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Vatten - vårt livselixir

V attnet är en självklarhet vars 
betydelse man sällan kommer 
att reflektera över desto mer. 
Men utan vatten och dess sär

skilda egenskaper skulle livet i dess nuva
rande form inte ens vara möjligt. Varför lö
nar det sig att tala om vatten speciellt så 
här sommartid? Jo, eftersom man så lätt 
glömmer bort hur viktigt det är att dricka, 
och då följderna i sommarvärmen kan vara 
särdeles obehagliga. Vanligt kranvatten är 
en mycket bra törstsläckare! Men om man 
svettas rikligt, är ofta mineralvatten med 
elektrolyter ett ännu bättre alternativ.

Under sommaren och semestern är vi 
mycket igång, och det gör också att det 
händer och sker en hel del. Även ovälkom
na saker. Ett energiskt utomhusliv och 

en ökad fysisk aktivitet gör att mängden 
idrotts skador och olika typer av sår ofta 
ökar under sommaren. En effektiv förs
ta hjälp får idrottsskador och sår att läkas 
snabbare. Läs mer om idrottsskador och 
sårvård i detta nummer, och fyll på medi
cinskåpet på stugan så du är väl förberedd 
ifall olyckan skulle vara framme.

Klarar Du av att låta bli att stirra på din 
telefon och kolla eposten stup i kvarten 
då du är på semester? Det har blivit allt 
svårare att helt koppla av och komma loss 
från arbetet. Samtidigt har sociala kon
takter och äkta närvaro blivit lidande. En 
sommarkväll med Kimble eller Monopol 
är värt ett försök, och säkert något som 
hela familjen sist och slutligen uppskattar.

Ha en skön och bekymmersfri sommar

ratiopharm.fi 

Behöver din motståndskraft förstärkning?
Maitohappobakteeri +B ratiopharm stöder motståndskraften

 Passar alla över 1 år

 Innehållet i kapseln kan blandas 
med mat eller dryck

 Hygieniskt förpackad i en  
blisterförpackning

Kosttillskott.
FI/VOTC/18/0064/12/18

Två bra orsaker att välja ratiopharm

Hög kvalitet 
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itsehoitoapteekki.fi
Ytterligare information tfn 010 439 8250 vardagar kl. 8–22.

FRÅN APOTEKET.

Buranagel 50 mg/g är en gel för symtomatisk behandling av lokal smärta vid godartade skador, såsom försträckningar och 
vrickningar eller vävnadsskador i armar eller ben. För vuxna och barn över 14 år. 4–10 cm gel appliceras på det smärtande om-
rådet 3 gånger dagligen, i högst 5 dagars tid. Får ej användas under den sista trimestern av en graviditet eller på söndrig hud. 
Undvik att få gelen i ögon eller på slemhinnor. Biverkningarna utgörs vanligen av hudreaktioner. Sluta använda gelen om hu-
dreaktioner uppkommer. Diskutera med läkare om symtomen blir långvariga, om du är överkänslig mot något smärtstillande 
läkemedel, om du har magsår eller sår i tolvfingertarmen, eller om du har en ökad tendens till blödningar. Läs noga igenom 

bipacksedeln före användning. Förpackningsstorlekar: 50 g och 100 g.
burana.fi

En smärtstillande
hudgel för lokal 
behandling av 
försträckningar
och vrickningar.
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ACO Spotless  
produkter

-20 %
erbjudandet gäller  

i augusti

Effektiva produkter för 
vård av finnar och oren hy

ACO Acne Skin Treatment Cream är en medicinteknisk produkt.  
Läs bruksanvisningen noga innan användning. Perrigo Suomi Oy / acospotless.fi
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Livsstilsförändringar

Aktuellt Anne Stolt Bild Shutterstock

UPPSKATTA TYSTNADEN.
Tänk efter om det du står i 

beredskap att säga är vänligt, 
nödvändigt och sant. Ett gam-

malt finskt ordstäv säger dessu-
tom att det finns ett särskilt skäl 
till att vi har två öron, men bara 
en mun. Öva upp din förmåga 

att lyssna och ge dig tid att ärligt 
och uppriktigt lyssna på och ta 

till dig det någon annan försöker 
säga. Tystnad och naturens egna 

ljud är rogivande.

TA MODELL AV BARNEN.
Barn ställer sig neutralt till det 

mesta. De dömer inte på förhand. 
Ibland lönar det sig också att som 

vuxen ställa sig öppet neutral till nya 
situationer. Glöm frågan ”varför”, 
tänk inte på vad du ska göra sen, 

utan ta emot situationer, händelser 
och nya människor med öppen 

nyfikenhet. Barnens jobb är att leka, 
men lek passar också oss vuxna. 

Traditionella gårdslekar piggar upp, 
ger kondition och glädje.

EN STUND FÖR LÄSNING.
Läsning är en god gärning för hälsan. 

Dessutom fungerar läsning som effektiv 
motvikt till dagens stress och bekymmer. 

Grabba tag i en tidning, bok eller lyssna på 
en ljudbok! Ingen skillnad om du fördjupar 
dig i nyheter, fiktiva berättelser, memoarer, 
spänning, fakta eller romantik. Om ögonen 
blir trötta eller läsning annars känns svårt, 

är ljudböcker ett gott alternativ.

DIGITAL DETOX.
Att surfa på internet via mobi-
len är numera vårt allra popu-
läraste tidsför driv. En ny trend 

förutspås därför bli s.k. digi-
tal detox, vilket innebär en 
strävan till att finna balans 
mellan online och offline. 

Behöver vi verkligen all den 
information vi söker upp? 

Och varför skulle vi behöva 
tala om för andra vad vi sysslar 

med i både ord och bild?
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Sommar och semester får oss of-
ta att planera vad allt vi ska gö-
ra, eller att längta efter en period 
då vi bara kan vila ut och slappa.

Ett fullspäckat semesterprogram ger 
ingen vila och avkoppling, utan för-
värrar snarare stressnivån då den 
 långa ”to do”-listan inte alls förkor-
tas enligt planerna. Å andra sidan till-
för ett totalt slöande och vilande in-
te heller energi åt kropp och själ. Vi-
la behövs, men människan är allra mest 
tillfreds då hen fått något konkret till 
stånd; såsom exempelvis en bastukvast. 
Om värmeböljan slår till, lönar det sig 
att planera in sina fysiska aktiviteter till 
tidig morgon och senare kväll. Mitt på 
dagen kan man i stället hålla siesta eller 
följa något av tipsen på denna sida.
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VILKEN     VÄRMEBÖLJA!

Var det kämpigt ifjol? Valde du hellre skug-
ga än solsken? Kom du ihåg att dricka 
tillräckligt? Många gjorde det inte. När 
temperaturen kryper upp mot 30-streck-
et och värmen håller i sig dag ut och dag 

in, ökar vätskebalansens betydelse för hälsa och ork i 
betydande grad. Alltför litet vatten och för litet föda 
kan göra att kroppen torkar ut och att mängderna av 
viktiga elektrolyter sjunker alltför lågt. I värsta fall kan 
detta leda till ett sjukhusbesök.

Värmeböljans avigsidor
Visst är det härligt med sol och värme, men värmeböl-
jor utgör ändå en påfrestning för kroppen. Då värmen 
håller i sig länge, ansträngs hjärta och cirkulationsor-
gan, kroppens vätske- och elektrolytbalans, och slut-
ligen även njurarna; vilka alla tillsammans försöker 
upprätthålla kroppens optimala temperatur 
(kring 37 grader). Värme är särskilt skad-
ligt för konvalescenter och äldre per-
soner vars kroppar inte klarar av 
påfrestningarna lika väl som en 
frisk vuxens kropp. Även be-    
bisar och småbarn är utsatta, 
eftersom deras kroppar inte än-
nu har ett fullt utvecklat system 
för värmereglering.

Kroppen reagerar på vär-
me på många olika sätt. En frisk 
kropp gör sig av med överloppsvär-
me genom svettning och genom att 
göra sig av med vätska. När hettan är olid-
lig, störs kroppens förmåga till värmereglering. Detta 
kan helt enkelt bero på att alltför mycket vätska av-
dunstar, och på att rikliga mängder av viktiga mineral-
ämnen, som kalium, natrium, magnesium och kal-
cium, försvinner samtidigt. Dessa ämnen står för krop-
pens elektrolytbalans, vilken är nödvändig för nästan 
alla funktioner i kroppen. Störningar i elektrolytbalan-

sen kan ses bland annat som störningar i hjärtats och 
blodcirkulationens funktion, som störningar i uppta-
get av föda eller i utsöndringen av slaggämnen, som 
störningar i nervsystemet, samt som störningar i  
energiproduktionen och musklernas funktion. Typis-
ka störningstillstånd i värmeregleringen, så kallade 
värmesjukdomar, är bl.a. solsting, värmeutmattning, 
värmeslag och uttorkning. Gemensamt för dem alla är 
ett brett spektrum av symtom, varav de vanligaste är 
huvudvärk och illamående, utmattning, förändringar i 
blodtryck och puls, samt muskelkramper och sendrag.

Många olika värmesjukdomar
Ett typiskt sjukdomstillstånd efter en alltför lång 
stund i solen är solsting. Solsting beror på den vär-
mestrålning som riktas mot huvudet och irriterar det 
centrala nervsystemet. Den som drabbats av solsting 

kan kräkas. Övriga symtom är svindel, svag-
hetskänsla och irritabilitet. Speciellt små 

barn är känsliga för solsting, och för 
dem är det viktigaste plagget i vär-

me och solsken en solhatt eller 
skärmmössa. Om man drabbas 
av solsting, ska man omedel-
bart söka sig i skugga, vila med 
huvudet i upphöjt läge och sval-
ka pannan med kalla omslag.

Värmeutmattning är en åkom-
ma som är snäppet värre. Värme-

utmattning uppkommer småning-
om, som en följd av vätske- och 

elektrolytbrist. Symtomen är lika som vid 
solsting, men dessutom förekommer kraftig törst och 
svettningar, och huden blir sval och klibbig. Värmeut-
mattning är ofta förknippat med fysisk ansträngning 
och ett knappt vätskeintag. Tillståndet lindras i all-
mänhet av svalka genom dusch, skugga och lätta klä-
der. Även ett rikligt intag av drycker med vatten och 
elektrolyter hjälper.

VILKEN     VÄRMEBÖLJA!
I sommarvärmen räcker det inte 

med enbart vatten. Kroppen behöver 
också näring, och särskilt då vissa 

mineralämnen som ser till att 
elektrolytbalansen hålls i skick.

Marimiina Pykälistö 
Bilder Shutterstock

Särskilt  
långvarig värme  

utgör en påfrestning 
för kroppen
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Värmeslag är den allvarligaste följden 
av varm väderlek, och kräver alltid ome-
delbar vård på sjukhus. Vid värmeslag för-
mår kroppen inte göra sig av med över-
loppsvärmen. Svettningen tar slut och 
kroppstemperaturen stiger över 40  gra-
der. Övriga symtom kan vara störningar 
i medvetandegraden, kramper, andnings-
svårigheter och bröstsmärtor. Som för-
sta hjälpen kan man svalka ansikte, nacke, 
armhålor och ljumskar med kalla omslag 
och duscha kroppen. Kallt vatten hjälper 
också, till och med i små klunkar. Drycker 
som är vätskedrivande och smärtstillande 
läkemedel ska absolut undvikas!

Uttorkning är den minst farliga, och 
mest typiska värmesjukdomen. Uttork-
ning nämns oftast i samband med kräk-
sjuka och diarré, men kroppen torkar ock-
så lätt ut om sommarvärmen håller i sig. 
Det första varningstecknet utgörs av törst.
Då vi är törstiga, talar kroppen om för 
oss att den behöver mer vätska för att gö-
ra sig av med överloppsvärme. Uttork-
ningen kan också bero på alltför litet av 
vissa viktiga mineralämnen. Mineraläm-

ABC för varma dagar
•  Välj löst sittande och lätta plagg som 

gör att du kan svettas.

•  Använd solhatt e.dyl. och skydda 
särskilt nacken med scarf eller bred
brättad huvudbonad.

•  Håll dig i skuggan och undvik onödig 
ansträngning.

•  Drick rikliga mängder vätska även om 
du inte skulle känna dig törstig. Kom 
ihåg att äta regelbundet.

•  Undvik kaffe, te, koffeinhaltiga 
energidrycker och alkohol.

•  Svalka kroppen med dusch, fuktiga 
handdukar eller fuktsprayer. Kom ihåg 
intimområdena.

•  Håll rumstemperaturen sval med 
gardiner, korsdrag och fläktar.

HÅRD 
MAGE? Förstoppning kan behandlas 

individuellt
Ingen mage är den andra lik och 
varje mage fungerar på sitt eget 
sätt. Därför är det också bra att 
behandla förstoppning med en 
individuell dosering.

LAXOBERON® droppar och kapslar 
är enkla att dosera individuellt 
enligt eget behov. Om du tar 
LAXOBERON® på kvällen, fungerar 
magen på morgonen.

LAXOBERON® för behandling av förstoppning. Aktiva substansen natriumpikosulfat. Vid regelbunden användning i 
över en veckas tid, vid behandling av barn under 12 år och vid användning under graviditet, endast enligt läkarens 
anvisningar. Orsakerna bakom en långvarig förstoppning bör alltid utredas. Läs bipacksedeln innan användning. 
Receptfritt på apoteken. Självvårdsläkemedel. Marknadsförs av Sanofi  Oy. SAFI.DULC12.19.03.0143a 04/2019

Ingen mage är den andra lik och 
varje mage fungerar på sitt eget 
sätt. Därför är det också bra att 
behandla förstoppning med en 

 droppar och kapslar 
är enkla att dosera individuellt 
enligt eget behov. Om du tar 

 på kvällen, fungerar 

 för behandling av förstoppning. Aktiva substansen natriumpikosulfat. Vid regelbunden användning i 
över en veckas tid, vid behandling av barn under 12 år och vid användning under graviditet, endast enligt läkarens 

nen går förlorade både då vi svettas och 
om vi dricker vätskedrivande drycker el-
ler använder vätskedrivande läkemedel. 
Paradoxalt nog, kan också alltför mycket 
vatten som dryck leda till uttorkning. Det-
ta beror på att vattnet visserligen tillför 
vätska, men samtidigt späder ut mineral-
halterna i kroppen, och därmed kan orsa-
ka störningar i elektrolytbalansen.

Vapen mot värmen
Kom alltså ihåg att också dricka vatten 
med måtta. För en vuxen räcker det i me
deltal med 2 liter per dygn, för barn med 
1 ½. Ungefär hälften av detta får vi via 
födan, resten ska drickas; helst i små do
ser längs med dagen. Under en värme
bölja ökar denna mängd en aning, och då 
lönar det sig att ta till mineralvatten och 
elektrolytlösningar utöver vanligt kran
vatten, eftersom dessa tillför kroppen så
väl vätska som mineralämnen. Föda med 
ett rejält vätskeinnehåll, såsom frukt och 
grönsaker, är också ett utmärkt sätt att 
öka vätskehalten i kroppen. Och utbudet 
av inhemska sådana är ju dessutom i all-

mänhet på topp just under sommarmå-
naderna.

Mat är också viktigt i värmeböljan. Or-
dentliga måltider ger kroppen såväl mi-
neraler som energi, vilket går åt i värmen. 
Om maten inte smakar, kan sockerhalti-
ga drycker eller några saltkristaller som 
man låter smälta i munnen fungera som 
snabbhjälp. Dessa fungerar dock ändå in-
te som ersättning för regelbundna, om än 
små, måltider.

Drycker som är dåliga för vätskebalan-
sen är sådana som kör ut vätska ur krop-
pen (vätskedrivande). Sådana är exempel-
vis alkohol, som vidgar blodkärlen, ökar 
svettningen och på så vis även avlägsnar 
elektrolyter ur kroppen. Drycker med kof-
fein, som kaffe, te och energidrycker, får 
också kroppen att torka ut snabbare.

Utöver regelbunden mat och dryck, är 
det bästa vapnet mot skadliga värmeeffek-
ter att man undviker alltför mycket direkt 
solsken och ser till att hålla kroppen sval. 
Då värmeböljan slår till, ska man också 
undvika att anstränga kroppen i onödan, 
och använda vida, sköna plagg som gör det 
möjligt att svettas. Inomhus ger korsdrag 
svalka, och en fläkt får luften att röra på 
sig också i små utrymmen. Om inomhus-
temperaturen stiger alltför mycket, kan 

OBSERVERA DEN eventuella effekt en 
värmebölja kan ha på läkemedlens inver
kan. Effekten hos blodtrycksmediciner kan 
exempelvis öka om man inte dricker och 
äter regelbundet. Detta får blodtrycket att 
sjunka alltför mycket och kan orsaka bl.a. 
svindel. Många blodtrycksmediciner innehål
ler också vätskedrivande medel som ökar 
utsöndringen av såväl vätska som elektro
lyter ur kroppen. Detta ökar lätt obehag
skänslorna samt risken för muskelkramper 
och sendrag i samband med värmeböljor, 
och dessutom får det blodtrycket att sjunka 
ytterligare. Därför rekommenderas regel
bundna kontroller av blodtrycket i varm 
väderlek, och tillskott med magnesium samt 
(ofta även) kalium för dem som använder 
vätskedrivande medicinering.

VÄ R M E B Ö L JA  O C H 
L Ä K E M E D E L

man svalka sig med svala duschar och fuk-
tiga handdukar. Även fuktighetssprayer 
hjälper till att svalka en alltför varm hud. P

MAGNESIUMPREPARAT  
MED ETT GOTT UPPTAG
 Varje tablett innehåller 150 mg magne
sium i citratform samt 2 mg vitamin B6 
som effektiverar 
upptaget ytterligare. 
Magnesium citrat sugs 
upp väl också ur en 
syrafattig mage. Två 
alternativ: vanliga 
tabletter som ska 
sväljas och tuggtabletter med två 
olika smakvarianter. Tuggtabletterna 
är praktiska och enkla att ta också utan 
vatten, t.ex. i samband med någon längre 
idrotts prestation. Lämpar sig även för vega
ner. Kosttillskott.
> Multivita Magnesiumsitraatti + B6 90 
tabl. eller tuggtabl.
 
MOT KRAMPER OCH SENDRAG
Crampex är ett nytt, unikt, starkt 
och tryggt kombinationspreparat 
med magnesiumcitrat, som sugs 
upp väl, och ett kliniskt undersökt 
Bvitaminkomplex (med vitaminer
na B12, B9, B6, B2 och B1). Crampex 
har en dubbeleffekt som inverkar 
på såväl muskler som nervsystem, 
vilket gör preparatet mer effektivt 
än de preparat med enbart mag
nesium, som traditionellt använts 
mot kramper. Två olika former: tabletter 
som ska sväljas och fräscha brustabletter. 
Kosttillskott.
> Crampex 120 tabl. eller 14 brustabl.
 
STÖD FÖR ELEKTROLYTBALANSEN
En dryck med glukos och elektroly
ter som stöd för kroppens vätske 
och elektrolytbalans. Lämpar sig 
särskilt efter tuffa idrottsprestatio
ner och då man annars svettats 
mycket (t.ex. vid feber, sommar
hetta), eller då exempelvis diarré 
orsakat vätskebrist. Med frisk 
citronsmak. Kosttillskott. 
> Nesteytys ratiopharm 10 
brustabl.

3   X  STÖ D  I 
S O M M A RVÄ R M E N

Erbjudande  
i augusti

Erbjudande 
 i juli
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Nyheter! Sammanställt av Kim Nummila Bilder tillverkarna

Kvinnligt  
välmående
DE VÄLBEKANTA effektsubstanserna 
från Karpalact Strong finns nu att få 
som en praktisk kur på 10 dagar. Den 
förmånliga KUURI-förpackningen med 
20 kapslar är en lagom provförpack-
ning, som dessutom lämpar sig väl i 
samband med antibiotikakurer eller 
utlandsresor. Högkvalitativt tran-
bärsextrakt och kliniskt  
undersökta mjölksyrebakterier  
som tillsammans främjar  
kvinnohälsan. Kosttillskott.
> Karpalact Strong kuuri  
20 kaps.
 

För en skonsam  
rengöring av  
ögonlocken
EN RENGÖRINGSVÄTSKA som lämpar sig 
väl som stödbehandling vid torra ögon och 
inflammation vid ögonlockskanten. Används 
för daglig rengöring av ögonlock, ögonfran-
sar och den känsliga huden runt ögonen. 
Micellära Blephasol Duo® rengör, tillför fukt, 
avlägsnar sekret och mjukgör ögonlocken 
utan att lämna huden fet eller klibbig. Läm-
par sig även för borttagning av vattenlösligt 
ögonsmink, samt för den som använder 
kontaktlinser. Kosmetisk produkt.
 > BLEPHASOL Duo® rengöringsvätska 
 100 ml

LINDRING FÖR 
SMÄRTANDE MUSKLER
SYNOMAX GER en effektiv lindring av mus-
kelsmärta, -svullnad och -inflammation, och 
gelen hjälper också musklerna att återhämta 
sig efter ansträngning. Idealisk för idrottare, 
aktiva motionärer och äldre personer. Gelen 
innehåller svalkande mentol, och magne-
sium som understödjer en normal mus-
kelfunktion. Innehåller varken färgämnen 
eller parabener. CE-märkt medicinteknisk 
produkt.
> Synomax Lihasgeeli 100 ml

FUKT ÅT TÖRSTANDE 
INTIMOMRÅDEN
EN HORMONFRI vaginalgel för lindring 
av vaginal torrhet, irritation och klåda 
samt samlags- eller urineringssmär-
tor. För kvinnor i alla åldrar. CE-märkt 
medicinteknisk produkt.
> Femisan Vital Vaginal Gel 36 g

SMÖRJANDE ÖGONDROPPAR med en stabiliserande 
inverkan på tårfilmens alla tre lager. Väl lämpat preparat för 
lindring av olika symtom på torra ögon, såsom trötta eller 
ansträngda ögon, känsla av skräp i ögat, sveda och/eller rin-
nande ögon. En stadig flaska med en ny typ av pump, som 
lätt avger en droppe i taget utan något besvärligt klämman-
de på flaskan. CE-märkt medicinteknisk produkt.
> Oxyal Triple Action 10 ml

LINDRING FÖR TORRA ÖGON – 
OBEROENDE AV ORSAK

DESINFICERA 
UTAN SVEDA
HUDVÄNLIG SÅRRENGÖRING för 
små sår, skråmor, brännskador 
och skavanker. En desinfektions-
lösning som inte svider, och som 
lämpar sig för både barn och 
vuxna. Rengör och desinficerar 
snabbt och effektivt. Lösningen 
innehåller också pantenol, som vårdar 
huden och främjar hudcellernas förnyelse. 
Tillverkas i Finland. CE-märkt  medicinteknisk 
produkt. 
> Wonderm Antisepti sårspray 100 ml

VID KRAMPER OCH 
SENDRAG
EN UNIK, stark och trygg kombi-
nation av magnesiumcitrat med ett 
gott upptag i kroppen och ett kliniskt 
undersökt B-vitaminkomplex. 
Dubbelverkande sammansättning 
med effekt på både muskler och 
nervsystem, vilket gör preparatet 
mer effektivt än de produkter med 
enbart magnesium som traditionellt 

använts mot kramper. Finns 
både som vanliga tabletter och 
som fräscha brustabletter med 
smak av apelsin och grapefrukt. 
Kosttillskott.
> Crampex 14 brustabl.
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ANNONS

Varför ilar tänderna, och 
finns det något man kan 
göra åt saken?

Ilningar beror ofta på att tandköttet, 
som annars skyddar tandhalsarna, har 
dragit sig tillbaka. Tandhalsarna består 

av tandben, som inte är skyddat av emalj. 
Tandbenet innehåller pyttesmå vätskefyll
da kanaler som leder in till tandens kärna. 
Då vätskan rör på sig inne i kanalerna, ger 
detta upphov till obehagliga ilningar.

Tandköttet kan dra sig tillbaka om 
man använder alltför hårda rengörings
metoder eller tar i med alltför stor kraft. 
Även en tandköttsinflammation kan gö
ra att tandköttet lossnar från sitt norma
la fäste. 

Ilningar kan också uppkomma om det 
är en spricka eller ett hål i någon tand.

Om ilningarna är mycket utbredda, är 
det ofta frågan om en följd av tandgniss
lande eller erosion. Erosion innebär att 
mat eller dryck fått tandemaljen att lö
sas upp. Refluxsjukdom kan också leda 
till  erosionsskador på emaljen. Men lyck
ligtvis finns hjälp att få!

Uppsök tandvården för en närmare 
utredning av orsakerna till det ilande du 
upplever.

Fäst uppmärksamhet vid vad du äter.
Apoteken har en mängd alternativ för 
skonsam rengöring av tänderna. Där kan 
du lätt finna effektiva och högkvalitativa 
produkter som lindrar ilande tänder, samt 
olika tandkrämer och munsköljmedel 
som stärker tänderna – och som dessut
om lämpar sig också för en känslig mun. 

Ilar det  
i tänderna?

GUM® SensiVital®+ munskölj

•  Förhindrar ilningar, lindrar smärta. För dagligt 
bruk vid känsligt tandkött och känsliga tänder.

•  Skölj munnen (med 10–15 ml) i 30 sekunders tid, 
morgon och kväll efter tandtvätten. 

•  Mild lösning utan varken alkohol eller parabener.

•  Fluor: 248 ppm.

•  Med en fräsch och mild smak av mint.

GUM® SensiVital®+  
mot obehagligt ilande

GUM SensiVital+ är en helt ny 
produktserie mot ilande tänder. I 
tandkrämen kombineras två olika 
verkningsmekanismer, och munskölj-
medlet ger ytterligare stöd och hjälp 
mot ilningarna. Produkterna innehål-
ler varken natriumlaurilsulfat, linalol, 
limonener, alkoholer, parabener eller 
mikroplaster.

GUM® SensiVital®+  
tandkräm

•  En unik sammansättning som 
lindrar ilningar på två sätt.

•  Hydroxiapatit och en polymer 
som täpper till och lägger sig som 
en beläggning över de små, öppna 
kanaler som finns i tandbenet.

•  Kaliumnitrat som LUGNAR de 
känsliga nervändar som känner av 
ilningarna.

•  Fluor (1450 ppm) och isomalt som 
understödjer tandemaljens remi-
neralisering.

•  Lämpar sig för dagligt bruk, morgon 
och kväll. RDA 50.

•  Hesperidin hjälper till att förhindra 
tandbenets (dentinets) kollagen 
från att falla sönder.

•  Med en fräsch och mild smak av 
mint.
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Det gör ont att ta sig nedför, 
men är okej att ta sig upp. 
De första stegen smärtar, 
men de följande löper re-
dan bättre. Svårigheter att 

gå nedför en trappa och smärta vid de för-
sta gångstegen skvallrar om en begynnan-
de artros. Artros drabbar vanligen knän och 
höften, men kan också förekomma i andra 
leder, såsom axlar, rygg och fingrar.

”Artros är den allra allmännaste led-
sjukdomen i världen. Sjukdomen bry-
ter ned våra leder, och vi kommer alla att 
drabbas av besväret om vi lever tillräck-
ligt länge”, säger specialistläkaren inom 
fysiatri, Timo Pohjolainen vid Helsinki 
Hospital.

Artros leder till förändringar i såväl led-
brosk, ben och ledkapslar som muskler. 
Ledbroskets yta skadas, och brosk försvin-
ner från ledernas yta. Vävnadsskadorna, 
och de inflammatoriska reaktioner som är 
förknippade med dem, orsakar smärta. Le-
dernas degeneration och smärtan förvärras 
så småningom. Förr eller senare kommer 
smärtan att bli ett besvär också under vila. 
I värsta fall kan den förstöra nattsömnen.

”Ledsmärta kan behandlas med såväl lä-
kemedel som läkemedelsfria alternativ i al-
la skeden av artros. Om ett alternativ inte 
fungerar, får man pröva på något annat.”

1. Gel vid lindrig smärta
Lindrig ledsmärta kan behandlas med 
utvärtes geler som innehåller antiin-

flammatoriska smärtstillande medel. Geler 
med piroxikam, ibuprofen eller diklofenak 
lindrar både det inflammationstillstånd 
som orsakas av vävnadsskadorna och even-
tuell svullnad. Gelerna kan också användas 
i kombination med antiinflammatoriska 

smärtstillande medel som tas via munnen. 
Lokala smärtstillande geler är inte till ska-
da för magtarmkanalen.

Smärtstillande geler kan däremot irri-
tera huden. De gör huden känsligare för 
solljus, och därför ska behandlade områ-
den helst skyddas noggrant med klädes-
plagg utomhus.

2. Kom igång med receptfria  
läkemedel
Avsikten med smärtstillande läke-

medel är att lindra smärtan så pass myck-
et att funktionsförmågan upprätthålls 
och det är möjligt att röra på sig. Första-    
hands läkemedlet är paracetamol. Stora 
doser paracetamol är dock till skada för 
levern, och paracetamol får inte tas till-
sammans med alkohol. Då paracetamol 
tas som egenvård, är maximal dygnsdos 
3 g.

Om paracetamol inte hjälper, får man 
ta till antiinflammatoriska smärtstillan-
de medel i stället. Magkatarr och smär-
tor i bukens övre del är vanliga biverk-
ningar av dessa s.k. NSAID-läkemedel. De 
kan också höja blodtrycket, vilket ökar ris-
ken för hjärt- och hjärninfarkt. Även om 
hjärt- och kärlsjukdomar skulle förekom-
ma inom den närmaste släkten eller om 
ens eget blodtryck skulle vara förhöjt, kan 
man dock ta dessa läkemedel som begrän-
sade kurer.

Rörelse fungerar som medicin för lederna, 
men ledsmärta gör det svårt att röra på 
sig. Hur få bukt med smärtan?
Virve Järvinen  Bild Shutterstock

7XLINDRING VID  
ledsmärta

Svår smärta behandlas sedan med re-
ceptbelagda svaga eller medelstarka opi-
oider, såsom tramadol eller kodein i kom-
bination med paracetamol eller ibuprofen. 
Opioider är dock förknippade med en risk 
för beroende, och användningen ska där-
för ske under noggrann kontroll av läkare. 
Behandlingen ska dessutom avslutas grad-
vis, så småningom.

3. Hajbrosk med eftertanke
Glukosamin och kondroitinsulfat 
är byggstenar som bromsar bro-

skslitage och främjar uppkomsten av ny 
brosk vävnad. Dessa ämnen finns att få bå-
de i form av kosttillskott och läkemedel. 
Om kosttillskotten inte ger lindring inom 
ett par månader, fungerar de helt enkelt 
inte i just det fallet. 

Apropå kosttillskott, så är ett tillräck-
ligt intag av vitaminerna C och D viktigt, 
eftersom ett alltför litet intag gör att led-
förslitningarna framskrider fortare.

4. En spruta i knät
En spruta med hyaluronsyra mins-
kar inflammation och vävnadsirri-

tation i samband med artros. Dessutom 
kan ämnet förbättra vävnadernas förmåga 
att suga upp vätska, vilket ökar broskets 
elasticitet. En ökad elasticitet förbättrar 
den stötdämpande förmågan och minskar 
smärtan i lederna.
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Värmekänsla och svullnad är teck-
en som tyder på en broskförstörande in-
flammation, vilken kan lindras med korti-
sonsprutor. Sprutan får överlopps vätska 
som samlats i leden att försvinna, vilket 
gör att svullnaden lägger sig.

5. Kyla mot inflammation,  
värme vid stelhet
Kylbehandlingar fungerar då en 

inflammation pågår i leden. Kylan mins-
kar svullnad och bedövar känselnerver-
na i området. Kylgeler och -sprayer ger en 
snabb effekt. En kylförpackning ska helst 
få ligga kvar på det smärtande området i 
ca 15 minuter, gärna med en tunn handduk 
mellan förpackningen och huden.

Värme gör gott vid stelhet. En värman-
de gel som masseras in i huden ökar blod-
cirkulationen och minskar smärtan. Effek-
ten blir synlig inom cirka en timme. Svull-
na, inflammerade leder gillar inte bastu. 
Om bastu är på sin plats för avslappning 
och mentalt välmående, lönar det sig att 
skydda eventuella svullna leder med kyl-
förpackningar under bastubadet. Då man 
själv är avslappnad, är smärtan i allmänhet 
till mindre besvär.

6. Rörelse för leder och muskler
Motion upprätthåller ledbroskets 
struktur, effektiverar ämnesom-

sättningen i lederna, och möjliggör tillför-
sel av näringsämnen till lederna. Motion 
ser också till att lederna hålls rörliga, ef-
tersom rörelsebanorna inskränks alltef-
tersom artrosen framskrider. För att kun-
na fungera optimalt, behöver lederna stöd 
av välfungerande muskler, vilka också be-
höver rörelse för att hållas i skick. Motion 
underlättar också viktkontrollen, vilket är 
viktigt då övervikt förvärrar existerande 
artros – även i fingrarna. 

Personer med artros ska inte syssla 
med idrottsgrenar som innebär kraftiga 
slag eller vridningar. Om artros förekom-
mer i någon bärande led, såsom knä eller 
höft, ska man välja någon skonsam gren 
som vattenlöpning, skidåkning eller cyk-
ling. Promenader är också ett gott alter-
nativ, så länge man går på sviktande un-
derlag eller använder goda skor med svik-
tande botten.

Lederna behöver också stretching och 
muskelkonditionsträning för att hållas 
rörliga. Träning med apparater på gym 
lämpar sig också för den med ledsmär-

tor, eftersom rörelserna riktas exakt mot 
vissa muskelgrupper och man kan undvi-
ka att belasta den smärtande leden alltför 
mycket. Vid artros i knäleden är goda lår-
muskler till hjälp mot smärtan.

7. Fysioterapi och avkoppling
En fysioterapeut kan göra upp ett 
lämpligt träningsprogram, fungera 

som praktisk instruktör, och försäkra att 
rörelserna utförs korrekt. Fysikaliska be-
handlingar, som t.ex. olika värme- och kyl-
behandlingar samt elbehandlingar som 
TENS, lindrar smärta. Vid en TENS-be-
handling stimuleras känselnerverna med 
elektrisk ström på ett sådant sätt att 
smärtstimuli inte mer vidarebefordras 
från ryggmärg till hjärna. TENS-apparaten 
är liten, och kan också användas hemma 
på egen hand.

Långt framskriden artros kan leda till 
felställningar i lederna. Kinesiotejpning av 
fingrar och axelleder kan styra belastning-
en åt rätt håll och på så vis minska smärtan.

Vid artros i knäleden kan felställningar 
korrigeras med en särskild typ av stöd (s.k. 
knäortoser) som jämnar ut belastningen 
och lindrar smärtan.

En del fysioterapeuter behärskar även 
kognitiv terapi och olika former av smärt-
lindring baserad på avkoppling. Även en 
del psykologer, tandläkare och läkare an-
vänder sig av dessa tekniker vid behand-
ling av smärtpatienter.

Akupunktur lindrar också smärta, men 
effekten av en behandling varar tyvärr inte 
så värst länge. P

Som sakkunnig fungerade specialistläkaren, docent 
Timo Pohjolainen med smärtlindring som särskild 
specialitet (Helsinki Hospital)

3   X  F Ö R  L E D H Ä L S A N

EN GEL som lindrar smärta, 
inflammation och svullnad 
i lederna. Kan användas 
också mot ledsmärta 
och svullnad i samband 
med idrottsskador och 
vrickningar. Gelen sugs 
upp väl och är både lätt 
och behaglig att använda. 
CE-märkt medicinteknisk 
produkt som tillverkas i 
Finland.
> Synomax Nivelgeeli 
200 ml

ETT MÅNGSIDIGT kombi-
nationspreparat för lederna. 
Innehåller glukosaminsulfat, 
kondroitinsulfat och vitamin C, 
som bidrar till normal kolla-
genbildning. Effekten är bäst 
vid långtidsbruk. Kosttillskott. 
> Synomax Glukosamiini 
Comp 100 tabl.

EN UNIK dubbelverkande gel som både 
kyler och värmer muskler och leder. Sugs 
väl upp i huden. Ger en omedelbar kylande 
effekt och värmer och lugnar sedan fort. 
Lämpar sig för användning både under och 
efter idrottsprestationer eller annan fysisk 
ansträngning. Kosmetisk produkt.
> Perskindol Active Gel 100 ml

Erbjudande  
i augusti
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En god sömnkvalitet främjar  
hälsa och välbefinnande

D et är ytterst viktigt att sova tillräckligt, 
eftersom sömnen hjälper både hjärna 
och kropp att upprätthålla sin funktions
förmåga. 

Kunskapen om sömnens betydelse för återhämt
ningen och dess verkningsmekanismer ökar hela 
tiden. I studier som publicerats alldeles nyligen, har 
man konstaterat att cellmellanrummen vidgas under 
sömnen. Enligt denna teori skulle vätskecirkulatio
nen i hjärnan öka, och de slaggämnen som samlats 
under dagen lättare komma åt att sköljas bort.

I en engelsk studie följde man upp sömnen hos 
30 594 vuxna personer i fyra års tid. Forskarna ana
lyserade vilken inverkan sömnmängd och kvalitet 
hade på försökspersonernas hälsa och välbefinnande/
lyckokänslor. Härvid kom man fram till att särskilt 
sömnkvaliteten var av betydelse, och inte så mycket 
själva sömnmängden. Försökspersonerna jämförde 
den lyckokänsla en förbättrad sömnkvalitet gav dem 
med en terapibehandling på upp till åtta veckor eller 
en lottovinst på 233 000 euro. I studien observerade 
man också, att de personer som sov bättre dessutom 
var friskare. Deras risk att insjukna i t.ex. depression, 
övervikt, typ IIdiabetes, blodtryckssjukdom eller 
hjärt och kärlsjukdomar var mindre. 1

Tillfällig sömnlöshet och tillfälliga problem med 
sömnkvaliteten är något som så gott som alla upplever 
i något skede av livet. Den allra vanligaste formen av 
sömnlöshet, som förekommer i upp till 80 % av fallen, 
är problem med sömnkvaliteten, såsom uppvaknande 
under morgonnattens timmar. Detta kan orsakas av 
stress, förändringar i omgivning eller livssituation, 
eller ett rikligt användande av smarttelefoner och 
datorer. Här är det viktigt att ta tag i problemet så 
fort som möjligt, innan sömnbristen blir kronisk. Om 
symtomen blir långvariga, lönar det sig att vända sig 
till läkare utan extra dröjsmål.

Hjälper John Blund 
på traven – Ett starkt 
och snabbverkande 
 melatoninpreparat

Melatoninet frigörs snabbt 
från Apteq Melatoniini Comp, 
vilket förkortar insomningsti-
den. Melatoninets effektbevis 
är allra starkast då det gäller 
förkortande av insomnings-
tid. Melatonin är ett utmärkt
hjälpmedel vid lindriga, till-

fälliga insomningsvårigheter, 
och ett bruk av melatonin är 
inte förknippat med någon 

risk för beroende.

Apteq Melatoniini 
Comp 1,9 mg – För en 
snabb och långvarig 

effekt.
Apteq Melatoniini Comp 

är ett unikt kombinations-
preparat som tagits fram 

speciellt för dagens sömn-
besvär. Apteq Melatoniini 
Comp ger både en snabb 
och en långtidsverkande 

effekt. En tablett inne håller 
1,9 mg melatonin och 

50 mg L-teanin. Effekten varar in på 
 morgonnatten – Lång-
tidsverkande L-teanin

L-teanin verkar längre fram un-
der morgonnatten och maxima-
la halter i kroppen uppnås cirka 
fem timmar efter tablettintaget, 

d.v.s. just i det skede då en 
förbättrad sömnkvalitet behövs. 
L-teanin är en trygg och välkänd 
aminosyra, vars effekt studerats 
i stor utsträckning; och särskilt 
då gällande sömnkvalitet och
oönskat uppvaknande under 

natten. Preparatet orsakar ingen 
dåsig, omtöcknad känsla på 

morgonen. Välj Apteq Melato-
niini Comp då du lider av insom-
ningssvårigheter i kombination 

med onödiga uppvaknanden 
under nattsömnen.

Annons
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Små missöden inträffar 
lätt i sommarsvängarna. 
Vi sammanställde enkla 

tips till sårvård och 
lindring.

F amiljens minsting körde omkull 
med cykeln och pappa brände 
handen på grillen.

Små sår, skråmor och skav-
sår hör sommaren till, men hur ska de be-
handlas och när behöver man uppsöka lä-
kare?

Den allmänna regeln är att ytliga små-
sår kan behandlas hemma, medan djupa-
re eller mer utbredda hudskador och rikli-
ga blodflöden kräver läkare. Även djurbett 
kräver i allmänhet besök hos läkare.

Kom dessutom ihåg att sår lätt blir infek-
terade då det är varmt och fuktigt. Därför 
är det extra viktigt att sommartid vara nog-
grann också vid behandlingen av små sår. 

”Det allra viktigaste är en ordentlig 
rengöring”, säger allmänläkaren Emilia 
Lagus vid Terveystalo.

Vi bad Lagus ge oss tips och råd för 
korrekt behandling av olika sår och ska-
vanker.

1 Då någon kört omkull med  
cykel eller sparkbräde
Skrubbsår är vanliga då man kört 

omkull med cykel. Dessa kan i allmänhet 
behandlas hemma.

”Tyvärr fastnar ofta en hel del sand och 
småstenar i skrubbsåren, och dessa måste 
naturligtvis putsas bort”, instruerar Emi-
lia Lagus.

Allt överloppsskräp måste bort, och 
enligt Lagus går detta enklast under rin-
nande vatten.

”Om en sköljning med vatten inte räck-
er till, får man ta till pincett”, konstaterar 
Lagus. 

Ifall man inte lyckas rengöra såren or-
dentligt, lönar det sig att uppsöka läkare. 

Ett läkarbesök är också på sin plats om 
skrubbsåren är utbredda eller mycket öm-
ma.

”Ibland är det svårt att själv avgöra om 
läkare behövs eller ej. I så fall är det alltid 
bättre att för säkerhets skull kontakta lä-
kare”, säger Lagus. 

Även om vatten är allra bäst för rengö-
ringen, kan skrubbsår också rengöras med 
något sårrengöringsmedel från apoteket. 
Små sår som inte blöder kräver inte nöd-
vändigtvis något plåster, utan ”luftbad” 
gör enbart gott. 

”Fuktiga sårytor fastnar däremot lätt i 
kläderna, och då lönar det sig att täcka in 
dem med någon form av skydd, som t.ex. 
ett silikonnät. Apoteken har ett gott urval 
av olika sårskydd som andas.”

2 Glasskärvor eller 
 spikar i fötterna
Om man trampar på en spik, får 

man lätt ett sticksår i foten. Dessa blöder 
inte nödvändigtvis, men spiken kan orsa-
ka skador och blödningar inuti vävnader-
na. Rengör alltid omedelbart dessa sår un-
der rinnande vatten.

Emilia Lagus konstaterar att spiktramp 
ofta är skador som kräver läkarbesök. Själ-
va såret behöver sällan sys ihop, men det 

djupa hålet kan kräva läkarhjälp för att bli 
ordentligt rengjort.

Även sår orsakade av glasskärvor ska 
helst visas upp för läkare, särskilt om man 
inte lyckas plocka bort splittret själv. De 
skärsår som orsakas av glas kan också krä-
va några stygn.

”Uppsök helst läkare direkt på samma 
dag då skadan uppkommit. Det är enklast 
att få bort skärvor och splitter då. Många 
kommer tyvärr till mottagningen först då 
flera dagar förflutit”, säger Lagus.

3 Att tälja i trä eller fingrar…
Små, snygga och ytliga sår kan be-
handlas hemma, men djupa eller 

långa skärsår som blöder ymnigt kan kräva 
några stygn. Eftersom stygn ska sättas in-
om sex timmar efter att skadan uppkom-
mit, lönar det sig att uppsöka läkare redan 
samma dag, så fort som möjligt.

”Korta (under 2 cm) och ytliga skärsår 
som inte blöder mer efter ca 20  minuter 
kräver inte läkarvård”, tipsar Emilia Lagus.

”Om såret blöder ännu 20 minuter ef-
ter att det uppkommit, ska man söka sig 
till läkare.”

Då det gäller skärsår, är det allra vikti-
gast att försöka fixera sårkanterna så nära 
varandra som möjligt. Detta lyckas enklast 
med fjärilstejp från apoteken.

Rengör skärsåret under rinnande, 
ljummet vatten och skydda det med fjä- 
 ri ls tejp eller något plåster som andas. 
Rengör såret och byt plåster en gång per 
dag. Ytliga sår läker i allmänhet inom någ-
ra dagar – en vecka.

”Det viktigaste är att kontrollera hur 
djupt skärsåret är. Om såret inte kan klassas 
som ytligt, lönar det sig att uppsöka läkare.”

5 xSMÅ SÅR SKA  
INTE FÖRAKTAS

Liisa Kuittinen Bild Shutterstock
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4 Katt- och hundbett
Bett ska alltid tas på allvar efter-
som munnen innehåller en riklig 

mängd bakterier (gäller även om barn bi-
ter varandra), vilket ökar risken för infek-
tioner.

”Bett kan orsaka verkligt obehagliga 
infektioner, särskilt kattbett”, säger Emi-
lia Lagus.

Det lönar sig därför alltid att visa upp 
bettskador för läkare.

”Jag skulle personligen uppsöka läkare 
också i mycket lindriga fall. Bettskador sys 
inte ihop, men läkaren kan utvärdera om 
patienten eventuellt behöver få antibioti-
ka”, konstaterar Lagus.

Även bett ska i första hand rengöras 
under rinnande kranvatten. En ordentlig 
sköljning motverkar uppkomsten av infek-
tioner. Dessutom ska man försäkra sig om 

att stelkrampsvaccinationen är i kraft.
Rabies (”vattuskräck”) är sällsynt i 

Finland, men t.ex. i Thailand eller Indien 
finns risk för smitta.

”Uppsök alltid lokal läkare om det 
finns risk för smitta”, säger Emilia Lagus.

5 En grillad hand eller  
brännskada i bastun
Brännskador kräver snabba åtgär-

der. Det skadade hudpartiet ska direkt 
svalkas av med vatten.

”Det allra viktigaste är att hela det ska-
dade hudpartiet sköljs med, eller sänks 
ned i, rumstempererat vatten i 20 minu-
ters tid”, tipsar Emilia Lagus.

Små brännskador av första graden kan 
behandlas hemma.

”Se till att hålla såret rent. Ytan kan 
skyddas med silikonnät eller salvkom-
press. Apotekspersonalen kan ge mer råd 
och tips”, säger Lagus.

Svårare brännskador ska alltid visas 
upp för läkare. Kännetecken på tredje gra-
dens brännskador är en svart eller vit hud-
ton och känselbortfall i området.

”Även infekterade brännskador kräver 
läkarbesök.” P

Kom dessutom  
ihåg att…
•  särskilt brännskador kan vara mycket 

smärtsamma. Använd smärtstillande 
medel vid behov.

•  det är skäl att se till att stelkramps
vaccinationen alltid är i kraft. Risk för 
stelkramp förekommer såväl i sam
band med djurbett som vid brännska
dor eller smutsiga stick och skärsår.

•  sår som uppvisar tecken på infektion 
ska visas för läkare. Typiska tecken 
är värme, rodnad, eventuellt var 
och ökad smärta i området eller ett 
vätskande sår. Även feber kan tyda på 
en sårinfektion.

•  du kan fråga råd via chat med vissa 
privata läkarstationer. Då kan du 
ibland få den hjälp du behöver utan 
att uppsöka läkare personligen.
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Olika surrande, stickande, bitande 
insekter hör obönhörligen till vår 
finländska sommar. Utöver irrite

rande flygfän, har vi dessutom ett ökande 
bestånd av fästingar, som kan bära på verk
ligt obehagliga sjukdomar. Här kommer en 
uppsättning tips till förebyggande åtgärder 
och behandling av olika insektbett.

Somrarna är olika
Vissa somrar är värre än andra då det 
kommer till mygg och övriga flygfän. Si
tuationen kan också variera betydligt mel
lan olika orter. Enligt insektforskare in
verkar antalet vattenpussar och fukti
ga skogsområden mer på mängden mygg 
än vad temperaturen gör. Om de fukti
ga områdena kommer åt att torka ut un
der myggens larvstadium, blir mängden 
mygg liten. Under en s.k. normal sommar 
är mängden mygg i allmänhet som störst 
kring Midsommar eller strax därefter. Då 
det gäller knott och bromsar, inverkar dä
remot vårens fuktighet inte lika mycket på 
mängderna, eftersom dessa flygande som
margissel inte utvecklas i små vattenpus
sar utan i större vattendrag.

Hur ska insektbett skötas? 
Alla reagerar vi litet olika på insektbetten. 
Reaktionerna kan ofta vara kraftiga under 
försommaren, då betten svullnar upp or
dentligt och kliar rejält. Ibland kan de sitta 
kvar i veckor, och om man kliar dem, blir 
plågan i allmänhet bara värre. Detta gäl
ler särskilt om hudytan skrapas sönder 
och någon bakterie lyckas ta sig in. Ren
gör bett med vatten eller något antisep
tiskt desinfektionsmedel så fort som möj
ligt, särskilt om en fästing kommit åt att 
bita sig fast. Efter rengöringen gäller däm
pande av svullnad, klåda och smärta med 
lokalt applicerade preparat, och vid behov 
med läkemedel som tas via munnen.

De skrämmande fästingarna
Fästingburna sjukdomar har varit mycket 
på tapeten under de senaste åren. Alla fäs
tingar bär ändå inte på sjukdomsalstrande 
bakterier eller virus, och man kan skydda 

sig mot fästingburen encefalit (TBE) med 
hjälp av ett vaccin. Idag erbjuds dessutom 
personer som bor inom de värsta riskområ
dena gratis vaccinering mot encefalit. Stu
dier har visat att risken för den andra fäs
tingburna sjukdomen, borrelios, minskar 
betydligt om fästingen plockas bort inom 
ett dygn efter att den bitit sig fast. Se där
för till att göra en daglig fästingkontroll till 
din vana. Kontrollera både två och fyrben
ta familjemedlemmar, och lär barnen ruti
nen att kontrollera sin egen hud redan då 
de är små.

Behandling och förebyggande  
av fästing- och insektbett: 
Rengöring: Lösgör alltid eventuella fäs
tingar utan att klämma om dem. Om en 
gadd från ett bi sitter kvar i huden, ska man 
dra bort den med pincett eller naglar. Då 
alla överlopps delar avlägsnats ur huden, 
är det dags att rengöra bettområdet, den 
pincett eller de andra redskap man använt, 
samt händerna med vatten och tvål, eller 
huddesinfektionsmedel som inte svider.
Klåda och svullnad: Kalla omslag eller is
bitar lindrar klåda och förebygger svull
nad. Geting och bisting är ofta förknip
pade med kraftig svullnad, och allergiska 
hudreaktioner kan breda ut sig även över 
större områden. Allergiska reaktioner ska 
behandlas med kortisontabletter. En anti
histamintablett i kombination med hydro
kortisonsalva på själva bettområdet är det 
effektivaste alternativet efter den s.k. för
sta hjälpen. Ett stift med antihistamin är 
lätt att ta med sig i fickan, och då kan man 
direkt stryka på denna behandling när nå
gon insekt varit framme.
Smärta: Geting och bisting kan vara 
smärtsamma, och den brännande smär
tan kan fortsätta i timmar efter själva bet
tet. Smärtupplevelsen beror också på var 
insekten slagit till. Ett kallt omslag är bra 
som första hjälpen, eftersom kyla bedö
var smärtnerverna. Efter akutskedet kan 
smärtan lindras med paracetamol eller 
ibuprofen.
Inflammation: En lokal inflammations
reaktion med värme, hudrodnad och svull

Aj, vad var det som stack?!

UPPTÄCK HAVRENS VÅRDANDE 
KRAFT FÖR DIN HUD

En effektiv hjälp vid 
skråmor och små 
skavanker – och 
spelet kan fortsätta!

Vid hudirritation 
för hela familjen: 
Antimikrobiell 
rengöringsgel 
och korrigerande 
kräm.

Finn dina 
egna 
favoriter på 
aderma.fi

Den växtbaserade 
A-Derma hudvårdsserien 
innehåller ekologiskt 
och ansvarsfullt odlad 
Rhealba®-havre som 
korrigerar och lugnar 
huden på ett naturligt sätt.

mamma– 10-åriga Leons

Kim Nummila Bild Shutterstock

DEN VÅRDANDE krämen Pantyson används 
för behandling av allergiska hudreaktioner, 
atopiskt eksem, solbränna och hud som 
irriterats av insektbett.  Appliceras tunt på 
det område som ska behandlas 2–3 gånger 
per dag. Då symtomen lindrats, räcker en 
gång per dag. Krämen innehåller hydrokor
tison (1 %) som lindrar klåda, hudrodnad 
och svullnad, samt dexpantenol (2 %) 
som hjälper huden att läkas. Läs bipack
sedeln noga. Förpackningar: 10 g, 20 g 
och 100 g. Mer information: itsehoi
toapteekki.fi (på finska); tfn  010 439 
8250, vardagar kl. 8–22. Marknads
förs av: Orion Pharma Oy
> Pantyson kräm 20 g

3  X  L I N D R I N G  F R Å N 
A P OT E K E T

INNEHÅLLER TRIPELENNAMIN: Ett recept
fritt läkemedel för behandling av insektbett. 
Masseras lätt in i huden 1–4 gånger/dag. Till 
barn under 2 år endast på läkarordination. 
Ska inte användas om bettområdet är inflam
merat eller om du är överkänslig mot något 
innehålls ämne. Sluta använda preparatet om 
klådan blir långvarig eller förvärras. Rådfrå
ga apotekspersonalen för att försäkra att 
läkemedlet passar dig. Läs 
noga igenom bipacksedeln. 
Förpackning: 5,75 g i form av 
kutant stift. Recept fritt läke
medel. För närmare uppgifter, 
kontakta Perrigo Suomi Oy, tfn 020 7631 600  
> Etono 20 mg/g kutant stift

HYDROCORTISON-RATIOPHARM ÄR en 
milt verkande kortikosteroid för behandling 
av allergiska hudutslag, solsveda, insekts
bett, blöjeksem samt för behandling av 
andra eksem som inte är orsakade av 
bakterier, svamp eller virus. Den aktiva 
substansen är hydrokortison. Kan 
användas under graviditet och amning 
enligt bruksanvisningen i förpackningen. 
Förpackningsstorlekar på 20 g, 50 g och 
100 g. Receptfritt läkemedel. Bekanta dig 
noga med bipacksedeln före bruk. Base
rar sig på produktresumén daterad den 
28.6.2017. Marknadsförs av: ratiopharm Oy
> Hydrocortison-ratiopharm 1 % kräm

nad uppkommer alltid. Om betten kliar 
väldigt mycket, blir längtan efter att skra
pa betten ofta alltför stor. Då man  kliar 
betten, kommer bakterier från hudens 
yta lätt åt att ta sig in under huden – vil
ket gör att bettområdet kan bli infekterat. 
Infekterade områden kan behandlas med 
hydrokortisonsalva som också innehåller 
antibiotika, eller med antiseptisk kåd el
ler honungssalva. Om ett infekterat bett 
börjar varas, ska man uppsöka läkare.

Förebyggande åtgärder: Ljusa och täck
ande kläder i kombination med effekti
va insektssprayer fungerar bäst som fö
rebyggande medel. Det finns sprayer som 
fungerar väl mot såväl insekter som fäs
tingar. En antihistamintablett i förebyg
gande syfte dämpar också de kraftigaste 
hudsymtomen. En daglig fästingkoll av 
hela familjen och de sällskapsdjur som 
vistas utomhus är helt nödvändig under 
sommaren. P

I normala fall behövs inga läkarbesök, 
men ibland kan det t.o.m. vara bråt
tom, och ibland blir man tvungen att 
söka läkare på grund av symtom som 
uppkommer litet längre fram

Sök dig snabbt till vård om: 
●  ett bi eller en geting sticker dig i 

munnen eller kring halsen och bettet 
orsakar kraftig svullnad. 

●  du upplever svullnad i tunga, läppar 
eller ansikte, får andningssvårig heter, 
eller om medvetandegraden sjunker 
efter ett insektbett.

●  du tidigare fått en kraftig reaktion 
av t.ex. ett getingsting och en geting 
kommer åt att sticka dig igen. Risken 
för en anafylaktisk reaktion är i så 
fall stor.

●  du blivit stucken av många bin eller 
getingar (fler än 10), och speciellt om 
det gäller ett barn.

Sök vård vid nya symtom om:
●  du observerar ett cirkelformat utslag 

(erythema migrans) eller en blå
skiftande knöl (som inte gör ont) 
kring bettområdet. 

●  du får en allmäninfektion som på
minner om en förkylning med feber, 
huvudvärk, ledsmärtor, trötthet eller 
andra avvikande symtom ca 2–3 
veckor efter bettet.

●  bettområdet blir inflammerat och 
varas. 

Uppsök läkare
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Back to school

God hudvård och hy-
gien är A och O också 
för skolelever. Förkyl-
ningsepidemier är vanli-
ga, och ett tillräckligt in-

tag av vitaminerna C och D är därför 
viktigt.

C + D varje dag 
Då skol- och dagissäsongen kör igång 
börjar också förkylningscirkusen. Of-
ta drabbas dessutom hela familjen, 
vilket gör att en enda förkylning lätt 
kräver veckor innan alla är på benen 
igen. Ett regelbundet bruk av vitamin 
D kan minska mängden smittor be-
tydligt. Dessutom kan brist på vita-
min D också orsaka nedstämdhet.

Vitamin D finns i många olika fö-
doämnen, men sällan i tillräckligt 
stora mängder. Rikligt med vitamin D 
finns det i fet fisk, ägg, skogssvampar 
och D-vitaminerade mjölkprodukter. 
Observera dock att ekologiska pro-
dukter i allmänhet inte innehåller till-
satt vitamin.

Vitamin D finns också att få i form 
av många olika preparat med flera 
smakalternativ. Var och en kan alltså 
finna sin egen favorit. Vitaminprepa-
rat som är lätta att ta och som dessut-
om smakar gott är en positiv grej som 
också barnen gärna gör till sin rutin.

Vitamin C främjar å sin sida till-

växt och bildning av ben och tän-
der. Dessutom främjar detta vitamin 
upptaget av järn ur födan, och vita-
min C hjälper också till att upprätt-
hålla motståndskraften. Även C-vita-
min finns att få som många olika pre-
parat. Multivitaminpreparat för barn 
innehåller bägge ovan nämnda vita-
miner.

En ren och vacker hud
Mot slutet av tonåren lider nästan 
 90%  av alla ungdomar av akne (flick-
or kring 14–17 år, pojkar ett par år se-
nare). Sol, feta salvor och en varm 
omgivning kan förvärra besväret yt-
terligare.

Akne innebär att talgkörtlarna 
blir inflammerade och svullna, vilket 
får huden ovanför att bli röd. En or-
dentlig hudrengöring varje dag utgör 
stommen för behandlingen. Bläddra 
till sid 26 och läs mer om två rengö-

ringsprodukter vi testat. Utöver dessa 
två, finns många andra alternativ på 
apoteken runt om i landet. Täckan-
de makeupkräm eller concealer kan 
användas för att dölja finnarna, men 
dessa kräver noggrann rengöring var-
je kväll. Om egenvården inte räcker 
till, lönar det sig att uppsöka läkare. 
Ibland kan receptläkemedel krävas 
för att få bukt med aknen.

Svettning är besvärande för 
många, men lyckligtvis finns enkla 
lösningar. En god hygien och bra deo-
dorant håller svettlukten i schack. 
En daglig dusch är på sin plats, och 
en extra dusch efter idrott likaså. 
Rena kläder efter duschen gör ung-
domen fräsch igen. Apoteken har 
också produkter som fungerar för 
den som svettas mycket kraftigt. 
Om svettningen ändå är ett pro-
blem, ska man vända sig till läkare. 
Källa: www.terveyskirjasto.fi

Anne Stolt Bild Shutterstock

Spännande tider – särskilt 

för nya små skolelever. 

Vi samlade tips som 

underlättar skolstarten för 

alla åldrar.
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Klockan närmar sig elva på kvällen, och solen 
skiner ännu klar. Inget tal om att gå och läg-
ga sig, trots att sömnen hade infunnit sig re-

dan långt tidigare ifall det varit vinter och mörkt. De 
långa, ljusa sommarkvällarna gör ofta att tidsuppfatt-
ningen förvrängs och dygnsrytmen förskjuts mot allt 
senare timmar. Hur ska man lyckas upprätthålla en la-
gom rytm också under sommaren och se till en tillräck-
lig nattsömn?

Melatonin kan underlätta insomnandet
Melatonin är ett mörkerhormon som utsöndras av 
tallkottkörteln i hjärnan under nattens mörka tim-
mar. Vår inre klocka styrs både av ljusmängden och av 
mängden melatonin i kroppen. Melatonin är ett s.k. 
kronobiotikum, som talar om för kroppen vilken tid 
på dygnet det är och hur lång dagen är.

Melatonin kan användas för att ändra dygnsryt-
men till exempel då man reser över flera tidszoner på 
en gång, eller om skiftesarbete leder till sömnbesvär. 
På samma sätt kan melatonin också vara till hjälp om 
de ljusa sommarnätterna får dygnsrytmen att förskju-
tas alltför mycket mot sena kvällar.

Lämpar sig melatonin för alla? 
Egenvård med melatonin rekommenderas endast för 
personer över 18 år. Sömnstörningar hos barn och 
ungdomar beror ofta på ett överdrivet användande 
av datorer och andra skärmar till långt in på småtim-
marna. Dessa apparater minskar uppkomsten av me-
latonin och stör den normala balansen mellan sömn 
och vakenhet. Melatonin anses också tryggt för barn 
ifall det används under korta perioder för korrigering 
av sömnrytmen, men ett bruk ska ändå alltid disku-
teras med läkare. Detta eftersom man ännu inte kän-
ner till vilka negativa effekter ett eventuellt längre 
bruk kan ha. Användning under graviditet ska också 
diskuteras med läkare. Effekten av melatonin varie-
rar indivi duellt och en del får betydande hjälp, medan 
andra inte tycker sig uppleva någon märkbar lindring. 
En del personer kan till och med uppleva mycket liv-
liga drömmar och rastlösa nätter då de tar melatonin.

Se till en god sömnhygien
En god och lugn nattsömn uppnås säkrast då man ser 
till att temperaturen i sovrummet är lämplig och att 
rummet är lagom mörkt och tyst. I början av somma-

Tog sommarvärmen  
kål på sömnen?

Under högsommaren längtar många apotekskunder efter hjälp 
för sina sömnbesvär då nattsömnen tenderar bli både kort och 
hackig. Morgontröttheten är bedövande, och eftermiddagarna 

går som i dvala. Finns det någon hjälp att få?

Kim Nummila 
Bild 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

ren startar fågelsången redan kring tretiden på mor-
gonkvisten, vilket gör att man inte kan sova med öp-
pet fönster. Om man ändå behöver ha fönstret öppet, 
ska man åtminstone lägga in ett myggnät, för envist 
surrande flygfän i öronen är verkligen inte till glädje 
för sömnen. Ett alltför varmt rum gör å sin sida att 
man lätt vaknar upprepade gånger under natten. En 
luftvärmepump kan då vara till hjälp. För mycket ljus 
kan åtgärdas med mörkläggningsgardiner, och under 
resor kan man använda sig av en mask över ögonen. 
En rejäl grillmåltid med alkohol sent på kvällen leder 
lätt till en dålig och rastlös natt, om inte halsbrän-
nan sätter stopp för sömnen helt och hållet, vill sä-
ga. Lägg in en påminnelse om sänggåendet i smart-
telefonen om de ljusa sommarnätterna annars får 
dig att tappa tidsuppfattningen gång efter annan!  
Melatonin kan tas till hjälp för att tidigarelägga en 
dygnsrytm som dragit sig alltför mycket mot de sena 
timmarna. Alternativt kan man ta till rogivande vale-
riana, som kan hjälpa sömnen på traven (läs mer på 
sid 25). P

ORION PHARMA har en serie 
melatoninpreparat med två olika 
styrkor på 1 och 1,9 mg.  

Preparaten finns som 
vanliga tabletter som ska 

sväljas, som munsönderfallande  
tabletter, och nu även som 
munspray. Dessutom finns ett 
preparat med en kombination av 
melatonin och magnesium, som 
är viktigt för muskler och nerv-
system. Alla seriens produkter är 
klassade som kosttillskott.
> Produktfamiljen Melatoniini 
Orion

2  X  V I D  S Ö M N B E S VÄ R 

ETT UNIKT kombinationspreparat 
med snabb frisättning av melatonin, 
som förkortar insomningstiden, och 
L-teanin, som inverkar på hjärnan 
under morgonnatten. Ett bra val ifall 
du både har svårt att somna och 
att sova ostört hela natten igenom. 
Kosttillskott.
> Apteq Melatoniini Comp  
100 tabl. 

Erbjudande  
i augusti

Erbjudande  
i juli



VICHYS ÖGONKRÄM Vichy Aqualia 
Thermal (awakening eye balm) från 

apoteket har blivit min räddning. Har 
i drygt tio års tid haft problem med 

otroligt torra ögonlock, som t.o.m. blivit 
såriga. Uppsökte läkare ett otal gånger, 

men de läkemedelssalvor jag blev ordine-
rad hjälpte bara för stunden. Naturligtvis har 
jag också prövat på en rejäl arsenal kosmetiska 
produkter, men Vichy blev den som slutligen 
satte punkt för besvären. Mina ögonlock är 
friska och normala igen, och produkten känns 
som ett riktigt underverk för mig. Skulle gärna 
se att andra med liknande problem fick chan-
sen att upptäcka och pröva detta alternativ.

Inkeri, 66 år

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

Min favorit

Effipro dödar loppor och fästingar hos hundar och katter.
Applicera i djurets nacke en pipett en gång i månaden. 

fipronil

Förpackningar:   Katt: 4 x 0,5 ml. 
Hund: 4 x 0,67 ml (vikt 2-10 kg),  
4 x 1,34 ml (10 – 20 kg), 4 x 2,68 ml (20 - 40 kg).

Receptfritt från din veterinär eller från apoteket.

Marknadsförare: Biofarm Oy, Yrittäjäntie 20, 
03600 Karkkila. Tfn. 09-225 2560. biofarm.fi

EFFIPRO 100 mg/ml spot-on lösning  Aktiv substans: Fipronil. Djurslag: katt och hund. Användn-
insområden: Mot loppor (Ctenocephalides spp.) och fästingar (Dermacentor reticulatus).  Hundar: 
Insekticid effekt mot nya vuxna loppor persisterar i 8 veckor. Produkten har en kvarstående effekt 
upp till 4 veckor mot fästingar (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus). 
Katter: Produkten har en kvarstående insekticid effekt i upp till 5 veckor mot loppor (Ctenocephalides 
felis). Produkten har en kvarstående akaricid effekt upp till 2 veckor mot fästingar (Rhipicephalus 
sanguineus, Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus). Om vissa fästingarter (Rhipicephalus sangu-
ineus och Ixodes ricinus) finns närvarande då produkten appliceras kan eventuellt en del fästingar 
överleva i mer än 48 timmar men kan avdödas inom en vecka. Kontraindikationer: hundar: Skall 
inte användas på valpar under 2 månaders ålder eller som väger under 2 kg då data saknas. katter: 
Skall inte användas på kattungar under 2 månaders ålder och/ eller kattungar som väger under 1 
kg, då tillgängliga data saknas. Skall ej användas på sjuka (tex systemisk sjukdom, feber…) eller 
konvalescenta djur. Skall ej användas på kanin då detta kan orsaka biverkningar och död. Använd 
inte produkten vid känd överkänslighet mot den aktiva substansen eller några utav hjälpämnena. 
Biverkningar:  Om det behandlade djuret slickar sig kan en kort period av ökad salivavsöndring 
observeras vilket framför allt beror på bärarsubstansens egenskaper. I sällsynta fall har övergående 
hudreaktioner vid applicationsstället (hudmissfärgning, lokalt håravfall, lokal klåda, rodnad) och gene-
rell klåda eller håravfall rapporterats.

För hundar och 
katter mot loppor 

och fästingar
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I UTLOTTNINGEN av presentkorten  
à 50 euro vann K. GRANQVIST och 
T.  MIETTINEN. Vi gratulerar vinnarna!

Träningspassens längd är av större 
betydelse för ämnesomsättningen  

i lever och tarmsystem  
än träningens intensitet.

Källa: Åbo universitet, doktorsavhandling av MD Kumail Motiani

Yoga och e-sport är  
växande grenar
PROMENADER, CYKLING, simning, terrängskidåk-
ning och jogging har i årtionden varit favoritgrenarna 
framom andra. Nu har träning på gym kommit med 
som favorit nummer två efter promenader.

De följande på listan över allmänna motionsfor-
mer bland kvinnor är gymnastik, gruppgympa, yoga 
och dans. Av dessa har särskilt yoga ökat i popularitet. 
Bland männen är däremot olika bollsportgrenar och 
e-sport på uppgång.

Källa: Olympiakomitea.fi, studien ”Aikuisväestön liikunnan 
harrastaminen, vapaaehtoistyö ja osallistuminen 2018”

Kranskärlssjukdom hos  
personer i arbetsför ålder
UNDER DE senaste 50 åren har antalet personer med 
kranskärlssjukdom i arbetsför ålder minskat med 70 %. 
Trots detta är hjärt- och kärlsjukdomar fortfarande den 
vanligaste dödsorsaken bland män i arbetsför ålder. 
Män med ett midjemått som överskrider 94 cm löper 
störst risk att insjukna.  Källa: Helsingfors universitet

Lågfrekvent musik  
mot smärta
VIBROAKUSTISK TERAPI (VT) fungerar som ett effek-
tivt hjälpmedel vid behandling av smärta. Behandlingen 
höjer dessutom sinnesstämningen och förbättrar sömn-
kvaliteten. VT innebär att lågfrekventa tonvågor (t.ex. 
patientens favoritmusik) överförs till kroppen med hjälp 
av apparater särskilt avsedda för detta ändamål

Källa: Universitetet i Jyväskylä; fil. mag. Elsa Campbells dok-
torsavhandling inom musikterapi

Axplock Anne Stolt Bilder Shutterstock

LÄKEVÄNDEROT  (Valeriana 
officinalis) är en mångårig växt 
som förekommer överallt inom 
den tempererade zonen. Blom-
morna är ljusröda, små och sitter 
som paraplylika klasar överst på stjälkarna. 
Doften, eller snarare lukten, är mycket ka-
raktäristisk och kraftig. I en del länder kallas 
växten för ”kattört”, eftersom doften, som 
beror på isovaleriansyra och påminner om 
fotsvett, är totalt oemotståndlig för hankat-
ter. Under historiens gång har läkevänderot 
använts mot ett otal sjukdomar och sym-
tom; bl.a. mot orolig mage, för hjärtat, mot 
epilepsi, pest och menstruationsbesvär. Idag 
används växten främst för sina lugnande och 
rogivande egenskaper. Dessa egenskaper 
antas bero på en kombinerad effekt av vissa 
ämnen (som valerensyra och valepotriat) 

som förekommer i växtextraktet. Till skillnad 
från egentliga sömnmedel, har personer 
som använder valeriana i normala doser 
inte uppgett sig uppleva dåsighet följande 
morgon. Förmågan att utföra uppgifter som 
kräver särskild uppmärksamhet kan ändå 
vara nedsatt i 2– 3 timmar efter att man tagit 
en dos. I likhet med andra växtbaserade 
läkemedel, förbättras effekten av preparat 
med valeriana då man använder dem under 
en längre tid.

Källor: www.vogel.fi och www.luontoportti.fi

Sedonium 50 tabletter
Sedonium är avsett för 
tillfälliga insomningsbesvär 
och tillfälliga, lindriga  
spänningstillstånd hos 
vuxna och barn över 12 år. Aktiv substans: 
300 mg torkat extrakt av valerianarot per 
tablett. Dosering vid sömnstörningar hos 
personer över 12 år: 2 tabletter ½ – 1 timme 
före läggdags. En tilläggsdos (2 tabletter) kan 
tas tidigare under kvällen vid behov. Lindri-
ga spänningstillstånd kan behandlas med 1 
tablett högst 3 gånger dagligen. Dygnsdosen 
får inte överskrida 4 tabletter, och läke-
medlet kan störa förmågan att köra bil samt 
försämra uppmärksamheten.

Sedonium är ett växtbaserat läkemedel för lindring 
av lättare spänningstillstånd och sömnstörningar. 
Förpackningsstorlek: 50 tabletter. Läs noga igenom 
bipacksedeln. Säljs på apoteken. För närmare infor-
mation, se itsehoitoapteekki.fi  (enbart på finska) eller 
ring 010 439 8250 vardagar kl. 8– 22. Marknadsförs av: 
Orion Pharma Oy

bot ur   
naturen
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E F F E K T I V  H U D R E N G Ö R I N G DUCRAY  
KERACNYL  

FOAMING GEL  
RENGÖRINGSGEL 

200 ML

ACO  9 POÄNG DUCRAY 12,5 POÄNG

ACO SPOTLESS  
DAILY FACE WASH  

200 ML 
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EN DJUPRENGÖRANDE gel för rengöring av 
ansiktet. Testgruppens åsikter om doften gick litet 
isär. Konsistensen upplevdes som en klisterartad 
gel, som inte riktigt gav upphov till något skum 
och som krävde sköljning med stora mängder 
vatten. Gick lättast att skölja bort i duschen. 

Pumpflaskan fungerade fint och mekanismen 
kan stängas genom att man vrider på den. En 
pumpning gav lagom mängd gel. Ett regelbundet 
bruk lugnade huden och minskade uppkomsten 
av finnar. De vars hud inte var så fet, upplevde att 
salicylsyran torkade ut huden onödigt mycket 
och orsakade en lätt irritation. Produkten passar 
bäst för ungdomar med rejält fet hy

ALLA TESTPERSONER gillade doften, som var 
lagom neutral. Lämpar sig för män och doftar 
lätt av myrten. Lämpar sig för både ansikte och 
kropp, samt rakning. Skummar väl, och var där-
för lättare att skölja bort, vilket hela testgruppen 
uppskattade.

Pumpflaskan är stadig och fungerar bra. 
Produkten kändes skonsammare för huden och 
lämnade en behaglig, sammetslen känsla. Hu-
den kändes ordentligt rengjord, och produkten 
tycktes också lugna en irriterad hud. Effekten 
var inte heller alltför uttorkan de. Hela test-
gruppen konstaterade att de kunde tänka sig att 
använda denna produkt i fortsättningen.

Testgrupp

Aco Ducray3 4,5

Aco Ducray3 4

Aco Ducray3 4

Man, 16 år 
Rejält fet hy. 

Man, 25 år 
Blandhy. 

Man, 51 år 
Fet blandhy. 

60+ 

DE ÄLDRE personer som dricker 
minst en kopp kaffe om dagen 
har en 25 % mindre risk för fall-
olyckor än äldre som dricker 
kaffe mer sällan. Detta resultat 
framgår av en studie utförd i 
Spanien och England av Oxfords 
universitet. 12 000 personer 
på över 60 år deltog i studien. 

Nästan 90 % av alla höftledsbrott 
uppkommer vid fallolyckor 
inomhus.

Källa: Terveyskyla.fi

Kaffedrickaren trillar 
mer sällan omkull

Anne Stolt  Bilder Shutterstock

Fram med 
vågen
EN VIKTNEDGÅNG på tre kilo inom tre 
månader är redan ett oroväckande tecken 
bland äldre. Därför är det viktigt att regel-
bundet kontrollera vikten. Enligt en MNA-
utvärdering av näringstillståndet löpte var 
tredje kund vid hemtjänsten i Kangasala 
risk för undernäring, och samma gällde 
för mer än hälften av dem som bodde 
på olika vårdenheter. Särskilt viktigt 
är det att alla uppnår ett tillräckligt 
intag av proteiner.  
Källa: kangasalansanomat.fi

Nu är det sommar!
Kom ihåg att dricka tillräckligt och att 
njuta av värmen med måtta. Håll dig 
i skuggan och vila under de varmaste 

timmarna och njut av siestan.

LÄSNING, KÖRSÅNG, stickning, 
korsord och trädgårdsarbete 
ger ett nästan lika gott skydd 
mot minnessjukdomar som 
fysisk träning. Dessa resultat 
härstammar från en studie 
utförd av Göteborgs universitet, 
i vilken 800 kvinnor deltog och 
följdes upp i 44 års tid. 

Källa: Sciencenordic.com

Kom ihåg att  
D-vitamintillskott  

rekommenderas året 
om för personer över 

75 år.

*B12-vitamiini edistää hermoston normaaleja psykologisia toimintoja.

Ristikot

muistin tueksi!*



Muskelsträckningar
Skadans art: Muskelsträckningar hör till 
de vanligaste idrottsskadorna. Här är det 
frågan om att en muskel förvrids på ett 
sådant sätt att fibrer går av (kallas även 
muskelbristning). Vanligast drabbas bi-
ceps, magmusklerna, bakre delen av låret 
och skänkelmuskeln. Skadorna kan varie-
ra från en bristning i några få muskelfibrer 
ända till en total muskelbristning. Muskel-
bristningar är vanliga till exempel på gym 
eller i samband med bollspel.

Första hjälpen: Den gyllene regeln för 
idrottsskador med kyla, upphöjt läge och 
kompression gäller. Lyft upp den skadade 
armen eller benet i upphöjt läge, lägg på 
en kylförpackning och linda sedan in med 
stödförband. En vanlig idealbinda funge-
rar fint som stöd. Bandaget minskar svull-
naden, och det upphöjda läget lindrar bå-
de svullnad och smärta. Vid sträckningar 
i magmusklerna är en kylför-
packning bra som första hjäl-
pen.

Fortsatt behandling: Den 
fortsatta behandlingen beror 
på hur pass allvarlig muskel-
sträckningen är. I lindriga fall 
kan man belasta muskeln för-
siktigt redan om en dag eller två, men om 
muskelbristningen är allvarligare, är det 
bäst att vänta i ungefär en vecka. En nor-
mal, ordentlig träning kan upptas först om 
3–6 veckor. Läkare behövs om smärtan är 
mycket kraftig, egenvårdsläkemedel inte 
ger tillräcklig lindring, om man kan känna 
en tydlig grop i muskeln, eller om muskel-
kraften försvagats.

Prognos: Muskelsträckningar läker i 
allmänhet väl, bara man ger sig till tåls och 
återupptar träningen försiktigt, så små-
ningom. En muskel som brustit helt och 
hållet kan kräva operation.

Skador på led-  
och korsband
Skadans art: Vrickningar och försträck-
ningar är också mycket vanliga idrotts-
skador. Vristernas ledband och korsban-
den i knäna försträcks lätt, och de kan till 
och med gå av helt. Rupturer i rotator-
kuffen i axeln är också möjliga i samband 
med fartfyllda idrottsgrenar. Vrickningar 
och försträckningar är vanliga bland an-
nat inom bollspel och slalom. Försträck-
ningarnas svårighetsgrad kan variera, och 
återhämtningen beror på hur pass allvar-
lig skadan är.

Första hjälpen: Samma gyllene regel 
med kyla, upphöjt läge och 
kompression gäller även 
här. Kylbehandlingen både 
minskar muskel- och väv-
nadsskadorna och lindrar 
smärta. Kyla kan användas 
som smärtlindring också 
under de följande dagarna 

efter själva skadan. En kylförpackning ska 
läggas på skadan i 15–20 minuter åt gång-
en, vid behov med 1–2 timmars mellan-
rum. Antiinflammatoriska smärtstillande 
medel kan också vara till hjälp.

Fortsatt behandling: Försträckta led-
band kräver vila. Ett vriststöd är också på 
sin plats för att förhindra rörelser i sidled. 
Försiktiga rehabiliterande övningar ska 

När olyckan är framme:

IDROTTSSKADOR
Rätt första hjälp efter en idrottsskada 

lindrar symtomen och gör återhämtningen 
snabbare. Här kommer några tips:

Pauliina Rasi Bilder Shutterstock

inledas så fort som möjligt. Tips till bra 
övningar kan fås av läkare eller fysiote-
rapeut. Försträckningar/bristningar i led-  
eller korsband i knät kan kräva operation, 
och samma gäller även bristningar i rota-
torkuffen. Operationer är ändå alltid för-
knippade med vissa risker, så läkaren ut-
värderar varje situation individuellt.

Prognos: Lindrigt försträckta ledband 
läks väl, men skadan upprepas tyvärr ofta. 
Ett vriststöd kan vara till hjälp om vrick-
ningarna ständigt återkommer. En ruptur 
i korsbandet kan lämna knät instabilt, vil-
ket utsätter knät för en ökad risk för ska-
dor i knäskålen. En operation kan därför 
vara på sin plats.

Belastningsskador
Skadans art: Exempel på vanliga belast-
ningsskador är t.ex. tennisarmbåge, häl-
seneinflammation och senskideinflam-
mation. Med tennisarmbåge avses en be-
lastningsskada i armbågsleden som, trots 
sitt namn, verkligen inte är en skadetyp 
begränsad enbart till tennisspelare, ut-
an som kan förekomma också hos exem-
pelvis golfare. Hälseneinflammation är å 
sin sida ett vanligt besvär bland långdis-
tanslöpare. Gemensamt för belastnings-
skadorna är att de i allmänhet uppkom-
mer till följd av upprepad belastning, ensi-
diga rörelser eller felaktig teknik. 

Första hjälpen: Vila är den viktigaste 
första hjälpen vid belastningsskador. Smär-
tan ger ofta med sig redan inom några da-
gar eller en vecka, men det krävs en be-
tydligt längre tid än så innan exempelvis 
en senskideinflammation läkt ut helt och 
hållet. Antiinflammatoriska smärtstillande 

Kyla 
Upphöjt läge 
Kompression
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inte börjar träna för mycket alltför snabbt. 
Det lönar sig också att låta kontrollera sin 
träningsteknik då och då, så inte gamla 
dåliga vanor och felaktiga rörelsemönster 
kommer åt att slå till igen.

Kramper
Skadans art: Kramper är bekanta för 
många sportare, såväl under själva trä-
ningen som efteråt. Kraftig svettning i hö-
ga temperaturer utgör en extra stor risk 
för kramper. En kraftig krampsmärta mitt 
under träningen kan till och med kännas 
som en muskelbristning. Skillnaden ligger 

dock i att krampsmärtan i allmänhet går 
över fort då man avbryter träningen.

Första hjälpen: Stretcha eller masse-
ra försiktigt den krampande muskeln och 
se till att få i dig en riklig mängd vätska. 
Om smärtan håller i sig en lång stund ef-
ter träningspasset lönar det sig att låta en 
läkare försäkra att smärtan inte ändå be-
ror på någon muskelbristning eller annan 
skada.

Fortsatt behandling: Stretching och 
massage hjälper mot smärtan. Även mag-
nesiumtillskott ger lindring. I akutskedet 
fungerar magnesiumsprayer som dose-
ras direkt på huden. Om du tränar i höga  

medel kan vid behov tas mot smärtan, men 
orsaken till besväret måste redas ut.

Fortsatt behandling: I motsats till ti-
digare idrottsskador i denna artikel upp-
skattar en tennisarmbåge värme framom 
kyla. Smärtan kan nämligen besvära ex-
empelvis nattetid då blodcirkulationen i 
armen minskar. Besvär i hälsenan (akilles-
senan) kan lindras genom att man står på 
en låg pall eller ett trappsteg och ömsom 
låter hälen hänga ner, ömsom lyfter den 
upp. En läkare kan också ge en heparin-
injektion vid behov.

Prognos: Belastningsskador läker i all-
mänhet väl, under förutsättning att man 
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temperaturer eller annars 
hör till dem som svettas 
rikligt, ska du se till ett till-
räckligt vätskeintag under  själva 
träningspasset. Svettningen gör 
dessutom att salter försvinner ur 
kroppen, så det är bra att dricka också 
något annat än helt vanligt vatten.

Prognos: Man känner inte till varför 
vissa människor råkar ut för kramper lät-
tare än andra. En god vätskebalans, mus-
kelvård och lagom långa, lagom ansträng-
ande träningspass minskar risken för 
muskelkramper. Magnesium är viktigt för 
musklernas funktion, och ett tillräckligt 
intag kan vara till nytta i krampförebyg-
gande syfte. Salvor och sprayer med mag-
nesium kan också appliceras på huden re-
dan före ett träningspass, vilket t.o.m. kan 
hålla kramperna borta helt och hållet.

Huvudskador
Skadans art: Två korgbollsspelare kan 
slå sina kloka huvuden ihop mitt under 
en match, näsan kan få sig en rejäl törn i 
kampsporter, och huvudet kan slå i back-
en vid ridolyckor. Av ansiktets alla ben, är 
näsbenet det som lättats går av.

Första hjälpen: Kyla hjälper mot blöd-
ningar, svullnad och smärta. Efter en 
huvudskada är det ändå alltid skäl att upp-
söka läkare. Medvetandeförlust eller kräk-
ningar kan vara tecken på hjärnskakning.

Fortsatt behandling: En hjärnskakning 
kräver ofta uppföljning på sjukhus. Om nä-
san eller något annat ben brutits, krävs i 
allmänhet en kirurgisk korrigering sedan 
då svullnaden gått ner om ett par veckor.

Prognos: Lindriga huvudskador läks 
ofta helt och hållet, men värre slag kan 
lämna spår och symtom för en längre tid. 
Sådana kan exempelvis vara koncentra-
tionssvårigheter, huvudvärk och trötthet. 
Den egna idrottsgrenen kan också kännas 
skrämmande efter en olycka av detta slag.

Hur förebygga skador?
Idrottsskador är den vanligaste typen av 
olycksfall. Många skador kunde dock fö-
rebyggas.

Nummer ett är en ordentlig uppvärm-
ning. Kör inte igång med intervaller in -
nan du först promenerat eller joggat lätt 
i 5–10  minuter. Uppvärmningen förbere-
der musklerna och lederna inför den kom-
mande påfrestningen.

Träna mångsidigt och med måtta. Maxa 
inte träningsmängden alltför snabbt. En 
mångsidig träning förebygger överdriven 
och ensidig belastning av vissa muskler 
och leder.

Ta hand om dina muskler. Stretcha, 
träna rörlighet och ge kroppen vilodagar 
ibland. Massage hjälper både kropp och 
själ att återhämta sig. 

Kan kosttillskott vara till hjälp?
En mångsidig kost är viktig särskilt som 
förebyggande mot belastningsskador. Hel-
heten är viktigare än enstaka näringsäm-
nen. Ett tillräckligt energiintag och rejält 
med proteiner är bra – särskilt om man 
tränar mycket kraft och muskler.

Riklig motion ökar behovet av vitaminer 
och spårämnen, men samtidigt ökar också 
energibehovet. Detta i sin tur får oss att äta 
mer och att på så vis få i oss mer skyddande 
näringsämnen direkt via födan. Träning be-
höver alltså inte nödvändigtvis automatiskt 
betyda, att man skulle behöva fylla på med 
mängder och massor ur olika pillerburkar.

Magnesium är ett viktigt näringsäm-
ne för hela kroppens funktion, och även 
för energiämnesomsättningen. Magne-
sium förbättrar musklernas och nerver-
nas funktion både direkt och indirekt. Ut-
över tabletter finns preparat som applice-
ras direkt på huden, och som är populära 
både som förebyggande och behandling av 
muskelkramper.

Tillräckliga mängder av vitamin D är 
viktigt för oss alla, men enligt studier lider 
ofta till och med toppidrottare i Finland 
av brist på detta vitamin. Verkningsmeka-
nismen hos vitamin D gör att detta vita-

EN SNABB kylkompress för 
engångsbruk. Lämpar sig som 
första hjälpen vid akuta mjuk-
delsskador som sträckningar, 
vrickningar och skador orsa-

kade av olika slag och törnar. 
En snabb första hjälp att ha 

med sig vid idrottsträningar, tävlingar, 
vandringsturer eller resor. CE-märkt medi-
cinteknisk produkt.
> Thermal care: snabb kylkompress

EN GEL som lindrar muskelsmärta, -svullnad 
och -inflammation. Hjälper dessutom musk-
lerna att återhämta sig efter ansträngning. 
Masseras in i området som ska behandlas 
2–3 gånger per dag. Rekommenderas inte till 
barn under 12 år eller till gravida eller am-
mande kvinnor. Lämpar sig inte för personer 
som är allergiska mot korgblommiga växter. 
Gelen innehåller varken parabener eller färg-
ämnen. CE-märkt medicinteknisk produkt 
som tillverkas i Finland.
> Synomax Lihasgeeli 100 ml

MÅNGSIDIGA KYL- och värmeförpackningar 
som finns i tre storlekar. Lämpar sig som kyl-
behandling vid olika skador, som för lindring 
vid akuta svullnader och blodutgjutelser, 
samt som lindring vid smärta och feber. 
Som värmebehandling vid muskelsmärtor, 
muskel spänningar och andra kroniska bes-
vär som inte är av inflammatoriskt ursprung. 
Bra att alltid ha en förpackning redo hemma i 
frysen. CE-märkt medicinteknisk produkt.
> Thermal care: mångsidiga kyl- och  
värmeförpackningar

H JÄ L P  F R Å N  A P OT E K E T
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min inverkar på alla celler i kroppen. Idrottare och 
motionärer borde se till ett tillräckligt intag under he-
la året, särskilt med tanke på sin egen motståndskraft.

Även många B-vitaminer spelar en viktig roll för 
musklernas funktion. B-vitaminer finns bland annat 
i fullkornssäd, mjölk, kött och hönsägg. Om man inte 
känner sig säker på vilka vitaminer man själv kunde 
behöva tillskott av, kan man gärna välja ett multivi-
taminpreparat. Vitaminer och spårämnen inverkar på 
varandras upptag i kroppen, och multivitaminprepa-
rat innehåller en lagom mängd av de olika ingredien-
serna så att ingen risk för överdosering uppkommer.

Utöver kosten, är också övriga goda levnadsvanor 
på sin plats. En tillräcklig sömn understödjer åter-
hämtningen, vilket minskar risken för belastningsska-
dor och ger stöd för motståndskraften. En god sömn 
håller en också pigg och alert, vilket förebygger risken 
för skador i fartfyllda grenar.

När ska man uppsöka läkare?
Snabba första hjälpen-åtgärder direkt då olyckan varit 
framme är viktiga särskilt vid muskelsträckningar och 
vrickningar. Korrekta åtgärder hindrar skadan från att 
bli värre och kan ha en betydande inverkan på reha-
biliteringstiden.

Det lönar sig att låta en läkare ta en titt på stör-
re skador för att utesluta exempelvis benbrott. Upp-
sök läkare om smärtan är så kraftig att egenvård och 
smärtstillande medel inte räcker till.

Slag mot huvudet ska alltid kollas av läkare.
Om någon led går ur led ska man också genast söka 
sig till läkare. Om man lyckas få leden tillbaka på plats 
själv, kan man vänta med kontroll hos läkare till föl-
jande dag.

Försäkringsbolagen kan kräva intyg av läkare. Det 
lönar sig därför att uppsöka läkare så händelsen an-
tecknas officiellt, ifall man skulle behöva ersättnings-
bar behandling senare. P

ibuxin rapid 400 mg. Ett effektivt smärtstillande och febernedsät-
tande läkemedel för behandling av t.ex. migränattacker. Verksamma 
ämnet är ibuprofen. Passar vuxna och barn över 20 kg. Rådgör med 
din läkare, ifall du lider av sår i mage, eller tolvfi ngertarm, eller ifall 
du är gravid. Endast för kortvarig användning. Förpackningsstorle-
karna är 10 och 30 tabl. Läs bipacksedeln före användning. Baserar 
sig på produktresumén daterad 22.1.2018. Mera information: www.
laakeohje.fi , info@ratiopharm.fi . Marknadsförs av ratiopharm Oy. 
FI/POTC/19/0006/6/19

Från ditt apotek. 
Marknadsförs av ratiopharm Oy.

AAAARRRGH
Den snabbverkande smärtstillande.

Även för migrän.

Yrkeskunnig hjälp med behandlingen?
En fysioterapeut kan vara ett gott stöd vid behandlingen av olika 
idrottsskador såsom muskelbristningar och försträckningar. 
Fysioterapeuten kan också hjälpa till vid belastningsskador i fall 
där orsaken är en obalans i muskulaturen eller någon felställning. 
Fysioterapeuten kan ge tips till trygg träning på hemmafronten.

En kiropraktiker är ett alternativ vid smärtor i rygg eller ben, 
samt för behandling av belastningsskador. Kiropraktikern har gen-
omgått en mångårig universitetsutbildning för att förstå kroppens 
funktion och uppkomsten av smärttillstånd som helhet.

En ortoped är en läkare som specialiserat sig på sjukdomar 
i ben- och stödvävnad. Idrottsskador hör därför ofta till ortope-
dens uppgifter. En ortoped är på sin plats om symtomen är svåra 
och läkningen tar tid.



Nyheter  från  världen               Marimiina Pykälistö Bilder Shutterstock

Hur få bukt 
med graviditets-
diabetes?

O m varma rätter kyls ner för 
långsamt eller om de in-
te värms upp tillräckligt 
då resterna ska 

ätas upp, kan detta få den 
i övrigt ofarliga bakterien 
Bacilleus cereus att förö-
kas helt explosivt i ma-
ten. Denna bakterie ut-
söndrar ett gift som he-
ter cereulid, som i värsta 
fall kan orsaka dödliga 
skador på levern.

Under de senaste 
årtiondena har en del 
fall rapporterats där 
personer som ätit pas-
tarätter som förvarats 
alltför varmt och värmts 
upp på nytt, drabbats av 
kraftig diarré och förgift-
ningssymtom, och i sällsynta fall dött 
av leverförgiftning. Förutom i pas-
ta, trivs den listiga bakterien också 
mycket bra i ris.

Alltsomoftast orsakar Bacilleus ce-
reus endast lindrig matförgiftning 
med kräkningar eller diarré. I sam-
band med en studie utförd vid det 
tekniska universitetet i München fann 
man 18 olika varianter av det cereulid-
gift som bakterien producerar. Detta 
förklarar åtminstone till en del var-
för förgiftningsfallen med kräkningar 
i sällsynta fall till och med kan leda till 
döden. Diarréer orsakade av Bacilleus 
cereus har varit ofarliga.

Förökningen hos denna bakterie 
kan stoppas endast genom att man 
kyler ner varm mat fort och förvarar 
den tillräckligt kallt. Bakterien trivs 
bäst, och förökar sig ivrigt, i tempera-
turer kring 15–30 °C.

”Då man värmer upp maten på 
nytt, tar detta kål på bakterierna, men 
sporerna klarar sig – och för deras 
del blir omgivningen nu ännu bättre 
då de dessutom får föda ur den upp-
värmda maten”, säger emerituspro-
fessor inom livsmedelshygien och 

miljöhälsa Hannu Korkeala vid 
Helsingfors universitet.

Bacilleus cereus klarar sig väl då 
maten värms upp på nytt. Bakterien 
tål temperaturer på upp till 120  °C. 
Nedfrysning tar inte heller kål på bakte-
rien och dess sporer. Bakterien kan inte 
föröka sig i djupfryst tillstånd, men då 
maten tinas upp, är bakterien fortfaran-
de vid liv och redo att börja föröka sig.

Enligt Korkeala gör många missta-
get att låta maten stå i varm omgiv-
ning alldeles för länge. Mat ska aldrig 
få ha temperaturer på 10–50 °C under 
längre stunder. Däremot finns ingen 
särskild gräns för hur många gånger 
det är tryggt att värma upp maten på 
nytt. Korkeala vill ändå påminna om 
att allvarliga sjukdomsfall trots allt är 
sällsynta.

”Basfriska personer insjuknar säl-
lan”, konstaterar han. 

Källa: Helsingin Sanomat 7.2.2019

https://www.hs.fi/tiede/ 
art-2000005991928.html

Kyl ner maten snabbt

A ntalet fall av graviditetsdiabetes 
har under de senaste åren ökat 
oroväckande också här i Finland. 

År 2007 konstaterades graviditetsdiabetes 
endast hos 9,7 % av alla väntande mammor, 
medan siffran redan var uppe i 19 % år 2017.

”Mer än hälften av de kvinnor som in-
sjuknar i graviditetsdiabetes tillhör inte nå-
gon riskgrupp, så därför utförs ett sockerbe-
lastningsprov på nästan alla gravida kvinnor 
idag”, berättar universitetslektor, docent in-
om nutritionsepidemiologi Tarja Kinnu-
nen vid Tammerfors universitet.

Kinnunen tror att den mest betydan-
de orsaken till de ökade fallen är en ökad 
övervikt och fetma också bland unga kvin-
nor. Utöver vikten, ökar en ålder på mer 
än 40 år risken för graviditetsdiabetes, och 
så även diabetes under tidigare gravidite-
ter samt en ärftlig tendens till diabetes.

”En alltför kraftig viktökning under 
graviditeten, alltför litet motion och ohäl-
sosamma matvanor ökar också förekom-
sten av graviditetsdiabetes”, konstaterar 
överläkaren vid Diabetesförbundet, Pirjo 
Ilanne-Parikka.

Graviditetsdiabetes konstateras om 
kvinnans blodsockervärden för första 
gången är förhöjda under en pågående 

Regelbundna  
måltider, mineralvatten  
och elektro lyt lösningar  

från apoteket hjälper till 
att upprätthålla  

kroppens elektrolytbalans 
i sommarvärmen. 
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graviditet, d.v.s. i fall där kvinnan inte konstaterats ha 
diabetes innan hon blev gravid.

Enligt Ilanne-Parikka inverkar förhöjda blod-
sockervärden hos mamman förhöjande på fostrets 
insulinvärden. Detta kan leda till att fostret växer för 
mycket, vilket kan orsaka komplikationer i samband 
med förlossningen. En stor storlek kan också inverka 
på fostrets syretillförsel och utvecklingen av lungor-
na. Nyfödda spädbarn till mammor med graviditets-
diabetes har ofta alltför låga blodsockervärden, och be-
höver därför följas upp.

Enligt professorn i internmedicin vid Åbo univer-
sitet, Risto Kaaja, är upp till 80 % av fallen med gra-
viditetsdiabetes en form av förstadium till typ 2-dia-
betes, och på så vis kraftigt förknippade med ohälso-
samma levnadsvanor. Han tror att en hälsosam kost 
och viktkontroll kunde räcka som vård för största de-
len av dessa patienter.

Trots att blodsockervärdena i de allra flesta fall 
återgår till det normala efter förlossningen, anser 
Kaaja att det är viktigt att se till att bli av med sina ex-
tra kilon så fort som möjligt. Graviditetsdiabetes ger 
nämligen en betydligt ökad risk för att insjukna i typ 
2-diabetes inom de följande 10–15 åren.

”Även om man naturligtvis inte får banta då man 
är gravid, ska man se till att få igång en viktnedgång 
genast efteråt”, säger Kaaja.

Graviditetsdiabetes ska behandlas genom att hålla 
blodsockervärdena på en normal nivå. Hos övervik-
tiga väntande mammor är det dessutom viktigt att 
undvika en alltför kraftig viktökning. Enligt Kaaja bör 
vikten inte öka nämnvärt under den första hälften av 
en graviditet, och under den andra hälften får vikten 
gå upp med ca 5–10 kg.

Utöver en lämplig kost, poängterar de sakkunniga 
även betydelsen av motion.

”I kombination med hälsosamma matvanor hjäl-
per lagom motion till med att hålla blodsockervärde-
na i schack”, konstaterar Tarja Kinnunen. P 

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



ERBJUDANDEN
I JULI

Bevita korjattu. Valmis!

Apteekki antiseptisk 
spray för sår  
100 ml
Praktisk antiseptisk spray för  
rengöring av sår. Svider ej.  
Innehåller även vårdande  
pantenol.

Reladrops + D droppar  
10 ml
Mjölksyrebakterie- och vitamin  
D3-preparat för en nöjd mage  
och en tryggad tillgång på  
vitamin D hos spädbarn.

Hyttysässä+ eller  
Punkkiässä+  
50 ml
Effektiva insektmedel som håller 
otrevliga surrande, stickande 
och blodtörstiga små bestar  
på avstånd.

BevitaEye  
ögondroppar  
20 x 0,5 ml
Återfuktande ögondroppar utan 
konserveringsmedel. För långvarig 
fukt och smörjning.

Sunpro  
solskyddsprodukter
Dermatologiskt testade,  
vattenfasta solskydds- 
produkter för en säker vistelse 
i solen. För hela familjen.

Minisun Omega-3 + D3  
Junior eller Vahva  
45 gelbitar
Välsmakande omega-3-preparat 
för barn och vuxna.  
För dagligt bruk. 

Nesteytys ratiopharm  
10 brustabl.
Brustabletter för korrigering av 
vätske- och saltbalans efter tuffa 
idrottsprestationer, vid diarré, 
feber eller sommarhetta. 

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

Melatoniini Orion 1,9 mg 
100  sväljbara eller  
munsönderfallande tabl.
Ett starkare melatoninpreparat  
för att förkorta insomningstiden.

Idoform Matka  
40 tuggtabl.
Mjölksyrebakterier för hela 
familjen. Små, välsmakande 
tabletter. Främjar en god 
tarmhälsa.

RaMaVit  
magnesiumsitraatti + B6  
80 tuggtabl.
Starkt magnesiumpreparat i form 
av tuggtabletter med smak av 
hallon. Innehåller ett tillskott av 
vitamin B6.

Ducray Elution Schampo  
200 ml
Schampo för en känslig och irriterad 
hårbotten och hår med tendens till 
mjäll. Även för fortsatt behandling 
efter mjäll.  
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Våra erbjudanden gäller i juli 2019 eller så länge lagret räcker.

APOTEKETS

Kom och se våra 
erbjudanden 
på apoteket.

Sommartid behövs solskydd för ansiktet –  också 
då det är mulet. Lägg på ett tillräckligt tjockt 
lager och bättra på under dagens lopp, särskilt 

om solen skiner från morgon till kväll. Ett gott sol-
skydd har filter mot både UVA- och UVB-strålar. Mitt 
på dagen ska man naturligtvis helst hålla sig i skugga, 
eller alternativt försöka skydda hela kroppens hud 
med kläder och någon bredbrättad huvudbonad.

Under soliga dagar är extra fukt i form av mi-
neralvattenspray också bra att ha för ansikte och 
dekolletage. Sprayerna lämnar en härligt frisk och 
fräsch känsla på huden, men man ska naturligtvis 
dessutom se till att dricka tillräckligt. En torr hud 
mår också bra av tillskott med omega-3-fettsyror i 
form av fet fisk två gånger i veckan eller som kost-
tillskott från apoteket.

Serum är till nytta också sommartid 
Välj vårdande preparat med omsorg. Under som-
maren torkar sol och vind lätt ut huden, och där-
för behövs både extra näring och lugnande substan-
ser. Ansiktskrämen byts ju ofta ut mot en lättare 
va riant till sommaren, men då kan ett rejält serum 
vara bra som tillskott. Serum fungerar fint både i 
regelbundet bruk och som kurer, och de hjälper en 
soltrött hud att återhämta sig. En god tumregel är 
att använda en flaska serum som kur, vilket också 
försäkrar att man använder hela flaskan innan det 
sista användningsdatumet passerats.

Droppa serum i handflatan och bred ut det över 
rengjord ansiktshud. Då serumet är handljummet, 
sugs det upp effektivare än om det är kallt. Låt se-

Näring för  
sommarhuden

FAVORAS PRODUKTSERIE som ger huden ny 
spänst är särskilt framtagen för en vuxen hud. 
Dessa produkter tillför näring, korrigerar och 
innehåller ämnen som ger spänst och förebyg-
ger uppkomsten av alltför tidiga ålderstecken. 
Huden behåller sin elasticitet och lyster litet 
längre. I serien ingår såväl serum och ögonkräm 

som natt- och dagkräm. Kosmetiska produkter.
> Favoras produktserie som tillför ansikts-
huden näring och ny spänst

AVÈNES SERUM med röda bär. Ger en trött hud 
ny lyster och tillför såväl fukt som näring. Fungerar 
under dagkrämen. Utmärkt sommarprodukt i ett läge 
då huden strävar till att återhämta sig efter vinterns 
påfrestningar och samtidigt ansträngs i solen. 
Avsett för alla hudtyper; även för en käns-
lig hud. Kosmetisk produkt.

 
> Avène Radiance Serum 30 ml

E R B J U DA N D E  I  J U L I E R B J U DA N D E  I  AU G U ST I

rumet verka en stund i fred innan du eventuellt lägger 
på fuktighetskräm enligt behov. Den känsliga huden runt 
ögonen ska naturligtvis behandlas med produkter spe-
ciellt framtagna för detta ändamål. Rätt valda produk-
ter ger skydd och lyster till en trött eller åldrande hud. P

Hudnytt! Anne Stolt Bilder Shutterstock, tillverkarna

Erbjudandet gäller hela augusti 2019.Erbjudandet gäller hela juli 2019.

24,90 €-15 %
Norm. pris i medeltal 

31,08 €



ERBJUDANDEN
I AUGUSTI

Bevita korjattu. Valmis!

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

Apteq  
Melatoniini Comp 1,9 mg  
100 tuggtabl.
Ett annorlunda melatoninpreparat 
som både förkortar insomnings- 
tiden och förbättrar sömnkvaliteten.

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

Synomax  
Glukosamiini Comp  
100 tabl. 
Ett mångsidigt kombinations- 
preparat med glukosamin för 
lederna. För regelbundet bruk.

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

Opthim Eye Day &  
Night ögondroppar  
30 x 0,5 ml
Tunnare ögondroppar för  
dagsbruk och tjockare till natten.  
Utan konserveringsmedel.  
Återfuktar torra ögon. 

Aco Face Moisturising 
Day eller Night Cream 
50 ml
Återfuktande och vårdande  
dagkräm eller förnyande och  
uppfräschande nattkräm för  
normal och blandhy. 

Minisun Superappelsiini,  
Tähtimarja eller Pehmonalle  
200 tuggtabl. / 120 st.
Välsmakande multivitamin- och  
spårämnespreparat för barnen.  
För dagligt bruk.

Membrasin Vaginal  
Vitality Cream  
30 ml
Fukttillförande vaginalkräm för 
behandling av torra slemhinnor  
i underlivet.

Gum Soft-Picks  
Advanced mellanrums-
borstar 30 st.
Böjda mellanrumsborstar med 
mjuka "strån" som rengör också 
de allra trängsta tandmellan- 
rummen. Tre storlekar.

Minisun  
Monivitamiini Vahva  
120 tabl.
Starkt och mångsidigt  
multivitaminpreparat för  
en aktiv livsstil.

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

Spara sidan

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

APOTEKETS

Kom och se våra 
erbjudanden 
på apoteket.


