitkäaikais-
käytön mahdollisista haittavaikutuksista ei vielä ole 
riittävästi tutkimustietoa. Myös raskauden aikaises-
ta käytöstä on hyvä keskustella ensin lääkärin kanssa. 
Melatoniinista saatava hyöty on yksilöllinen: toisilla 
se toimii hyvin ja toisilla siitä ei tunnu olevan toivot-
tua apua. Joskus voi käydä jopa niin, että yöt muuttu-
vat levottomiksi ylivilkkaiden unien takia. 

Huolehdi unihygieniasta
Hyvät ja levolliset unet saa varmimmin, kun huoleh-
tii makuuhuoneen sopivasta lämpötilasta, riittäväs-
tä pimennyksestä sekä äänettömyydestä. Alkukesäl-

Veikö helle unet? 

Keskikesällä moni apteekin asiakas kaipaa neuvoja 
uniongelmiin, kun yöt jäävät lyhyiksi ja uni on 

katkonaista. Aamulla töihin lähtiessä väsyttää, ja 
iltapäivällä olo on vielä vetämättömämpi. Mistä apu 

kesäiseen unettomuuteen? 

Kim Nummila 
Kuva Shutterstock
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Panadol Coffein 500 mg/65 mg tabletti, kalvopäällysteinen 
Särky- ja kuumetilojen oireenmukainen hoito. Aikuisille 1–2 tablettia korkein-
taan 3 kertaa päivässä. Tabletteja ei saa ottaa useammin kuin neljän tunnin 
välein. Jatkuvaan käyttöön vain lääkärin ohjeen mukaan. Ei alle 12-vuotiaille 
lapsille. Ei saa käyttää, jos olet yliherkkä parasetamolille, kofeiinille tai valmis-
teen apuaineille. Sisältää parasetamolia. Valmisteen käytön yhteydessä on 
vältettävä samanaikaista liiallista kofeiinin nauttimista (esim. kahvi, tee tai 
kofeiinia sisältävät energiajuomat). Muita parasetamolia sisältäviä valmis-
teita tai muita särkylääkkeitä ei saa käyttää samanaikaisesti. Ei suositella 
käytettäväksi raskaus- eikä imetysaikana. Lue lisää tietoja pakkausselos-
teesta/valmisteyhteenvedosta. Pakkaukset ja hinnat 1.4.2019 (voh+alv): 
läpipainopakkaus, 10 tbl (4,93 €), 30 tbl (11,96 €). Itsehoitovalmiste, ei 
kuulu korvausjärjestelmän piiriin. Valmisteyhteenvetolyhennelmä 26.6.2018. 
Perustuu 9.10.2017 päivättyyn valmisteyhteenvetoon. Lisätiedot: GSK Con-
sumer Healthcare Finland Oy, Piispansilta 9 A, 02231 Espoo, p. 0800 77 40 
80, s-posti: scanda.consumer-relations@gsk.com Tavaramerkit ovat GSK- 
konsernin omistamia tai sille lisensoituja. ©2019 GSK-konserni tai lisenssin-
haltija. 03/2019, CHFIN/CHPAN/0011/19.

ERILAISEEN
KIPUTILAAN

PARASETAMOLI 
+ KOFEIINI

TEHOAA

Päänsärky • lihassärky • hammassärky 
kuukautiskivut • hermosärky

lä linnut aloittavat konserttinsa usein jo kolmen 
aikaan aamulla ja ikkunan avoinna pitäminen ei on-
nistu. Jos nukut ikkuna auki, tuuletusikkunaan kan-
nattaa asentaa hyttysverkko, sillä mikä onkaan ikä-
vämpää kuin korvassa yöllä inisevä hyttynen. Liika 
lämpö makuuhuoneessa tekee unesta helposti kat-
konaista, ja moni on ratkaissut ongelman asentamal-
la ilmalämpöpumpun, jolla kodin tai mökin viilen-
nys onnistuu aina. Jos liika valo häiritsee nukkumis-
ta, kunnon pimennysverhot ovat tarpeen. Matkoilla 
voi käyttää silmät peittävää unimaskia, niin valo ei 
häiritse unta. Tuhti grilliateria viimeksi illalla run-
saan alkoholimäärän kanssa nautittuna johtaa hel-
posti huonosti nukuttuun yöhön, jos närästys ei pe-
räti vie yöunia kokonaan. Älypuhelimeen voi laittaa 
muistutuksen nukkumaanmenosta, jos valoisat illat 
hämärtävät ajantajun ilta toisensa jälkeen. Melatoni-
inilla voi siirtää myöhästynyttä unirytmiä tai vaihto-
ehtoisesti tarjolla on univalmiutta ja rauhoittumis-
ta lisäävä valeriaanavalmiste, josta voi lukea lisää si-
vulta 25. P

ORION PHARMAN melatoniini-
sarjassa on tuotteita kahdessa eri 

vahvuudessa: 
1 ja 1,9 mg annosvahvuudella. 

Tarjolla on perinteisiä nieltäviä tablet-
teja, suussa hajoavia tabletteja sekä 
uutuutena myös suusuihke. Sarjasta 
löytyy myös tuote, jossa melatoniini 
on yhdistetty lihaksille ja hermoille 
tärkeään magnesiumiin. Kaikki sarjan 
tuotteet ovat ravintolisiä.  
> Melatoniini Orion -tuoteperhe

2  X 
N U K A H TA M I S VA I K E U K S I I N

AINUTLAATUINEN YHDISTELMÄ
VALMISTE, jossa melatoniini vapautuu 
nopeasti lyhentäen nukahtamisaikaa, 
kun taas L-teaniini vaikuttaa vasta 
aamuyön tunteina aivoissa. Oivallinen 
valmiste silloin, kun kärsit nukahtamis-
vaikeuksien lisäksi yöllisistä heräilyistä. 
Ravintolisä. 
> Apteq Melatoniini Comp  
100 tabl. 

Tarjouksessa  
heinäkuussa

Tarjouksessa  
elokuussa



OLEN SAANUT avun pitkäaikaiseen 
vaivaani apteekin Vichy-sarjan sil-

mänympärysvoiteesta Vichy Aqualia 
Thermal (awakening eye balm). Kärsin 

reilut kymmenen vuotta silmäluomien 
ongelmista. Kuivuivat verille asti. Jouduin 

käymään monia kertoja lääkärissä. Lääke-
voiteet antoivat vain hetkellisen avun. Kokeilin 
lukuisia vaihtoehtoja, myös kosmetiikkaa. Tämä 
Vichyn voide on antanut ongelmaani lopulli-
sen avun. Silmäluomeni ovat nyt olleet täysin 
terveet. Minulle tämä tuote on ihmevoide, ja 
haluaisin, että muutkin vastaavista ongelmista 
kärsivät voisivat sen löytää.

Inkeri 66 v

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

suosikkini

R I ST I KO N  3 / 1 9  R AT K A I S U

VIIME LEHDEN  3/19 arvonnassa 50 euron 
arvoisen lahjakortin voittivat K. GRANQVIST  
ja T. MIETTINEN. Onnea voittajille!

Effipro tappaa kirput ja puutiaiset koirista ja kissoista.  
Annostele yksi pipetti niskaan kerran kuukaudessa. 

fiproniili

Pakkaukset:   Kissa: 4 x 0,5 ml. 
Koirat: 4 x 0,67 ml (2-10 kg painavalle koiralle),  
4 x 1,34 ml (10 – 20 kg), 4 x 2,68 ml (20 - 40 kg).

Saatavilla eläinlääkäriltä tai apteekista ilman reseptiä.

Markkinoija: Biofarm Oy, Yrittäjäntie 20, 03600 Karkkila. 
Puh. 09-225 2560. biofarm.fi

Effipro paikallisvaleluliuos. Vaikuttava aine: Fiproniili. Kohde-eläinlajit: koira ja kissa. Käyttöaiheet 
kohde-eläinlajeittain: Koira: kirpputartuntojen (Ctenocephalides spp) ja puutiaistartuntojen (Der-
macentor reticulatus) hoito. Insektisidinen vaikutus aikuisten kirppujen aiheuttamissa uusissa tartun-
noissa kestää enintään 8 viikkoa. Valmisteella on enintään 4 viikon akarisidinen vaikutus puutiaisiin 
(Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus, Dermacetor reticulatus). Jos tiettyjä puutiaislajeja (Rhi-
picephalus sanguineus ja Ixodes ricinus) on kiinnittyneenä, kun valmistetta annetaan iholle, kaikki puu-
tiaiset eivät välttämättä kuole seuraavien 48 tunnin kuluessa, mutta ne voivat kuolla viikon kuluessa.  
Kissa: Kirpputartuntojen (Ctenocephalides spp.) ja puutiaistartuntojen (Dermacentor reticulatus) hoito. 
Valmisteella on enintään 5 viikkoa kestävä insektisidinen vaikutus kirppuihin (Ctenocephalides felis). 
Valmisteella on enintään 2 viikkoa kestävä akarisidinen vaikutus puutiaisiin (Rhipicephalus sanguineus, 
Ixodes ricinus,Dermacentor reticulatus). Jos eräiden lajien puutiaisia (Rhipicephalus sanguineus ja 
Ixodes ricinus) on kiinnittyneenä, kun valmiste annostellaan, kaikki puutiaiset eivät välttämättä kuole 
seuraavien 48 tunnin kuluessa, mutta ne voivat kuolla viikon kuluessa. Vasta-aiheet: Ei saa käyttää 
2 kuukautta nuoremmilla tai alle 2 kg painoisilla koiranpennuilla. Ei saa käyttää 2 kuukautta nuorem-
milla tai alle 1 kg painoisilla kissanpennuilla. Ei saa käyttää sairailla tai sairaudesta toipuvilla eläimillä. 
Haittavaikutukset: Jos eläin nuolee antokohtaa, saattaa esiintyä lyhytaikaista runsasta syljeneritystä, 
joka pääasiassa johtuu kantaja-aineesta. Erittäin harvinaisina epäiltyinä haittavaikutuksina on käytön 
jälkeen raportoitu ohimeneviä paikallisia ihoreaktioita (ihon värjäytymistä, paikallista karvattomuutta, 
kutinaa, punoitusta) antokohdassa ja yleistä kutinaa tai karvattomuutta. 

Koirille ja 
kissoille kirppuja  

ja puutiaisia 
vastaan

3-2019

Liikuntaharjoittelun kestolla 
on suurempi merkitys maksan 
ja suoliston aineenvaihduntaan 
kuin harjoittelun intensiteetillä.

Lähde: Turun yliopisto, väitös MD Kumail Motiani

Jooga ja e-urheilu  
kasvavia lajeja
KÄVELY, PYÖRÄILY, uinti, maastohiihto ja juoksulenk-
keily ovat suosituimpia lajeja vuosikymmenestä toiseen. 
Nyt joukkoon on noussut kuntosaliharjoittelu, joka on 
kävelyn jälkeen yleisin liikuntaharrastamisen muoto. 

Seuraavaksi yleisimpiä harrastuksia naisten parissa 
ovat voimistelu, ryhmäliikunta, jooga ja tanssi, joista 
joogan kasvava suosio erottuu. Miehet harrastavat 
puolestaan palloilulajeja ja heidän nimeämistä lajeista 
erityisesti e-urheilu kasvattaa suosiotaan.

Lähde: Olympiakomitea.fi, Aikuisväestön liikunnan harrasta-
minen, vapaaehtoistyö ja osallistuminen 2018-tutkimus

Sepelvaltimotauti  
työikäisillä
VIIDENKYMMENEN VIIME vuoden aikana on suomalai-
sen työikäisen väestön sepelvaltimokuolleisuus vähenty-
nyt 70 %. Tästä huolimatta sydän- ja verisuonitaudit ovat 
edelleen yleisin työikäisten miesten kuolinsyy Suomes-
sa. Yli 94 cm vyötärönympärys erottaa ne, joiden riski 
sairastumiseen on suurin.  Lähde: Helsingin yliopisto

Matalataajuista  
musiikkia kipuun
VIBROAKUSTINEN HOITO on tehokas apuväline 
kivun hoidossa. Lisäksi se parantaa mielialaa ja  
unen laatua. VA-hoidossa välitetään kehoon matala-
taajuista äänivärähtelyä, esimerkiksi lempimusiikkia, 
tarkoitukseen suunniteltujen hoitolaitteiden avulla. 

Lähde: Jyväskylän yliopisto, Filosofian maisteri Elsa  
Campbellin musiikkiterapian väitöskirja

Kaiken ikää Anne Stolt Kuvat Shutterstock

ROHTOVIRMAJUURI  
( Valeriana officinalis) on 
monivuotinen kasvi, joka 
kasvaa kaikkialla lauhkeilla 
vyöhykkeillä. Sillä on viuhka-
maiset, vaaleanpunaiset kukinnot, 
jotka vanhetessaan saavat kasville tyypillisen 
vahvan ominaistuoksun. Kasvia on kutsuttu 
myös kissanyrtiksi, sillä sen vahva tuoksu on 
kollikissojen mielestä täysin vastustamaton. 
Tuoksu johtuu kasvin sisältämästä isova-
leriaanahaposta ja se muistuttaa jalkahien  
hajua. Rohtovirmajuurta on historian saa-
tossa käytetty jos jonkinlaisten vaivojen mm. 
levottoman mahan, sydämen, epilepsian, 
ruton ja kuukautisvaivojen hoitoon. Nykyään 
käyttö keskittyy sen rauhoittavaan ja unival-
miutta lisäävään ominaisuuteen. Tämän vai-
kutuksen arvellaan perustuvan kasviuutteen 

sisältämien yhdisteiden, kuten valereeni-
hapon ja valepotriaattien yhteisvaikutuk-
seen. Varsinaisista unilääkkeistä poiketen 
valeriaanavalmisteiden ei ole normaaleilla 
käyttöannoksilla havaittu aiheuttavan aamu-
tokkuraisuutta, mutta tarkkuutta vaativissa 
tehtävissä voi suorituskyky olla heikompi 2-3 
tuntia valmisteen ottamisen jälkeen. Kuten 
monilla kasvirohdosvalmisteilla, teho para-
nee tuotetta pidempään käytettäessä. ■

Lähteet: www.vogel.fi ja www.luontoportti.fi

Sedonium 50 tablettia
Sedonium on tarkoitettu tilapäisiin unen-
saantivaikeuksiin ja tilapäisiin lieviin jännitys-
tiloihin aikuisille ja yli 12-vuotiaille. Vaikuttava 
aine on rohtovirmajuuriuute, jota yhdessä 
tabletissa on 300 mg. Unihäiriöiden hoidossa 
annostus yli 12-vuotiaille on 2 tablettia ½ -1 
tuntia ennen nukkumaanmenoa. Lisäannos 
(2 tablettia) voidaan ottaa aikaisemmin illalla 
tarpeen vaatiessa. Lievien jännitystilojen 
hoidossa 1 tabletti enintään 3 kertaa päivässä. 
Päivittäinen annos on korkeintaan 4 tablettia, 
ja lääke voi haitata autolla ajoa tai heikentää 
tarkkaavaisuutta.

Sedonium on kasvirohdosvalmiste lievien jännitystilo-
jen ja unihäiriöiden helpottamiseen. Pakkauskoko: 50 
tablettia. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. 
Apteekista. Lisätietoja itsehoitoapteekki.fi ja puh. 010 
439 8250 ark. klo 8-22. Markkinoija: Orion Pharma Oy

luonto   
parantaa
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T E H O K K A AT  I H O N P U H D I STA JAT
ACO SPOTLESS  

DAILY FACE WASH  
200 ML 

DUCRAY  
KERACNYL  

FOAMING GEL  
PUHDISTUSGEELI 

200 ML

ACO  YHTEENSÄ 9 PISTETTÄ DUCRAY YHTEENSÄ 12,5 PISTETTÄ

26

SYVÄPUHDISTAVAN KASVOJENPUHDISTUS-
GEELIN tuoksu jakoi mielipiteitä. Koostumusta 
kuvattiin liimaiseksi ja geelimäiseksi, joka ei 
juurikaan vaahtoa ja jota piti huuhdella iholta 
pitkään. Parhaiten sen sai huuhdeltua, jos sitä 
käytti suihkussa.

Pumppupullo oli toimiva, sen voi lukita 
suutinta kääntämällä ja siitä sai juuri sopivan 
määrän yhdellä pumppauksella. Säännöllisessä 
käytössä tuote rauhoitti ihoa ja vähensi finnien 
muodostumista. Niillä, joilla ei ole niin rasvainen 
iho, tuotteen salisyylihappo tuntui kuivattavan 
ihoa jopa turhankin paljon tai sai ihon joskus 
ärsyyntymään. Tuote sopii parhaiten nuorelle 
voimakkaasti rasvoittuvalle iholle.

KOKO TESTIRAATI piti tuotteen tuoksusta, se 
oli sopivan neutraali. Se sopii miehelle ja on 
hieman myrttimäinen. Tuote sopii kasvojen ja 
vartalon pesuun sekä parranajoon. Vaahtoami-
sen vuoksi tämä tuote oli helpompi huuhdella 
iholta, mikä sai testiryhmältä kiitosta.

Pumppupullo on tukeva ja todella hyvin 
toimiva. Tuote tuntui hellävaraisemmalta ja se 
jätti miellyttävän, samettimaisen tunteen iholle. 
Iho tuntui puhdistuvan tehokkaasti ja se tuntui 
myös rauhoittavan ärtynyttä ihoa. Se ei myös-
kään kuivattanut ihoa liikaa. Koko testiryhmä 
totesi ottavansa jatkossa juuri tämän tuotteen 
käyttöön.

Testiryhmä

Aco Ducray3 4,5

Aco Ducray3 4

Aco Ducray3 4

Mies, 16 vuotta 
Voimakkaasti rasvoittuva iho. 

Mies, 25 vuotta 
Sekaiho.  

Mies, 51 vuotta 
Rasvainen sekaiho.  

60+ palsta

VÄHINTÄÄN KUPILLISEN kahvia 
päivittäin juova iäkkäämpi ihmi-
nen kaatuilee 25 % harvemmin 
kuin kahvia vähemmän juova.  
Oxfordin yliopiston Englannissa 
ja Espanjassa  toteuttamassa 
tutkimuksessa oli mukana  
12 000 yli 60-vuotiasta henkilöä. 
Lähes 90 prosenttia lonkkamur-

tumista tapahtuu useimmiten 
sisätiloissa tapahtuneen kaatu-
misen seurauksena.

Lähde: Terveyskyla.fi

Kahvittelija kaatuu 
harvemmin

Anne Stolt

Puntari 
esiin
KOLMEN KILON laihtuminen kolmen 
kuukauden aikana on jo huolestuttavaa, 
siksi säännöllinen painon mittaaminen on 
tärkeää. Kangasalalla tehdyn MNA-ravit-
semusarvioinnin mukaan joka kolmannel-
la kangasalalaisella kotihoidon asiakkaalla 
on vajaaravitsemuksen riski ja asumisyk-
siköiden asukkaista yli puolella. Erityisen 
tärkeää on riittävä proteiinin saanti.

Lähde: Kangasalansanomat.fi

Muista kesällä!
Riittävästi juomaa ja kohtuudella 
lämpöä. Pysy kuumimpana aikana 

varjossa lepäämässä ja ota mehukannu 
viereen, nauti siestasta.

SUOJAA MUISTISAIRAUKSILLE 
saa lukemisesta, kuorolaulus-
ta, neulomisesta, ristikoiden 
ratkomisesta tai puutarhatöistä 
lähes yhtä paljon kuin fyysises-
tä harjoittelusta. Göteborgin 
yliopistossa tehdyssä tutkimuk-
sessa seurattiin 800 naista 44 
vuoden ajan.

Lähde: Sciencenordic.com

Muistathan, että  
yli 75-vuotiaille  

suositellaan  
D-vitamiinivalmisteen 

käyttöä ympäri  
vuoden.

*B12-vitamiini edistää hermoston normaaleja psykologisia toimintoja.

Ristikot

muistin tueksi!*



Lihasrevähdykset
Vamma: Lihaksen revähdys on yksi ylei-
simmistä liikuntavammoista. Revähdyk-
sestä puhutaan silloin, kun lihas vääntyy 
kuormituksen alla ja lihassäikeitä katkeaa: 
useimmiten revähtää hauislihas, vatsali-
has, takareisi tai pohje. Vammat vaihtele-
vat lievästä muutaman lihassäikeen repe-
ämästä lihaksen katkeamiseen. Revähdyk-
siä voi sattua esimerkiksi kuntosalilla tai 
pallopeleissä.

Ensiapu: Paras ensiapu lihasrevähdyk-
siin on urheiluvammojen hoidon kultai-
nen sääntö: kolmen koon periaate. Koot 
tulevat sanoista kylmä, koho ja kompres-
sio. Vatsalle kylmäpakkaus ja lepoa. Nos-
ta käsi tai jalka kohoasentoon, laita päälle 
kylmäpakkaus ja tee tukiside. Tukisiteen 
voi kääriä hyvin tavallisesta ideaalisitees-
tä. Se tukee kipeytynyttä kohtaa 
ja vähentää turvotusta. Myös ko-
hoasento vähentää turvotusta ja 
kipua.

Hoito: Hoito riippuu reväh-
dyksen laajuudesta. Lievästi re-
vähtänyttä lihasta voi kuormittaa 
varovasti jo päivän tai parin ku-
luttua, mutta isomman revähdyksen kun-
toutumisen kanssa on hyvä odottaa noin 
viikko. Kunnon treenin pariin pääsee vas-
ta 3-6 viikon kuluttua. Mene lääkäriin, jos 
kipu on todella voimakasta, itsehoitolääk-
keet eivät auta tai lihaksessa tuntuu selkeä 
kuoppa tai lihasvoima on heikentynyt.

Ennuste: Revähdykset paranevat yleen-
sä hyvin, kunhan treenin pariin jaksetaan 

palata maltillisesti. Kokonaan katkennut li-
has saattaa tarvita leikkauksen.

Nivelsiteiden ja  
ristisiteiden vammat
Vamma: Nyrjähdykset ja venähdykset 
ovat vallan yleisiä liikuntaturmia nekin. 
Nilkan nivelsiteet ja polvien ristisiteet 
ovat alttiita venähdyksille ja jopa katkea-
miselle. Samoin olkapään kiertäjäkalvo-
sin saattaa revetä vauhdikkaiden lajien tii-
mellyksessä. Vammoille alttiita ovat muun 
muassa pallolajien harrastajat ja laskette-
lijat. Repeämät voivat olla eriasteisia, ja 
vamman aste vaikuttaa hoitoon ja parane-
misennusteeseen.

Ensiapu: Kolmen koon periaate pätee 
tässäkin. Kylmä paitsi pienentää lihasten 

ja kudosten vaurioita, myös 
helpottaa kipua, joten sitä 
voi käyttää tulevina päivinä 
kivun lievittämiseen. Kyl-
mäpakkausta pidetään vam-
makohdassa 15-20 minuut-
tia kerrallaan, tarvittaessa 
1-2 tunnin välein. Myös tu-

lehduskipulääkkeistä voi olla apua.
Hoito: Venähtäneet nivelsiteet kaipaa-

vat lepoa ja nilkan sivuttaisliikkeen estä-
vän nilkkatuen. Varovaiset kuntoutushar-
joitukset kannattaa aloittaa mahdollisim-
man pian. Vinkkejä niihin saa lääkäriltä ja 
fysioterapeutilta. Polven nivel- ja ristisi-
teiden repeämä saattaa vaatia leikkaushoi-
toa, samoin kuin olkapään kiertäjäkalvosi-

HOIDA KIPU  
OIKEIN

Oikea ensiapu pelastaa urheiluvamman 
jälkeen paljon: se lievittää oireita ja 
nopeuttaa paranemista. Näin hoidat 
erilaisia vammoja.Pauliina Rasi Kuvat Shutterstock

men repeämä. Leikkauksissa on kuitenkin 
myös riskinsä, ja päätös tehdään aina ti-
lannearvion perusteella.

Ennuste: Nivelsiteiden lievät venäh-
dykset paranevat hyvin, mutta ne valitet-
tavasti myös toistuvat usein. Nilkkatuki 
auttaa, jos nyrjähdyksiä sattuu jatkuvas-
ti. Polven ristisiteiden repeäminen saattaa 
jättää polven epävakaaksi, mikä altistaa 
polvilumpion vammoille. Siksi korjaus-
leikkaus voi olla tarpeen.

Rasitusvammat
Vamma: Yleisiä rasitusvammoja ovat 
muun muassa tenniskyynärpää, akillesjän-
teen tulehdus ja jännetuppitulehdukset. 
Tenniskyynärpää on kyynärnivelen rasi-
tusvamma, eikä se nimestään huolimatta 
ole tenniksenpelaajien yksinoikeus, vaan 
voi vaivata myös esimerkiksi golfarei-
ta. Akillesjänteen tulehdus taas on kestä-
vyysjuoksijoiden vaiva. Rasitusvammojen 
taustalla on yleensä toistuva rasitus, ku-
ten yksitoikkoinen liike tai väärä suoritus-
tekniikka.

Ensiapu: Rasitusvammoissa lepo on 
tärkein ensiapu. Kipu hellittää usein jo 
muutaman päivän tai viimeistään viikon 
kuluessa, mutta esimerkiksi jännetuppi-
tulehduksessa jänteiden täysi toipuminen 
kestää pidempään. Kipuun voi tarvittaessa 
käyttää tulehduskipulääkkeitä, mutta vai-
van syy on selvitettävä. 

Hoito: Tenniskyynärpää arvostaa kyl-
män sijaan lämpöä, sillä kyynärpään kipu 

Kylmä 
Koho 
Kompressio
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voi vaivata esimerkiksi öisin, kun veren-
kierto kyynärvarressa heikkenee. Akilles-
jänteen vaivoihin auttaa esimerkiksi liike, 
jossa korokkeella seisten lasketaan ja nos-
tetaan kantapäätä. Lääkäri voi antaa kan-
tapäähän myös hepariinipistoksen.

Ennuste: Rasitusvammat paranevat 
yleensä hyvin, kunhan treenaamaan ei 
palata liian kiireellä. On myös fiksua tar-
kistuttaa harjoittelutekniikka ajoittain 
ammattilaisella, etteivät vanhat, pahat 
tavat pääse vahingossa palaamaan. 

Krampit
Vamma: Krampit ovat tuttuja monille ur-
heilijoille, joko suorituksen aikana tai sen 
jälkeen. Kova hikoilu kuumassa säässä tree-
natessa altistaa erityisen helposti krampeil-
le. Kova kipu kesken liikkeen voi tuntua jo-
pa lihaksen revähdykseltä. Krampin ja re-
vähdyksen erottaa kuitenkin toisistaan siitä, 
että krampin aiheuttama kipu yleensä hel-
littää välittömästi kuormituksen loputtua.

Ensiapu: Venyttele tai hiero lihasta va-
rovasti ja juo runsaasti. Jos kipu jatkuu 

pitkään treenin jälkeen, kannattaa käydä 
lääkärissä varmistamassa, ettei kipu sit-
tenkin johdu revähdyksestä tai muusta 
vammasta.

Hoito: Venyttely ja hieronta auttavat 
kipuun. Apua saa myös magnesiumlisäs-
tä ja akuutissa tilanteessa nopeimman 
helpotuksen iholle suihkeena annostel-
tavasta magnesiumista. Jos treenaat kuu-
massa tai hikoilet ylipäätään runsaasti, 
varsinkin pitkän treenin aikana, on syy-
tä nauttia runsaasti nesteitä. Juo muuta-
kin kuin vettä, sillä vedessä ei ole suoloja, 
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joita menetetään hikoi-
lun mukana.

Ennuste: Ei tiede-
tä, miksi krampit vaivaa-
vat toisia helpommin kuin 
toisia. Hyvä nesteytys, lihas-
huolto ja harjoittelun pitäminen 
kohtuullisena vähentävät kramppien 
todennäköisyyttä. Magnesium on lihas-
ten toiminnalle tärkeä ravintoaine ja sen 
riittävästä saannista on hyötyä kramppi-
en ennaltaehkäisyssä. Iholle levitettävät 
voiteet ja suihkeet ovat helppoja levittää 
iholle jo ennen harjoittelua, niin kamppe-
ja ei tule treenin aikana välttämättä lain-
kaan. 

Päävammat
Vamma: Pää voi kolahtaa vastustajan pää-
hän kesken koripallomatsin, nenä saada 
osuman taistelulajissa tai pää iskun rat-
sastusonnettomuudessa. Kasvojen luista 
nenäluu on herkin murtumaan.

Ensiapu: Kylmä auttaa verenvuotoon, 
turvotukseen ja kipuun. Päähän kohdis-
tuneen iskun jälkeen on silti aina syytä 
käydä lääkärissä. Tajunnan menetys ja 
oksentelu voivat kertoa aivotärähdykses-
tä.

Hoito: Aivotärähdys edellyttää usein 
tarkkailua sairaalassa. Jos nenä- tai jokin 
muu luu on murtunut, se vaatii yleensä 
korjausleikkauksen, joka tehdään sitten, 
kun kasvojen turvotus helpottaa. Tähän 
menee yleensä noin pari viikkoa.

Ennuste: Lievät päävammat paranevat 
usein kokonaan, mutta isompi isku saat-
taa jättää pitkäksi aikaa oireita, kuten kes-
kittymisvaikeuksia, päänsärkyä ja väsy-
mystä. Oma laji saattaa alkaa pelottaa on-
nettomuuden jälkeen.

Näin ehkäiset vammoja
Urheiluvammat ovat yleisin tapaturmala-
ji. Monet vammat voisi kuitenkin ehkäistä 
etukäteen.

Lämmittely on ehkäisykeino numero 
yksi. Ei intervallilenkille ilman 5–10 mi-
nuutin kävelyä tai kevyttä hölkkää. Läm-
mittely valmistaa lihakset ja nivelet tule-
vaan koitokseen.

Treenaa monipuolisesti ja kohtuulli-
sesti. Treenimääriä ei kannata nostaa tap-
piin liian nopeasti. Harjoittelun monipuo-
lisuus taas ehkäisee yksittäisten lihasten 
ja nivelten liikarasitusta.

Huolla lihaksia. Venyttele, treenaa liikku-
vuutta ja anna välillä keholle lepopäivä. Hie-
ronta auttaa kehoa ja mieltä palautumisessa. 

Onko lisäravinteista apua?
Monipuolinen ravitsemus on tärkeää var-
sinkin rasitusvammojen ehkäisyssä. Yksit-
täisiä ravintoaineita tärkeämpää on koko-
naisuus: riittävä energiansaanti ja myös 
runsas proteiininsaanti, varsinkin jos ka-
lenterissa on paljon voimaharjoittelua.

Runsas liikunta lisää monien vitamiini-
en ja hivenaineiden tarvetta. Samalla kui-
tenkin myös energiatarve kasvaa: syömme 
enemmän ja saamme ruoasta enemmän 
suojaravintoaineita ikään kuin itsestään. 
Kuntoharjoittelu ei siis automaattisesti 
tarkoita, että vitamiineja pitäisi ottaa pur-
kista lisää roppakaupalla. 

Magnesium on tärkeä ravintoaine ko-
ko kehon toiminnalle, myös energia-ai-
neenvaihdunnassa. Se parantaa lihasten ja 
hermojen toimintaa sekä suoraan että vä-
lillisesti, ja tablettien lisäksi suoraan ihol-
le käytettävät valmisteet ovat kramppien 
hoidossa ja estossa tehokkaita. 

D-vitamiinin riittävä saanti on kaikil-
le tärkeää, ja tutkimusten mukaan huip-
pu-urheilijoillakin on Suomessa usein vi-
tamiinipuutos. Vaikutustavastaan johtuen 
D-vitamiini vaikuttaa elimistön jokaisessa 
solussa, ja etenkin vastustuskyvyn kannal-
ta urheilijoiden tulisi huolehtia sen riittä-
västä saannista vuoden ympäri. 

Myös monilla B-vitamiineilla on tärkeä 
rooli lihasten toiminnassa. B-vitamiineja 
saa esimerkiksi täysjyväviljasta, maidosta, 
lihasta ja kananmunista. Jos lisävitamiini-
en tarve mietityttää, yksittäisen vitamii-

KERTAKÄYTTÖINEN PIKAKYL-
MÄPAKKAUS soveltuu akuuttien 
pehmytkudosvammojen kuten 

akuuttien revähdysten, venäh-
dysten ja iskujen aiheuttami-
en vammojen ensihoitoon. 
Nopea ensiapu urheilu-

harjoituksissa, kilpailuissa, patikointi-
retkellä tai matkalla sattuvien tapaturmien 
ensihoitoon.  CE-merkitty terveydenhuollon 
tuote.
>Thermal Care pikakylmäpakkaus

A P UA  A P T E E K I STA

LIHASGEELI LIEVITTÄÄ lihaskipuja, tur-
votusta ja tulehdusta lihaksissa. Lisäksi se 
auttaa lihaksia palautumaan rasituksesta. 
Hierotaan hoidettavalle ihoalueelle 2–3 
kertaa päivässä. Ei suositella alle 12-vuoti-
aille lapsille, raskaana oleville ja imettävil-
le. Ei sovi mykerökukka-allergisille. Geeli 
ei sisällä parabeeneja eikä väriaineita. 
Lihasgeeli on CE-merkitty lääkinnällinen 
laite ja se on valmistettu Suomessa
>Synomax Lihasgeeli 100 ml

KOLMEA KOKOA olevat monikäyttöiset 
kylmä-lämpöpakkaukset soveltuvat kylmähoi-
tona tapaturmaisten, akuuttien turvotusten ja 
verenpurkaumien vähentämiseen sekä kivun  
ja kuumeisen olon lievittämiseen. Lämpöhoi-
tona lihaskipuihin, lihasjännitykseen ja muihin 
tulehduksettomiin kroonisiin vaivoihin. Säilytä 
yksi aina kotona pakastimessa heti käyttöval-
miina.  CE-merkitty terveydenhuollon tuote.
>Thermal Care monikäyttöinen  
kylmä-lämpöpakkaus

30

nin sijaan kannattaa suosia monivitamii-
nivalmisteita. Vitamiinit ja hivenaineet 
vaikuttavat toistensa imeytymiseen, ja 
monivitamiinivalmisteessa kaikkea tar-
peellista on oikeassa suhteessa ilman lii-
kasaannin riskiä. 

Hyvät elintavat muutenkin ovat paikal-
laan. Riittävä uni auttaa palautumisessa, 
mikä vähentää rasitusvammojen riskiä ja 
se tukee myös elimistön vastustuskykyä. 
Se myös pitää virkeänä ja tarkkaavaisuu-
den hyvänä, mikä estää vauhtilajeissa on-
nettomuuksia.

Milloin lääkäriin?
Nopea ensiapu paikan päällä on tärkeää 
varsinkin revähdyksissä ja nyrjähdyksissä. 
Oikea ensiapu estää vamman pahenemi-
sen ja saattaa vaikuttaa merkittävästikin 
paranemisaikaan.

Isommat vammat kannattaa tarkis-
tuttaa lääkärillä, esimerkiksi murtumien 
poissulkemiseksi. Mene lääkäriin, jos kipu 
on niin voimakasta, etteivät kotikonstit ja 
särkylääkkeet auta. Pään iskut on aina syy-
tä tarkistuttaa lää kärissä.

Myös nivelen paikaltaanmeno on syy 
lähteä saman tien lääkäriin. Jos nivelen 
saa laitettua paikoilleen itse, tarkastus voi 
odottaa seuraavaan päivään.

Vakuutusyhtiö saattaa vaatia lääkärin-
todistuksen. Lääkärikäynti kannattaa tapa-
turman kirjaamiseksi, jos tarvitset vakuu-
tuksen korvaamaa hoitoa myöhemmin.P

ibuxin rapid 400 mg kalvopäällysteiset tabletit. Tehokas lääke 
migreenikohtausten hoitoon sekä kivun ja kuumeen lievitykseen. Vai-
kuttava aine ibuprofeeni. Sopii aikuisille ja yli 20 kg painaville, vä-
hintään 6-vuotiaille lapsille. Neuvottele lääkärin kanssa, jos sairastat 
maha- tai pohjukaissuolihaavaa tai olet raskaana. Vain lyhytaikaiseen 
käyttöön. Pakkauskoot 10 ja 30 tabl. Tutustu huolella pakkausselos-
teeseen. Perustuu 22.1.2018 päivättyyn valmisteyhteenvetoon. Lisä-
tiedot: www.laakeohje.fi , info@ratiopharm.fi . FI/POTC/19/0001/1/19

Apteekistasi.
Markkinoija: ratiopharm Oy

AAAARRRGH
Se nopeavaikutteinen särkylääke.

Myös migreeniin.

Ammattilaisesta  
apua hoitoon?
Fysioterapeutti on hyvä tuki urheiluvammojen, kuten 
revähdysten ja venähdysten hoidossa. Hän voi myös 
auttaa rasitusvammojen hoidossa, jos vika on lihasten 
epätasapainossa tai virheellisissä asennoissa, ja häneltä 
saa turvallisia treenivinkkejä kotiharjoitteluun.

Kiropraktikko voi tuoda avun esimerkiksi selän tai 
jalkojen kipujen hoitoon tai rasitusvammojen hoitoon. 
Kiropraktikko on saanut monen vuoden yliopistotasoi-
sen koulutuksen kehon kokonaisvaltaisen toiminnan 
ymmärtämiseen ja kiputilojen syntyyn. 

Ortopedi on luu- ja tukikudossairauksiin erikoistu-
nut lääkäri, ja urheiluvammat kuuluvat usein ortopedin 
toimialaan. Hänen vastaanotolleen kannattaa hakeutua, 
jos oireet ovat vaikeita tai paraneminen pitkittyy.



Maailmalta Marimiina Pykälistö Kuvat Shutterstock

Raskaus- 
diabetes  
kuriin

Helteellä vesi, 
ruoka,   

kivennäisvesi  
ja apteekin  

elektrolyytti-
liuokset  

auttavat.

R uuan liian hidas jäähdyt-
täminen ja huono uudel-
leenlämmitys saattavat 
aikaansaada si-

nänsä vaarattoman Bacil-
leus cereus -bakteerin rä-
jähdysmäisen lisäänty-
misen ruuassa. Bakteeri 
erittää kereulidi-nimistä 
myrkkyä, joka saattaa pa-
himmassa tapauksessa 
vaurioittaa kuolettavasti 
maksaa. 

Maailmalla on viime 
vuosikymmeninä rapor-
toitu joitakin tapauksia, 
joissa liian lämpimäs-
sä säilytettyä ja uudel-
leenlämmitettyä pastaruokaa 
syöneet henkilöt ovat saaneet voi-
makkaita ripuli- ja myrkytysoireita 
ja harvinaisissa tapauksissa kuolleet 
maksamyrkytykseen. Monissa tapa-
uksissa kyseessä on ollut pastaruoka, 
mutta tutkimuksen mukaan viheliäs 
bakteeri viihtyy hyvin myös riisissä. 

Useimmiten Bacilleus cereus aihe-
uttaa vain lievähköjä ruokamyrky-
tyksiä ja joko oksennusta tai ripulia. 
Münchenin teknisen yliopiston teke-
mässä tutkimuksessa löydettiin kysei-
sen bakteerin tuottamasta kereulidi-
myrkystä 18 erilaista muunnosta. Tä-
mä selittänee osaltaan sitä, miksi vain 
oksennustaudin aiheuttaneet myrky-
tykset voivat harvinaisissa tapauksis-
sa johtaa kuolemaan. Saman baktee-
rin aiheuttama ripuli on vaaraton. 

Bakteerin leviämisen voi estää vain 
jäähdyttämällä ruuan riittävän nope-
asti ja säilyttämällä sen riittävän viile-
ässä. Bakteerien lisääntymiselle otol-
lisena lämpötilana pidetään 15-30 as-
tetta.

”Uudelleen kuumentaminen tap-
paa bakteerit, muttei itiöitä, jotka täl-
löin saavat neitseellisen maaperän li-
sääntymiselle sekä ravintoa itselleen 
lämmitetystä ruuasta”, kertoo elintar-
vikehygienian ja ympäristöterveyden 

emeritusprofessori,  Hannu  
Korkeala, Helsingin yliopis-
tosta.

Myös Bacilleus cereus -baktee-
ri selviää tavanomaisesta uudelleen-
lämmityksestä. Se kestää jopa 120 as-
teen lämpötilan. Myöskään pakasta-
minen ei tapa bakteereja, eikä niiden 
itiöitä. Ne eivät pakastuksen aikana 
pääse lisääntymään, mutta ovat sula-
tuksen jälkeen yhä hengissä ja valmii-
na lisääntymään.

Korkealan mukaan yleinen virhe 
on, että ruokaa säilytetään liian läm-
pimässä liian pitkään. Ruoka ei saisi 
koskaan olla 10-50 asteen välillä pit-
kiä aikoja. Uudelleenkuumennusker-
roille ei sen sijaan ole erityisiä rajoja. 
Korkeala muistuttaa myös, että vaka-
vat sairastapaukset ovat harvinaisia.  
”Terveet ihmiset eivät yleensä sairas-
tu vakavasti”, hän toteaa. 

Lähde: Helsingin Sanomat 7.2.2019 

https://www.hs.fi/tiede/ 

art-2000005991928.html

Jäähdytä ruoka nopeasti

Raskausdiabetes on viime vuosina 
yleistynyt myös Suomessa hälyt-
tävästi. Vuonna 2007 vain 9,7 pro-

sentilla odottavista äideistä todettiin ras-
kausdiabetes, kun vuonna 2017 luku oli jo 
19 prosenttia. 

”Yli puolet raskausdiabetekseen sai-
rastuneista naisista ei kuulu sen riskiryh-
mään, ja tästä syystä lähes kaikilta ras-
kaana olevilta otetaan nykyään sokerira-
situskoe”, kertoo Tampereen yliopiston 
yliopistonlehtori ja ravitsemusepidemio-
logian dosentti, Tarja Kinnunen.

Kinnunen uskoo, että merkittävin syy 
raskausdiabeteksen yleistymiseen on liha-
vuuden lisääntyminen myös nuorten nais-
ten keskuudessa. Lihavuuden ohella riskiä 
lisää yli 40-vuoden ikä, aiemmissa raska-
uksissa todettu raskausdiabetes sekä pe-
rinnöllinen alttius diabetekselle. 

”Raskausdiabeteksen yleistymistä li-
säävät myös liiallinen painon nousemi-
nen raskausaikana, vähäinen liikunta sekä 
epäterveelliset ravintotottumukset”, tote-
aa Diabetesliiton ylilääkäri, Pirjo Ilanne-
Parikka.
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Raskausdiabetes diagnosoidaan silloin, kun raskaa-
na olevan naisen verensokeriarvot ovat ensimmäistä 
kertaa koholla. Toisin sanoen silloin, kun odottavalla 
äidillä ei ole todettu diabetesta ennen raskautta.

Ilanne-Parikan mukaan odottavan äidin kohon-
neet verensokeriarvot vaikuttavat sikiöön tämän in-
suliiniarvoja kohottavasti. Tämä voi johtaa sikiön lii-
kakasvuun, ja aiheuttaa synnytysvaiheessa kompli-
kaatioita. Suurikokoisuus voi vaikuttaa myös sikiön 
hapensaantiin ja keuhkojen kehitykseen. Vastasynty-
neellä raskausdiabeetikon lapsella on sen sijaan usein 
liian matala verensokeri, ja vauvaa tulee tarkkailla. 

Turun yliopiston sisätautiopin professorin, Risto 
Kaajan, mielestä jopa 80 prosenttia raskausdiabetek-
sesta on kakkostyypin diabeteksen esiastetta ja siten 
vahvasti kytköksissä epäterveellisiin elintapoihin. Hän 
uskoo, että suurimmalle osalle hoidoksi riittäisivät ter-
veellinen ruokavalio ja painonhallinta. 

Vaikka verensokeriarvot palaavatkin synnytyksen 
jälkeen valtaosalla normaaleiksi, olisi Kaajan mukaan 
ylipaino karistettava mahdollisimman pian ensim-
mäisen raskauden jälkeen. Raskausdiabetes nimittäin 
nostaa kakkostyypin diabeteksen sairastumisriskiä 
huomattavasti seuraavan 10-15 vuoden aikajaksolle. 

”Vaikka raskausaikana ei toki saa laihduttaa, olisi 
paino saatava laskuun heti ensimmäisen raskauden 
jälkeen”, toteaa Kaaja. 

Raskausdiabeteksen hoitoon kuuluu verensokeri-
arvojen pitäminen normaaleina. Ylipainoisilla tärkeää 
on myös liiallisen painonnousun välttäminen. Kaajan 
mukaan painon ei tulisi ensimmäisellä raskauspuolis-
kolla juurikaan nousta, ja jälkimmäisellä painoa saisi 
tulla viidestä kymmeneen kiloa. 

Ruokavalion lisäksi asiantuntijat painottavat myös 
liikunnan merkitystä. Yhdessä terveellisen ruokavali-
on kanssa se auttaa pitämään verensokeriarvot kuris-
sa, toteaa Tarja Kinnunen. P

Lähde: Helsingin Sanomat 24.3.2019  
https://www.hs.fi/paivanlehti/24032019/ 
art-2000006046069.html
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TARJOUKSETHEINÄKUUN

Apteekki Antiseptinen 
haavanpuhdistesuihke 
100 ml
Kätevä kirvelemätön antiseptinen 
suihke haavojen puhdistukseen. 
Sisältää myös hoitavaa pantenolia. 

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

Hyttysässä+ tai  
Punkkiässä+  
50 ml 
Tehokkaat hyönteiskarkoitteet, 
jotka pitävät loitolla ikävät  
inisijät, pörisijät ja verenimijät.  

BevitaEye  
Silmätipat  
20 x 0,5 ml 
Säilöntäaineettomat kostutustipat 
kuivien silmien pitkäkestoiseen  
kosteutukseen ja voiteluun.

Sunpro aurinkosuojat
Dermatologisesti testatut, 
vedenkestävät aurinko- 
suojatuotteet koko perheen 
turvalliseen auringossaoloon. 

Minisun Omega-3 + D3 
Junior tai Vahva  
45 geelipalaa
Hyvänmakuiset omega-3- 
valmisteet aikuisille ja lapsille  
jokaiseen päivään. 

Nesteytys ratiopharm  
10 poretabl. 
Poretabletti neste- ja suola- 
tasapainon säätelyyn rankan  
urheilusuorituksen, ripulin,  
kuumeen tai helteen yhteydessä.  

Bethover B12 tai  
Bethover + Foolihappo 
150 tabl.
Marjanmakuiset imeskely- 
tabletit B12-vitamiinin tai 
vaihtoehtoisesti B12-vitamiinin ja 
foolihapon saannin turvaamiseen 
ja muistin tueksi.

Melatoniini Orion 1,9 mg 
100 nieltävää tai  
suussa haj. tabl.
Vahvempi melatoniinivalmiste 
nukahtamisajan lyhentämiseen.

Idoform Matka  
40 purutabl.
Koko perheelle sopiva,  
pieni, hyvänmakuinen 
maitohappobakteerivalmiste. 
Suoliston hyvinvoinnin  
turvaamiseen.

RaMaVit  
Magnesiumsitraatti + B6 
80 purutabl. 
Vahva, vadelmanmakuinen  
magnesiumpurutabletti,  
joka sisältää myös tärkeää  
B6-vitamiinia.

Ducray Elution Shampoo 
200 ml
Shampoo hilseilyyn taipuvalle  
päänahalle tai herkälle ja ärtyvälle  
päänahalle päivittäiseen käyttöön. 
Myös hilsehoidon jatkohoidoksi. 
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Tarjoukset voimassa heinäkuussa 2019, tai niin kauan kuin tarjouserää riittää.

4,25
(norm. 4,70 €, 42,50 €/l)

19,20
(norm. 21,80 €)

8,85
(norm. 10,00/10,40 €)

11,75
(norm. 13,80 €)

-20 %
(norm. 8,20–26,00 €)

-15 %
(norm. 15,70/24,40 €, 197,70/256,05 €/kg)

10,65
(norm. 13,30 €, 169,05 €/kg)

26,90
(norm. 29,90/30,60 €)

22,20
(norm. 26,10 €)

12,50
(norm. 14,20 €, 78,13 €/kg)

15,60
(norm. 19,50 €)

11,90
(norm. 14,50 €, 59,50 €/l)

TEERIJÄRVEN JA ALAVETELIN APTEEKKIEN
Kasvoilla tulisi käyttää aina – pilvisinäkin päivinä 

– aurinkosuojaa. Voidetta tulee levittää riittä-
vän paljon ja useita kertoja päivässä, varsinkin 

jos ollaan auringossa koko päivä. Hyvässä aurinkovoi-
teessa on sekä UVB- että UVA-suodattimet. Paras aurin-
kosuoja on pitäytyä varjossa keskipäivällä tai suojata iho 
vaatteilla ja leveälierisellä päähineellä. 

Aurinkoisina päivinä on hyvä suihkautella kasvoille 
ja decolteelle pitkin päivää kosteutta myös mineraali-
vesikosteussuihkeesta. Suihke raikastaa ihanasti kuu-
mana päivänä, mutta ihon hyvinvoinnin kannalta riit-
tävää nesteen nauttimista ei voi liikaa korostaa. Kui-
vaihoinen voi hyötyä myös omega-3-rasvahappojen 
määrän lisäämisestä ruokavaliossa. Nauti annos ras-
vaista kalaa kahdesti viikossa tai ota käyttöön kestävän 
kalastuksen periaatteilla valmistettu apteekin omega-
3-rasvahappovalmiste.

Seerumi toimii kesälläkin 
Erityisen tärkeää on valita hoitotuotteet oikein, sil-
lä auringossa ja tuulessa kuivunut iho tarvitsee ravin-
toa ja rauhoittavia ainesosia. Vaikka kesällä siirrytään 
usein käyttämään kevyempiä voiteita, on seerumi ihon 
paras ystävä. Seerumista on apua myös auringon iholle 
aiheuttamaan rasitukseen. 

Seerumia voi käyttää kuuriluonteisesti tai jatku-
vasti, mutta erityisesti kesäkuukausina sen ravitse-
vat ominaisuudet ovat iholle tarpeen. Hyvä sääntö on 
käyttää pullollinen kuurina, jolloin se tulee käytettyä 
ennen viimeistä käyttöpäivää. 

Seerumi annostellaan kämmenpohjaan ja levite-
tään puhdistetuille kasvoille. Kädenlämpöisenä se 

Ravitse kesäihoa

KIINTEYTTÄVÄN HOITOLINJAN tuotteet on 
kehitetty aikuiselle iholle. Näiden tuotteiden ravit-
sevat, korjaavat ja kiinteyttävät ainesosat auttavat 
ehkäisemään ennenaikaisen ikääntymisen merk-
kejä sekä säilyttävät ihon kimmoisana ja heleänä 
pidempään. Sarjaan kuuluvat tuotteet: seerumi, 

silmänympärysvoide, päivä- ja yövoide. Kos-
meettisia valmisteita.
>Favora kiinteyttävät ja ravitsevat  
kasvotuotteet

AVÈNEN PUNAISTEN marjojen uutetta sisältävä see-
rumi kirkastaa, kosteuttaa ja ravitsee väsynyttä ihoa 
päivävoiteen alla. Se on erinomainen juuri kesällä, 
kun iho toipuu talvi-ilmasta ja rasittuu auringosta. 
Seerumi on tarkoitettu kaikille ihotyypeil-
le, myös herkälle iholle. Kosmeettinen 
valmiste.

 
>Avène Radiance Serum 30 ml

H E I N Ä K U U N  TA R J O U S E LO K U U N  TA R J O U S  

myös imeytyy vieläkin tehokkaammin. Kun hoito on saa-
nut vaikuttaa jonkin aikaa, voi päälle lisätä kosteusvoi-
detta. Silmänympäryksien herkkä iho hoidetaan sille tar-
koitetulla tuotteella. Oikein valituilla tuotteilla iho saa 
suojaa ja apua väsymisen tai vanhenemisen merkeille. P

Iholla nyt! Anne Stolt Kuvat Shutterstock, valmistajat

Tarjous voimassa elokuun 2019 ajan. Tarjous voimassa heinäkuun 2019 ajan. 

24,90 €-15 %
Norm. hinta  

keskimäärin 31,08 €



TARJOUKSET
ELOKUUN

Multivita Magnesium- 
sitraatti 150 mg + B6  
90 tabl. tai 90 purutabl.
Nieltävä tai pureskeltava,  
hyvinimeytyvää magnesium- 
sitraattia sisältävä valmiste.

Apteq  
Melatoniini Comp 1,9 mg  
100 tabl.
Erilainen melatoniinivalmiste, 
joka paitsi lyhentää nukahtamis-
aikaa, tukee myös unen laatua.

Beko Strong B12 + 
Foolihappo + B6  
150 tabl./purutabl. 
Muistin ja hermoston  
toiminnalle tärkeiden  
vitamiinien tehoyhdistelmä.

Synomax  
Glukosamiini Comp  
100 tabl. 
Monipuolinen glukosamiini- 
yhdistelmävalmiste nivelten 
hyvinvoinnille säännölliseen 
käyttöön.

Apobase Carbamide 5 %  
250 g
Uusi tehokosteuttava perusvoide 
päivittäiseen käyttöön kaikille 
ihotyypeille, mutta erityisesti 
kuivalle iholle.

Ophtim Eye  
Day & Night silmätipat  
30 x 0,5 ml
Säilytysaineettomat, ohuem- 
mat päivätipat ja paksummat  
yötipat kuivien silmien  
kosteutukseen. 

Aco Face Moisturising 
Day tai Night Cream  
50 ml
Normaalille ja sekaiholle  
suunniteltu kosteuttava ja  
hoitava päivävoide tai ihoa  
uudistava ja kirkastava yövoide.  

Minisun Superappelsiini, 
Tähtimarja tai Pehmonalle  
200 tabl. / 120 kpl
Lasten omat, hyvänmakuiset  
moni vitamiini- ja hivenaine- 
valmisteet päivittäiseen käyttöön.

Membrasin Vaginal  
Vitality Cream  
30 ml
Kosteuttava emätinvoide  
emättimen ja ulkosynnyttimien 
kuivuuden hoitoon ja limakalvojen 
terveyden ylläpitoon. 

Gum Soft-Picks  
Advanced harjatikut  
30 kpl
Muotoillun harjatikun  
pehmeät harjakset  
puhdistavat ahtaimmatkin  
hammasvälit. Kolme kokoa.

Minisun  
Monivitamiini Vahva  
120 tabl.
Vahva ja monipuolinen  
monivitamiinivalmiste  
aktiiviseen elämään.

DeviSol D3 20 µg  
200 tabl.
Pienikokoinen, raikkaan  
sitruksen makuinen,  
helposti suussa hajoava  
D3-vitamiinitabletti. 

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

Leikkaa talteen

13,00
(norm. 15,30 €, 70,27–106,56 €/kg)

16,05
(norm. 21,40 €)

27,90
(norm. 32,80 €, 734,21/293,68 €/kg)

34,50
(norm. 39,20 €, 209,09 €/kg)

12,30
(norm. 15,40 €, 49,20 €/kg)

13,05
(norm. 16,30 €)

-20 %
(norm. 13,10/14,00 €, 209,60/224,00 €/l)

19,70
(norm. 22,40 €, 82,08–179,09 €/kg)

14,60
(norm. 17,20 €)

19,70
(norm. 22,40 €, 140,71 €/kg)

7,30
(norm. 8,60 €)

15,65
(norm. 18,40 €, 198,10 €/kg)

TEERIJÄRVEN JA ALAVETELIN APTEEKKIEN


