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Pätkiikö muisti?

T untuuko, että arkisia asioita 
unohtuu tämän tästä, ja kaikki 
sovitut asiat pitäisi aina kirjoit-
taa ylös? Tämä on yleensä vain 

merkki siitä, että arki on tapahtumarikas-
ta ja rutiineista selviytymiseen liittyy usein 
myös stressiä. Milloin omasta tai läheisen 
muistamattomuudesta pitäisi olla huo-
lissaan ja miten asiaan olisi hyvä puuttua 
silloin, kun läheisen mielestä muisti toi-
mii kuten ennenkin? Juuri näihin asioihin 
muistijuttumme asiantuntija Muistiliitosta 
antaa käytännön vinkkejä sekä ohjeet help-
poon muistijumppaan. Kokeile ja huomaat 
muutoksen yllättävän nopeasti.

Moderni elämäntyylimme tietokonei-
den ja älylaitteiden ääressä rasittaa silmiä 

monella tapaa. Kuivasilmäisyydestä on 
tullut tavallinen vaiva, vaikka moni ei vielä 
osaakaan yhdistää silmien oireilua silmien 
kuivumisesta johtuvaksi. Erilaisia kostu-
tustuotteita on apteekissa tarjolla valta-
vasti ja asiantuntijamme kertookin, miten 
niistä kannattaa etsiä itselle parhaiten so-
pivat valmisteet. 

Syksy tuo taas flunssat monen riesaksi. 
Vaikka kuinka pesisi käsiänsä ja söisi rei-
lusti D-vitamiinia, flunssa voi päästä yl-
lättämään. Kun flunssa iskee, se paranee 
vain sairastamalla. Kotiapteekissa on hy-
vä pitää perusvalmisteita aina varalla, kun 
oireet alkavat yllättäen usein illalla tai vii-
konloppuna työstressin helpottaessa. 

Kirpeitä syyspäiviä toivottaen

ratiopharm.fi 

Vastustuskyky koetuksella?
Maitohappobakteeri +B ratiopharm tukee vastustuskykyä

 Kaikille 1-vuotiaasta alkaen

 Kapselit voi myös avata ja sekoittaa 
ruokaan tai juomaan

 Hygieeninen läpipainopakkaus
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ZinCit tehostaa vastustuskykyä
Sinkki on tutkitusti tärkeä osa immuunipuolustusjärjestelmän toimintaa 
ja elimistön matala sinkkitaso voi heikentää vastustuskykyä2.
Vastustuskykyä voi vahvistaa ottamalla sinkkiä hyvissä ajoin ennen 
flunssakauden alkua ja varmistaa sinkin saanti flunssakauden yli. 
ZinCit on vastustuskykyä ylläpitävä vahva sinkkivalmiste, joka sisältää 
25 mg sinkkiä hyvin imeytyvässä muodossa3.
ZinCit sisältää myös C-vitamiinia, joka yhdessä sinkin kanssa tehostaa 
vastustuskykyä sekä vähentää väsymystä ja uupumusta.

Pharysol lievittää nopeasti kurkkukipua ja lyhentää 
taudin kestoa, kun hoito aloitetaan heti oireiden 
ilmaannuttua1. 
• Pharysol huuhtelee kurkkua 

taudinaiheuttajista, irrottaa limaa ja tappaa 
bakteereita sekä estää virusten toimintaa.

• Pharysol sisältää runsaasti hunajaa (30%),  
joka hillitsee yskää.

• Pharysol sopii yli 3-vuotiaille lapsille ja 
kaikille aikuisille – myös raskaana oleville  
ja imettäville.

1. Shrivastava R. Journal of Clinical Trials 2011; 1:1.
2. Wellinghausen N, Rink L. J Leukoc Biol. 1998 Nov;64(5):571-7. 
3. Wegmüller et al. (2014). J. Nutr. 144:132–136, 2014
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TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN
Elämässä on haaveita ja niistä voi 
tehdä niin lyhyen kuin pidemmän 

tähtäimen tavoitteita. Joskus tavoit-
teiden saavuttaminen edellyttää 

välittömän mielihyvän tavoittelusta 
luopumista.  

ONNI NYT JA TÄSSÄ
Onnellisuus ei aina liity siihen, että  
saavuttaa jotakin. Voi olla tyytyväi-

nen siihen, miten asiat ovat  
juuri nyt.

KIVA LISTA
Jos ilo on kateissa, kannattaa listata 

asioita, joista ennen koki iloa.  
Tallenna lista kännykkään, laita se 

jääkaapin oveen ja ankeuden  
yllättäessä, voit poimia listalta  

asian ja toteuttaa sen. 

Lä
ht

ee
t: 

Ty
öt

er
ve

ys
la

ito
s t

tl.
fi,

 Te
rv

ey
de

n 
ja

 h
yv

in
vo

in
ni

n 
la

ito
s t

hl
.fi

, M
ie

li.
fi 

ja
 N

uo
rt

en
ne

tti
.fi Pettymys, menetys tai 

saavuttamattomuu-
den kokemukset tuo-
vat ohimenevänä tun-

teena masennuksen. Etenkin 
nuorilla ohimenevät surun ja 
masennuksen tunteet ovat taval-
lisia. Pitkäaikaisempaan masennukseen 
kannattaa hakea apua ennen kuin oireet 
ovat niin voimakkaat, että avun hakemi-
nenkin tuntuu liian raskaalta. Silloin on 
läheisten apu tärkeää oireiden havaitse-
misessa ja apuun hakeutumisessa. Ma-
sennusta pystytään hoitamaan hyvin tu-
loksin lääkkeillä, psykoterapialla tai nii-
den yhdistelmällä. 

Näkyvimpiä oireita ovat masentunut 
tai ärtynyt mieliala ja mielenkiinnon tai 
mielihyvän kokemisen puuttuminen 
sekä vähentyneet voimavarat tai poik-
keuksellinen väsymys. Ne näkyvät niin 
koulussa kuin työpaikalla, esimerkiksi 
toistuvina poissaoloina.

Mielenterveysyhdistyksellä on oiva 
itsehoito-ohjelma, www.oivamieli.fi. Sen 
läpikäyminen sopii kenelle vain, oli ma-
sentunut tai ei, mutta jos tuntee stressiä, 
ahdistusta tai kärsii nukahtamisvaikeuk-
sista. Ilmainen ohjelma koostuu 40 teh-
tävästä ja ne kehittävät mielen ja kehon 
hyvinvointia. Niitä voi tehdä vaikka vain 
yhden kerrallaan, juuri siitä aiheesta, jos-
ta itse tuntee, että voisi hyötyä.

Mielenterveystalon itsehoito-oh-
jelmasta voi hakea apua masennuk-
seen, elämänmuutokseen tai hah-
mottaa, minkälaista elämää haluaisi 
elää. Palvelu löytyy täältä: www.mie-
lenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-
ja-oppaat/itsehoito/masennuksen_
omahoito.

Masennus on yleinen sairaus. 
Suomalaisista joka viides sairastuu 
masennukseen elämänsä aikana ja yli 
puolella se myös uusii – toisilla jopa 
kroonistuu. Hyvää vointia, pidetään 
toisistamme huolta!

HYVINVOINNIN TILA
WHO määrittelee mielenterveyden 

siten, että se on hyvinvoinnin tila, 
jossa ihminen pystyy näkemään 

omat kykynsä ja selviytymään elä-
mään kuuluvista haasteista sekä

työskentelemään ja ottamaan osaa 
yhteisönsä toimintaan. P 
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Teksti Toimitus  Kuvat Shutterstock ja MediaKukkaro

Kuinka  ottaa 
 niskalenkki 
 flunssasta? 

Kesä on kääntymässä hiljalleen syksyyn ja apteekin 
flunssahyllyn luona käy jo kova vilske. Miksi flunssat 

iskevät heti lomakauden jälkeen ja voiko alkavan 
flunssan taklata heti alkuunsa? 

Koulut ovat juuri alkaneet ke-
säloman jälkeen ja lapsen ne-
nä vuotaa aivastusten saattele-
mana. Ei voi olla totta – syksyn 
ensimmäinen flunssa on löytä-

nyt tiensä meille! Kysyimme parhaita käytän-
nön neuvoja flunssan torjumiseen ja kotihoi-
toon apteekin asiantuntijalta, proviisori Kim 
Nummilalta. 

Vaikea välttää kokonaan
Flunssat eli nuhakuumeet ovat pääsääntöi-
sesti virusten aiheuttamia ylähengitystiein-
fektioita. Virusperheitä on kahdeksan, mu-
kaan lukien myös vakavimman tautimuodon 
aiheuttavat influenssavirukset, ja kaikkiaan 
näissä perheissä on yli 200 erilaista alalajia. 

”Ei ihme, että päiväkodeissa nuhakuu-
meet tuntuvat seuraavan lähes katkeamatto-
mana ketjuna, kun erilaisia pöpöjä on tarjol-
la ympäristössä yllin kyllin, ja lapset leikkivät 
lähikontaktissa keskenään. Hyvä käsihygie-
nia on ylivoimaisesti tehokkain keino tartun-

tojen ehkäisyssä, ja epidemia-aikoina käsiä 
on hyvä pestä monta kertaa päivässä ja aina 
paikasta toiseen siirryttäessä, toteaa Num-
mila.” 

Virukset voivat säilyä infektiokykyisi-
nä ovenkahvoilla, valokatkaisijoilla ja muil-
la pinnoilla yllättävän pitkään, ja likaisista 
käsistä ne sitten päätyvät nenän, silmien tai 
suun limakalvoille ja tauti iskee. 

Voiko selättää alkumetreillä? 
Virusinfektion ensimmäisessä vaiheessa vi-
rukset tarttuvat limakalvomme pintaraken-
teisiin ja kaivautuvat solun sisään lisäänty-
mistä varten. Jos virusten tarttumisen ja si-
ten lisääntymisen pystyy estämään tavalla tai 
toisella, flunssan pystyy selättämään jo alku-
metreillä. 

”Apteekin valikoimassa on nykyään usei-
ta erilaisia valmisteita, joiden tehosta löytyy 
myös kliinisiä tutkimuksia lupausten tueksi. 
Helsingin yliopistossa tehtyjen tutkimusten 
perusteella sinkkiasetaattia tai -glukonaattia 
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Lasten kivun ja 
kuumeen hoitoon 
on runsaasti erilaisia 
lääkevalmisteita. 
Pienille lapsille sopii 
nestemäinen lääke 
ja suuremmille myös 
erilaiset hajoavat 
tablettivalmisteet.

sisältävät imeskelytabletit lyhentävät fluns-
san kestoa keskimäärin kolmanneksella ja 
helpottavat myös oireita.” 

Sinkki vahvistaa myös immuunijärjes-
telmän normaalia toimintaa, mutta täs-
sä tarkoituksessa se tulee nauttia hyvin 
imeytyvässä muodossa pitkäkestoisesti. 

”Flunssan torjunnassa sinkkivalmistet-
ta tulee käyttää 80 milligrammaa vuoro-
kaudessa lyhyenä kuurina. Sinkki on muu-
ten ihan hyvin siedetty, mutta siitä jää hel-
posti terävä jälkimaku makunystyröihin. 
Se on pieni kiusa, jos flunssan saa torjut-
tua kokonaan.” Voit lukea sinkin erilaisis-
ta käyttötavoista yksityiskohtaisemmin si-
vulta 16 alkavasta jutusta. 

Moni varttuneempi asiakas on tottunut 
estämään flunssaa sveitsiläisen lääketeh-
taan kaunopunahattu-uutteella, onhan se 
ollut markkinoilla jo yli 60 vuotta. Tämä 
intiaanien löytämä rohdoskasvi onkin uu-
sissa tutkimuksissa paljastunut todellisek-
si flunssavirusten torjujaksi, estäen myös 
virusten tarttumista solujen pintaan.” 
Kaunopunahattu-uutetta ja sinkkitablet-
teja kannattaa pitää aina kotona varalta, 
sillä käyttö pitää aloittaa heti ensioireiden 
tuntuessa, jolloin niillä saavutetaan paras 
teho. Flunssahan iskee usein illalla tai vii-
konloppuna, ja aamuun odottaminen an-
taa viruksille turhaa etumatkaa.” 

Anna lapselle riittävästi lääkettä
Pienet lapset sairastavat nuhakuumeita 
usein 5-10 kertaakin vuodessa. 

”Vanhempien kanssa puhuessa paljas-
tuu usein sama asia kuin tutkimuksissakin 
on havaittu lääkkeiden, etenkin kipulääk-
keiden, liian pienestä annostelusta. Hait-
tavaikutuksien pelossa lapselle annetaan 
tarkoituksella liian pieni annos lääkettä, 
mikä ei laske kuumetta tehokkaasti tai lie-
vitä kipua kunnolla.” 

Kaikki lasten käyttöön tarkoitetut val-
misteet ovat turvallisia suositelluilla an-
noksilla, ja teho-
kas kivun lievitys ja 
kuumeen lasku saa-
daan vain ohjeistet-
tua annosta käyt-
tämällä. Pienillä 
lapsilla nenän vuo-
taminen ja tukkoi-

suus vaikuttavat niin nukkumiseen kuin 
syömiseenkin häiritsevästi, ja siksi kotiin 
kannattaa hankkia tehokas ja helppokäyt-
töinen niistäjä, esimerkiksi pölynimuriin 
liitettävä malli. 

”Lasten nuhaa ja tukkoisuutta voidaan 
hoitaa avaavalla lääkkeellä jo 1-vuotiaasta 
alkaen turvallisesti, mikä usein arveluttaa 
vanhempia. Lapsi nukkuu paremmin, kun 
illalla nenä niistetään ja avataan lääkkeellä 

sekä kuumetta alennetaan 
kuumelääkkeellä. Ylävar-
talon kohdalle patjan alle 
sopiva koroke, niin sekin 
helpottaa hengitysteiden 
pysymistä avoinna.” 

Vauvoilla nenän avaa-
minen hoidetaan niistäjäl-

"Lapsen nuhaa ja 
tukkoisuutta voi 

hoitaa lääkkeellä jo 
1-vuotiaasta alkaen."

Kurkkukivun hoitoon 
apteekin valikoi-
massa on runsaasti 
erilaisia valmisteita, 
joista osalla on 
yhteisvaikutuksia 
muiden lääkkeiden 
kanssa.
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Kun flunssan ensioireet alka-
vat, hoito pitää aloittaa heti. 
Sinkkiasetaattia sisältävät 
imeskelytabletit ja tuoreesta 
kasvista tehty punahattu-uu-
te ovat tutkimusten mukaan 
tehokkaita flunssavirusten 
torjunnassa. Älä päästä 
flunssaa yllättämään, vaan 
hanki tuotteet kotiapteekkiin 
jo ennalta. 

lä ja keittosuolatipoilla. Kuiva ärsytysyskä 
on usein myös kiusallinen vaiva lapsilla ja 
sen hoitoon suositellaan nykyään hunajaa 
sisältäviä yskävalmisteita. 

”Perinteisten yskänlääkkeiden soveltu-
vuudesta lapsille on puhuttu viime aikoina 
paljon. Jos lääkkeestä on ollut aikaisem-
min apua yskän hillitsemisessä, sitä voi 
edelleen käyttää turvallisesti valmisteen 
annosteluohjetta noudattaen. Joillekin ys-
känlääke tuntuu tehoavan hyvin, toisille 
heikommin. Yksilölliset erot ovat suuria, 
mutta häiritsevää yskää voi siis edelleen 
hoitaa yskänlääkkeellä.” 

Kovassa kuumeessa riittävä nesteen 
nauttiminen on tärkeää, jotta lapsi ei kuivu. 

”Mitä pienempi lapsi, sitä tärkeämpää 
on huolehtia riittävästä nesteen antamises-
ta, ja alle 3 kuukauden ikäisen lapsen kuu-
meilu on aina syytä selvittää lääkärillä.” 

Kurkku kipeä?
Suihkauta 
kipu pois!

Strefen 16,2 mg/ml sumute suuonteloon, liuos on tarkoitettu 
lyhytaikaiseen kurkkukivun oireiden lievitykseen aikuisille. Vaikut-
tava aine: flurbiprofeeni. Annostus 18 vuotta täyttäneille aikuisil-
le: 1 annos (3 painallusta sumutetta) nielun takaosaan 3 - 6 tunnin 
välein tarvittaessa, korkeintaan 5 annosta/vrk, ja enintään 3 vrk:n 
ajan. Ei alle 18-vuotiaille. Älä käytä Strefen sumutetta suuonteloon, 
jos olet yliherkkä flurbiprofeenille, muille valmisteen ainesosille, 
asetyylisalisyyli hapolle (”aspiriinille”) tai muille tulehduskipulääk-
keille; jos sinulla on, tai on aiemman tulehduskipulääkityksen käytön 
yhteydessä ilmennyt ruoansulatuskanavan verenvuotoa tai puhkeama, 
vaikea paksusuolitulehdus tai jokin verenvuotosairaus; tai jos sinulla 
on vaikea-asteinen sydämen, maksan tai munuaisten vajaatoiminta. 
Strefen sumute suuonteloon sisältää metyyliparahydroksibentsoaattia 
(E 218) ja propyyliparahydroksibentsoaattia (E 216), jotka saattavat 
aiheuttaa allergisia reaktioita (myös viivästyneitä). Jos suussa ilme-
nee ärsytystä tai allergiaan/yliherkkyyteen viittaavia oireita esiin tyy, 
on valmisteen käyttö lopetettava. Strefen sumutetta suuonteloon ei 
saa käyttää raskauden viimeisen kolmanneksen aikana. Valmisteen 
käyttöä ei suositella imetyksen aikana. Yleisinä haittavaikutuksina voi 
esiin tyä huimausta, päänsärkyä, harha tuntemuksia, nielun ärsytys-
tä, ripulia, pahoinvointia sekä erilaisia reaktioita suussa ja nielussa. 
Strefen sumute suu onteloon voi myös harvoissa tapauksissa aiheut-
taa yliherkkyysreaktioita. Tutustu huolellisesti pakkaus selosteeseen 
ja varmista sumutepullon käyttöohjeet, valmisteen sopivuus sinulle, 
yhteensopivuus muiden käyttämiesi lääkkeiden kanssa sekä muut 
varotoimet apteekkihenkilökunnalta ja/tai pakkausselosteesta. Jos 
oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriisi. Reseptivapaa itsehoitolääke. 
Lisätietoja: Reckitt Benckiser Nordic A/S, Itsehallintokuja 6, 02600 
Espoo. Puh. 029000 9200. PVM: 7/2018

            16,2 mg/ml 
sumute suuonteloon, liuos 

(flurbiprofeeni) hillitsee 
tulehdusreaktiota

ja lievittää kurkkukipua.

KEVYT SUMUTE EI SAA AIKAAN 
NIELEMISREFLEKSIÄ

VAIKUTTAA 
JOPA 6h

ALKAA VAIKUTTAA 
VÄLITTÖMÄSTI

4/2019
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Yskäkö paranee yskimällä? 

Kurkkukivun hoitoon tarkoitettujen lääk-
keiden ja yskänlääkkeiden hyödyllisyy-
destä on viime aikoina puhuttu paljon, 
koska näyttö lääkkeiden tehosta oireiden 
hoidossa on tutkimuksissa jäänyt heikok-
si. Proviisori Nummilalla on asiaan selkeä 
kanta. 
”Suomessa lääkkeiden turvallisuutta ja te-
hoa valvoo lääkeviranomainen, Fimea, jo-
ka lääkkeen myyntiin hyväksyessään on 
saanut vaadittavan näytön valmisteen te-
hosta ja turvallisuudesta. Jos myöhem-
missä tutkimuksissa paljastuu, että lääk-
keen haitat ovat suuremmat kuin hyöty tai 
lääke on käytännössä tehoton, myyntilupa 
päätetään ja lääkkeen myynti loppuu ap-
teekeissa. Lääkkeet ovat tarjolla apteekin 
valikoimassa ja ammattilaisen avulla asi-
akkaalle tarjotaan parhaiten sopiva val-
miste mahdolliset yhteisvaikutukset huo-
mioiden, kun asiakas tarvitsee helpotusta 
yskään tai kurkkukipuun.” 
Yskä on aina oire jostakin, ja kaikista eri-
laisista yskää aiheuttavista tekijöistä 
flunssa on helpoin yskän taustalla oleva 
selitys. Jos yskä jää flunssan jälkeen pii-
naamaan viikoiksi tai kuukausiksi, on syy-
tä käydä lääkärillä lisätutkimuksissa. Yskä 
ei aina parane yskimällä, ainakaan järjelli-
sessä ajassa. 

Farmaseutti on itsehoidon  asiantuntija
Aina välillä asiakkaat unohtavat apteekki-
laisten pitkän yliopistokoulutuksen anta-
man tieto-taidon ja osaamisen. 

Häiritsevän yskän 
hoitoon on tarjolla 
runsaasti erilaisia 
valmisteita. Hunajaa 
sisältäviä valmis-
teita voi antaa jopa 
1-vuotiaasta alkaen. 
Farmaseutti opastaa 
mielellään parhaiten 
sopivan valmisteen 
valinnassa.
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”Itsehoitolääkkeillä voi olla vakavia yh-
teisvaikutuksia muiden lääkkeiden, siis 
myös reseptilääkkeiden kanssa ja luonnol-
lisesti myös haittavaikutuksia. Siksi far-
maseutin on esitettävä riittävästi tilannet-
ta kartoittavia kysymyksiä, mikä joistakin 
asiakkaista voi tuntua utelemiselta tai tar-
peettomalta, mitä se ei suinkaan ole.” 

Farmaseutit ja proviisorit ovat itsehoi-
don asiantuntijoita, joilla on hyvät edelly-
tykset arvioida, onko asiakkaan vaiva hoi-
dettavissa itsehoitovalmisteilla vai tarvi-
taanko lääkärin apua. 

”Tätä asiantuntemusta kannattaa aina 
hyödyntää, se kun ei maksa mitään ja ajan-
varausta ei tarvita.” 

Voiko omaa  
vastustuskykyä  parantaa? 
Elimistön vastustuskyky on monen eri te-
kijän summa, ja siihen vaikuttavat niin ul-
koiset kuin sisäiset tekijät, kuten geeni-
perimä. Terveelliset elämäntavat, etenkin 
monipuolinen ravinto, liikunta ja riittä-

vä uni, ovat tärkeitä osatekijöitä. Stres-
siä ei saisi olla liikaa, sillä pitkäkestoinen  
stressi heikentää stressihormonin, korti-
solin, kautta elimistön immuunijärjestel-
män toimintaa. Tupakointi on tässä asias-
sa varsinainen pahis. 

”Koulujen alkaessa monet asiakkaat ky-
syvät, kuinka välttää edellisen talven kal-
tainen flunssakierre ja pitkät sairastelut. 

Lapsen tukkoista oloa ja nuhaa 
voi helpottaa kunnon niistäjäl-
lä sekä yhdestä ikävuodesta 
alkaen myös avaavaa lääkettä 
sisältävällä nenäsuihkeella. Alle 
1-vuotiaille nenän avaamiseen 
käytetään keittosuolaliuosta 
ennen niistämistä. 



UUTUUS

Yli 2-vuotiaille

RAUHOITTAA KURKKUA

LIEVITTÄÄ ÄRSYTYSYSKÄÄ

BISOLDUO® imeskelytabletti on CE-merkitty lääkinnällinen valmiste. Valmisteen sisältämät islanninjäkälä ja aluna rauhoittavat kurkkua ja vähentävät 
yskimisen tarvetta. Ei alle 6-vuotiaille. Suositellaan keskustelua lääkärin kanssa ennen käyttöä raskauden ja imetyksen aikana. 
BISOLDUO® siirappi on CE-merkitty lääkinnällinen valmiste. Valmisteen sisältämät rohtosalkoruusu ja hunaja lievittävät kuivaa yskää ja ärtynyttä kurkkua. 
Ei alle 2-vuotiaille. Käyttöä ei suositella raskauden eikä imetyksen aikana. 
Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Markkinoija Sanofi Oy.  SAFI.BISO15.19.07.0324 08/2019.

BISOLDUO® siirappi ja imeskelytabletit

Kaksi makua:
sitruuna-eukalyptus 
& mansikka-minttu

Ravintoaineista D-vitamiini, C-vitamii-
ni ja sinkki ovat tutkitusti immuuni-
järjestelmän toiminnalle ehdottoman 
välttämättömiä, ja niiden saantiin kan-
nattaa kiinnittää huomiota niin lasten 
kuin aikuisten osalta.” 

Aikaisemmin mainit-
tu, tuoreesta kasvista val-
mistettu sveitsiläinen pu-
nahattu-uutevalmiste tu-
kee immuunijärjestelmän 
toimintaa ja on hyväksyt-
ty virallisesti paitsi fluns-
san hoitoon, niin myös sen 
ennaltaehkäisyyn pitkinä 
kuureina. Nyt valmistet-
ta saa myös appelsiinin-
makuisina purutabletteina 

ja niitä voi antaa neljästä ikävuodesta 
alkaen päiväkodin pöpöpommituksen 
torjumiseksi. ”D-vitamiinia tarvitsee 
Suomessa jokainen talvikaudella ikään 
ja ravintoon katsomatta ja usein reilus-
ti saantisuosituksia enemmän”, tiivis-
tää Nummila. P

Influenssaa epäiltäessä heti, mikäli estävä lääkehoito  
on tarpeen erityisistä syistä

Milloin flunssan  
takia lääkäriin?

"D-vitamiinia 
tarvitsee 

Suomessa jokainen 
talvikaudella 

ikään ja ravintoon 
katsomatta."

LAPSI:
•    alle 3 kuukauden ikäinen 

kuumeinen vauva
•    lapsella on  

hengitysvaikeuksia
•    lapsi ei juo riittävästi ja 

yleistila on väsähtänyt tai 
yliärtynyt

•    pitkään jatkunut hyvin 
korkea kuume ei helpota 

•    lapsi oksentaa jatkuvasti 
tai voimakkaasti

•    flunssan jälkeen oireet  
palaavat kuumeen ja 
 yskän tai korvakivun 
kanssa

AIKUINEN: 
•    korkea kuume jatkuu  

monta (3–5) päivää 
•    hengitysvaikeudet, kivun 

tai paineen tunne rinnalla
•    voimakas tai jatkuva 

oksentelu
•    kova päänsärky, sekavuus 

tai tajunnantason muu-
tokset

•    täysin voimaton ja väsäh-
tänyt yleistila kuivumisen 
seurauksena (vanhukset)

•    uudelleen alkava kuume 
ja oireet keuhkoissa, 
 sivuonteloissa tai korvissa
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Uutta!     Koonnut Kim Nummila Kuvat valmistajat

HIKOILEVILLE  
KAINALOILLE,  
KÄSILLE JA JALOILLE
HIDROSIS ANTIPERSPIRANTIT 
hillitsevät hienhajun muodostumista 
ja imevät kosteutta iholta. Hidrosis 
roll-on kainaloille kuivuu 
nopeasti, ei tahmaa, eikä 
jätä jälkiä. Hidrosis cream 
käsille ja jaloille imeytyy 
nopeasti jättäen ihon 
pehmeäksi, mutta 
kuivaksi. Tuotteet ovat 
hajusteettomia ja alko-
holittomia. Kosmeetti-
sia valmisteita.
>Ducray Hidrosis 
Roll-on 40 ml ja Cream 50 ml

VERTAVUOTAVILLE  
IKENILLE
PARODONTAX HAMMASTAHNAN ainutlaa-
tuinen koostumus auttaa estämään plakin 
muodostumista ja tehostamaan sen poista-
mista. Se sisältää 67 % natriumbikarbonaattia 
ja on 4 x tehokkaampi torjumaan syyn ver-
tavuotaville ikenille tavalliseen hammastah-
naan verrattuna, kun sitä käytetään 2 kertaa 
päivässä ammattilaisen tekemän hammas-
puhdistuksen jälkeen. Suuhun jää erittäin 
puhdas ja raikas tunne.  Makuina Extra Fresh 
ja Ultra Clean. CE-merkittyjä terveydenhuol-
lon tuotteita.
>Parodontax hammastahna 75 ml

APUA VAIKEAAN  
KUIVASILMÄISYYTEEN
KESKIVAIKEAN TAI vaikean kuivasilmäi-
syyden hoitoon soveltuvat silmätipat, jotka 
lievittävät ympäristötekijöistä, silmiin koh-
distuvista stressitekijöistä tai mekaanisista 
syistä johtuvaa kuivuutta, polttavaa tunnetta 
tai roskan tuntua pitkäkestoisesti. Uudelleen 
suljettavat pipetit ovat käyttökelpoisia 12 
tuntia avaamisesta. Avattu pullo säilyy 3 kk. 
CE-merkittyjä terveydenhuollon tuotteita.
>Bevita Eye Pro silmätipat  
10 ml ja 20 x 0,5 ml

SKARPPINA KOKO  
PÄIVÄN!
B-VITAMIINEJA, C-VITAMIINIA ja E-vitamiinia 
sisältävä yhdistelmävalmiste vireyteen, jak-
samiseen ja ajattelun tueksi! Maistuvat uudet 
poreet karpalon ja appelsiinin makuisina 1x20 
ja 2x20 poretabletin pakkauksissa.  
1 poretabletti päivässä aikuisille arjen haastei-
siin. Ravintolisä, joka sopii myös vegaaneille.
>Bethover Focus Pore poretabletit

HELPOTUSTA  
NÄRÄSTYKSEEN
PANTOPRAZOLE RATIOPHARM 20 mg on 
närästyksen lyhytaikaiseen hoitoon tarkoi-
tettu itsehoitolääke aikuisille. Annostus on 1 
enterotabletti vuorokaudessa ennen ateriaa 
veden kanssa nautittuna. 
>Pantoprazole ratiopharm 
 20 mg enterotabletteja
Pantoprazole ratiopharm 20 mg enterotabletit on 
itsehoitolääke refluksioireiden lyhytaikaiseen 
hoitoon aikuisille. Vaikuttava aine: pantopratsoli. 
Käänny lääkärin puoleen, jos et tunne oloasi parem-
maksi 2 viikon hoidon jälkeen tai jos olosi huononee. 
Älä käytä, jos olet allerginen pantopratsolille tai 
jollekin muulle protonipumpun estäjälle tai jollekin 
valmisteen apuaineista. Neuvottele lääkärin kanssa, 
jos olet raskaana tai imetät. Tutustu pakkausselos-
teeseen ennen valmisteen käyttöä.  
Lisätiedot: www.terveysportti.fi, info@ratiopharm.fi  
Perustuu 20.7.2017 päivättyyn valmisteyhteenvetoon.  
Markkinoija: ratiopharm Oy.

Kolmen päivän  
TEHOKUURI

HYVÄNMAKUINEN IMESKELY-
TABLETTI, jossa on miellyttävä 

suutuntuma. Tabletti sisältää 10 mg 
sinkkiä asetaattimuodossa, 5 mg 
auringonhattu-uutetta ja 1,2 mg 

inkivääriuutetta. Suositeltu annos on 
8 tablettia päivässä, tabletti aina noin 

2 tunnin välein imeskellen. Makuna on 
sitruuna-hunaja-inkivääri. Ravintolisä.

>Minisun Super Defence  
Sinkkiasetaatti 30 tabl.

POSKIONTELOT  
PUHTAIKSI

PHYSIOMER POSKIONTELOT on 
uusi, luonnollinen hoitomuoto 
nenä- ja sivuontelotulehduksiin 
(rinosinuiittiin) ja sillä on kliini-
sesti dokumentoitu teho. Nenä-
suihke puhdistaa tehokkaasti 
nenän ja sivuontelot eritteestä 
helpottaen paineen tunnetta, 
tukkoisuutta ja kipua kasvojen 

alueella. Suihke soveltuu aikuisille 
ja yli 12-vuotiaille lapsille. CE-merkitty tervey-
denhuollon tuote.
>Physiomer Poskiontelot nenäsuihke
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Kahdenlaista kuivasilmäisyyttä
Kuivasilmäisyys on yleinen, useimmiten 
hetkellinen vaiva, joka koskettaa kaikkia 
jossakin elämän vaiheessa. Se johtuu sii-
tä, että silmän vesipitoinen kyynelneste-
kerros haihtuu liian nopeasti. Jäljelle jää-
vä, väkevä kyynelneste ärsyttää silmää, ja 
keho yrittää korjata tilannetta tuottamalla 
lisää kyynelnestettä. Ongelmia voi aiheut-
taa myös silmän voitelukerroksen ohene-
minen, joka aiheuttaa hankausta luomen 
sisäpinnan ja silmän kanssa. Molemmis-
sa tapauksissa silmä ärtyy ja alkaa tyypil-
lisimmin vuotaa. 

Karkeasti ottaen kuivasilmäisyys jae-
taan kahteen tyyppiin: kyynelnesteen laa-
tu- ja määräongelmaan. 

”Valtaosalla kuivasilmäisyys on laatu-
ongelma ja johtuu siitä, että kyynelnes-
tekerrosta suojaava rasvakerros on puut-
teellinen, ja sen alla oleva vesi haihtuu lii-
an nopeasti”, kertoo silmälääkäri, Juho 
Wares, HUS:n iho- ja allergiasairaalasta.

Vain murto-osalla kuivasilmäisyys joh-
tuu siitä, ettei kyynelnestettä erity riittä-
västi. Näissä tapauksissa silmä punoittaa, 
hiertää ja on ärtynyt, muttei vuoda. 

”Useat hyötyisivät silmien lisäkosteu-
tuksesta, ja monella on pieniä sarveiskal-
vovaurioita kuivasilmäisyyden vuoksi”, 
huomauttaa Wares. 

ja atopiataipumus sekä raskaat luomet. 
Myös monilla lääkkeillä voi olla silmiä kui-
vattavaa vaikutusta.

”Kolesterolilääkkeet saattavat helpot-
taa kuivasilmäisyyden oireita, mutta vali-
tettavasti vaikutus on useammin päinvas-
tainen. Antihistamiinit vähentävät silmi-
en allergiaoireita, mutta vähentävät myös 
erittyvän kyynelnesteen määrää.” 

Lisäksi tuulinen ja kylmä sää, ilman-
saasteet ja pöly sekä ilmastointi lisäävät 
kuivasilmäisyyttä. 

Silmätippoja ja käytännön neuvoja
Kuivasilmäisyyden tärkein hoito on sil-
mätipat, joita voi tarvittaessa käyt-

Kuivat silmät  
– yleinen ja helppohoitoinen vaiva

Hektinen elämänrytmi, jatkuva älylaitteiden 
räpläys ja muu silmien intensiivinen käyttö ovat 
omiaan lisäämään kuivasilmäisyyttä. Vaikka 
vaivaa pidetään harmittomana, se saattaa 
hoitamattomana ja pitkään jatkuneena johtaa 
näkökyvyn heikkenemiseen. 

Marimiina Pykälistö Kuva Shutterstock

Silmän sarveiskalvo vaurioituu voite-
lun loputtua erittäin nopeasti. Läpinäky-
vyys alkaa tilapäisesti heiketä jo minuu-
teissa, ja täysi kuivuminen vaurioittaa 
pysyvästi kymmenissä minuuteissa. Pa-
himmassa tapauksessa vaurioituminen 
voi johtaa näkökyvyn menettämiseen. 

”Onneksi tämä on harvinaista.”

Taustalla monia syitä
Wares peräänkuuluttaa yksilöllisyyttä, sil-
lä kuivasilmäisyyden taustalla voivat vai-
kuttaa monenlaiset syyt. Yksi merkittä-
vimmistä syistä on silmien pitkäjaksoinen 
ja intensiivinen käyttö esimerkiksi luetta-
essa ja kirjoitettaessa, autolla ajettaessa 
sekä älylaitteita käytettäessä. 

”Kyseessä ei ole silmäperäinen syy, 
vaan aivot kokevat näkemisen niin tär-
keäksi, etteivät halua katkaista informaa-
tiotulvaa silmänräpäyksenkään ajaksi. 
Kun silmiä ei räpytetä riittävästi, ne kui-
vuvat.”

Kuivasilmäisyyden riskiä lisäävät myös 
umpieritysjärjestelmien taudit, kuten kil-
pirauhasen vajaatoiminta, rasva-aineen-
vaihdunnan häiriöt, ylipaino, allergia- 
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KUIVIEN SILMIEN 
oireita pitkäkestoisesti 
helpottavat all-in-one 
silmätipat. Systane 
Complete -silmätipat 
suojaavat kyynelnes-
teen kaikkia kerroksia. 
Rauhoittavat ja kos-
teuttavat silmätipat 

ovat optimaalinen apu kuivasilmäisyyden 
hoitoon. Voidaan käyttää ennen piilolinssien 
laittamista ja niiden pois ottamisen jälkeen. 
Avatun pullon käyttöaika on 3 kk. CE-merkit-
ty terveydenhuollon tuote.
> Systane Complete silmätipat 10 ml

KAKSIVAIKUTTEINEN 
silmätippa, joka vähentää 
kuivasilmäisyyden oireita 
ja korjaa sen mahdollisesti 
aiheuttamia vaurioita. 
Thealoz Duo on hypotoni-
nen, fosfaatiton ja täysin 
säilytysaineeton ja se 
sopii keskivaikean ja vai-
kean kuivasilmäisyyden 
hoitoon. Suojaa silmän epiteelisoluja ja lisää 
kyynelkalvon paksuutta pitkäkestoisesti. 
Liuos säilyy avattuna 3 kk ja pullosta saa-
daan 300 tippaa. CE-merkitty terveyden-
huollon tuote. 
> Thealoz Duo silmätipat 10 ml

tää jatkuvasti, välillä merkkejä vaih-
dellen. Käytetyimpiä lieviin oireisiin 
ovat vesipitoiset tipat. Ne auttavat 
huuhtelemaan kuivia silmiä ja sopivat 
erityisesti silloin, kun silmät kuivuvat ja 
reagoivat pölyyn, tuuleen tai ilmansaastei-
siin. Rasvaa sisältävät emulsiotipat sopi-
vat pidempiaikaiseen käyttöön ja aina sil-
loin, kun silmän rasvakalvo on ohut, sillä 
ne hidastavat kyynelnesteen haihtumista. 

”Tärkeintä silmätipan valinnassa on, 
että se toimii eikä ärsytä silmää. Säily-

tysaineettomat ja yksinkertaiset tuotteet 
ovat usein turvallisimpia, joskaan yksi-
kään tehokas silmätippa ei ole huono va-
linta.”

Silmätippojen ohella on tärkeää muis-
taa hyvä työasento, sopivat lasit, katseen 
suuntaus sekä tuulen ja ilmastoinnin 
suuntaaminen pois kasvoilta. Silmien rä-
pyttely on erittäin tärkeää, samoin silmiä 
huuhtelevat silmätipat pölyisessä ja saas-
teisessa ympäristössä – vaikka silmät eivät 
oireilisikaan. P

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

BEPANTHEN EYEN ainutlaatui-
nen koostumus sisältää deks-
pantenolin ja hyaluronihapon 
kaksitehoisen vaikutuksen. 
Dekspantenoli tukee natrium-
hyaluronaatin kosteuttavia omi-
naisuuksia sitomalla tehokkaasti 
vettä, jolloin kosteuttava vaikutus 
kestää erityisen pitkään. Silmäti-
pat ovat säilöntäaineettomia, fosfaatittomia 
ja sopivat piilolinssien käyttäjille. Pullo on 
entistä pehmeämpi ja helppokäyttöisempi ja 
säilyy avattuna 12 kk. CE-merkitty terveyden-
huollon tuote.
> Bepanthen Eye silmätipat 10 ml 

15



S inkki on elimistöllemme elin-
tärkeä ravintoaine, aivan kuten 
magnesiumkin. Sinkin puutok-
sesta syntyvien oireiden kautta 
on ymmärretty sen keskeinen 

merkitys mm. kasvulle, iholle, hormonitoi-
minnalle, hiuksille, infektioalttiudelle sekä 
vastustuskyvylle ja allergiataipumukselle 
yleisesti. Uusien tutkimusten avulla listaa 
voisi jatkaa pitkään ja etenkin kroonisista 
sairauksista kärsivien, kuten diabeetikko-
jen ja sydänsairaiden on tutkimuksissa ha-
vaittu hyötyvän sinkkilisästä. Sinkin vaiku-
tukset välittyvät kattavasti koko kehon eri 
toimintoihin, sillä se on yli 200 erilaisen 
entsyymin välttämätön rakenneosa ja osal-
listuu siten moniin erilaisiin biokemialli-
siin reaktioihin. 

Piilevä puute tavallinen
Monipuolinen sekaruokavalio sisältää koh-
talaisesti sinkkiä. Yleisesti ottaen eläinkun-
nan tuotteissa, kuten lihassa, kalassa, mai-
dossa ja juustossa on sinkkiä enemmän 
kuin kasviksissa ja se on paremmin imey-
tyvässä muodossa. Ruokavalion yksipuoli-
suus, ruokahaluttomuus, imeytymishäiri-
öt, suolistosairaudet ja stressi voivat joh-
taa huomaamatta sinkin riittämättömään 
saantiin. Koska suurin osa sinkistä on 
magnesiumin tavoin solujen sisällä, sinkin 
määrittäminen verikokeella seerumista ei 
anna oikeaa kuvaa tilanteesta. Tutkimuk-
sissa on havaittu, että laitoshoidossa ole-
villa vanhuksilla on usein sinkin puutosta, 
mikä heijastuu helposti infektioalttiuden 
lisääntymiseen vastustuskyvyn heikenty-
essä. 

Imeytyminen riippuu suolamuodosta
Vain elimistöön imeytyneestä ravintoai-
neesta on hyötyä. Siksi suurimman an-
noksen omaava valmiste ei välttämättä ole 
paras, jos käytetty sinkkisuola on heikosti 
imeytyvää. Sinkki esiintyy ja imeytyy eli-
mistöön kahdenarvoisena kationina ja sen 
kemialliseen luonteeseen kuuluu voima-
kas sitoutuminen tai ”tarrautuminen” ra-
vinnon sisältämiin muihin molekyyleihin, 
kuten esimerkiksi ravintokuituihin. Ravin-
tolisänä nautitusta sinkistä imeytyy hyvis-
säkin olosuhteissa vain noin 40 %, ja par-
haiten imeytyvät orgaanisiin happoihin, 
kuten sitruunahappoon sidottu sinkki eli 
sinkkisitraatti tai aminohappoihin komp-
leksoitu sinkki, esimerkiksi sinkkibisglysi-
naatti. Koska monet muut kahdenarvoiset 
ionit, kuten kalsium-, rauta-, magnesium-, 
kupari- ja seleeni-ionit kilpailevat sinkin 
kanssa samasta imeytymisreitistä, sinkki-
valmiste kannattaa ottaa eri aikaan par-
haan imeytymisen turvaamiseksi. 

Terve iho ja vahvat hiukset
Perinteisesti sinkki on liitetty vahvoihin ja 
terveisiin hiuksiin, ihoon ja kynsiin, ja siksi 
kaikki hiusvalmisteet poikkeuksetta sisäl-
tävätkin sinkkiä yhtenä ainesosana. Sink-
kiä tarvitaan etenkin keratiiniproteiinin 
muodostumiseen, mikä heijastuu hius-
ten kasvuun ja haavojen paranemiseen. 
Useissa hoitokokeiluissa ja tutkimuksissa 
on havaittu, että sinkkihoidosta on hyö-
tyä mm. kroonisten säärihaavojen, raskau-
den aikaisen puutoksen, lasten kasvuhäi-
riöiden ja anoreksian hoidossa. Näissä eri-
koistilanteissa hoitoannokset voivat olla 

jopa 5-10 kertaa suositeltua 15 mg päivä-
saantia suurempia, sillä sinkki on turval-
linen ravintoaine ja ylimäärä poistuu eli-
mistöstä nopeasti. 

Vastustuskyky ja flunssa
Jo pitkään on tunnettu sinkin keskeinen 
rooli soluvälitteisen immuunijärjestel-
män toiminnassa sekä tulehdusreaktioi-
den säätelyssä. Etenkin yli 65-vuotiaille 
annettu sinkkilisä on lisännyt influenssa-
rokotuksen jälkeistä vasta-aineiden tuo-
tantoa suojaten paremmin influenssalta ja 
muilta hengitystieinfektioilta. Vastustus-
kyvyn pitkäkestoiseen tukemiseen sopivat 
valmisteet, joissa sinkki on hyvin imeyty-
vässä sitraatti- tai bisglysinaattimuodos-
sa, usein yhdessä muiden vastustuskykyä 
parantavien ravintoaineiden, kuten C-vi-
tamiinin, D-vitamiinin tai punahattu-uut-
teen kanssa. 

Flunssan ensihoidossa sinkkivalmis-
te valitaan aivan toisin perustein. Sinkin 
tulee olla joko sinkkiasetaattia tai -gluko-
naattia, jolloin se vapautuu suolastaan jo 
nielussa ja pystyy estämään mitä ilmei-
simmin flunssavirusten tarttumisen lima-
kalvoon. Sinkin käyttö tulee aloittaa 24 
tunnin sisällä oireiden alkamisesta. Do-
sentti Harri Hemilän tutkimuksissa sink-
kiasetaatti oli tehokkain suolamuoto, ja 
flunssan kesto lyheni keskimäärin kol-

Tunnetko sinkin  
monet hyödyt? 

Syksyn lähestyessä olet ehkä kuullut puhuttavan 
sinkin monista terveysvaikutuksista. Sinkistä onkin 

tullut tehokas keino flunssan torjunnassa, mutta 
valmisteen valinnassa kannattaa muutenkin olla 

tarkkana parhaan hyödyn saamiseksi.
Kim Nummila Kuva Shutterstock
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manneksen. Käytetyn annoksen tulee ol-
la riittävä, vähintään 80 mg vuorokaudes-
sa, mikä tarkoittaa, että 10 milligramman 
tabletti tulee imeskellä keskimäärin noin 
kahden tunnin välein valveillaoloaika-
na. Haittavaikutuksena on tavallisimmin 
metallinmaku suussa ja herkkävatsaisilla 
mahdolliset vatsaoireet. Sinkkivalmistetta 
on hyvä pitää aina kotiapteekissa yllättävi-
en flunssaoireiden varalle. 

Lähteet: www.tritolonen.fi ja 
 www.potilaanlaakarilehti.fi 

Pamolhot-C® 750 mg/300 mg -porejauhe. Vaikuttavat aineet: Parasetamoli, 
askorbiinihappo (C-vitamiini). Lyhytaikaiseen flunssan, influenssan ja ylähen-
gitystietulehdusten aiheuttamien kuume- ja särkytilojen hoitoon aikuisille ja yli 
16-vuotiaille (> 50 kg). Parasetamolin enimmäisannos vuorokaudessa (24 h) on 
aikuisille 3000 mg (4 annospussia). Raskaana olevat saavat käyttää korkeintaan  
3 annospussia/vrk. Noudata pakkauksessa olevia annostusohjeita ja tutustu  
pakkausselosteeseen. Lisätietoja: Takeda Oy, www.takeda.fi.
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PAMOLHOT-C®  
on tehokas musta-
herukanmakuinen  

flunssajuoma  
kuumeen ja säryn  
hoitoon. Sisältää  

C-vitamiinia.

VAHVA

APU 
FLUNSSAAN
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KOLMEN PÄIVÄN teho-
kuuri sinkkiasetaattia 
imeskelytabletteina 
flunssan ensioireisiin. 
Sinkkiasetaatilla flunssan 
kesto lyhenee keskimäärin 
kolme päivää ja oireet lie-
vittyvät noin 33 prosenttia. 
Tabletti imeskellään keskimäärin joka toinen 
tunti valveillaoloaikana, vuorokausiannos 8 
tablettia. Kaksi eri makua: mustaherukka-
mentoli ja salmiakki. Sopii myös vegaaneille. 
CE-merkitty lääkinnällinen laite.
>Apteq Fluzinc 24 tabl. 

PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN sopiva yhdis-
telmävalmiste C-ja D-vitamiineja, sinkkiä ja 
punahattu-uutetta vastustuskyvyn tukemi-

seen vaikka koko pit-
kän talvikauden ajan. 
Vitamiinit ylläpitävät 
tutkitusti vastustus-
kykyä, ja sinkki sekä 
auringonhattu-uute 
edistävät immuunijär-
jestelmän nor maalia 
toimintaa. Lisäksi 
C-vitamiinin on to-

dettu vähentävän väsymystä ja uupumusta. 
Makuna sitruuna-lakritsi ja suositeltu annos 
1-2 tablettia päivässä. Ravintolisä.

>Minisun Super Defence 60 tabl. 

SINKKIASETAATTIA SISÄLTÄVÄ imes-
kelytabletti flunssan ensioireisiin. Tabletti 
imeskellään 1,5 – 2 tunnin välein, jolloin 
vuorokausiannos on 8-10 tablettia. Sinkkiase-
taatti lyhentää tutki-
tusti flunssan kestoa 
ja lieventää flunssan 
oireita. Kolme eri ma-
kua: sitruuna-lakritsi, 
veriappelsiini ja anis. 
CE-merkitty lääkin-
nällinen laite.
>Posivil FluZink 40 
imeskelytabl.

A P UA  A P T E E K I STA

S I N K I N  K ÄY T TÖ 
PÄ H K I N Ä N K U O R E S S A

Flunssan torjuntaan: 

• imeskelytabletti tai suusuihke

• asetaattina tai glukonaattina

•  aloitus heti ensioireisiin lyhyenä 
kuurina

Hiuksille, kynsille, iholle ja  
vastustuskykyyn:

• nieltävä tabletti

• sitraattina tai aminohappokelaattina

•  jatkuvasti käytettynä tai pitkinä 
kuureina



Viime vuosina muistiongelmat 
ovat yleistyneet maailman-
laajuisesti, ja tietoisuus niis-
tä on lisääntynyt merkittä-
västi. Tyypillisimmin muisti-

oireet lisääntyvät iän myötä. Suomen noin 
200 000 muistisairaasta noin 7000 on työ-
ikäisiä.

”Vaikka ikä on yksi suurimmista riski-
tekijöistä, eivät muistisairaudet kuiten-
kaan kuulu normaaliin ikääntymiseen”, 
muistuttaa Mailis Heiskanen Muistilii-
tosta. 

Muistisairauksien riskitekijöitä
Muistisairaudet jaetaan neljään päätyyp-
piin: Alzheimerin tautiin, verisuonipe-
räiseen muistisairauteen, Lewyn kappale 
-tautiin sekä otsa-ohimolohkon rappeutu-
masta johtuvaan muistisairauteen. 

”Perimmäinen muistisairauksien syy 
on tutkijoille yhä mysteeri, joskin tiede-
tään, että vaikuttamalla sydän- ja veri-
suoniterveyteen, voidaan vaikuttaa myös 
muistisairauksiin, kertoo Heiskanen.”

Toisin sanoen terveelliset elintavat se-
kä hyvä ravitsemus, joilla ehkäistään sy-
dän- ja verisuonitauteja, auttavat osaltaan 
pitämään myös muistisairaudet loitolla. 

Lisäksi pään suojaaminen on tärkeää, sillä 
tiedetään, että päähän kohdistuneet iskut 
vaikuttavat välillisesti aivoverenkiertoon 
ja saattavat aiheuttaa erityisesti verisuo-
niperäisiä muistisairauksia. Vaikkei muis-
tisairauksia yleisesti ottaen pidetä perin-
nöllisenä sairaustyyppinä, tietyt geeniva-
riaatiot lisäävät muistisairauksien riskiä. 

”Myös erityisesti D- ja B12-vitamiinien 
riittävä saanti on muistisairauksien ennal-
taehkäisyn kannalta tärkeää, muistuttaa 
Heiskanen.”

Huolestuttavia merkkejä
Muistista kannattaa huolestua silloin, kun 
muistikatkokset haittaavat arkea. Sovit-
tujen tapaamisten sekä itselle merkityk-
sellisten asioiden ja tavaroiden jatkuva 
unohtelu ovat usein ensimmäisiä hälytys-

merkkejä. Monesti muistamattomuuden 
huomaa ensimmäiseksi läheinen, joka tie-
dostaa, ettei kaikki ole ok.

”Muistisairaus voi alkaa myös masen-
nuksella tai käytökseen ja mielialaan liit-
tyvillä muutoksilla.” 

Kaikki muistihäiriöt eivät kuitenkaan 
viittaa muistisairauteen, vaan muistamat-
tomuus voi johtua myös B12-vitamiinin 
puutoksesta, hyvälaatuisesta aivokasvai-
mesta, kilpirauhasen vajaatoiminnasta tai 
masennuksesta.

Lisäksi hektinen arki, jatkuva tietotul-
va, stressi ja unettomuus rasittavat aivoja 
ja vaikuttavat muistin toimintaan sitä hei-

Tämän päivän informaatiotulva rasittaa 
aivoja, ja saattaa aiheuttaa muistikatkoja 
meille jokaiselle. Milloin kannattaa olla 
huolissaan, ja voiko muistia treenata?

PÄTKIIKÖ 
MUISTI?

Marimiina Pykälistö Kuva Shutterstock
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kentävästi ilman, että kyseessä olisi muis-
tisairaus. Pitkään jatkuessaan stressi voi 
toki yhdessä muiden riskitekijöiden kans-
sa lisätä muistisairauden riskiä.  

Reseptinä lepoa, treeniä ja lääkitystä
Muistisairauden puhkeamista ja sen ete-
nemistä ehkäisee helppo resepti: aivo-
jen ja muistin treeniä ja lepoa sopivassa 
suhteessa. Alkuvaiheessa diagnosoituun 
muistisairauteen puree myös lääkitys. Se 
ei paranna sairautta, mutta hidastaa sen 
etenemistä. Lääkitys saattaa vaikuttaa 
myös käytökseen positiivisesti, mutta silti 
tarvitaan aivojen haastamista, jokapäiväis-
tä aivojumppaa.

”Aivot tykkäävät liikkeen ja kogniti-
on yhdistämisestä. Loistavia esimerkke-
jä ovat esimerkiksi tanssi tai kutominen. 
Aivot pitävät myös rutiinien rikkomisesta 
ja uusista haasteista, kuten uuden kielen 
opettelusta ja ristisanoista.”

Aivoja haastamalla luodaan aivosolu-
ja yhdistävää verkostoa, joka muistisaira-
uksissa kärsii eniten. Mitä enemmän tätä 
verkostoa ylläpidetään ja kehitetään, sitä 
enemmän siitä on varaa hiukan menettää-
kin. 

Muistin kannalta erittäin tärkeää on 
myös uni. Nykytutkimuksen valossa tie-
detään, että aivot puhdistuvat yön aikana, 
jolloin myös päivällä opittu prosessoituu 
ja lokeroituu ”oikein”.

Treenin ja levon ohella muisti tarvitsee 
aika ajoin apuvälineitä. Ylirasittuneita ai-
voja on turha haastaa liikaa. Itselle toimi-
vien rutiinien sekä työ- ja opiskelutapojen 
kehittäminen sekä asioiden priorisointi ja 
delegointi helpottavat aivojen taakkaa ja 
muistamista.  

”Mikrotauot ovat kiireisen pelastus. 
Ne antavat aivoille ja muistille pienen 
hengähdyshetken ja auttavat jäsentämään 
päivän tietotulvaa.” 

Jos omat tai läheisen muistikatkokset 
huolestuttavat, voi muistia testata mm. 
Muistiliiton internet-sivulta löytyvän muis-
tikyselyn avulla. Kysely suositellaan tehtä-
väksi myös ennen lääkärikäyntiä.

Vinkkejä ja vertaistukea 
Muistin pettäminen on kova paikka myös 
sairastuneen läheisille. Ison avun voi saa-
da muistisairaille ja heidän läheisilleen 
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KAURAN HOITAVAA VOIMAA IHOLLESI

Rheacalm-voiteen 
teho ja nopeus 
yllättivät todella 
positiivisesti.

A-Derma 
Rheacalm -tuotteet 
vähentävät ihon 
reaktiivisuutta.  
Niillä on sekä välitön 
että pitkäkestoinen 

vaikutus. 

Löydä omat 
luottotuotteesi: 
aderma.fi

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

Julia



Skarppina koko päivän! 
KESÄLOMASTA on vasta tovi, mutta arjen puristuksessa jaksaminen on koetuksella. Työelämän 
tiukat haasteet yhdessä vapaa-ajan harrastusrumban kanssa vaativat elimistöltä paljon ja ei 
ihme, jos välillä tuntuu, että jaksaminen on koetuksella. Mistä saada lisää puhtia päivään? 

UUDET BETHOVER FOCUS PORE -PORETABLETIT sisältävät kolmea B-vitamiinia, C-vitamiinia 
ja E-vitamiinia vireyden ja jaksamisen tueksi helppokäyttöisessä ja appelsiinille tai karpalolle 
maistuvassa muodossa. B1-, B12- ja C-vitamiinit tukevat hermoston normaalia toimintaa ja 
B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä arjen kiireessä. Väsymystä ja uupumusta 
vähentävät B5-, B12- ja C-vitamiinit omalla fysiologisella toiminnallaan elimistössä. C-vitamiini 
edistää elimistön normaalia energia-aineenvaihduntaa ja lisäksi myös immuunijärjestelmän 
normaalia toimintaa. Yhdessä nämä vitamiinit tukevat useita jaksamiselle ja vireydelle tärkeitä 
toimintoja. 

FYYSINEN AKTIIVISUUS ja stressi lisäävät elimistön hapetusstressiä, mikä rasittaa soluja ja 
niiden toimintoja aiheuttamalla rakennevaurioita solurakenteisiin. C-vitamiini ja E-vitamiini 
suojaavat soluja hapetusstressiltä muodostamalla elimistössä tärkeän antioksidanttiparin, 
jossa vesiliukoinen C-vitamiini edistää myös solukalvoissa toimivan rasvaliukoisen E-vitamiinin 
uudelleen pelkistymistä. 

VALMIIN JUOMAN sisältämät vitamiinit imeytyvät nopeasti ruuansulatuskanavassa, kun 
ne ovat jo nautittaessa valmiiksi liuenneessa muodossa. Valmiste on tarkoitettu               
aikuisten käyttöön ja suositeltu vuorokausiannos on yksi poretabletti. 

Ohjeen mukaista annostusta ei saa ylittää ja 
ravintolisä ei korvaa tasapainoista ja monipuolista 
ruokavaliota eikä terveitä elämäntapoja. Sisältää 
makeutusaineena sukraloosia, jonka liiallisella 
käytöllä voi olla laksatiivisia vaikutuksia. 
Tuote sopii myös vegaaneille.

PAKKAUSKOOT
1 x 20 poretabl. ja 2 x 20 poretabl. 

www.bethover.fi

Vuorokausiannos (1 poretabl.) sisältää

B1-vitamiini  2,2 mg  (200 %*) 
B12-vitamiini	 	 500	μg		(20	000	%*) 
Pantoteenihappo (B5) 12 mg   (200 %*) 
E-vitamiini  12 mg   (100 %*) 
C-vitamiini  80 mg   (100 %*)

*Vuorokautisen saannin vertailuarvosta.
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PALAUTA RISTIKON ratkaisu omaan Laatuapteekkiisi 7.10.2019  
mennessä ja osallistut 50 euron arvoisen lahjakortin arvontaan.  
Lahjakortteja arvotaan 2 kappaletta. Ristikon ratkaisu julkaistaan  
30.10.2019 ilmestyvässä lehdessä. 
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Mitä on dry needling eli kuivaneulaus?
”Monta kertaa puhuessani kuivaneulauk-
sesta asiakkailleni herää kysymys, puhun-
ko akupunktiosta. Dry needling ei kuiten-
kaan ole akupunktiohoito”, kertoo, Jenni 
Saxholm, neulaushoitojen tekijä ja Suo-
men dry needling -yhdistys ry:n puheen-
johtaja.

Kuivaneulaus hoitaa lihasperäisiä ki-
puja ja kolotuksia perustuen länsimaiseen 
lääketieteeseen pohjautuvan anatomian ja 
fysiologian tuntemiseen. Kuivaneulaus on 
todella tehokas lääkkeetön pehmytkudos-
kivun hoitomuoto. 

Akupunktiossa hoidetaan ihmisen ko-
konaistasapainoa energiakanavilla sijait-
sevilla akupunktiopisteillä. Akupunktio 
perustuu kiinalaiseen lääketieteeseen. 
Kuivaneulaajat ovat terveydenhuollon 
ammattilaisia, jotka jatkokouluttautuvat 
erikseen kuivaneulaamiseen Suomen dry 
needling -yhdistyksen järjestämillä kou-
lutuksilla.

Mitä hoidossa tapahtuu?
Asiakkaan tullessa vastaanotolle hoitaja 
haastattelee asiakkaan oirekuvan mahdol-
lisimman tarkasti. Asiakkaalta kysytään 

muun muassa, mistä vaiva provosoituu, 
kauanko vaiva on kestänyt, onko asiak-
kaalla itsellään ajatusta, mikä on vaivan 
alkuperä, onko esimerkiksi traumaa tai 
yksipuolista toistotyötä taustalla. Hoitaja 
myös varmistaa alkuhaastattelulla, onko 
neulottamiselle terveydellisiä esteitä. 

”Kipeää lihasta neulotettaessa neu-
lauskohdassa tuntuu painetta tai lämpöä. 
Yleensä iho ja ihonalainen lihaskalvo tun-
tevat piston tunteen. Neula on ohut, paljon 
ohuempi kuin moni luulee. Yleensä neu-
lanpisto ei ole kivulias, mutta osuessaan 
aktiiviseen triggeriin on tunne hetken ki-
pakka. Tunne onneksi laantuu nopeasti.”

Neula viedään lihakseen, niin sanot-
tuun triggerpisteeseen. Triggerpisteet löy-
tyvät sormin kipeinä pisteinä, ne saattavat 
tuntua myös hernemäisinä löydöksinä. 

”Kun neula viedään tällaiseen aktiivi-
seen triggerpisteeseen, lihas rentoutuu, li-
haskalvo pehmenee ja endorfiinit, elimis-
tön sisäiset särkylääkkeet, alkavat virrata, 
Jenni kertoo. 

”Triggerpisteet ovat siitä ikäviä, että 
ne aiheuttavat säteilykipua, joskus kauka-
nakin. Epämääräinen olkapääkipu saattaa 
johtua monesta eri lihaksesta, vaikkapa 

Jenni Saxholm ja Anne Stolt Kuva  Anna Vekström

selän puolella sijaitsevasta musculus inf-
raspinatuksesta. Kun tämä kyseinen lihas 
neulotetaan, triggerpiste rauhoittuu, jol-
loin lihas rentoutuu, verenkierto lihakses-
sa normalisoituu ja heijastekipu helpot-
taa. Myös pieni pakaralihas on usein to-
della napakan nilkkaan saakka heijastavan 
kivun takana.” 

”Moni asiakas on saanut kuivaneulauk-
sella avun kipuun, jota on luultu iskiaski-
vuksi.”

Mitä vaivoja neulauksella hoidetaan?
Kuivaneulauksella hoidetaan päänsärkyä, 
migreeniä, purentalihasvaivoja, niska-har-
tiaseudun kireyttä, alaselkävaivoja, ten-
nis- ja golfkyynärpäätä, säärten kiputiloja 
sekä monia muita vaivoja. Kattavaa listaa 
on lähes mahdotonta antaa. 

Kuivaneulaus on todella 
tehokas lääkkeetön 
pehmytkudoskivun 
hoitomuoto.

Kuivaneulauksella  
voi hoitaa kiputiloja 
lääkkeettömästi. Dry 
needling eli kuivaneulaus  
ei ole kuitenkaan 
akupunktiota, vaikka se 
vaikuttaa samankaltaiselta.
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Nauti liikkumisesta ja aktiivisesta elämästä!
Voltaren Forte on täsmähoito, joka lievittää lihas- ja nivelki-
pua sekä nivelrikosta johtuvaa kipua. Se sisäl tää tulehdusta 
hoitavaa lääkeainetta, joka varastoituu ihoon ja vapautuu 
sieltä tasaisesti ihon alaisiin kudoksiin – vaikuttaen jopa 12 
tunnin ajan. Näin sinulla on jälleen yksi syy vähemmän jäädä 
paikoillesi. Liikkumisen iloa!

Voltaren Forte 23,2 mg/g geeli Vaikuttava aine: diklofenaakkidi etyyliamiini. 
Yli 14-vuotiaille nyrjähdyksistä, venähdyksistä, urheiluvammoista tai liika rasi-
tuksesta johtuvan lihas ja nivelkivun ja yli 18-vuotiaille nivelrikosta joh tuvan 
kivun lyhyt aikaiseen paikallis hoitoon. Voltaren Fortea hierotaan kipey ty neelle 
alueelle 2 kertaa päivässä 12 tunnin välein (mieluiten aamulla ja illal la). Vain 
terveelle iholle. Geelin joutumista silmiin tai limakalvoille tulee välttää. Jos 
olet allerginen diklofenaakille, muille tulehduskipulääkkeille tai jollekin val-
misteen apuaineelle, älä käytä Voltaren Fortea. Ei alle 14-vuotiaille. Ei saa käyt-
tää raskauden viimeisen kolmanneksen aikana. Käyttö kuuden ensimmäisen 
raskauskuukauden aikana sekä imetys aikana vain lääkärin määräyksestä. 
Mahdolliset haittavaikutukset ovat yleensä lieviä ja ohimeneviä antokohdan 
ihoreaktioita. Hyvin harvoin voi esiintyä allergisia reaktioita. Jollei kipu tila 
parane tai se pahenee viikon käytön jälkeen, käänny lääkärin puoleen. Lue 
huolella pakkausseloste. Valmisteyhteenvetolyhennelmä 5.10.2018. Perustuu 
6.9.2018 päivät tyyn valmiste yhteenvetoon. Lisätiedot: GlaxoSmithKline Consu-
mer Healthcare Finland Oy, Piispansilta 9 A, 02231 Espoo, puh: 0800 77 40 80, 
s-posti: scanda.consumer-relations @gsk.com. Tavara merkit ovat GSK-konser-
nin omistamia tai sille lisensoituja. ©2019 GSK-konserni tai lisenssinhaltija. 
11/2018, CHFIN/CHVOLT/0080/18  
*IQVIA tukkumyynti MAT 3/2019

KOKO päivä jumppaa?!
Tuo geeli, grrrr! Eihän tässä 
vauhdissa pysy mukana.

EROON  
KIVUSTA

Saksassa kuivaneulausta käytetään menestyksek-
käästi myös fibromyalgian hoitoon. Kuivaneulaus 
auttaa lihaskipuun, lihaskalvokipuun ja trigger-
pisteiden tuottamaan heijastekipuun. Hoidetta-
va kipu voi olla akuuttia tai kroonista, pidempään 
jatkunutta kipua.
”Kokenut ja kouluttautunut neulaaja osaa vali-
ta oikean tavan neulottaa, sekä antaa yksilölliset 
suositukset hoitotiheydestä asiakkaalleen. Usein 
jo ensimmäinen hoitokerta antaa hyvän vasteen.” 

Kohtuullisen kova kipu hellittää tai ainakin 
sen terävin kärki katkeaa, jolloin helpotus on vä-
litön. Hoitokertojen tiheys ja hoidon pituus so-
vitaan asiakkaan kanssa hoitovasteen mukaisesti.

Neulaamisen toimintamekanismi
Ihmisen eri soluissa mitokondrioiden määrät 
vaihtelevat suuresti, mutta aktiivisissa lihas-
soluissa niitä on satoja. Mitokondriot tuottavat 
sokereista ja rasvoista elimistön kaikelle toimin-
nalle välttämättömän energian eli ATP:n. Lihas-
ten toiminta, ja etenkin sydämen supistuminen, 
vaatii suuria määriä ATP:tä vuorokaudessa. 

Lihaksen saadessa mikrovaurion, keho hoitaa 
tilannetta kevyellä jännityksellä pienen pienellä 
alueella. Lihas happamoituu maitohapon kerty-
essä lihakseen ja triggerpiste saa alkunsa. Trigge-
rin happamoittaessa lihasta pienet mitokondriot 
eivät enää pysty tuottamaan energiaa yhtä tehok-
kaasti kuin aikaisemmin. 

Lihassupistuksen jälkeen lihaksen tulee ren-
toutua ja myös siihen tarvitaan energiaa. Kun mi-
tokondriot ovat toimintakyvyttömiä, triggerin 
jännitys säilyy ja siitä syntyy kiputuntemus.

Dry needling -neula laukaisee triggerpisteen 
jännityksen, jolloin lihaskalvo pehmenee ja veri 
pääsee kiertämään kaikista pienimpiinkin hiusve-
risuoniin. Happamoituminen neutralisoituu, mi-
tokondrioiden toiminta normalisoituu ja kehon 
sisäsyntyiset opiaatit lievittävät kipua. 

”Kuulostaa monimutkaiselta, mutta olen huo-
mannut, että asiakkaitten on mukavampi olla 
hoidettavana, kun he hiukan ymmärtävät, mitä 
kehossa tapahtuu neulotuksen aikana. Vaikutuk-
sia on kuitenkin muitakin, eikä kaikkia välttämät-
tä edes tunneta vielä.” P

Asiantuntija, Jenni Saxholm, on 40-vuotias koulutettu 
hieroja Orivedeltä, joka on neulottanut asiakkaitaan 
kolmisen vuotta. Hän toimii Suomen dry needling 
-yhdistyksen puheenjohtajana. Vapaa-ajallaan hän 
opiskelee muun muassa lääketieteen ja ravitsemustie-
teen perusteita.

Lisätietoja ja hoitoja antavat hoitajat löytyvät yhdistyk-
sen verkkosivuilta dryneedling.fi.
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AVÈNE RICH Compensating 
Cream oli todellinen löytö. En 

tiedä, kuinka montaa eri voidetta 
olen kokeillut ja aina tullut siihen 

lopputulokseen, ettei ihossani näy muutosta. 
Ensin kokeiltava tuote tuntuu kivalta, koska 

sen koostumus ja tuoksu on uusi, mutta kun 
muutaman päivän päästä tutkin kasvojani, ei 
ihossa näy muutosta. Tämä tuote teki poikke-
uksen. Tunsin välittömästi, miten pintakuiva 
ihoni virkistyi ja pidempään käytettyäni oli sen 
vaikutus vieläkin näkyvämpi! Olen suositellut tä-
tä kaikille ystävilleni ja sanonut, että tässä iässä 
todellakin kannattaa valita kasvovoide tarkoin. 

Reetta 71 v

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

suosikkini
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VIIME LEHDEN  4/19 arvonnassa 50 euron 
arvoisen lahjakortin voittivat M-L. Rantala ja 
A. Sormunen. Onnea voittajille!

Kerta-annos  

riittää!

HÄÄDÄ LEMMIKIN  
SISÄLOISET KERRALLA!

Drontal-tuotesarjan lääkkeet tehoavat kerta-
annoksena kaikenkokoisten ja -ikäisten koirien ja 
kissojen sisäloisiin. Sarjassa on sopiva vaihtoehto 

jokaisen lemmikin tarpeisiin, Dronbits koirille ja 
Drontal kissoille. Lääkkeet purevat tehokkaasti

kaikkiin yleisimpiin suolistoloisiin, myös ekinokokkiin. 
Apteekista ilman reseptiä.

Dronbits tabl.: Febanteeli, pyranteeliembonaatti, pratsikvanteli. Koirien 
pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensim-
mäisen kolmanneksen aikana. Drontal® vet. tabl.: Pyranteeliembonaatti, 
pratsikvanteli. Kissojen pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää 
alle 6 viikon ikäisillä kissanpennuilla. Droncit® vet. tabl.: Pratsikvanteli. 
Koirien ja kissojen heisimatojen häätöön. Welpan® vet. oraalisuspensio:  
Febanteeli, pyranteeli. Koiranpentujen ja enintään vuoden ikäisten koi-
rien pyörömatojen häätöön. Markkinoija: Orion Pharma Eläinlääkkeet.  
Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

drontal.fi
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kannalta öljyjen yhteisvaikutus on tärkeä. 
Öljyssä on poikkeuksellisen monipuolisesti 
tyydyttymättömiä rasvahappoja: omega-3- 
ja omega-6-rasvahappoja, kasvikunnassa 
harvinaisia omega-7-rasvahappoja sekä 
omega-9-rasvahappoa. 

Tyrnimarjan hyvät ominaisuudet tukevat 
mm. rasva-aineenvaihduntaa, ihon ja lima-
kalvojen hyvinvointia sekä toimivat antiok-
sidatiivisesti solujen suojana. Tyrniöljyä on 
tutkittu runsaasti myös Suomessa. Suomessa 
tehdyt tuotetutkimukset ovat kohdistuneet 
erityisesti limakalvojen, ihon ja silmien 
hyvinvointiin. 
Lähteet: www.ravintolisawiki.fi ja  
www.valioravinto.fi

PIIKIKÄS TYRNI (Hippophaë rhamnoides) 
on pensas, joka kasvaa Suomessa luonnon-
varaisena Ahvenanmaalla ja Pohjanlahden 
rannikolla. Tyrnillä on pitkät perinteet kan-
sanlääkinnässä, etenkin Aasiassa. 

Tyrnipensaasta voidaan hyödyntää 
lähes kaikki, mutta erityisesti tyrnin kirpeät, 
oranssinkeltaiset marjat sisältävät ainutlaa-
tuisia ravitsemuksellisia ja kasvilääkinnälli-
siä ominaisuuksia. Marjoissa on runsaasti 
C-vitamiinia sekä A-vitamiinin esiasteita, 
kuten beetakaroteenia. Vitamiinien lisäksi 
marjoissa on runsaasti terveellisiä rasvahap-
poja ja kasvisteroleja. Tyrniöljyä uutetaan 
sekä marjan siemenistä että hedelmälihasta. 
Näiden kahden öljyn rasvahappokoostu-
mukset poikkeavat toisistaan, mutta tehon 

luonto   
parantaa

Membrasin  
intiimivoide ja kapselit
Hormoniton ja hajusteeton 
Membrasin Vaginal Vitality 
Cream -intiimivoide helpot-
taa välittömästi intiimialueen 
ja emättimen kuivuusoireita. 
Kolmivaikutteisen voiteen 
sisältämä tyrniöljy eheyttää 
kuivaa limakalvoa, hyaluronihappo kosteut-
taa ja maitohappo ylläpitää pH-tasapainoa. 
Pakkaus sisältää asettimen. CE-merkitty 
terveydenhuollon laite.

Membrasin Vitality Pearls, sisäisesti 
nautittavat tyrniöljykapselit uudistavat ja 
kosteuttavat erityisesti intiimi-
alueiden herkkiä limakalvoja. 
Kliinisesti tutkitun valmisteen 
vaikutus alkaa 2–5 viikossa. 
Ravintolisä. Membrasin-tuot-
teet on kehitetty, valmistettu 
ja tutkittu Suomessa. 

suosikit syyskuussa

15 %
6/
20
19

Tarjous koskee tuotteita: Multivita Plus 200 tabl, Multivita Juniori Mix 200 tabl, Multivita Forte 120 tabl, Multivita Raskaus ja Imetys 120 tabl,  
Multivita Ascorbin Long 200 tabl, Multivita Beko Long 200 tabl,  Multivita Magnesiumsitraatti + B6 -sarjan tuotteet 90 tabl. ja Multivita Omegalive Strong 100 kaps.

APTEEKISTA.

itsehoitoapteekki.fi
Lisätietoja puh. 010 439 8250 ark. klo 8–22.
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L A ST E N  M O N I V I TA M I I N I T  M A K U T E ST I S S Ä

Mielenterveysongelmat kasvaneet
Yleisin syy Kelan sairauspäivärahan saamiselle on 

nykyään mielenterveyden häiriöt. Vuonna 2018 
maksettiin 294 633 henkilölle sairauspäivärahaa juuri 

tästä syystä yhteensä 286,7 miljoonaa euroa. Määrä 
kasvoi vuoteen 2016 verrattuna 27 %.      Lähde: Kela

VERMAN
MINISUN 

TÄHTIMARJA 
JUNIOR 

ORION
MULTIVITA

JUNIORI MIX 

TÄHTIMARJA JUNIOR 3  MULTIVITA JUNIORI 2 

SUOMALAISELLA SÄHKÖISELLÄ resep-
tillä alkaa saada lääkkeitä vaiheittain myös 
muissa Euroopan maissa. Tammikuussa alkoi 
yhteistyö Viron kanssa ja seuraavana oli vuo-
rossa Kroatia. Matkustettaessa tulee antaa 
Omakanta-palvelun kautta lupa reseptitieto-
jen luovuttamiseen toisen Euroopan maan 
apteekille. 

Kaikkia lääkkeitä ei kuitenkaan välttämät-
tä ole saatavissa kaikissa maissa, ja lääkeval-
misteiden nimet ja pakkauskoot saattavat 
vaihdella. Lääkkeitä ei voi myöskään ostaa 

HULAVANTEEN PYÖRITTÄMINEN 13  
MINUUTTIA päivässä pienentää vyötärön-
ympärystä enemmän kuin 10 000 askelta. 
Asia kävi ilmi Helsingin yliopiston sisätau-
tiopin professori Hannele Yki-Järvisen 
rasvamaksatutkimuksessa.

Lähde: Helsingin yliopisto

Hula hoop!Sähköinen resepti  
Euroopassa

OSAATKO KESKITTYÄ?
Lääketieteen kehityksen ansiosta 
elämme pidempään ja parempaa 
elämää kuin koskaan aiemmin, kertoo 
aivotutkija Minna Huotilainen, mutta 
keskittymiskyky meiltä on kadonnut.

5 korjausvinkkiä
• Lopeta kiireestä puhuminen
• Rajoita älylaitteiden käyttöä
• Panosta lepoon
• Hanki mielekäs harrastus
• Suunnittele tekemisiäsi

Lähde: Yle.fi

sähköisellä reseptillä toisen henkilön tai 
alaikäisen puolesta ulkomaisesta apteekista. 
Kela-korvaus tulee hakea jälkikäteen ja sitä 
varten kannattaa säilyttää sekä kuitti että 
lääkepakkaus.

Lähde: Kela

26

MONIVITAMIINI ON kätevä tapa turvata kaik-
kien tärkeiden vitamiinien riittävä saanti ilman 
yliannostelun vaaraa. Valmisteet sisältävät myös 
vastustuskyvylle tärkeitä D- ja C-vitamiineja sekä 
sinkkiä. Tähtimarja Junior on marjanmakuinen 
ja Multivita Juniori Mix -purkissa on kolmea 
erimakuisia tabletteja. Kaikille lapsille tulisi antaa 
D-vitamiinia ympäri vuoden, siis myös kesällä. 
Monivitamiinia käyttämällä tästäkin asiasta tulee 
huolehdittua.

Molemmissa testatuissa tuotteissa on 
melkein sama koostumus. Tähtimarjassa on 
muutamia vitamiineja hiukan enemmän kuin 
Multivitassa ja se sisältää myös jodia. 

KOLME MAKUA sisältävä Multivita Juniori MIX 
sai kiitosta erityisesti makuvalikoimasta (toffee, 
mansikka ja päärynä): 

"Hyvänmakuinen ja kiva kun on 3 makua."  
"Tykkäsin erityisesti punaisista."  
"Värit oli kivoja, keltaisen maku oli paras." 
"Tähän ei niin kyllästy, kun voi valita maun." 

MARJANMAKUISEN TÄHTIMARJA Junior moni-
vitamiinin mausta pidettiin: 

"Enemmän makua ja makeampi, tykkäsin." 
"Tämä maistui hyvältä."  
"Hyvää, vaikka oli joku vähän hassu maku." 
"Oli kiva aloittaa niistä sakaroista." 
"Tässä oli kiva maku."

Hyvä tietää:

Aco Ducray 4

Annostus: 1 purutabletti 
päivässä

Yksi purutabletti sisältää 
kaikki tarvittavat vitamiinit ja 

hivenaineet. 

Vitamiinit ovat hauskannä-
köisiä ja hyvänmakuisia, siksi 

ne on pidettävä aina lasten 
ulottumattomissa, vaikka 

purkeissa onkin turvakorkki.
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1-15 % 
Paranix-tuotteet

Tarjous voimassa  
syyskuun ajan.

TEHOKKAAT 
RATKAISUT 
täitä ja niiden
munia vastaan

Apteekista. Paranix on valikoima terveydenhuollon tarvikkeita.  
Lue pakkausseloste huolellisesti ennen käyttöä. Perrigo Suomi Oy. paranix.fi

PROTECTION
Pesee ja suojaa 

Helppo-
käyttöinen 
shampoo

SHAMPOO
Tehokas hoito

Riittoisa ja 
helppo-

käyttöinen

SENSITIVE
Hellävarainen 
hoito, sopii 

pitkille hiuksille
Yksi käsittely 

riittää

45096_Perrigo_Paranix_Laatuapteekit_8_19_210x137.indd   1 08/08/2019   12.52

PARTY
ESITTÄÄ

Lahjaksi kahden ACO-tuotteen ostajalle:  
ACO Nourishing Night Cream. Tarjous 
voimassa lokakuun ajan kampanjaan 

osallistuvissa apteekeissa. Tarjous ei koske 
ACO-huulivoiteita, joulupakkauksia eikä 
lääkkeitä. Kaupanpäällisiä rajoitettu erä.

 

KAUPAN 
PÄÄLLE 

KAHDEN ACO- 
TUOTTEEN OSTAJALLE
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Jatkamme aiemmassa Laatuap-
teekit-lehdessä käsiteltyä jal-
kateemaa ja pureudumme nyt 
hiukan vaikeammin hoidetta-
viin ja läpi vuoden vaivaaviin 

jalkaongelmiin. Palkittu jalkaterapeutti, 
Tarja Virtaharju, opastaa meidät erotta-
maan erilaiset jalkavaivat ja kertoo, mi-
ten niistä päästään eroon. 

Jalkasilsa ja kynsisieni

Mitä jalkasilsa ja kynsisieni ovat, ja mistä  
nämä johtuvat?
Jalkasilsa on rihmasienten aikaansaama 
infektio, joka aiheuttaa hilseilyä, punoi-
tusta, rakkuloita, halkeilua sekä kutinaa. 
Jalkapohjissa ilmenevää silsaa kutsutaan 
mokkasiinisilsaksi. Se aiheuttaa koko jal-
kapohjan iholle muodostuvaa, paksulti 
hilseilevää karstaa, ja tekee ihosta paksun, 
punoittavan ja hilseilevän. Rakkuloita tai 
halkeamia ei synny. Varvasväleissä silsa on 
yleensä kolmannen – viidennen varpaan 
välissä. Iholla voi olla nesterakkuloita, se 
voi kuoriutua, ja varvasväliin voi syntyä 
haava. Silsaiselta iholta otettava näyte var-
mistaa oikean diagnoosin.

Osa 2:  

Apua, mikä jalkojani   vaivaa!

Jalkapohjat ja varpaat 
jäävät usein liian vähälle 

huomiolle ja hoidolle. 
Ja kuitenkin jalkojen 
monet vaivat, kuten 

jalkasilsat, kynsisienet, 
varvasvälien haavaumat, 

sisäänpäin kasvaneet 
kynnet, vasaravarpaat ja 
vaivaisenluut ovat yleisiä 

vaivoja, joita voidaan 
pitää vuosia

hoitamattomina.
Kynsisieni on sairaus, joka haurastuttaa 

kynsilevyä. Se värjäytyy keltaiseksi, ja sen 
alle tulee pehmeää kellertävää sarveismas-
saa. Kynsisilsaa on olemassa viittä muotoa. 
Yksi näistä alkaa kynnen kärjestä tai sivus-
ta ja leviää vähitellen kohti kynnen tyveä. 
Toinen, pinnallinen kynsisilsa, aiheuttaa 
koko kynsilevyyn valkean ja lievästi hilsei-
levän silsan. Kolmas kynsisilsan muoto al-
kaa kynnen tyvestä, paksunnuttaa ja hau-
rastuttaa kynsilevyn, ja on kivulias, jos se 
pääsee leviämään. Neljäs muoto on kynsi-
levyn sisällä. Se on väriltään vaalea, ei pak-
suunnuta kynsilevyä, eikä tee sarveismas-
saa kynsilevyn alle. Viidentenä on Candida 
albicans -hiivasieni, joka paksuunnuttaa ko-
ko kynnen ja tulehduttaa kynsivallin. Kynsi 
voi osittain irrota.

”Kaikki paksuuntuneet varpaankyn-
net eivät ole sienikynsiä, vaan esimerkik-
si psoriasis voi aiheuttaa samankaltaisia 
kynsilevyn muutoksia, ja ruhjeen saanei-

Marimiina Pykälistö Kuvat Shutterstock 
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Osa 2:  

Apua, mikä jalkojani   vaivaa!

siin kynsilevyihin sieni voi tarttua hel-
pommin”, muistuttaa Virtaharju.

Jalkasilsan ja kynsisienen hoito?
Apteekissa jalkasilsaan ja kynsisienen hoi-
toon myydään itsehoitotuotteita, mutta 
ennen hoidon aloitusta tulee varmistua 
diagnoosista sekä varmistaa, ettei muu 
mahdollinen lääkitys, esimerkiksi vereno-
hennuslääke, ole esteenä valituille hoito-
tuotteille. 

Reseptilääkkeillä hoito kestää tavan-
omaisesti 3–4 kuukautta. Käytetyin lääke 

Varvasväleissä silsa on yleensä kolmannen – 
viidennen varpaan välissä. Silsaiselta iholta 

otettava näyte varmistaa oikean diagnoosin.

on terbinafiini. Atsolilääkkeillä on yhteis-
vaikutuksia useiden sisäisesti käytettävi-
en lääkkeiden kanssa, joten niitä on käy-
tettävä harkiten. Kotikonstina silsaa voi 
hoitaa myös etikkakylvyllä, ja sienikynsiä 
voidaan sivellä etikkaan kostutetulla va-
nupuikolla. Etikkahoito ei aiheuta yhteis-
vaikutuksia muun lääkityksen kanssa, jo-
ten se on turvallinen vaihtoehto. Jalkate-
rapeutti osaa neuvoa silsan yksilöllisessä 
hoidossa, ja poistaa tarvittaessa kynnen 
sairastuneen osan, jotta lääkitys tehoaa 
paremmin. 

Varvasvälien haavauma

Mistä varvasvälien haavauma johtuu?
Varvasvälihautuma syntyy, kun varvasvälit 
ovat pitkäaikaisesti kosteina hikoilun, ah-
taiden varvasvälien, varpaiden virheasen-
tojen tai liian tiukkojen sukkien vuoksi. 
Tällöin iho varvasväleissä rikkoutuu, vet-
tyy ja muuttuu vaaleaksi. Jos hautuma ai-
heuttaa haavan, riski varvasvälisilsaan 
kasvaa. Tällöin iho kutiaa ja punoittaa. 

Varvasvälien haavauman hoito?
Pesun jälkeen varvasvälit tulee kuivata 
pehmeällä pyyhkeellä tai talouspaperil-
la. Ahtaisiin varvasväleihin voi pujottaa 
lampaanvillaa, joka imee kosteutta se-
kä pitää varpaat erillään. Vaihtoehtoises-
ti varvassukat auttavat pitämään varpaita 
erillään.  Varvasvälejä ei saa rasvata jal-
kavoiteella, sillä tämä voi kosteuttaa var-
vasvälejä ja altistaa haavaumille.

29



 

Sisäänpäin  
kasvavat kynnet
Mitä ovat sisäänpäin kasvaneet kynnet,  
ja mistä ne johtuvat? 
Kun kynnenreuna kasvaa syvälle kynsival-
liin ja tulehtuu, puhutaan sisäänpäin kas-
vaneesta kynnestä. Yleisin syy on kynnen-
reunaan jäänyt kynsipiikki, joka lävistää 
kynnen kasvaessa kynnenvieruskudoksen 
aiheuttaen tulehduksen. Syynä voi olla 
myös liian leveä kynsilevy, joka kasvaa sy-
vällä kynsivallissa. Sisäänpäin kasvanut 
kynsi aiheuttaa kynsivallissa punoitusta, 
kuumotusta, turvotusta ja kipua. Lisäksi 
kynsivallista voi tulla märkää.

Sisäänpäin kasvaneen kynnen hoito
Kynsi tulee leikattaessa jättää riittävän 
pitkäksi, ohi kynsivallin reunan. Lisäksi on 
tarkistettava, ettei kynnen ulkoreunaan 
jää kynsipiikkiä. Sen voi leikata tai viilata 
kynsiviilalla. Lisäksi kengänkärkien tulisi 
olla riittävän leveät ja korkeat, ettei kyn-
siin kohdistu painetta. Sukkia ei saa myös-
kään vetää liian tiukasti varpaita vasten.

Jos kynsipiikki on uponnut ihoon ja kyn-
sivalli tulehtuu, on kynsipiikki leikattava ja 
poistettava, jotta kynnen aiheuttama tuleh-
dus paranee. Viikon ajan päivittäinen tuleh-
tuneen varpaan suihkuttelu ja tulehdusta 
rauhoittavan voiteen käyttö poistavat tuleh-
duksen. 

”Jos kynsilevy kasvaa liian leveänä ai-
heuttaen toistuvasti ongelmia, voi lääkäri 
tehdä joko kiilaekskiision eli kynnenkaven-
nusleikkauksen, tai fenolisaation, jolloin 
kynsilevy kasvaa jatkossa kapeampana”, 
kertoo Virtaharju. 

Jalkaterapeutti voi sen sijaan suoris-
taa kuperan kynnen kynnenoikaisuhoi-
dolla sekä laittaa kuitukangaspalan tai 
suojaholkin kynnenreunaan. Tämä suojaa 
ihoa kynnenreunalta ja ennaltaehkäisee 
tulehdukselta.

Vasaravarpaat 
 ja vaivaisenluut
Mitä ovat vasaravarpaat ja vaivaisenluut, ja 
mistä ne johtuvat?
Vasaravarpaiksi kutsutaan 2.–5. varpaita, 
jotka ovat menneet koukkuasentoon. Vai-
vaisenluu on ukkovarpaan virheasento, 
jossa se kääntyy kohti viereistä varvasta.

Vasaravarpaat voivat johtuvat liian ki-
reistä varpaiden jänteistä tai askellusvir-
heestä, jossa 2.–4. varvas ottavat vastuun 
tasapainon hallinnasta ensimmäisen sijaan. 
Korkeakaarinen jalka altistaa vasaravarpai-
den syntymiselle. Vasaravarpaiden aiheut-
tajia ovat myös liian pienet kengät ja sukat.

Vaivaisenluu (hallux valgus) voi olla 
synnynnäinen tai hankittu ominaisuus.

Se on 60-80 % perinnöllinen. Synnyn-
näisistä, rakenteellisista tekijöistä yleisin 
on normaalia lyhyempi ja paksumpi en-
simmäinen jalkapöytäluu, joka lähtee er-
kanemaan toisesta jalkapöytäluusta. Täl-
löin ensimmäinen varvas kääntyy tyvini-
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Vasaravarpaiden ja  
vaivaisenluun hoito?
Vasaravarpaita auttaa kireiden varvasjän-
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reumaatikon jalkojenhoito
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MILLOIN ON syytä kääntyä jalkatera-
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Jalkaterapeutti auttaa silloin, kun 
tarvitaan jalkahoitoa, tutkimuksia tai 
jalkojen apuvälineitä. Lääkärille kannat-
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KANTAPÄÄBALSAMI KUIVIEN 
ja halkeilevien kantapäiden sekä 
jalkojen hoitoon. Erittäin tehokas 
voide sisältää 25 % ureaa sekä 
muita syväkosteuttavia, ihoa 
hoitavia ainesosia, jotka imey-
tyvät syvälle ihon pinnan alle. 
Kantapääbalsami sopii myös 
diabeetikoille. CE-merkitty ter-
veydenhuollon laite. 
>Flexitol Heel Balm 56 g

ERITTÄIN HELPPO- ja  
nopeakäyttöinen syylän-
poistaja, joka jäädyttää syy-
lät nopeasti ja tarkasti juuria 
myöten. Pakkaus sisältää 
kylmää johtavan geelin, 
joka tehostaa valmisteen 
vaikutusta. Valmiste sopii yli 
12-vuotiaille. Mukana myös 
6 suojaavaa vaahtolaastaria. 
Pakkaus riittää 15 hoitoker-
taan. CE-merkitty tervey-
denhuollon laite.
>Bevitamed PLUS  
Syylänpoistaja 50 ml

MILLS LAMPAANVILLA on pit-
käkuituista, hyvin pehmeää ja 
erikoispuhdistettua villaa, joka 
imee tehokkaasti kosteutta 
ja pitää ihonpinnan kuivana. 
Villaa käytetään ihon hautu-
mien ennaltaehkäisyyn ja 
hoitoon varvasväleissä ja 
ihopoimuissa. Lampaanvilla 
vaihdetaan päivittäin pesun 
yhteydessä. CE-merkitty 
lääkinnällinen laite. 
>Mills Lampaanvilla 20 g
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Pegoratio itsehoitolääke
ummetuksen hoitoon 
 Kätevät annospussit 

  Makrogoli 4000 ensisijainen hoitosuositus ummetukseen*

  Neutraalinmakuinen

Pegoratio 6 g ja 12 g jauheet oraaliliuosta varten, annospussit on ummetuksen hoitoon 
sekä kuivuneen, suolessa pitkään olleen ulostemassan (ulostetukkeuma) pehmentä-
miseen tarkoitettu valmiste, joka vaikuttavana aineenaan sisältää makrogolia. Ei alle 
2-vuotiaille. Jos oireesi jatkuvat kahden viikon käytön jälkeen, ota yhteys lääkäriin. Älä 
käytä Pegoratiota, jos olet allerginen makrogolille, sinulla on suolenseinämän raken-
teellisesta tai toiminnallisesta viasta johtuva tukkeuma, sinulla on puhkeama suolen 
seinämässä, sinulla on jokin vakava tulehduksellinen suolistosairaus, tai jos sinulla on 
vatsakipuja, joiden syytä ei tiedetä. Tutustu huolella pakkausselosteeseen ennen käyt-
töä. Itsehoitolääke. Markkinoija: ratiopharm Oy. Lisätietoja: www.terveysportti.fi , info@
ratiopharm.fi . P. 020 180 5900. FI/OTC-CH/19/0028/3/19 

*Käypähoitosuositus

Laatu Hinta
Kaksi hyvää syytä valita ratiopharm
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Metsälenkillä mieli 
rauhoittuu, keho saa 

liikuntaa ja  
puhdasta happea.

P ohjoismaissa on selvitet-
ty työpaikkakiusaamisen ja 
työpaikkaväkivallan vaiku-
tusta sydänterveyteen. Kaik-

kiaan kolmeen Ruotsissa ja Tanskassa 
toteutettuun työterveystutkimukseen 
osallistui yhteensä 79 201 henkilöä. 
Heistä kenelläkään ei tutkimuksen 
alussa ollut tunnetusti sydän- ja ve-
renkiertoelinten sairauksia. Tutkimuk-
seen osallistuneista 9 prosenttia rapor-
toi työpaikkakiusaamisesta ja 13 pro-
senttia kertoi kokeneensa jonkinlaista 
väkivaltaa työpaikallaan. 

Tutkimustiedot yhdistettiin kan-
sallisiin sairaala- ja kuolemansyyre-
kistereihin, ja tutkittavia seurattiin 12 

Työpaikkakiusaaminen  
vaarantaa sydänterveyttä

vuoden ajan. 3229 tutkimukseen osallistu-
neella todettiin tänä aikana jonkinlainen 
sydän- ja verisuonisairaus. 

Tutkimuksen mukaan työpaikkakiu-
saaminen näyttäisi lisäävän sydän- ja veri-
suonisairauksien riskiä jopa 60 prosenttia, 
muiden riskitekijöiden ollessa vakioituja. 
Työpaikkaväkivalta näyttäisi kohottavan 
sydäntapahtumien vaaraa 25 prosenttia. 
Työntekijöistä suurin riski oli heillä, jotka 
kokivat työpaikkakiusaamista tai -väkival-
taa päivittäin tai vähintään joka viikko. 

Tutkimus viittaa siihen, että myös ne-
gatiivisilla tunteilla, ahdistuksella, pelol-
la ja masennuksella olisi merkittävä roo-
li sydän- ja verisuonitautien riskitekijänä. 
Ruotsalais- ja norjalaistutkijat toteavat-

kin, että työpaikkakiusaaminen näyttäisi 
olevan väestötasolla yhtä merkittävä riski-
tekijä kuin diabetes. 

Lähde: www.potilaanlääkärilehti.fi 29.5.2019 

https://www.potilaanlaakarilehti.fi/artikkelit/
tyopaikkakiusaaminen-lisaa-sydanriskeja/
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H ongkongilaisessa tutkimuksessa 
selvitettiin täysimetyksen ja siten 
kolesterolipitoisuudeltaan korke-

amman rintamaidon vaikutusta nuoruus-
iän kolesteroliprofiiliin. Täysimetettyjen 
vauvojen kokonaiskolesteroliarvot ovat tie-
detysti keskimäärin korviketta saavia vau-
voja korkeammat, ja heidän kolesteroliai-
neenvaihdunta on rintaruokinnasta johtu-
en erilainen.

Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 
3621 nuorta, joista kahdeksan prosenttia 
oli saanut kolmen ensimmäisen elinkuu-
kauden aikana ainoastaan rintamaitoa, 52 
prosenttia vain korviketta, ja 40 prosent-
tia tutkittavista oli saanut näitä molem-
pia. Tutkittavien kehonkoostumus tutkit-
tiin bioimpedanssimittauksella, ja heidän 
kolesteroliarvonsa tutkittiin 17-vuotiaana. 

Tutkimuksen mukaan täysimetys kor-
reloi nuorilla sekä matalamman koko-

naiskolesterolin että matalamman LDL-
kolesterolin kanssa. Sen sijaan HDL-ko-
lesteroliarvoissa ei korviketta saaneiden 
ja täysimetettyjen nuorten välillä havait-
tu eroja. Osittain imetettyjen ja korviket-
ta saaneiden nuorien kolesteroliprofiilit 
olivat samankaltaiset, mikä viittaa siihen, 
että ainoastaan täysimetyksellä on merki-
tystä. 

Tutkimukseen osallistuneiden nuorten 
kolesteroliarvojen erot eivät selity kehon-
koostumuksella, vaan ne näyttävät viittaa-
van varhaislapsuudessa tapahtuvaan ko-
lesteroliaineenvaihdunnan ohjelmointiin. 
Tutkimustulosten mukaan täysimetyksel-
lä olisi tähän pitkäkantoiset vaikutukset.

Lähde: www.potilaanlaakarilehti.fi 11.6.2019

https://www.potilaanlaakarilehti.fi/artikkelit/
taysimetys-yhteydessa-matalaan-kolesteroliin-
nuoruusiassa/

Täysimetys laskee nuoruusiän 
kolesteroliarvoja
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Ruokavaliolla  
rintasyöpää vastaan

P itkäaikainen amerikkalaistutkimus vahvistaa jälleen 
kerran, että ruokavaliolla on merkitystä. Jo vuonna 
1993 alkaneeseen rintasyövän aiheuttavaa kuolleisuut-

ta ja siihen johtavia syitä arvioivaan seurantatutkimukseen 
osallistui kaikkiaan 48 835 50–69 –vuotiasta ja rintasyöpää 
aiemmin sairastamatonta naista. Tutkimus oli osa isompaa 
ASCO:n (American Society of Clinical Oncology) tutkimus-
ohjelmaa, joka esiteltiin kansainvälisessä syöpäkongressissa 
tänä keväänä. 

Naiset jaettiin sattumanvaraisesti kahteen ryhmään. Yk-
kösryhmään kuuluvat alkoivat noudattaa tavanomaista ruoka-
valiota, jossa rasvojen osuus oli keskimäärin 32 % tai enem-
män. Toiseen ryhmään kuuluvat aloittivat ruokavalion, jossa 
rasvojen osuus oli 20 % tai vähemmän, ja jossa päivittäin kuu-
lui syödä vähintään yksi annos hedelmiä ja vihanneksia. Kum-
paankin ryhmään kuuluvat naiset noudattivat ruokavaliota 
yhteensä kahdeksan vuotta, joskin kakkosryhmäläisistä valta-
osa epäonnistui noudattamaan ruokavaliota, jossa rasvoja oli-
si alle 20 prosenttia. Keskimääräiseksi rasvaprosentiksi kak-
kosryhmän osalta muotoutui siten noin 25 %. 

Molempia ryhmiä seurattiin kaikkiaan lähestulkoon 20 
vuotta. Tänä aikana näiden naisten keskuudessa havaittiin 
yhteensä 3374 rintasyöpätapausta. Kakkosryhmään kuulu-
neiden osalta havaittiin merkittävä 21 prosentin lasku kuo-
lemaan johtaneissa syöpätapauksissa. Mukaan lukien kaikki 
muut mahdolliset kuolinsyyt syöpädiagnoosin jälkeen, kuol-
leisuus laski 15 %. Lisäksi tähän ryhmään kuuluvilla naisilla 
havaittiin keskimäärin 3 prosentin painonlasku.

Tutkimusryhmän johto toteaa, että kyseinen tutkimus 
antaa vahvaa näyttöä sille, että terveelliset ruokavaliomuu-
tokset auttavat vähentämään vaihdevuodet ohittaneiden 
naisten kuolemaan johtavia syöpätapauksia. He muistutta-
vat myös, että ruokavaliolla voidaan ennaltaehkäistä niin 
diabetesta kuin korkeaa verenpainetta, jotka molemmat 
omalta osaltaan lisäävät rintasyövän riskiä. P

Lähde: www.doctissimo.fr 31.5.2019

http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/cancer_sein/8810-cancer-
sein-alimentation-prevention.htm
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APTEEKKIMME

TARJOUKSETSYYSKUUN

A-Derma Rheacalm Rich 
tai Light Soothing Cream 
40 ml
Täyteläinen tai kevyt, rauhoittava  
ja suojaava voide kuivalle tai  
normaalille iholle päivittäiseen 
käyttöön. 

Apteq Fluzinc  
24 tabl. 
Kolmen päivän tehokuuri  
imeskeltävää sinkkiä flunssan  
ensioireisiin. Sopii yli 12-vuotiaille. 
Lyhentää flunssan kestoa.

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

Apteekki Jalkavoide  
150 ml
Koostumukseltaan monipuolinen  
ja tehokkkaasti kosteuttava ja  
pehmentävä jalkavoide. Viilentävä  
ja rentouttava vaikutus. 

Minisun D3 50 µg  
200 purutabl. tai kaps.
Luonnollisen marjanmakuiset  
D-vitamiinipurutabletit tai 
oliiviöljykapselit tehostettuun 
imeytymiseen.

Systane Complete  
silmätipat  
10 ml
Voitelevat silmätipat kaikkeen 
kuivasilmäisyyteen. Rauhoittaa  
ja lievittää oireita nopeasti ja 
pitkäkestoisesti. 

Betolvex Strong 1,25 mg 
90 kaps.
Vahva ja monipuolinen  
B12-foolihappovalmiste muistin  
ja jaksamisen tueksi sekä  
väsymystä vähentämään. 

Rela Tabs 30 tabl. tai 
Rela Caps 30 kaps.
Hyvänmakuiset maitohappo- 
bakteerivalmisteet vatsa- 
ongelmien ennaltaehkäisyyn  
koko perheelle.

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

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

Minisun D3 10 µg Junior 
Apina/Nalle  
100 purutabl.
Hyvänmakuiset D-vitamiinitabletit 
lapsille riittävän vitamiinisaannin 
varmistamiseen.

Flux Fresh Mint suuvesi  
500 ml
Fluoria sisältävä, alkoholiton  
suuvesi pahanhajuisen  
hengityksen torjumiseen. 
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Tarjoukset voimassa syyskuussa 2019, tai niin kauan kuin tarjouserää riittää.

BODY SCRUB on hellävarainen kuorintavoide 
vartalolle. Kuorintavoide tekee ihosta peh-
meämmän, sileämmän, kirkkaamman ja puh-
taamman. Exfoliating Gel on erityisesti herkälle 
iholle kehitetty, parabeeniton kuorintavoide 
kasvoille, jolla on sekä mekaanisesti että kemi-
allisesti kuoriva vaikutus. Soveltuu kaikille 
ihotyypeille. Tuotteessa on ekologinen, 
biohajoava koostumus. 
>Avène BODY Gentle Scrub 200 ml tai
>Avène Gentle Exfoliating Gel 75 ml

Ihon kuorinta tarkoittaa kuolleen ihosolukon pois-
tamista, jolloin ihosta tulee heleämpi, kirkkaampi 
ja hoitovoiteiden imeytyminen tehostuu. 

Erityisesti kesäkauden jälkeen on hyvä kuoria van-
ha ihosolukko pois, jolloin ihoon saa imeytettyä sen 
kipeästi kaipaamaa kosteutta. Myös sään vaihtumi-
nen syksyllä ja lämmityksen kuivattama huoneilma 
laittavat ihon koville. Kuorinnan avulla iho voi pa-
remmin talvikaudella, kun voiteet imeytyvät parem-
min.

Mekaaninen kuorinta tarkoittaa kitkan, kuten ra-
keiden tai muiden hiukkasten, avulla tapahtuvaa 
kuolleen solukon poistamista. Kemiallisessa kuorin-
nassa vanha solukko poistetaan yleensä erilaisilla ha-
poilla, kotikäytössä miedoilla ja ammattikäytössä voi-
makkaasti kuorivilla hapoilla.

Miksi iho tarvitsee kuorintaa?
Jos ihon pinnassa on runsaasti kuollutta ihosolukkoa, 
ei paraskaan voide imeydy tehokkaasti. Juuri tämän 
vuoksi kannattaa iho kuoria säännöllisesti. Kaikille 
ihotyypeille ei kuorinta kuitenkaan sovi tai siihen tar-
vitaan erityiset niksit. 

Kuivan, ohuen ja esimerkiksi couperosa-ihon kuo-
rimisessa pitää olla erityisen tarkka. Hauraskin iho 
hyötyy kuorinnasta, koska hoitovoiteet imeytyvät 
paremmin, mutta kuorinnan pitää olla silloin erityi-
sen hellävarainen. Myöskään palanutta tai rikkinäistä 
ihoa ei tule kuoria.

Keskusteltua on käyty paljon sekä parabeeneista 
että kuorintatuotteiden ympäristövaikutuksista. Yhä 
useampi tuote onkin nykyään parabeeniton ja kuorin-
tarakeet eivät ole enää mikromuovia, vaan esimerkik-
si selluloosaa, bambua tai jojobaa.

HELLÄVARAINEN JA tehokas kuorinta-
voide kasvoille. Sopii kaikille ihotyypeille. 
Sisältää luonnollisia, ihoa kuorivia rakei-
ta bambusta. Jättää ihon pehmeäksi ja 
puhtaan raikkaaksi. Hiero puhtaalle ja 
kostutetulle iholle, huuhtele. Vältä silmän-
ympärysihoa. Käytä 1-2 kertaa viikossa. 
Hajusteeton.
>ACO Face Cleansing Scrub 50 ml
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Myös vartalo hyötyy kuorinnasta

Vartalon kuorinta saa ihon pehmeämmäksi ja sileäm-
mäksi sekä edesauttaa ihon luonnollista uusiutumista. 
Samalla tavalla kuin kasvoilla, ihon kuorinta vaikuttaa 
ihonhoitotuotteiden imeytymistä parantaen. Talvella 
iho kuivuu helposti ja siksi kuorinta on hyvä tehdä en-
nen talvikautta.

Kuorinnasta kannattaa tehdä itselle sopiva rutiini,  jolla 
ylläpitää ihon heleyttä ja luonnollista uudistumista. P

Iho heleäksi

Iholla nyt! Anne Stolt Kuvat Shutterstock, valmistajat
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APTEEKKIMME

TARJOUKSETSYYSKUUN

A-Derma Rheacalm Rich 
tai Light Soothing Cream 
40 ml
Täyteläinen tai kevyt, rauhoittava  
ja suojaava voide kuivalle tai  
normaalille iholle päivittäiseen 
käyttöön. 

Apteq Fluzinc  
24 tabl. 
Kolmen päivän tehokuuri  
imeskeltävää sinkkiä flunssan  
ensioireisiin. Sopii yli 12-vuotiaille. 
Lyhentää flunssan kestoa.

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

Apteekki Jalkavoide  
150 ml
Koostumukseltaan monipuolinen  
ja tehokkkaasti kosteuttava ja  
pehmentävä jalkavoide. Viilentävä  
ja rentouttava vaikutus. 

Minisun D3 50 µg  
200 purutabl. tai kaps.
Luonnollisen marjanmakuiset  
D-vitamiinipurutabletit tai 
oliiviöljykapselit tehostettuun 
imeytymiseen.

Systane Complete  
silmätipat  
10 ml
Voitelevat silmätipat kaikkeen 
kuivasilmäisyyteen. Rauhoittaa  
ja lievittää oireita nopeasti ja 
pitkäkestoisesti. 

Betolvex Strong 1,25 mg 
90 kaps.
Vahva ja monipuolinen  
B12-foolihappovalmiste muistin  
ja jaksamisen tueksi sekä  
väsymystä vähentämään. 

Rela Tabs 30 tabl. tai 
Rela Caps 30 kaps.
Hyvänmakuiset maitohappo- 
bakteerivalmisteet vatsa- 
ongelmien ennaltaehkäisyyn  
koko perheelle.

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

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

Minisun D3 10 µg Junior 
Apina/Nalle  
100 purutabl.
Hyvänmakuiset D-vitamiinitabletit 
lapsille riittävän vitamiinisaannin 
varmistamiseen.

Flux Fresh Mint suuvesi  
500 ml
Fluoria sisältävä, alkoholiton  
suuvesi pahanhajuisen  
hengityksen torjumiseen. 
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Tarjoukset voimassa syyskuussa 2019, tai niin kauan kuin tarjouserää riittää.

Tule  
katsomaan 

tarjous hintamme 
apteekkiimme.



APTEEKKIMME

TARJOUKSETLOKAKUUN

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

Naso Seesamiöljy tai  
Fresh Seesamiöljy  
ratiopharm 10 ml
Säilöntäaineettomat kostutus- 
suihkeet nenän kuivien  
limakalvojen kosteutukseen ja  
voiteluun.

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

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

Apobase Creme  
tai Oily Creme  
250 g
Kosteuden säilyttävät ja ihoa  
pehmentävät perusvoiteet  
päivittäiseen käyttöön koko  
vartalolle.

Posivil Fluzink  
40 imeskelytabl. 
Sinkkiä sisältävät imeskelytabletit  
flunssan ensioireisiin ja flunssan  
kestoa lyhentämään. Tabletti  
imeskellään noin joka 2. tunti.  

Thealoz Duo silmätipat  
10 ml
Ainutlaatuinen, kosteutta  
sitovaa ja suojaavaa trehaloosia  
sekä voitelevaa hyaluronihappoa  
sisältävä kostutustippa. 

Minisun Super Defence  
60 tabl.
C- ja D-vitamiinia, sinkkiä ja  
auringonhattu-uutetta sisältävä  
purutabletti vastustuskyvyn  
vahvistamiseen.

Priorin Extra  
60 kaps.
Hiusjuurten täsmäravinne,  
joka aktivoi hiusten kasvua  
ja estää niiden ohenemista.

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

Melarest Extra Vahva  
1,9 mg nieltävä tai Mint  
100 tabl tai Pitkä- 
vaikutteinen 90 tabl.
Vahvat melatoniinivalmisteet  
nukahtamisajan lyhentämiseen  
tai unen pidentämiseen.

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

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

Leikkaa talteen

Tule  
katsomaan 

tarjous hintamme 
apteekkiimme.


