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Olemme myös Facebookissa!

1/20 oma Alaveteli

NEDERVETIL APOTEK
ALAVETELIN APTEEKKI

Må–Fre 9–17 
Ma–Pe  

Lö 10–14
La

Visst har du märkt  
att vi numera har öppet  
även på lördagar?

Olethan huomannut, 
että olemme auki  
nykyään myös  
lauantaisin?

Alavetelin apteekki
Avoinna ma–pe klo 9–17 

la klo 10–14 
su ja juhlapyhinä suljettu 

Osoite: Pelorannantie 2, 68410 Alaveteli
Puh. 06 222 5888  

www.teerijarvenapteekki.fi 

Lääkkeetkö loppumassa?

Viime aikoina monen tutun lääk-
keen saatavuudessa on ollut kat-
koksia, jotka tulevat asiakkaalle 
aina ikävänä yllätyksenä lääket-

tä hakiessa. Miksi näitä puutoksia on aikai-
sempaa enemmän ja mistä ne oikein joh-
tuvat? Tätä asiaa käsittelemme lääkkeiden 
saatavuusongelmista kertovassa jutussa se-
kä sitä, kuinka puutokset vaikuttavat ap-
teekin toimintaan asiakaspalvelussa. Asi-
akkaan lääkehoidon keskeytyksetön jatku-
minen pyritään turvaamaan aina kaikissa 
tilanteissa, ja siinä yleensä onnistutaankin 
hyvin. 

Kymmenettuhannet suomalaiset sai-
rastavat tietämättään keliakiaa, joka voi 

olla myös hyvin lieväoireinen, mutta silti 
aiheuttaa merkittävää haittaa suolen toi-
minnalle ja terveydelle. Keliakian hoidos-
sa gluteenin ehdoton välttäminen poistaa 
epämääräiset vatsaoireet nopeasti. Moni 
keliakiaa sairastamatonkin on siirtynyt glu-
teenittomalle ruokavaliolle gluteenista vi-
rinneen keskustelun myötä. Kysyimme asi-
antuntijan mielipidettä gluteenista ja sen 
välttämisellä saatavista terveyshyödyistä. 

Kuiva talvi-ilma rasittaa tunnetusti 
ihoa, silmiä ja nenää. Takakannen tarjouk-
sissa on useita, juuri tähän vuodenaikaan 
erityisen hyvin sopivia tuotteita. Poikkea-
pa käymään, niin annamme hyvät neuvot 
kaupan päälle!  

Teerijärven ja Alavetelin apteekin koko henkilökunta

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

su ja juhlapyhinä suljettu  
Osoite: Eteläinen Teerijärventie 5 

68700  Teerijärvi
Puh. 06 867 5020

Kirpeitä talvipäiviä toivottaen

Leikkaa tarjoukset talteen!
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Ajankohtaista apteekissa Kim Nummila  Kuvat Shutterstock

Vuoden 2020 alusta alkaen asiakkai-
den lääkeostojen vuosiomavastuu-
kertymät välittyvät apteekkeihin re-

aaliaikaisesti Kelan tietojärjestelmästä. 
Uudistus poistaa pitkään käytössä olleen 
valtakirjamenettelyn tilanteissa, joissa vuo-
siomavastuu tulee täyteen ja ylittyy. Jatkos-
sa asiakas saa siis lääkekaton ylittävän lisä-
korvauksen automaattisesti, eikä lisäkorva-
usta tarvitse hakea enää erikseen Kelasta. 

Reaaliaikainen vuosiomavastuuseu-
ranta vaatii myös erityistä huolellisuutta 
apteekin henkilökunnalta, jotta esimer-
kiksi lääkkeiden saatavuushäiriöistä ai-
heutuvat ongelmatilanteet osataan hoitaa 
uusien säännösten mukaisesti. Tämä tar-
koittaa tietyissä tilanteissa sitä, että vain 
asiakkaalle luovutettu lääkemäärä kuita-
taan Kelalle toimitetuksi, ja mahdollises-
ti puuttumaan jäänyt lääkemäärä vasta 
myöhemmin sen tosiasiallisella luovutus-
hetkellä. Jälkikäteen tehtäviä korjauksia 
asiakkaan ostoihin pyritään välttämään 
kaikin keinoin, jotta järjestelmässä oleva 
asiakkaan vuosiomavastuukertymä on ai-
na oikein. 

Vuonna 2020 lääkeostojen vuosioma-
vastuu on 577,66 euroa ja lääkkeet, jotka 
ovat korvausjärjestelmän ulkopuolella ei-
vät kerrytä vuosiomavastuuta. Lääkeos-
toihin liittyvät omavastuut, 50 euron al-
kuomavastuu ja vuosiomavastuu, ovat ka-
lenterivuoteen sidottuja, ja kertymät siis 
nollautuvat aina vuoden vaihtuessa. 

Lähde: Kela

Kela siirtyy reaaliaikaiseen  
vuosiomavastuun seurantaan

TESTAA TUOTETTA  
LAATUAPTEEKISSA  

& OSALLISTU 
ARVONTAAN!

Tuntuuko apteekin ihonhoitohyllyn 
laajan valikoiman edessä voimatto-
malta? Omalle iholle parhaiten sopivan 
tuotteen löytää vain rohkeasti erilaisia 
tuotteita kokeilemalla. Laatuapteekis-
sa voit testata useimpia ihonhoitoon 
tarkoitettuja tuotteita hyllyssä olevista 
testereistä tai pyytämällä pienen näyte-
pussin tai -tuubin farmaseutilta.

Aina kun testaat ihonhoitotuotetta  
Laatuapteekissa, niin täytä samalla  
arvontakuponki ja osallistut  

10 tuotepalkinnon arvontaan. 

Palkinnot arvotaan seuraavan kerran

 5.2.2020  
Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. 
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Laatuapteekista  
lahjakortti läheiselle
Vaikka joulu menikin jo, niin Laatuapteekista voi ostaa lahjakor-
tin ystävälle tai perheenjäsenelle hyvinvoinnin ja terveyden yl-
läpitoon myös muina vuodenaikoina. Toisissa Laatuapteekeis-
sa on tarjolla myös kosmetologin tai sairaanhoitajan palveluita, 
jolloin lahjakortin käyttömahdollisuudet eivät rajoitu ainoas-
taan apteekin tuotevalikoimaan. Mikä olisikaan toivotumpi lah-
ja kuin kasvojenpuhdistus teinille tai kasvojenhoito omalle äi-
dille. Tutustu oman Laatuapteekkisi palvelu- ja tuotetarjontaan 
ja hyödynnä niitä mahdollisuuksien mukaan myös läheistesi hy-
vinvoinnista huolehtimisessa. 

ETHÄN HEITÄ L ÄÄKKEITÄ  
ROSKIKSEEN? 
Siivositko lääkekaapin joulusiivouksen 
yhteydessä? Ethän heittänyt vanhentu-
neita tai tarpeettomia lääkkeitä roskik-
seen tai vessanpyttyyn? Vanhentuneet 
lääkkeet ovat ongelmajätettä, koska 
monet lääkeaineet ovat erittäin haital-
lisia tai suorastaan myrkyllisiä luonnon 
ekosysteemeille. Luontoon päätyvät 
antibiootit lisäävät bakteerien vastus-
tuskykyä ja siten pahentavat jo todelli-
seksi ongelmaksi muodostunutta anti-
bioottiresistenssiä. Vastaavalla tavalla 
erilaiset hormonivalmisteet sekoitta-
vat eläinten lisääntymiskiertoa ja voi-
vat heikentää lisääntymiskykyä. 

Palauta siis kaikki käyttämättä jää-
neet lääkkeet aina apteekkiin, josta ne 
toimitetaan ongelmajätelaitokselle tur-
valliseen hävitykseen. Ohjeet lääkejät-
teiden palautukseen löydät täältä: https://www.apteekki.fi/tietoa-
apteekeista/vastuullisuus/laakejatteet.html 

Aina kun testaat ihonhoitotuotetta  
Laatuapteekissa, niin täytä samalla  
arvontakuponki ja osallistut  

10 tuotepalkinnon arvontaan. 

Palkinnot arvotaan seuraavan kerran

 5.2.2020  
Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. 

Lahjakortti
ruusulahja.indd   1

6.11.2019   11.02

Lahjakortti

Hauva_LA_lahjak.indd   1
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Ihon 
ehdoilla

Tanja Forcythe-Reid on 44-vuotias neljän lapsen äiti, 
opettaja ja aktiivinen järjestöihminen. Viisi vuotta 
sitten, keskellä haastavaa elämäntilannetta, hänelle 

puhkesi ihopsoriaasi. Syksyllä tauti äityi ärhäkäksi ja 
pysäytti hänet miettimään omaa jaksamista.

V iisi vuotta sitten helsinkiläi-
nen Tanja Forcythe-Reid 
kävi läpi raskaan eropro-
sessin. Stressin keskellä hä-
nen kyynärpäihinsä ilmaan-

tui kutisevaa ihottumaa. Hän arveli sen 
olevan atooppisen ihon oireilua. Vähitel-
len kutiavia ja hilseileviä läiskiä ilmestyi 
myös päänahkaan ja alaselkään. 

Tanja lykkäsi lääkäriin menoa toivo-
en, että iho-oireet hellittäisivät elämänti-
lanteen helpottuessa. Näin ei käynyt, vaan 
ihottuma levisi myös muualle vartaloon. 
Oli aika mennä lääkäriin. 

”Terveyskeskuslääkäri osasi heti epäil-
lä psoriaasia. Hän kirjoitti hoitovoidere-
septit ja lähetteen ihotautilääkärille. Eri-
koislääkäri vahvisti diagnoosin ja aloitim-
me lääke- ja valohoidon kokeilun”, Tanja 
kertoo.

Voimakas ultraviolettisäteily ei sopinut 
hoitomuodoksi, sillä terve iho ärtyi siitä. 
Suun kautta nautittava lääkekään ei autta-
nut, sillä siitä tuli huono olo. Tanja päätti 
yhdessä lääkärin kanssa, että säännöllinen 

rasvaus ja terveelliset elämäntavat saavat 
luvan tepsiä.

”Aloin urheilla paljon ja kiinnittämään 
huomiota riittävään lepoon ja terveelli-
seen ruokavalioon. Eroprosessikin alkoi 
olla voiton puolella, ja vähitellen iho-oi-
reet helpottivat.” 

Stressi etenee aalloissa
Seurasi parin vuoden hyvä jakso, jolloin 
Tanjan iho pysyi hyvin aisoissa rasvoilla. 
Kesäisin se ei oireillut lainkaan. 

Tanjan elämään tuli uusi kumppani, 
ja joka toinen viikko taloon pelmahtavat 
myös tämän 7- ja 4-vuotiaat lapset. Tan-
jalla itsellään on neljä lasta, 20-, 17-, 10- 
ja 7-vuotiaat. Heistä kaksi vanhinta tytär-
tä asuu jo omillaan, mutta he piipahtavat 
vielä usein tuomaan pyykkiä, syömään ja 
olemaan perheen parissa.

Lasten hoidon ja opettajan töiden li-
säksi Tanjalla on riittänyt energiaa ottaa 
vastuuta myös koulun ja lasten harrastus-
toiminnoissa.

”Vedän partioryhmää ja olen tyttäreni 
cheerleading-joukkueessa jojona eli jouk-
kueenjohtajana. Opettajan työn myötä 
toimin myös ystävyyskoulun kummina.” 

Aktiivinen Tanja on ollut Naisten kym-
pillä järjestäjänä ja Nenäpäivässä lipaske-
rääjänä isompien lastensa kanssa. Hän on 
toiminut myös Mannerheimin lastensuo-
jeluliitossa alueen puheenjohtajana sekä 
koulun vanhempainyhdistyksen puheen-
johtajana. Kun psoriaasi äityi ärhäkäksi, 
hän luopui tehtävistä.

Tanja Forcythe-Reid sairastaa ihoprosiaasia, jo-
ka vaatii säännöllistä hoitoa. Iso perhe, opettajan 
työ ja luottamustoimet pitävät kuitenkin elämän 
vauhdikkaana. Kuvassa vasemmalta oikealle 
Nadja, Iida, Tanja ja Bella. Edessä Elias.

Tarja Sinervo  Kuvat Milka Alanen ja Shutterstock

Psoriaasin yleisin muoto on ihon plakki- eli 
läiskäpsoriaasi, joka ilmenee tarkkarajaisina, 
paksuuntuneina, punapohjaisina ja hilseen 
peittäminä läiskinä. 

Muita muotoja ovat pisarapsoriaasi, 
jossa läiskät ovat pieniä näppylöitä sekä 
taivepsoriaasi, jossa läiskät sijaitsevat 
rintojen alla, nivustaipeissa, pakaravaossa, 
kainaloissa tai navassa. Psoriaasi voi ilmetä 
myös kynsissä kuoppina ja kynsien pak-
suuntumisena.

Taudin vaikeimmat muodot, lähes koko 
ihon kattava erytroderminen psoriaasi ja 
märkärakkulainen psoriaasi ovat harvinaisia.

Psoriaasi voi puhjeta missä iässä tahan-
sa. Sen voi laukaista streptokokkibakteerin 
aiheuttama nielutulehdus, jotkin bakteeri- ja 
virustaudit, ihon vaurioituminen, stressi, ma-
sennus, ylipaino sekä runsas alkoholin käyt-
tö. Myös perintötekijät altistavat taudille.

Psoriaasia ei kyetä parantamaan py-
syvästi, mutta oireita helpotetaan voiteilla, 
lääkkeillä, terveillä elämäntavoilla ja ult-
raviolettivalohoidolla, jos iho sietää sitä. 
Terveelliset elämäntavat ovat tärkeitä taudin 
hoidossa.

Ihopsoriaasia sairastaa Suomessa noin  
2 prosenttia väestöstä. Psoriaasi ei tartu.

Psoriaasi on ihon ja nivelten tulehdustauti

6
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”Joillekin tulee stressistä 
burnout, minulle tulee 

psoriaasi.”
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”Sairaus etenee aalloissa, joihin stres-
si selkeästi vaikuttaa. Toukokuut ovat ai-
na kiireisiä työn merkeissä lukuvuoden 
päättyessä ja harrastusten kevätnäytös-
ten koittaessa. Silloin psoriaasi usein pa-
henee. Kesällä se taas helpottuu, kun ol-
laan lomalla ja elämä on rauhallisempaa”, 
Tanja kertoo.

Kun tuulikin sattuu
Pahimmillaan tauti rajoittaa Tanjan elä-
mää eri tavoin. 

”Hiuksia on pidettävä aina auki, sillä ne 
peittävät hyvin niskan ja kasvojen reuno-
jen ihottuman. Kesäkuumalla pukeutumi-
nen on hankalaa, koska en haluaisi näyt-
tää täpliäni ja tuulikin sattuu ärtyneeseen 
ihoon. Vaatteiden materiaalit pitää valita 
tarkkaan: ei tekokuituja, vaan puuvillaa. 
Mustia vaatteita en käytä, koska ihon hilse 
näkyisi vaatteissa.”

Syksyn viileät säät helpottavat Tan-
jan elämää, koska hän voi tuolloin käyt-

tää pitkähihaisia puseroita ja pitkälahkei-
sia housuja. Toisaalta syksyisin ja talvisin 
sisäilmaa kuivattavat lämpöpatterit ja ul-
koilmaa pakkanen, mistä iho ei pidä. Tan-
ja ei voi käydä lasten kanssa myöskään ui-
mahallissa, sillä kloori ärsyttää ihoa, eikä 
Tanja halua mennä punaläiskäisenä ihmis-
ten ihmeteltäväksi.

”Pahimmillaan nukkuminenkin on 
hankalaa, kun raavin kutiavan ihon unis-
sani verille ja märkä iho tarttuu lakanoi-
hin kiinni. Joskus miesystäväni on pidellyt 
yöllä käsistäni kiinni, etten raapisi itseäni. 
Suihkussakäyntikin saattaa sattua.”

Viime helmikuussa, Tanjan isän kuo-
leman jälkeen, sairaus puhkesi rajumpa-
na kuin koskaan aiemmin. Vaikean kevään 
jälkeen hänellä oli tavallista haastavampi 
kesä, eikä iho parantunut kunnolla. 

Syyskiireiden käynnistyttyä iho ärtyi 
niin pahaan kuntoon, että Tanjan oli ha-
keuduttava ihosairaalaan hoitoon. Inten-
siivisen rasvaushoidon lisäksi hän sai ihot-
tumaan uuden, vahvan lääkityksen. Jos se 
ei tepsi, aloitetaan biologisten lääkkeiden 
kokeilu.

Sairaalassa Tanjalla oli aikaa miettiä 
omaa tilannettaan.

”Oivalsin, että en saa juosta paikas-
ta toiseen pää kolmantena jalkana. Toi-

sille tulee stressistä burnout, minulle tu-
lee psoriaasi. Päätin, että alan paneutua 
enemmän omaan hyvinvointiini ja annan 
aikaa myös itselleni. Onhan niin, että jos 
itse en voi hyvin, se heijastuu minusta äi-
tinä, partnerina, ystävänä ja opettajana.”

On tärkeää hyväksyä itsensä. ”Mon-
ta kertaa päivässä toistuvaan ihon rasvaa-
miseen ja öljyämiseen kyllästyy välillä to-
taalisesti. Mutta jos ihon kunto huononee, 
siitä tulee stressiä, joka taas pahentaa sai-
rautta,” Tanja kertoo.

Läheisiään Tanja kiittelee siitä, että nä-
mä ovat jaksaneet kannustaa häntä jak-
samaan. Tulevaisuudestaan hän ei kanna 
huolta. 

”Olen aika vahva luonne. Toki pelkään 
vähän taudin leviämistä niveliin. Kaikkea 
voi tulla eteen, mutta liikaa ei kannata 
miettiä, koska se aiheuttaa stressiä. Iho ei 
tule koskaan paranemaan, mutta se pysyy 
kurissa. Mielekäs työ ja ihmiset ympärillä 
antavat virtaa elämään.”

”Kesäisin vastaantulijat saattavat kat-
soa pitkään, varsinkin lapset. Silloin halu-
aisin peittää ihoni, mutta yritän oppia ole-
maan välittämättä katseista. On tärkeää 
olla armollinen itselleen ja hyväksyä, että 
olen ihan hyvä ihminen tällaisella täpläi-
hollakin.”  b

Näistä Tanja saa 
energiaa

VERTAISTUKI. ”FACEBOOK-RYHMÄSSÄ olen 
saanut vertaistukea ja hyväksyntää. Tieto siitä, 
etten ole yksin sairauden kanssa, auttaa jaksa-
maan.”

AVOIMUUS JA huumori. Tukea ja vinkkejä tulee 
ystäviltä, kollegoilta ja tärkeimpänä tietenkin 
omalta perheeltä. Lasten välitön suhtautuminen 
sairauteen antaa myös voimia. ”Huumori on 
tärkeää jaksamisessa koko perheelle. Hilseilevä 
iho on lapsille vain mamin lumisadetta.”

MUIDEN AUTTAMINEN. Tanja haluaa olla jaka-
massa tietoa psoriaasista toimimalla aktiivisesti 
muun muassa Psoriasisliitossa. ”Etenkin nuorille 
tämä on vaikea sairaus, kun elämässä on kaikki 
muutenkin vielä myllerryksessä. Jokaisella meillä 
on omat kamppailumme tämän sairauden kans-
sa, mutta jos pystyn yhtään auttamaan jotakuta, 
se palkitsee.”

Tanja Forcythe-Reid haluaa jakaa tietoa psoriaa-
sista ja antaa voimia muille taudin kanssa kamp-
paileville. ”Kun näkee, että toisella on hyvä olo, 
saa voimaa omaankin elämään.”

Probioottinen perusvoide

Probicare

UUTUUS!
APTEEKISTA.

Sopii sekä kasvoille 
että vartalolle.

Herkästi reagoivan ihon puolustaja

Tuote on vegaaninen. Kehitetty ja valmistettu Suomessa.
Lue lisää: perusvoide.fi

itsehoitoapteekki.fi
Lisätietoja puh. 010 439 8250 ark. klo 8–22.
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Täyteläinen, hajusteeton Probicare sisältää
• Lactococcus lactis -solu-uutetta, joka uudistaa ihoa ja parantaa ihon luonnollista vastustuskykyä 

• glyserolia, joka ylläpitää ihon kosteustasapainoa • karitevoita, joka pehmentää ja hoitaa ihoa.

8

6_ihon_ehdoilla1_20.indd   8 16.12.2019   10.49

Kuiva sisäilma, pakkanen, lämpö-
tilojen vaihtelut ja auringonvalon 
puute rasittavat ihoa talvella. Iho 

kuivaa, kutisee, kiristää ja hilseilee.
Jotta kuivaa ihoa osaa hoitaa oikein, 

on hyvä ymmärtää sen rakennetta. Kun 
ihon sarveiskerroksessa eli marraskedes-
sä on vain vähän veden haihtumista es-
täviä pitkäketjuisia rasvoja eli keramide-
ja, pääsee ihon sisältämä vesi haihtumaan 
ihon syvemmistä kerroksista vapaasti. 
Tällöin ihon pintakerros eli epidermis 

kuivuu. Kuiva iho kaipaa siis 
sekä kosteutta että rasvoja.

Muista hellä pesu
Koska kuivasta ihosta puuttuu vettä, se 
tykkää suihkusta, kylvystä, uimisesta ja 
etenkin haaleasta vedestä. Unohda pesu-
kintaalla hankaus ja liian kuumat suihkut. 
Käytä pesuaineena joko perusvoidetta, pe-
suöljyä tai ihon pH-arvoa (5,5) lähellä ole-
vaa pesunestettä. Taputtele iho hellästi 
kuivaksi pesun jälkeen. 

Säännöllinen hoito pitää ihon 
kunnossa. Normaalin ihon 
hoidoksi riittää päivittäinen pesu 
ja rasvaus perusvoiteella.
Teksti Katja Tarnanen Kuva Shutterstock

Probioottinen perusvoide

Probicare

UUTUUS!
APTEEKISTA.

Sopii sekä kasvoille 
että vartalolle.

Herkästi reagoivan ihon puolustaja

Tuote on vegaaninen. Kehitetty ja valmistettu Suomessa.
Lue lisää: perusvoide.fi

itsehoitoapteekki.fi
Lisätietoja puh. 010 439 8250 ark. klo 8–22.
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Täyteläinen, hajusteeton Probicare sisältää
• Lactococcus lactis -solu-uutetta, joka uudistaa ihoa ja parantaa ihon luonnollista vastustuskykyä 

• glyserolia, joka ylläpitää ihon kosteustasapainoa • karitevoita, joka pehmentää ja hoitaa ihoa.

Kosteuta  
talvi-ihoa
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Pese iho myös aina hikoilun jälkeen, 
sillä hiki ärsyttää kuivaa ihoa. 

Rasvaa iho huolellisesti
Rasvaa iho perusvoiteella heti pesun jäl-
keen, niin sidot kosteuden ihoon. Ko-
ko vartalon rasvaukseen sopiva määrä on 
20−30 grammaa voiteen levittyvyydestä 
riippuen. 

Apteekissa myytävät perusvoiteet kos-
teuttavat, hoitavat ja suojaavat ihoa. Ne 
sisältävät muun muassa rasvoja ja vettä 
sitovia aineita. Osa voiteista sisältää ke-
ramideja, jotka korvaavat niiden luontais-
ta puutetta kuivassa ihossa. Vettä sitovat, 

ihoa kosteuttavat ja tulehdusoireita vä-
hentävät aineet ovat humektantteja. Niis-
tä tunnetuimpia ja tehokkaimpia ovat gly-
seroli eli glyseriini sekä urea eli karbamidi. 

Omalle iholle sopiva voide löytyy vain 
kokeilemalla. Pyydä apua tuotteen valin-
taan apteekista. Apteekki auttaa myös, mi-
käli tarvitset hoitotuotteen esimerkiksi kui-
vaan päänahkaan, jalkapohjiin tai kasvoille. 

TIESITKÖ?
 

Turvallisesti ja kohtuudella 
nautittu auringonvalo on 

hyvästä: ultraviolettisäteily 
lisää ihon keramidien 

muodostumista.

MUISTA MYÖS NÄMÄ:
 �Kirveleekö rasva ihollasi? Siinä voi olla liikaa vettä, joten kokeile  

rasvaisempaa, hoitavampaa voidetta.  

 �Ulkoillessasi suojaa iho vaatteilla ja muista rasvata se aamulla huolellisesti 
normaalisti käyttämilläsi ihonhoitotuotteilla. Kosteutettu iho kestää hyvin 
pakkasen rasituksen, ja erillisiä pakkasvoiteita ei enää suositella. 

 �Hanskat käteen! Jos kätesi kuivuvat, pidä aina ulkona hanskoja käsissäsi. 
Päivittäisen perusrasvauksen lisäksi voit levittää käsiisi tuhdimpaa rasvaa 
yöksi ja nukkua puuvillahanskat käsissä. Vältä tulikuumaa vettä, sillä kädet 
puhdistuvat myös haalealla vedellä. Vaihda saippua pesuöljyyn. 

 Vaihda myös kasvovoiteesi hoitavampaan ja ravitsevampaan.

  �Jos kantapääsi halkeilevat, rajoita raspausta ja rasvaa kantapäät ja  
jalkapohjat päivittäin ureapitoisella jalkavoiteella.

Lähteet: Terveyskirjasto: Kuiva iho ja  
Perusvoiteet. Allergia-, Iho- ja Astmaliitto

Jos säännöllinen perushoito ei riitä, 
voit kokeilla mietoa hydrokortisonivoi-
detta kuurinomaisesti 1−2 viikon ajan. Jos 
sekään ei auta ja kuiva iho häiritsee elä-
mää, varaa aika lääkäriin. b
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KUIVAN IHON ILOKSI  
KOKO PERHEELLE 

ESITTÄÄ

PERHEEN  
PIENIMMILLE

Tarjous voimassa kampanjaan osallistuvissa apteekeissa. Minicare Cream on lääkinnällinen laite. Lue pakkausseloste huolellisesti ennen käyttöä.

SPECIAL CARE-,  
MINICARE-, CANODERM- 
JA MINIDERM-TUOTTEET

-15 %
KUIVALLE JA

HERKÄLLE IHOLLE

KOKO PERHEEN PERUSVOITEET

43471_Perrigo_Kuivan_ihon_hoito_Laatuapteekit_210x145.indd   1 4.12.2019   12.29

Tarjous on voimassa tammikuun ajan.
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Stressaavat tilanteet kuormittavat hermostoa, josta 
voi seurata lihasjäykkyyttä ja -kireyttä. Tällöin kehosi 
tarvitsee erityisen yhdistelmän magnesiumia ja 
B-vitamiineja. 

2-vaiheisen tablettirakenteen ansiosta Diasporal® DEPOT 
tehoaa nopeasti ja vaikuttaa pitkään.

Magnesium tukee 
lihaksiston toimintaa

B-vitamiiniyhdistelmä 
(B1, B2, B6 ja B12) edistää 
hermoston normaalia 
toimintaa 
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4  X  K E RTA A  K U I VA L L E  I H O L L E

TÄYTELÄINEN PERUSVOIDE, joka 
sisältää ihoa uudistavaa ja ihon 
omaa immuunipuolustusta vahvista-
vaa Lactococcus lactis- solu-uutetta. 
Solu-uute auttaa vahvistamaan ihon 
omaa läpäisyestettä suojaten ihoa 
ulkoisilta stressitekijöiltä. Glyseroli 
ylläpitää ihon kosteustasapainoa 
ja karitevoi pehmentää sekä hoitaa 
ihoa. Hajustamaton. Kosmeettinen 
valmiste. 

 > Probicare 200 g

ERITTÄIN KUIVAN JA atooppisen ihon 
ravitseva, rauhoittava ja tutkitusti kutinaa 
hillitsevä voide. Tuote soveltuu vauvoille, 
lapsille kuin aikuisillekin. Voide sisältää 
runsaasti Avène- terveyslähdevettä. Pa-
tentoitu korkki säilyttää tuotteen koos-
tumuksen steriilinä ja muuttumattomana 
viimeiseen käyttökertaan asti. Hajusta-
maton ja säilöntäaineeton. Kosmeettisia 
valmisteita.

 >  Avène XeraCalm A.D  
balm tai cream 200 ml

KOSTEUDEN SÄILYTTÄVÄ ja ihoa pehmen-
tävä, rasvainen perusvoide erittäin kuivalle 
ja herkälle iholle. Se soveltuu erityisesti 
halkeileville käsille ja jalkapohjille sekä 
kovettuneisiin kantapäihin. Rasvapitoisuus  
60 %. Hajusteeton ja väriaineeton koostu-
mus. Kosmeettinen valmiste. 

 > Apobase oily creme 250 g 

HELPOSTI LEVITTYVÄ ihoöljy 
kuivalle iholle. Helppo levittää suih-
keena ja sopii kaikenikäisille ja koko 
vartalolle. Öljy muodostaa iholle 
hyvin ohuen, ihoa vahvistavan ja 
hengittävän suojakalvon. Ei sisällä 
vettä, hajusteita, emulgaattoreita, 
säilöntä- eikä väriaineita. Kosmeetti-
nen valmiste. 

 > Ceridal  Lipolotion ihoöljy 100 ml 
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KAMPANJATARJOUS!

Kampanjatuotteet: DeviSol 20 mikrog, DeviSol Strong 50 mikrog, DeviSol MIX 230 tabl. Rajoitettu erä.

Kampanja- 
pakkauksessa

APTEEKISTA.

itsehoitoapteekki.fi
Lisätietoja puh. 010 439 8250 ark. klo 8–22
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Uutuudet Koonnut Kim Nummila Kuvat Shutterstock

LIHASTEN JA  
HERMOSTON  
HYVINVOINTIIN

MAGNESIUMSITRAATTI, B-VITAMIINIT ja 
elektrolyytit eli suolat samassa poretabletis-
sa. Edistää lihasten ja hermoston normaalia 
toimintaa. Raikas appelsiinin maku. Annostus 
on 1 poretabletti päivässä vesilasilliseen 
liuotettuna. Ravintolisä. 

 > APTEEKKI AntiCramp FORCE 14 poretabl. 

PREBIOOTTISET  
KASVOTUOTTEET

PREBIOOTTEJA SISÄLTÄVÄ, erityisesti 
herkälle iholle kehitetty ihonhoitosarja. 
Suojaa, vahvistaa ja syväkosteuttaa ihoa. 
Hellävarainen koostumus rauhoittaa ihoa ja 
sopii myös erittäin herkkäihoisille. Alkoholi-
ton, väriaineeton ja hajusteeton koostumus. 
Kosmeettisia valmisteita. 

 > ACO Sensitive Balance -tuotesarja

TUKEMAAN  
VASTUSTUSKYKYÄ 

PURESKELTAVA, MUSTIKANMAKUINEN 
maitohappobakteerivalmiste, jossa yhdessä 
tabletissa on miljardi Lactobacillus r. GG 
maitohappobakteeria ja miljardi Bifido-
bacterium lactis bifidobakteeria. Yhdessä 
purutabletissa on myös 10 µg D3 vitamii-
nia tukemaan elimistön vastustuskykyä. 
Ravintolisä. 

 > FIILUS Arkeen + D3 30 purutabl. 

KUIVAN IHON  
PEL ASTUS

VALLANKUMOUKSELLINEN ÖL-
JYPOHJAINEN koostumus, jonka 
on kliinisesti todistettu parantavan 
merkittävästi kuivaa ihoa. Kosteuttaa 
tehokkaasti ja muodostaa iholle kos-
teuden haihtumista estävän, suojaa-
van kalvon. Hajustettu, kosmeettinen 
valmiste. 

 > Bio-Oil Dry Skin Gel 100 ml  

A-OXITIVE-SARJAN TUOTTEET vä-
hentävät ikääntymisen ensimerkkejä ja 
tekevät ihon sileämmäksi tuoden iholle 
luonnollisen hehkun. Suojaavat ihoa ok-
sidatiiviselta stressiltä ja ilmansaasteilta. 
Sarjaan kuuluu neljä tuotetta: intensii-
vinen seerumi, päivävoide, kuoriva yö-
voide ja virkistävä silmänympärysvoide. 
Kosmeettisia valmisteita. 

 > Avène A-Oxitive -sarjan tuotteet

RAUHA VATSALLE

IBS ELI ärtyvän suolen oireyhtymän oireet 
heikentävät elämänlaatua ja haittaavat 
arkielämää.  Diplomag® IBS tarjoaa vaihto-
ehdon sekä ripuli- että ummetuspainotteisen 
IBS:n hoitoon. Tuotteiden laadukkaat koos-
tumukset on suunniteltu erityisesti ärtyvän 
suolen oireiden vähentämiseen. Diplomag® 
IBS Ripuli -valmisteen vaikuttavat aineet ovat 
bentoniittisavi ja simetikoni. Diplomag® IBS 
Ummetus -valmisteen vaikuttavat aineet 
ovat makrogoli 3350, psyllium ja simetikoni. 
Molemmat valmisteet ovat CE-merkittyjä 
lääkinnällisiä laitteita.

 > Diplomag® IBS ripuli 30 kaps. 
 > Diplomag® IBS ummetus 20 annospss.

Palauttaa kadonneen hehkun
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Salakavala keliakia
Keliakia voi oireilla monin tavoin tai olla täysin 
oireeton – siksi sen diagnosointi on haastavaa. 

Hoitamattomana sillä voi olla vakavat seuraukset.

Keliakia on Suomessa ylei-
sempää kuin missään muu-
alla maailmassa. Se yleistyi 
rajusti 1990-luvulla, mut-
ta on kääntynyt viime vuo-

sina verkkaiseen laskuun. On arvioitu, 
että Suomessa keliakiaa sairastaa reilut 
100 000 henkilöä.

”Heistä kuitenkin vain 40 000 on saa-
nut keliakiadiagnoosin, eli jopa 60 000−70 
000 suomalaista sairastaa keliakiaa tietä-
mättään – paljolti sen moninaisen oireku-
van vuoksi”, Keliakialiiton ravitsemusasi-
antuntija Eliisa Girsén kertoo.

Keliakia voi puhjeta missä iässä ta-
hansa, joskin lapsilla se on keskimääräis-
tä harvinaisempaa kuin aikuisilla. Lapsis-
ta vain 0,5 prosenttia sairastaa keliakiaa. 
Ikääntyneiden keskuudessa keliakia on 
hiukan sitä yleisempää. Naisten keskuu-
dessa suolistoperäinen keliakia on miehiä 
yleisempää, kun taas ihokeliakia on yhtä 
yleistä kummallakin sukupuolella. 

Ihokeliakia (dermatitis herpetiformis) on 
keliakian muoto, joka oireilee iholla rakku-
laisena ja kutisevana ihottumana. Ihokelia-
kiaa sairastaa noin kuudesosa keliaakikoista. 

Keliakian syntymekanismeja ei tunne-
ta tarkasti, mutta tiedetään, että taustal-

la vaikuttaa perinnöllisyys. Suomalaisista 
arviolta joka kolmas kantaa keliakialle al-
tistavia geenivariaatioita.

”Jos ensimmäisen asteen sukulaisil-
la eli vanhemmilla, sisaruksilla tai omilla 
lapsilla on keliakia, sairastumisriski kas-
vaa 10−15 prosenttia muuhun väestöön 
verrattuna”, Girsén sanoo. 

Yksin perinnöllisyys ei kuitenkaan saa 
aikaan keliakiaa. Tarvitaan altistus glutee-
nille sekä jokin ympäristötekijä. Ne yhdes-
sä laukaisevat taudin. Riskiä lisäävät myös 
monet muut sairaudet, kuten tyypin 1 dia-
betes, kilpirauhasen autoimmuunisairau-
det ja autoimmuunihepatiitti. Myös Sjö-
grenin ja Downin oireyhtymä, Addisonin 
tauti, selektiivinen IgA-puutos sekä usean 
umpieritysrauhasen yhtäaikainen sairaus 
lisäävät riskiä sairastumiseen.

Yksi autoimmuuni sairauksista
Keliakia on autoimmuunisairaus. 
Rukiissa, ohrassa ja vehnässä 
oleva proteiini, gluteeni, ai-
heuttaa suolinukan soluis-
sa autoimmuunireaktion, 
joka saa kehon puolustus-
mekanismit hyökkäämään 
suolen soluja vastaan. Tä-

män seurauksena suolinukka tuhoutuu. 
”Keliakia sekoitetaan usein allergiaan, 

mitä se ei ole. Allergioissa on aste-eroja, ja 
lapsuuden allergia saattaa myös parantua. 
Keliakia ei parane, eikä siinä ole aste-ero-
ja”, Eliisa Girsén sanoo.

Sairaus käyttäytyy aina samalla tavalla.
Gluteeni saa myös vähäoireisella ja oireet-
tomalla keliaakikolla aikaan suolinukkaa 
tuhoavan autoimmuunireaktion, ja pieni-
kin määrä gluteenia on pahasta.

Samaan tapaan kuin muut autoimmuu-
nisairaudet voivat lisätä riskiä keliakiaan, 
keliakia osaltaan lisää riskiä sairastua 
muihin autoimmuunisairauksiin. Hyvä-
kään keliakian hoito ei alenna riskiä, jos-
kin suurin osa keliaakikoista selviää ilman 
liitännäissairauksia.

Moninaiset oireet
Keliakiasta ja erityisesti sen diagnosoin-

nista tekee haastavan sen kirjava ja 
salakavala oirekuva. 

”Olisi helpompi vastata sii-
hen, miten keliakia ei oireile”, 
Girsén naurahtaa.  

Tyypillisimpiä ja suolis-
toon suoranaisesti viittaa-
via oireita ovat ripuli ja löysät 

Marimiina Pykälistö  
Kuva Shutterstock

Kansankielessä keliakia, gluteeniherkkyys ja vilja-allergia menevät 
helposti sekaisin. Niillä on kuitenkin vissi ero. 

”Gluteeniherkkyys eroaa keliakiasta siinä, ettei iholta eikä 
suolistosta löydy keliakialöydöksiä. Oirekuva saattaa kuitenkin 
olla samanlainen”, Eliisa Girsén selventää.

Gluteeniherkkyydenkin hoitona on gluteeniton ruokavalio. 
Koska gluteeniherkkyys ei vaurioita suolinukkaa, pieni gluteenin 
määrä ruokavaliossa ei useinkaan ole haitallista. Gluteeniherkkyys 

ei myöskään tiettävästi lisää riskiä keliakialle tyypillisiin liitännäis-
sairauksiin. 

Vilja-allergia sen sijaan on nimensä mukaan allergia, joka 
koskee joko yhtä tai useampaa viljaa yhtäaikaisesti. Tyypillisim-
min vilja-allergian aiheuttaa vehnä, ruis tai ohra. Oireet voivat olla 
välittömiä tai viivästyneitä, ja ne voivat muistuttaa keliakiaoireita. 
Tyypillisesti vilja-allergia on pienten lasten vaiva, joka useimmiten 
paranee kouluikään mennessä. 

Keliakia, gluteeniherkkyys vai vilja-allergia
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ulosteet, turvotus, ilmavaivat, suoliston 
kouristukset ja vatsakivut. Myös pahoin-
vointi, oksentelu ja ummetus voivat viita-
ta keliakiaan. Näiden lisäksi oireina voi ol-
la vitamiini- ja hivenainepuutoksia ja ane-
miaa, pysyvien hampaiden kiillevaurioita, 
aftoja, hermostollisia kipuja, nivelsärkyjä 
sekä osteoporoosia. Myös psyykkiset oi-
reet, hedelmättömyys ja lisääntynyt mur-
tumariski saattavat kieliä keliakiasta. Lap-
silla tyypillisiä ja usein ensimmäisiä oirei-
ta ovat viivästynyt kasvu ja puberteetti. 

”Ihokeliakia oireilee vesirakkulaisena 
ja erittäin kutiavana ihottumana erityi-

sesti kyynärpäissä, polvissa, hartian ylä-
osassa, pakaroissa ja hiuspohjassa. Iho-oi-
reisiin saattaa liittyä suolisto-oireita, sil-
lä ihokeliakiankin oireiden taustalla ovat 
suolinukan vauriot.”

Viheliäisen keliakiasta tekee se, että se 
voi olla myös hyvin vähäoireinen tai jopa 
täysin oireeton. Yhä useammin keliakia 
löydetään sattumalöydöksenä tutkittaes-
sa muita, ruuansulatuskanavan ulkopuo-
lisia oireita tai keliakian liitännäissaira-
uksia ilman varsinaista keliakiaepäilystä. 
Keliakia saattaa paljastua myös seulomal-
la keliaakikon ensimmäisen asteen suku-

laisia. Ihokeliakia sen sijaan yleensä oirei-
lee selvästi.  

”Oireettomuuden vaikutelmaa lisää 
osaltaan se, että tauti saattaa hiipiä hiljaa 
eikä oireita siksi huomata. Tosin oireetto-
matkin keliaakikot toteavat usein elämän-
laadun parantuneen gluteenittoman ruo-
kavalion myötä.”

Ruokavalio on ainut hoito
Keliakiaa ei nykytiedon mukaan voida eh-
käistä, ja sen ainoa hoitokeino on elinikäi-
nen gluteeniton ruokavalio. Käytännössä 
gluteenittomuus tarkoittaa tavanomaisen 
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leivän, pastan ja muiden vehnää, ruista ja 
ohraa sisältävien tuotteiden vaihtamista 
gluteenittomiin vaihtoehtoihin. 

Gluteenittomuus vaatii tarkkaa silmää 
ja ainesosaluetteloiden lukemista, sillä 
gluteenia lisätään moneen valmisruokaan 
ja valmisteeseen, jossa sitä ei välttämättä 
osaisi odottaa. Tarkkuus kuitenkin kan-
nattaa, sillä gluteenittomuus takaa täy-
sin oireettoman arjen myös voimakkaasti 
reagoiville keliaakikoille. Oireet helpotta-
vat yleensä nopeasti, sillä suolinukka al-
kaa korjaantua gluteenin pois jäädessä jo 
muutamassa päivässä. Useimmiten oireet 
katoavat täysin jo muutaman viikon kulu-
essa, mutta se edellyttää tarkkaa ja orjal-
lista gluteenitonta ruokavaliota. 

Vaikka epäilys keliakiasta olisi olemas-
sa, gluteenitonta ruokavaliota ei suositella 
aloitettavan omin päin ja ennen diagnoo-
sia. Gluteenittomuus nimittäin poistaa 
verenkierrosta gluteenin vasta-aineet, joi-
ta keliakiadiagnoosia tehtäessä tutkitaan. 
Lisäksi gluteenittomuus korjaa vaurioitu-
neen suolinukan, jolloin suolen tähystys-
kään ei auta diagnoosin teossa. Keliakiaa 
ei siis voi diagnosoida gluteenitonta ruo-
kavaliota noudattavalta, vaikka todellisuu-
dessa siitä olisikin kyse. Gluteenialtistusta 
pitää olla vähintäänkin parin kuukauden 
ajalta, jotta vasta-aineita kertyy riittäväs-
ti elimistöön. 

Keliakiadiagnoosin voi tehdä joko 
yleislääkäri tai gastroenterologi. Ihokelia-
kian diagnoosin tekee aina ihotautilääkä-
ri. Viime vuonna muuttuneet Käypä hoi-
to -suositukset helpottivat diagnoosin te-
kemistä, joka suolistoperäisen keliakian 
osalta voidaan tehdä nykyisin pelkästään 
verikokeella. Jos vasta-ainearvot ylittyvät 
riittävästi, suoliston tähystystä ja koepa-
laa suolistosta ei tarvita. Lapsille diagnoo-
si pyritään tekemään verikokeella. Tosin 
ihokeliakian diagnoosi tehdään aina ihos-
ta otetulla koepalalla. 

”Ihokeliakian alkuvaiheeseen on ole-
massa myös lääke, joka lievittää tehok-
kaasti lähes sietämätöntä, rakkuloiden ai-
heuttamaa kutinaa. Lääkkeen voi määrätä 
vain ihotautilääkäri”, Girsén sanoo.

Hoitamaton keliakia on uhka
Diagnosoimaton keliakia oireilee noin jo-
ka toisella laktoosi-intoleranssina, sillä 
suolinukan tuhoutuminen heikentää lak-
toosia pilkkovan laktaasientsyymin erit-

K E L I A K I A A N  U U S I 
P I K A D I AG N O O S I

HELSINGIN YLIOPISTON tutkijat ovat kehit-
täneet uuden ja lupaavaan tavan nopeuttaa 
tällä hetkellä aikaa vievää keliakian diagno-
sointia. Menetelmä perustuu uudenlaiseen 
tapaan mitata kehon vasta-aineita; molekyy-
lejä, jotka tunnistavat joko viruksia, bakteere-
ja, allergeeneja tai autoimmuunisairauksissa 
syntyviä autovasta-aineita. Uusi diagno-
sointitapa mahdollistaisi näytteenoton jopa 
vastaanoton aikana, sillä tulokset saadaan 
alle puolessa tunnissa. 

Menetelmää testattiin Kuopion yliopis-
tossa, jossa näytteet kerättiin kaikkiaan 70 
keliaakikolta. Otoksesta puolet oli lapsia ja 
puolet aikuisia. Vertailuksi näytteitä kerättiin 
myös terveiltä henkilöiltä. Uudella tavalla 
kerättyjä näytteitä verrattiin kahteen tällä 
hetkellä käytössä olevaan menetelmään. 
Uusi testi yllätti positiivisesti ja vastasi hyvin 
jo käytössä olevia menetelmiä. Testimenetel-
mällä voidaan tulevaisuudessa mahdollisesti 
testata myös muita autoimmuunisairauksia. 

Lähde: www.mediuutiset.fi 27.11.2019

tymistä ja toimintaa. Keliaakikoilla ei kui-
tenkaan esiinny muuta väestöä enemmän 
laktoosi-intoleranssia, sillä gluteeniton 
ruokavalio korjaa suolinukan ja poistaa 
vaivan. Suurin osa keliaakikoista pystyy 
käyttämään maitotuotteita viimeistään 
vuoden kuluttua gluteenittoman ruokava-
lion aloituksesta.  

Hoitamattomana keliakia saattaa vuo-
sien saatossa johtaa vakaviin vitamiini- ja 
hivenainepuutoksiin, kuten muun muas-
sa B12-vitamiinin ja raudan puutokseen, 
ja siitä johtuvaan anemiaan. Piilevä kelia-
kia voi aiheuttaa myös masennusta, lap-
settomuutta ja osteoporoosia. Pahimmil-
laan hoitamattomuus voi johtaa suolisto-
syöpään. b

Miksi gluteeniton ruokavalio  
ei sovi kaikille?

Gluteenittomasta ruokavaliosta on tullut yksi trendidieeteistä. Sen uskotaan helpottavan 
monenlaisia ruuansulatukseen ja suolistoon liittyviä oireita sekä autoimmuunisairauksia. 
Tieteellinen näyttö näiden osalta on vielä ohutta, eikä niiden valossa gluteenittomuudes-
ta näyttäisi olevan merkittäviä terveyshyötyjä. 

Gluteenia sisältävissä elintarvikkeissa – silloin kun valitaan terveyden kannalta hyö-
dyllisiä täysjyväviljoja – on myös paljon hyviä ainesosia, kuten suoliston hyvinvoinnin 
kannalta erittäin tärkeitä kuituja, vitamiineja ja kivennäisaineita.

”Gluteenittomat tuotteet sen sijaan ovat usein vähäkuituisia ja energiapitoisempia 
kuin tavanomaiset, gluteenia sisältävät tuotteet”, Eliisa Girsén muistuttaa. 

Gluteenittomat tuotteet voivat olla muiltakin osin ravintoaineköyhempiä, ja niissä on 
usein runsaasti lisäaineita sekä koostumuksen että ravintoainepitoisuuden parantami-
seksi.  

Kaura on luonnostaan gluteeniton vilja, jolla on runsaasti terveyshyötyjä ja sopii kai-
kille. Keliaakikon tulee kuitenkin valita gluteeniton kaura, sillä tavalliseen kauraan saattaa 
viljely- ja prosessointivaiheessa sekoittua pieniä määriä gluteenia sisältäviä viljoja. 

Lähteet: terveyskirjasto.fi, keliakialiitto.fi 

Leivontaan ja ruuanlaittoon löytyy 
paljon gluteenittomia vaihtoehtoja.
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PALAUTA RISTIKON ratkaisu omaan Laatuapteekkiisi 5.2.2020  
mennessä ja osallistut tuotekassin arvontaan.  
Tuotekasseja arvotaan 2 kappaletta. Ristikon ratkaisu julkaistaan  
26.2.2020 ilmestyvässä lehdessä. 
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Miksi lääkettä ei 
ole saatavilla?

Mistä saatavuushäiriöt johtuvat? 

”Syitä on paljon. Suomi on osa maailmanlaajuista 
toimintaympäristöä, mutta olemme pieni markkina- 
ja kielialue. Suomi muodostaa vain 0,3 % globaalis-
ta markkinasta ja on riippuvainen tuontilääkkeistä”, 
Lauslahti kertoo.

Saatavuusongelmiin johtava häiriö voi syntyä esi-
merkiksi siten, että raaka-ainetta ei saa tai tuotannos-
sa on laadullisia tai logistisia ongelmia. Myös yllättä-
vät kysynnän vaihtelut, luonnonkatastrofit tai muu-
tokset valmistusmaiden lainsäädännössä aiheuttavat 
häiriöitä lääkkeiden saatavuuteen. 

”Lääkkeiden ja niiden raaka-aineiden tuotanto on 
keskittynyt erityisesti Aasiaan. Tuotantovaiheet, ku-
ten raaka-aineen valmistus ja itse lääkkeen valmistus 
sekä pakkaus, ovat hajautuneet eri toimijoille ympäri 
maailmaa. Tämä kaikki tekee tuotantoprosessin haa-
voittuvaiseksi.” 

Vaikka mitään häiriöitä ei sattuisikaan, lääkkeen 
valmistusvaihe raaka-aineesta lääkkeen käyttäjälle 
voi kestää kolmesta kuukaudesta kahteen vuoteen.

Kuulostaa, että valtaosaan syistä emme voi  
Suomesta käsin juurikaan vaikuttaa. Onko  
jotakin, mitä voimme tehdä asian hyväksi?
”Meillä on onneksi keinoja turvata potilaan lääkehoi-
to. Jo nyt farmaseutit tekevät apteekeissa loistavaa 
työtä. Esimerkiksi jos reseptilääkkeestä on tietty pak-
kauskoko loppu, farmaseutti voi tarjota pienempää 

pakkauskokoa. Hän voi myös vaihtaa lääkkeen sen 
rinnakkaisvalmisteeseen”, Lauslahti kiittelee.

Apteekki ei kuitenkaan voi toimittaa reseptimää-
räystä suurempaa pakkauskokoa. Kela-korvauksenkin 
saa kerralla vain yhden tai korkeintaan kolmen kuu-
kauden lääkkeistä. Näihin seikkoihin Apteekkariliitto 
toivoo lisää joustoa. 

Jos rinnakkaislääkettä ei ole saatavilla, apteekki tai 
potilas voi olla yhteydessä lääkäriin ja pyytää reseptiä 
vaihtoehtoiseen lääkkeeseen. 

”Olisi hyvä, jos tieto lääkkeiden saatavuushäiriöis-
tä olisi ajan tasalla ja lääkäreiden helposti löydettä-
vissä. Jos lääkäri saisi tiedon saatavuushäiriöstä kir-
joittaessaan potilaalle reseptiä, hän voisi saman tien 
määrätä potilaalle jotain muuta saatavilla olevaa lää-
kettä. ”

Fimea eli Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskes-
kus kerää lääkkeiden saatavuushäiriöt digitaaliseen 
tietokantaan, mutta tietojen hyödyntäminen ei vielä 
onnistu jouhevasti.

”Myös lainsäädäntöä pitäisi muuttaa”, Lauslahti 
sanoo.

Suomen velvoitevarastointilain mukaan lääketeh-
taat ja julkinen terveydenhuolto varastoivat elintär-
keitä lääkkeitä joko kolmen, kuuden tai kymmenen 
kuukauden tarpeiksi, esimerkiksi vakavan kriisitilan-
teen varalle.

Lääkepuutteet huolettavat lääkkeen 
käyttäjiä ja aiheuttavat lisätöitä 

apteekissa. Miksi niin monen lääkkeen 
kohdalla apteekki joutuu nykyään 

myymään ei-oota? 

Katja Tarnanen  Kuva Shutterstock

Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Sanna Lauslahti  
vastaa kysymyksiin lääkkeiden saatavuushäiriöistä.
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”Jos saisimme muutettua lainsäädäntöä niin, että 
saatavuusongelmissa velvoitevarastosta saisi vapaut-
taa lääkkeitä entistä nopeammin käyttöön, voisim-
me paremmin varmistaa potilaan lääkehoidon. Myös 
poikkeuslupakäytännöt voisivat olla joustavammat, 
jotta voisimme tarvittaessa toimittaa vieraskielisiä 
pakkauksia Suomen markkinoille, kunnes häiriö on 
ohi.”

”Kaikki me lääketeollisuuden toimijat teemme 
parhaamme ja yritämme keksiä keinoja, miten parhai-
ten varmistaa potilaan jatkuva lääkehoito. On tärke-
ää, että kansainvälisillä lääkeyrityksillä on Suomessa 
konttorit. Niiden henkilökunta pitää erityisesti huol-
ta suomalaisten lääkkeiden saannista. ”

Vuoden 2019 lokakuun loppuun mennessä  
saatavuushäiriölistalla oli jo 1422 lääkettä, kun 
vuonna 2016 niitä oli vain 525. Miksi häiriöitä on 
nykyisin niin paljon?
”Se johtuu osin häiriöiden muuttuneista kirjaamis-
käytännöistä. Myyntiluvan haltijat ilmoittavat häiri-
öistä aiempaa herkemmin, mikä on hyvä asia, sillä si-
ten tilannetta voi ennakoida paremmin. Esimerkiksi 
kun apteekit saavat tiedon lääkkeen saatavuushäiriös-
tä, ne voivat tilata varastoon tuotteen rinnakkaislää-

kettä. Myös rinnakkaislääkettä valmistavat yritykset 
osaavat paremmin arvioida omien valmisteidensa ky-
syntään tulevia muutoksia”, Lauslahti kertoo.

Suomen markkinoilla lääkevalmisteen kannatta-
vuuteen vaikuttaa muun muassa viranomaisen hy-
väksymä enimmäistukkuhintataso. Miksi hintataso 
on määritelty niin, että se voi vaikeuttaa lääkkeiden 
saantia?

”Suomessa yhteiskunnan lääkekuluja kontrolloi-
daan tiukasti. Lääkkeiden hintalautakunta, 
Hila määrittää tukkuhinnat ja Kela-korvauksen mää-
rän. Lääkkeiden hintasäätely pitää kustannukset koh-
tuullisina, mutta samalla tulisi huolehtia, että yritys-
ten kiinnostus toimia Suomen markkinoilla säilyy. 
Säästöt voivat jopa pahentaa tilannetta.”  
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Voiko mikä vain lääke loppua vai onko 
kyse tietyistä lääkkeistä? Nyt häiriö-
listalla on ollut etenkin hermostoon 
vaikuttavia lääkkeitä ja sekä sydän- ja 
verisuonisairauksien lääkkeitä. 

”Mikä tahansa lääkevalmiste voi kärsiä 
saatavuushäiriöstä, koska syyt häiriöön 
voivat olla niin moninaiset. Se, että häi-
riöitä on juuri noissa lääkkeissä, voi joh-
tua siitä, että niitä käytetään paljon ympä-
ri maailmaa. ”

”Tosin uusissa, innovatiivisissa lääk-
keissä, joilla on vielä voimassa 20 vuo-
den patenttisuoja, saatavuushäiriöitä on 
vähemmän. Koska lääkkeellä ei ole rin-
nakkaistuotetta, sen kysyntä on arvioi-
tavissa. Valmistajalla on myös iso vastuu 
uuden tuotteen saatavuudesta. Patentin 
jälkeisissä, geneerisissä lääkkeissä kilpai-

lu on kovaa, kysyntää vaikeampi ennus-
taa ja siten saatavuushäiriöitäkin enem-
män.”

Jatkaako saatavuushäiriöiden  
määrä kasvuaan?
”Nykyinen kehitys pitäisi saada taltutet-
tua, mutta se vaatii yhteistyötä ja keskus-
telua kansallisesti ja kansainvälisesti. Sau-
maton tiedonkulku viranomaisten, lääke-
teollisuuden, apteekkien ja kaikkien alan 
toimijoiden kesken on ensiarvoisen tärke-
ää. Kansainvälisellä tasolla olisi löydettävä 
kannustimia, joilla voidaan parantaa saa-
tavuutta.”

Apteekkariliitto teetti Taloustutkimuk-
sella vuonna 2018 tutkimuksen, jonka 
mukaan suomalainen potilas saa tar-

vitsemansa reseptilääkkeen aptee-
kista välittömästi mukaansa yli 98 %:n 
varmuudella ja vuorokauden sisällä 
lähes aina (99,6 %). Miksi saatavuus on 
näin hyvä häiriöistä huolimatta? 

”Apteekit tekevät hyvää työtä vaihtoehtoi-
sen lääkkeen löytämisessä, myös yhteis-
työssä toisten apteekkien tai sairaala-ap-
teekkien kanssa. Myös velvoitevarastointi 
auttaa. Silloin kun lääkettä ei saa apteekis-
ta heti, kyseessä on yleensä kallis tai harvi-
nainen lääke, jota ei löydy apteekin varas-
tosta, mutta se on yleensä saatavilla lääke-
tukusta. Neljäsosassa tapauksista on kyse 
saatavuushäiriöstä.”

Mitä apteekin asiakas voi itse tehdä 
oman lääkehoitonsa varmistamiseksi?
”Lääke kannattaa hakea apteekista hyvissä 
ajoin ennen sen loppumista − ei vasta sinä 
päivänä, kun lääke loppuu”, Lauslahti ke-
hottaa. Pitää kuitenkin muistaa, että Ke-
lan korvaussäännökset määräävät tarkas-
ti sen, milloin seuraavan lääkepakkauksen 
saa apteekista sairausvakuutuksen korvaa-
mana. b

”Suomi on pieni markkina, joka on riippuvainen 
tuontilääkkeistä.”

Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja  
Sanna Lauslahti
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Testattua
Avène Cicalfate -käsivoide  

& Bethover Focus Pore -vitamiinijuoma
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Avène Cicalfate -käsivoide
Olen töissä keittiössä ja pesen käsiäni 
usein. Käytin voidetta päivisin töissä 
ja iltaisin kotona. Tuote oli riittoisaa ja 
tykkäsin sen neutraalista tuoksusta. 
Vaikka voide oli tuhtia, se imeytyi super-
nopeasti. Tuote jätti iholle kalvomaisen 
pinnan, joten se toimii varmasti hyvin 
myös halkeilevalle iholle. Hyvän kokoinen 
pakkaus, mutta ulkonäkö ei houkuttele. 
Käytän tätä jatkossakin. 5p

Bethover Focus Pore -juoma
Tämä oli ensimmäinen porevitamiini-kokemukseni ikinä! Porejuo-
massa oli mieto ja hento appelsiinin maku, hieman esanssinen. Väri 
tosin muistutti enemmän porkkanamehua kuin appelsiinia. Helposti 
juotavaa, kivasti poreilevaa, ei liian happoista. Vitamiinien ottaminen 
tabletteina on kuitenkin helpompaa. Luulen, että kiireisinä aamuina 
porejuoma jäisi juomatta. 4p

Avène Cicalfate -käsivoide
Pesen käteni 5−6 kertaa työvuoron aika-
na ja harrastuksissani kädet likaantuvat 
öljyistä ja maaleista. Käsivoiteita en ole 
käyttänyt, koska käsien iho on kestänyt 
hyvin ja olen vierastanut niiden tuoksuja. 
Avène oli iloinen yllätys, pidin melko 
neutraalista tuoksusta ja vaatimattomas-
ta pakkauksesta. Voiteen imeytyminen 
teki suuren vaikutuksen: iho imaisee sen 
lähes hetkessä. 4p

Bethover Focus Pore -juoma
Juon aamuisin lasillisen tuoremehua, joten porejuoma istui hyvin ru-
tiineihini. Maku oli raikas, ei varsinaisesti herkullinen, mutta tarpeek-
si. Tabletin poreilu lasissa antaa vitamiinille pienen elämyksellisen 
ja energisoivan lisän. En ole aiemmin käyttänyt B-vitamiinia, mutta 
voisin ottaa tavaksi, sillä olen lukenut B-vitamiinilisän hyödyistä. 
Pakkauksen korkki oli helppo avata ja sulkea. 5p

Avène Cicalfate -käsivoide
Voiteessa oli miellyttävän neutraali 
tuoksu. Rasva tuntui aluksi tahmaiselta, 
mutta se kuivui tosi nopeasti ja jätti ihoon 
samettisen tunnun. Rutikuivalla iholla 
tuntui aluksi pientä kirvelyä, mutta se ta-
saantui nopeasti, kun rasvaa oli käyttänyt 
jo muutaman kerran. Omat käteni eivät 
olleet tarpeeksi kuivat tälle käsirasvalle, 
mutta kaverilleni se toimi hyvin. 3p

Bethover Focus Pore -juoma
Tämä tuote tuli kuin tilauksesta: Olen aloittanut kasvissyönnin, enkä 
saa lihasta enää B-vitamiineja. Niiden lisäksi poretabletista löytyy 
myös liuta muita vitamiineja, mikä on aina plussaa. Raikas appelsiinin 
makuinen juoma, jolla voi korvata aamupalalla tuoremehun! Tabletti 
liukeni hieman hitaammin kuin oletin, mutta se vaatii vain aamurutiini-
en suunnittelua. Värikäs ja pirteä pakkaus. 4p

Avène Cicalfate -käsivoide
Tämä eroaa muista käyttämistäni käsi-
voiteista siinä, että kädet tuntuvat ras-
vauksen jälkeen jännän silkkisiltä. Voide 
imeytyy ihoon välittömästi. Iho vaikut-
taa kuivalta, vaikka ei sitä ole. Voiteen 
hieman erikoinen ominaishaju hälvenee 
heti rasvauksen yhteydessä eikä käsiin 
jää tuoksua. Se on helpotus silloin, kun 
olen tekemisissä allergikkojen kanssa, jotka 
eivät siedä voimakkaita tuoksuja. 4p

Bethover Focus Pore -juoma

En tavallisesti käytä lainkaan vitamiinilisiä. Siksi yllätyinkin positiivi-
sesti, miten helppoa poretabletin lisääminen ruokavalioon olikaan. 
Nautin vitamiinilisän aina aamiaisen yhteydessä ja huomasin, että ap-
pelsiininmakuinen porejuoma kävi ihan mehusta. Maku ja haju ovat 
mietoja, eivät pistäviä tai keinotekoisia. Suuhun ei jäänyt jälkimakua. 
1p

Bethover Focus Pore poretabletit Avène Cicalfate Hand Cream

Lotta, 20, 
 opiskelija

Jonas, 53,  
hoitoalalla

Heidi, 34,  
kylmäkkö

Helen, 58,  
toimittaja

KÄSIVOIDE ERITTÄIN kuiville, halkeileville, karheille 
ja ihoärsytyksestä kärsiville käsille. Ravitseva ja täy-
teläinen voide sopii erinomaisesti myös työpäivän 
aikana käytettäväksi, sillä se imeytyy erittäin nope-
asti ja muodostaa iholle läpinäkyvän suojakalvon. 
Hajusteeton kosmeettinen valmiste.

B-VITAMIINEJA, C-VITAMIINIA  ja E-vitamiinia sisältävä 
yhdistelmävalmiste vireyteen, jaksamiseen ja ajattelun 
tueksi sekä vitamiinien päivittäisen saannin turvaami-
seen. 1 poretabletti päivässä aikuisille arjen haasteisiin. 
Kaksi raikasta makua: appelsiini ja karpalo. Ravintolisä, 
joka sopii myös vegaaneille.
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Jatkuvasta pahanhajuisesta hengi-
tyksestä kärsii arviolta noin 10−50 
prosenttia suomalaisista. Haaruk-
ka on laaja, sillä tarkkaa määrää 
on vaikea mitata. Useimmilla pa-

hanhajuinen hengitys on vain väliaikaista 
ja liittyy esimerkiksi lyhytaikaiseen sairau-
teen tai pahanhajuista hengitystä aiheutta-
van ruoka-aineen nauttimiseen. 

On arvioitu, että halitoosi on kolman-
neksi yleisin suun vaiva parodontiitin eli 
hampaiden kiinnityskudoksen tulehduk-
sen ja hampaiden reikiintymisen jälkeen. 
Siinä sukupuolten välillä ei ole eroja, vaan 
naisten ja miesten henki tuoksahtaa yhtä-
läisesti. 

Eristää sosiaalisesti 
Halitoosin diagnoosia vaikeuttaa usein se, 
että siitä kärsivä henkilö ei itse sitä havait-
se. Omaan pahanhajuiseen hengitykseen 
tottuu ja turtuu nopeasti. Läheisten taas 
voi olla vaikea huomauttaa siitä, sillä vai-
va synnyttää helposti häpeää ja nolostu-
mista. 

Halitoosista voi tulla myös sosiaali-
nen ongelma. Siitä kärsivä voi alkaa vält-
tää sosiaalisia tilanteita, koska hän voi pe-
lätä muiden kiinnittävän huomiota pahan-
hajuiseen hengitykseen. Pidemmän päälle 
halitoosista voi muodostua sosiaalisesti ja 
psykologisesti raskas taakka, joka voi joh-
taa sosiaaliseen eristäytymiseen. 

Syy piilee suussa
Halitoosin kanssa ei saisi jäädä yksin. On 
tärkeää selvittää sen syy ja saada vaivaan 
tarvittava hoito. Pahanhajuinen hengitys 
voi johtua monesta hyvinkin erilaisesta 
syystä. 

Halitoosi voi olla fysiologista. Silloin se 
usein johtuu siitä, mitä on syönyt tai naut-
tinut. Pahaa hajua aiheuttavat esimerkik-

si tupakka, alkoholi, sipulit ja kaalikasvit. 
Lääkeaineista muun muassa isosorbididi-
nitraatti (sydänlääke) ja disulfiraami (an-
tabus), voivat myös aiheuttaa pahanha-
juista hengitystä. 

Toinen fysiologisen halitoosin syy voi 
olla puutteellinen syljeneritys yön aika-
na. Hengitys haisee pahalle aamulla heti 
heräämisen jälkeen ja siitä nimitys aamu-
halitoosi. Suun kuivuminen ylipäätään voi 
aiheuttaa pahanhajuista hengitystä, joten 
juomalla riittävästi vettä tai käyttämällä 
syljeneritystä lisääviä valmisteita voi vä-
hentää halitoosin riskiä. 

Tavallisimmin pidempiaikaisen hali-
toosin syy löytyy suuontelosta ja erityises-
ti kielestä – ei ruuansulatuskanavasta, ku-
ten monesti ajatellaan. Tällöin puhutaan 
intraoraalisesta eli suun sisäisestä halitoo-
sista. Kielen papillit eli kielinystyt kerää-
vät helposti ruuantähteitä ja bakteereita, 
jotka yhdessä suun normaalien bakteeri-
en kanssa saattavat tuottaa pahanhajuisia, 
haihtuvia kaasuja, kuten rikkivetyä ja me-
tyylimerkaptaania. 

Halitoosi voi usein myös olla seuraus-
ta parodontiitista tai ientulehduksesta – 
jopa 80 prosenttia parodontiittipotilaista 
kärsii pahanhajuisesta hengityksestä. Ha-
litoosia lisäävät myös hampaiden reikiin-

Marimiina Pykälistö  Kuva Shutterstock

HAISKAHTAAKO 
HENKI?

Halitoosi eli pahanhajuinen hengitys on 
kiusallinen ja yleinen vaiva. Huolellinen 
kotihoito ja tarvittaessa lääkärissä käynti 
auttavat löytämään syyn ja pitämään 
halitoosin loitolla.

tyminen, hiivainfektiot, hammas-
proteesien peitteet ja nielurisaki-
vet eli proput. 

Joka kymmenes syy  
suun ulkopuolella
Noin 10 prosentissa halitoosita-
pauksista vaivan syy on muualla 
kuin suuontelossa. Tällaisen ex-
traoraalisen eli suun ulkopuoli-
sen halitoosin aiheuttaja on usein 
joko hengitysteissä tai refluksi-
taudissa. Extraoraalisen halitoosin 
tunnistaa siitä, että pahanhajuinen 
hengitys on haistettavissa myös ne-
nän kautta hengitettäessä. 

Olipa kysymys suun sisäisestä tai ul-
koisesta halitoosista, syy on selvitettä-
vä, sillä taustalta voi löytyä esimerkiksi 
nielun, nenäkäytävän tai poskionteloiden 
tulehdus ja lapsilla kitarisat. Nämä tosin 
ovat harvinaisempia halitoosin aiheutta-
jia. 

Suhteellisen yleinen halitoosin muo-
to on myös niin sanottu pseudohalitoo-
si. Pseudohalitoosista kärsivä kuvittelee 
henkensä haisevan, vaikkei näin todelli-
suudessa ole. Sitä voi olla haasteellista 
hoitaa ja siihen tarvitaan usein avuksi psy-
kologista tukea. 
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HAISKAHTAAKO 
HENKI?

Pieni osa halitoositapauksista on 
myös sellaisia, joiden syy ei koskaan 
selviä. 

Kotihoidolla pärjää pitkälle
Pahanhajuista hengitystä hoidetaan 
lähtökohtaisesti kotikonstein. Tär-
keintä on riittävä suuhygienia ja ham-
paiden säännöllinen pesu, mieluiten 
tehokkaasti puhdistavalla sähköham-
masharjalla. Hampaat, ikenet ja myös 
kieli pestään kahdesti päivässä. Ham-
masvälit tulee puhdistaa joko ham-
masväliharjalla tai hammaslangalla. 
Myös hammasproteesien huolellinen 
puhdistus on erittäin tärkeää. 

Alkoholittomat suuvedet raikas-
tavat hengitystä, ja toisaalta pastillit, 
purukumit ja apteekista saatava ”te-
kosylki” lievittävät halitoosia lisää-
mällä syljeneritystä. Luonnollises-
ti pahaa hajua aiheuttavien ruoka- ja 
nautintoaineiden käyttöä tulisi vält-
tää. Liiallisen proteiinin välttäminen 
voi myös auttaa, sillä pahanhajuiseen 
hengitykseen tarvitaan proteiineista 
saatavia rikkiyhdisteitä.

Jos kotihoito ei tuota tulosta, on 
syytä mennä lääkäriin. Ensimmäise-
nä kannattaa suunnata hammaslää-
käriin, joka tutkii suuontelon ja kie-
len sekä tarkistaa, ettei pahanhajui-
nen hengitys johdu ientulehduksesta, 
hammaskivestä tai huonokuntoisista 
paikoista. Hammaslääkäri osaa myös 
ohjeistaa oikeanlaiseen kotihoitoon 
ja tarvittaessa halitoosia ehkäisevien 
suunhoitotuotteiden käyttöön. 

Jos syy ei löydy suusta, kannattaa 
varata aika lääkärille. Lääkäri – eten-
kin korva-, nenä- ja kurkkutautien eri-
koislääkäri – voi suuontelon lisäksi 
tutkia nenän ja nielun rakenteen,  
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Halitoosin  
kotihoito

HANKI ITSELLESI sähköhammasharja, 
joka puhdistaa hampaat ja ienrajat tutki-
tusti monin verroin paremmin kuin taval-
linen hammasharja. Sähköhammasharja 
on myös hellävarainen, joten se vähentää 
riskiä hammaskaulojen paljastumiseen.  
HARJAA HAMPAITA fluorihammastah-
nalla kahden minuutin ajan vähintään 
kahdesti päivässä. Muista harjata myös 
ienrajat. 
PUHDISTA HAMMASVÄLIT joka päivä 
hammaslangan, -tikun tai hammasvälihar-
jan avulla.
TARKISTA MYÖS kielen peitteisyys ja 
puhdista kieli tarvittaessa joko hammas-
harjalla tai erityisellä kielenpuhdistajalla 
päivittäin.
KÄYTÄ TARVITTAESSA ja kuuriluontoi-
sesti alkoholittomia suuvesiä. Suuvettä 
purskutellaan minuutin ajan kahdesti 
päivässä hampaiden pesun jälkeen. Älä 
syö tai juo heti purskuttelun jälkeen. 
MUISTA PUHDISTAA myös hammaspro-
teesi huolella kahdesti päivässä ja säilytä 
se yön ajan puhdistettuna ja kuivana 
ilmavassa rasiassa. Huuhdo proteesi aina 
ennen suuhun laittamista. Myös osapro-
teesi tulee puhdistaa huolella. 
HAMMASPROTEESI PITÄÄ liottaa kerran 
viikossa proteesin puhdistukseen tarkoi-
tetussa liuoksessa vähintään tunnin ajan, 
mieluiten yön yli.
VÄLTÄ PAHANHAJUISTA hengitystä aihe-
uttavia ruoka- ja nautintoaineita.
PURUKUMIT, PASTILLIT, riittävä ve-
denjuonti ja kuivan suun kostutukseen 
tarkoitetut valmisteet lisäävät syljen 
eritystä ja vähentävät siten pahanhajuista 
hengitystä.
KÄY SÄÄNNÖLLISESTI hammaslääkärillä 
hampaiden puhdistuksessa ja hammaski-
ven poistossa. 

Jos halitoosi jatkuu pitkään, eivätkä ko-
tikonstit auta, on syytä mennä lääkäriin.

sekä niiden mahdolliset tulehdukset ja 
muut sairaudet. Tarvittaessa lääkäri var-
mistaa myös, ettei pahanhajuisen hengi-
tyksen syy ole keuhkoputkissa tai mahas-
sa. b

 

Lähteet: Potilaanlääkärilehti, Hammaslääkäri-
liitto ja Terveyskirjasto

XEROSTOM-TUOTTEET RAUHOITTAVAT 
kudoksia ja ehkäisevät suun kuivumisesta 
aiheutuvaa reikiintymistä ja bakteeripla-
kin muodostusta puhdistamalla suuta ja 
hampaita. Pieni pastillipakkaus on helppo 
pitää mukana. Käyttö: Imeskele 1 pastilli 3–4 
kertaa päivässä, kun suu tuntuu kuivalta. 
Kätevä pieni suusuihke, jossa yli 200 annosta. 
Käyttö: 1-2 suihkausta suuhun tarvittaessa. 
Voidaan käyttää niin usein kuin tarpeellista. 
Pastillit ovat CE-merkittyjä terveydenhuollon 
tuotteita ja suusuihke on elintarvike. 

 > Xerostom pastillit 30 kpl 
ja suusuihke 15 ml

Eri syistä johtuvan yskän lyhytaikaiseen oireenmukaiseen 
hoitoon aikuisille ja yli 4-vuotiaille. Vaikuttava aine kokillaanauute. 

Ei raskaana oleville tai imettäville naisille. 
Tutustu pakkausselosteeseen. Lisätietoja: Takeda Oy, www.takeda.fi
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PARODONTAX HAMMASTAHNAN ainutlaa-
tuinen koostumus auttaa estämään plakin 
muodostumista ja tehostamaan sen poista-
mista. Se sisältää 67 % natriumbikarbonaattia 
ja on 4 kertaa tehokkaampi torjumaan syyn 
vertavuotaville ikenille tavalliseen hammas-
tahnaan verrattuna, kun sitä käytetään 2 
kertaa päivässä ammattilaisen tekemän ham-
maspuhdistuksen jälkeen. Suuhun jää erittäin 
puhdas ja raikas tunne.  Makuina Extra Fresh 
ja Ultra Clean. CE-merkittyjä terveydenhuol-
lon tuotteita.

 > Parodontax hammastahna 75 ml

 KÄTEVÄT JA tehokkaat har-
jatikut puhdistavat kapeatkin 
hammasvälit tehokkaammin 
kuin perinteinen hammaslan-
ka. Kaareva muotoilu helpot-
taa harjan pääsyä hankaliin 
hammasväleihin. Ei vahin-
goita ikeniä ja turvallinen 
käyttää. Kolme eri kokoa. 

CE-merkittyjä terveydenhuollon tarvikkeita. 
 > Gum Soft-Picks Advanced harjatikut  

30 kpl

3 X  H A L I TO O S I N  E STO O N
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ILMOITUS

J okaisella on joskus kova vatsa – toisilla tilapäisesti ohi-
mennen ja toisilla eri syistä johtuen pitkään jatkuvana 
riesana. Mikä kovettaa vatsan ja tekee ulostamisesta vai-

keaa? Mahdollisia syitä on lukuisia, monet arkisista elintavois-
ta riippuvia ja siis myös helposti korjattavissa. Länsimainen 
ruokavalio on kokenut suuren muutoksen 50 vuoden aikana, 
ja suolen toiminnalle tärkeiden kuitujen saanti on vähentynyt 
merkittävästi. Tilalle ovat tulleet pitkälle prosessoidut valmis-
ruuat ja nekin arjen kiireessä nopeasti hotkaistuina. 

Onko arki jatkuvaa hosumista aamusta iltaan? Ateriat jäävät 
välistä ja pahin nälkä tyydytetään suklaapatukalla tai jollakin 
muulla käteen sattuvalla herkulla. Edellisestä juomisestakin on 
jo monta tuntia ja päätä kivistää. Riittävä nesteen nauttiminen 
tasaisesti pitkin päivää on vatsan normaalin toiminnan kannal-
ta ensiarvoisen tärkeää. Jos juominen unohtuu, elimistö kerää 
kaiken mahdollisen nesteen talteen myös suolen sisällöstä ja 
seurauksena on kova vatsa. Yleisen jaksamisen kannalta pienet 
ateriat 3–4 tunnin välein ovat elimistön kannalta parhaimmat, 
ja tällöin myös suolen toiminta säilyy tasaisena koko ajan.

Yhdeksän vinkkiä  
sujuvaan vatsan toimintaan

1. Juo runsaasti ja tasaisesti nestettä 
päivän aikana. Käytä juomapulloa 

apuna, jotta saat käsityksen tarvittavasta 
määrästä paremmin. Kaikki muutkin 
elimistön toiminnat tarvitsevat nestettä,  
ei vain suolen toiminta. 

2. Syö riittävästi kuituja, jotta suolen 
toiminnan vaatimaa massaa on 

jatkuvasti tarjolla ja syöty ruoka kulkee 
suoliston läpi reippaasti. 

3. Syö runsaasti vihanneksia ja 
hedelmiä. Ne sisältävät kuitujen 

lisäksi myös tärkeitä vitamiineja ja muita 
ravintoaineita. 

4. Liiku riittävästi, jotta myös suolesi 
sileä lihaksisto säilyy aktiivisena ja 

suoli tyhjenee aktiivisesti. 

5. Kunnioita elimistösi viestiä vessa
tarpeesta. Älä lykkää ulostamista 

tarpeettomasti, sillä se voi johtaa helposti 
ulosteen kuivumiseen ja siis kovaan vatsaan. 

6. Helpota suolen tyhjenemistä istu
malla pöntöllä hiukan etukenossa ja 

nostamalla jalat matalan korokkeen päälle. 
Kiireetön vessakäynti toimii parhaiten. 

7. Vähennä stressiä ja päätöntä 
ryntäilyä aamusta iltaan.  

Säännöllinen ja rauhallinen päivärytmi hellii 
myös suolta. 

8. Monet lääkkeet voivat kovettaa 
vatsan. Kysy neuvoa apteekista tai 

lääkäriltä, jos lääkkeen käyttöön liittyy 
vatsan kovettuminen. 

9. Raskauden viimeisellä kolmanneksel
la kova vatsa on tavallinen ongelma. 

Kasvava sikiö ja raskaushormonit hidastavat 
suolen liikkeitä ja vatsa kovettuu. Tilantee
seen kannattaa varautua ajoissa ja pyrkiä 
estämään ongelman syntyminen. 

HUSK® Tasapainoa vatsalle  
– kaksitehoinen vaikutus
Ravintolisän sisältämä psylliumkuitu imee jopa 40 kertaa oman 
painonsa verran nestettä, muodostaen geelimäisen massan.  
Psylliumin sisältämät ravintokuidut eivät hajoa vatsassa, vaan pääsevät 
turvonneina paksusuoleen asti lisäten ulostemassan tilavuutta.  
Massan lisääntyminen stimuloi suolen normaalia toimintaa. 
Ravintolisästä on kaksi erilaista koostumusta: pelkkä psyllium
siemenkuorivalmiste tai valmiste, johon on lisätty maitohappo
bakteereita kuitujen lisäksi. Apteekin ammattitaitoinen henkilökunta 
osaa suositella sinulle parhaiten sopivan valmistemuodon. 

Helpotusta  
kovaan vatsaan

Markkinoija Orkla Care Oy. Lisätietoja www.tasapainoavatsalle.fi

Psylliuminsiemenkuoret edistävät normaalia ruoansulatusta ja suoliston  
normaalia toimintaa. Ne myös auttavat säännöllistämään suoliston toimintaa.
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PANADOL FORTE 1 g tabletti, kalvopäällysteinen
Sisältää parasetamolia.Aikuisten särky- ja kuumetilojen oireenmukaiseen 
hoitoon. Annostus aikuisille on 1/2–1 tablettia 4–6 tunnin välein korkeintaan 
3 kertaa vuoro kaudessa. Ei lapsille. Ilman lääkärin määräystä jatkuvaan 
käyttöön korkeintaan 3 päivän ajan. Suositeltuja annoksia ei saa ylittää. 
Tabletteja ei saa ottaa useammin kuin 4 tunnin välein. Älä käytä Panadol 
Forte -valmistetta, jos olet allerginen parasetamolille tai muulle tabletin ai-
neelle. Käytä varoen, sillä liiallinen käyttö aiheuttaa haittaa maksalle. Muita 
parasetamolia sisältäviä valmisteita tai muita särkylääkkeitä ei saa käyttää 
samanaikaisesti. Panadol Fortea voi käyttää raskauden ja imetyksen aikana. 
Sinun tulisi käyttää mahdollisimman pientä annosta, joka vähentää kipua ja 
/ tai kuumetta ja käyttää sitä mahdollisimman lyhyen aikaa. Itsehoitolääke. 
Lue pakkausseloste. Pakkauskoko 15 kpl. Valmisteyhteenvetolyhennelmä 
1.12.2018. Perus tuu 6.3.2018 päivättyyn valmisteyhteenvetoon.

PANADOL HOT 500 mg/annos jauhe oraaliliuosta varten
Sisältää parasetamolia. Kuume ja särkytilat vilustumissairauksien yhteydes-
sä, influ enssa, päänsärky ja lihassärky. Aikui sille (yli 18 v.) 1–2 annospussia 
4–6 tunnin välein korkeintaan 3 kertaa päivässä. Annosvälin tulee olla vä-
hintään 4 tuntia. Ei suositella alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Annostelu-
ohjetta ei saa ylittää. Annospussin sisältö liuotetaan lämpimään veteen. Älä 
käytä Panadol Hotia, jos sinulla on fenyyliketonuria, tai jos olet allerginen 
parasetamolille tai valmisteen apuaineille. Käytä varoen, sillä liiallinen käyttö 
aiheuttaa haittaa maksalle. Muita parasetamolia sisältäviä valmisteita tai 
muita särkylääkkeitä ei saa käyttää samanaikaisesti. Valmistetta voi käyttää 
raskauden ja imetyksen aikana. Sinun tulisi käyttää mahdollisimman pientä 
annosta, joka vähentää kipua ja/tai kuumetta ja käyttää sitä mahdollisimman 
lyhyen aikaa. Itsehoitolääke. Lue pakkausseloste. Pakkauskoko 12 annos- 
pussia. Valmisteyhteenvetolyhennelmä 27.4.2018. Perustuu 8.10.2019 
päivättyyn valmisteyhteenvetoon.

Panadol ja Otrivin

HELPOTUSTA 
FLUNSSAAN!

OTRIVIN
Otrivin (ksylometatsoliini) nenäsumutteet nenän tukkoisuuden lievittämiseen 
nuhassa ja poskiontelotulehduksessa. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille tarvittaessa 
korkeintaan 3 kertaa päivässä enintään 10 päivän ajan. Jos olet yliherkkä jolle-
kin valmisteen sisältämistä aineista, jos sinulla on karstanuhaa, atrofinen nuha 
tai ahdaskulmaglaukooma tai jos sinulle on äskettäin tehty jokin nenä-nielu-
alueen leikkaus, älä käytä Otrivinia. Keskustele valmisteen käytöstä lääkärin 
kanssa tai kysy neuvoa apteekista, jos käytät muita lääkkeitä tai jos sinulla on 
jokin pitkäaikaissairaus. Ei tule käyttää raskauden aikana. Imetysaikana lääkä-
rin ohjeen mukaan. Päänsärkyä, nenän kuivumista, poltteluntunnetta nenässä 
tai pahoinvointia voi esiintyä haittavaikutuksina. Raportoi epäillyt haittavaiku-
tukset Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle (www.fimea.fi). Lue huo-
lella pakkausseloste. Valmisteyhteenvetojen lyhennelmä 5.6.2019. Perustuu 
13.2.2019 päivättyihin valmiste yhteenvetoihin.

Lisätiedot: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Finland Oy, Piispansilta 9 A, 
02231 Espoo, puh: 080 077 40 80, s-posti: scanda.consumer-relations@gsk.com. 
Tavaramerkit ovat GSK-konsernin omistamia tai sille lisensoituja. ©2019 GSK- 
konserni tai lisenssinhaltija. 10/2019, CHFIN/CHMULBRA/0015/19 
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Kysy farmaseutilta

KYSYMYS:  Olen kokeillut useita silmä-
tippoja kuiviin silmiini, ja nyt kuulin 
uusista all-in-one tipoista. Kenelle 
sellaiset silmätipat ovat?

KYSYMYS: Puhun työkseni paljon ja 
etenkin talvella kurkku on karhea ja 
kuiva ärsytysyskä kiusaa juuri silloin, 
kun ei saisi. Onko apteekissa mitään 
lääkettä tähän ärsyttävään vaivaan?

KYSYMYS:  Joudun pesemään käsiäni 
usein työni takia ja kädet rohtuvat 
joskus haavoille asti. Millainen käsivoi-
de olisi hyvä, kun käsineitä en pysty 
käyttämään?

Kuivat silmät ovat erittäin yleinen vaiva, 
jonka taustalla voi olla kyynelerityksen 
väheneminen varsinkin iän tai hormonaa-
listen muutosten myötä. Kuivia silmiä voi 
hoitaa kosteuttavilla silmätipoilla, mutta 
joskus oireet voivat olla niin hankalat, että 
pelkkä kosteutus ei riitä, vaan tarvitaan 
lipidejä eli rasva-aineita vahvistamaan 
kyynelkalvoa. Lipidien avulla myös kos-
teuden haihtuminen silmän pinnalta estyy. 
Tähän tarkoitukseen löytyy nykyään niin 
sanottuja all-in-one -tippoja, joissa on 
sekä kosteuttavia ainesosia, että lipidejä. 
Apteekkien valikoimissa on useita eri-
merkkisiä tippoja, joista usein kokeilemalla 
löytyy itselle toimivin.

Lämmityskausi ja kuiva pakkasilma kuivatta-
vat limakalvoja. Kurkun karheuteen, kuti-
naan, ärsytysyskään ja käheyteen jokainen 
varmasti ensimmäisenä apuna hörppää 
toistuvasti vettä. Tämäkään ei aina riitä, vaan 
tarvitaan lisävoitelua tai ääntä avaava apua 
esim. esiintyessä. Jokainen löytää varmasti 
itselleen sopivan tuotteen kokeilemalla. 
Vaihtoehtoina löytyy mm. miedon makuisia 
imeskelytabletteja, pastilleja tai voimak-
kaasti yrteille maistuvat Carmolis-pastillit. 
Hunajapohjaiset suihkevalmisteet lievittävät 
kuivaa yskänärsytystä ja kurkun karheutta 
tehokkaasti ja suihke leviää hyvin nieluun 
asti. Apua saa myös perinteisen mikstuuran 
muodossa, jos se tuntuu itselle parhaiten 
sopivalta valmistemuodolta.

Avène Cicalfate  
käsivoide 
 100 ml  
Tehokkaasti hoitava, 
rauhoittava ja suojaava 
käsivoide, joka sopii 
erinomaisesti erittäin 
kuiville, halkeileville, kar-
heille ja ihoärsytyksestä 
kärsiville käsille.  Peh-
meä ja ravitseva voide 
on helppo levittää ja se imeytyy nopeasti 
muodostaen iholle läpinäkyvän, suojaa-
van kalvon. Voide sopii myös sormenpäi-
den halkeilevalle iholle, pienille haavoille 
ja kuiville kynsinauhoille. Hajusteeton, 
kosmeettinen valmiste.

Farmaseutti suosittelee Farmaseutti suosittelee Farmaseutti suosittelee

Eerika,  
Tikkurilan Ykkösapteekki

Outi, 
Kemijärven Apteekki

Heidi, 
 Kausalan Apteekki

 Oxyal Triple Action 
10 ml
Voitelevat silmätipat, 
jotka vaikuttavat 
kyynelkalvon kaikkiin 
kolmeen kerrokseen 
vakauttavasti. Ihanteel-
linen valmiste erilaisten 
kuivasilmäisyyden 
oireiden, kuten silmien 
väsymisen, rasittumisen, roskantunteen, 
kirvelyn ja/tai kyynelvuodon lievittämiseen. 
Tukevassa pullossa on uusi pumppu, josta 
saa helposti yhden tipan kerrallaan ilman 
hankalaa puristamista. CE-merkitty tervey-
denhuollon laite.

Apteekki FluAcute Yskä  
20 ml 
Helposti suihkeena 
nieluun annosteltava 
APTEEKKI FluAcute Yskä 
hillitsee yskänärsytystä 
sekä lievittää käheyttä ja 
nielun ärtyneisyyttä. Val-
miste sisältää hunajaa. 
Se muodostaa nieluun 
ohuen suojaavan kalvon, 
joka hoitaa ja suojaa 
nielun limakalvoa ja vähentää nieluärsytystä. 
Soveltuu aikuisille ja yli 5-vuotiaille lapsille. 
Avattu pakkaus käytettävä 6 viikon kuluessa. 
CE-merkitty terveydenhuollon tuote.b

Erittäin kuiville ja halkeileville käsille olisi 
hyvä valita tehokkaasti kosteuttava, hoita-
va ja mahdollisesti myös suojaava voide. 
Lisäksi koostumus olisi hyvä olla niin miel-
lyttävä ja nopeasti imeytyvä, että sitä tulisi 
myös käytettyä riittävän usein eikä tarvitsisi 
aina laittaa käsineitä. Hoitavien ja kosteut-
tavien aineiden lisäksi sukralfaattia sisältävä 
hoitovoide sopisi erityisesti sinulle, koska 
se hoitaa pieniä haavoja sekä jättää iholle 
suojakalvon, jonka ansiosta voidetta ei 
tarvitse lisätä ihan jokaisen käsienpesun 
jälkeen
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Koiralla ja ihmisellä on pitkä yh-
teinen historia. Koira on hyvin 
sopeutunut yhteiseloon. Koira 
myös oppii hyvin ja on sopivan 
kokoinen avustamaan ihmistä”, 

opaskoirakouluttaja Pekka Korri Näkö-
vammaisten liiton Opaskoirakoulusta ker-
too. 

Opaskoirakoulu Vantaalla kasvattaa ja 
kouluttaa opaskoiria sokeille ja vaikeas-
ti heikkonäköisille. Suomessa opaskoiri-
en koulutus alkoi vuonna 1940. Tuolloin 
koirat olivat saksanpaimenkoiria. 1960-lu-
vulta lähtien labradorinnoutajien määrä 
opaskoirina alkoi lisääntyä, nykyisin lähes 
kaikki opaskoirat ovat labradorinnoutajia. 
Se on myös maailman suosituin opaskoi-
rarotu, mikä mahdollistaa rodun jalosta-
misen mahdollisimman hyvin tehtävään-
sä sopivaksi.

”Labradorinnoutaja on tarpeeksi suuri 
viemään ihmistä, mutta ei liian suuri mah-
tuakseen bussiin tai kahvilaan. Turkki on 
helppo pitää puhtaana, ja luonteeltaan ro-
tu on ystävällinen, oppivainen ja työteliäs. 
Sillä ei myöskään ole vartiointi- tai suoje-
lutaipumusta”, Korri sanoo.

Opaskoirakoululla on oma jalostusoh-
jelma, jossa kaikki sen kouluttamat opas-
koirat syntyvät. Syntyvillä pennuilla on 
tarkoin valitut vanhemmat, joiden periy-
tyvät ominaisuudet, kuten terveys ja luon-
ne, ovat mahdollisimman sopivat opas-
koiran työhön. 

Pennusta opaskoiraksi

Kun opaskoirapentu syntyy, se kasvaa en-
simmäiset viikot kennelissä. Sinä aikana 
pentua sosiaalistetaan eli sen kanssa käy 
vieraita ihmisiä leikkimässä ja se totutte-
lee uusiin ääniin. Lisäksi koira käy auto-
ajelulla ja leikkii muiden pentujen kanssa. 

Seitsenviikkoisena pentu annetaan va-
paaehtoiseen hoitoperheeseen, jossa se 
asuu noin 1,5-vuotiaaksi. Yhteistyö opas-
koirakoulun kanssa jatkuu kuitenkin tii-
viisti jokaviikkoisella pentukoululla, jossa 
jatketaan sosiaalistamista esimerkiksi to-
tuttautumalla uusiin paikkoihin, vaikkapa 
huvipuistoon tai kauppakeskukseen. 

Pennun luonnetta ja sopivuutta opas-
koiraksi testataan neljän, kahdeksan ja 13 
kuukauden iässä. 

”Varsinainen kahden viikon ammatin-
valintakoe on 1,5 vuoden iässä. Silloin koi-
ralta kysytään, haluaako se tosiaan opas-
koiraksi. Koiran tulee osata käyttäytyä 
tietyissä paikoissa toivotusti ja tehdä yh-
teistyötä ihmisen kanssa”, Korri kertoo.

Koiralle tehdään myös perusteellinen 
terveystarkastus. Siinä kuvataan lonkat, 
kyynärpää ja selkä sekä tutkitaan silmät 
perinnöllisten sairauksien varalta.

Jos koira läpäisee testit, se pääsee noin 
viiden kuukauden koulutukseen, jossa jo-
kaiselle 20 viikolle on tarkoin määrätty 

Katja Tarnanen  Kuvat Shutterstock
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S A A KO  S I L I T TÄ Ä  VA I  E I ?

Kun opaskoira on töissä, sitä ei saa häiritä eli esimerkiksi silittää tai kutsua ilman 
omistajan lupaa. Töissä olevan koiran tunnistaa valjaista − niistä myös koira itse 
tietää olevansa töissä. Kun koira tulee kotiin, siltä riisutaan valjaat, minkä jälkeen 
se on ihan kuin muutkin tavalliset koirat. 

Opaskoirakoulussa opiskelu on tiivistä. 
Valmistuneet koirat auttavat näkövammaisia 
kiinni itsenäiseen elämään. 

”

VETO  
MARS! 

28
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ohjelma. Siksi ajaksi koira muuttaa Opas-
koirakoulun koiratarhaan asumaan ja viet-
tää siellä arkipäivät. 

Koulutus perustuu  
positiiviseen vahvistamiseen
Koulutuksessa koiran päivä alkaa seit-
semän maissa aamupalalla ja jaloittelul-
la. Jokaisella 25 koiralla on oma koulut-
taja, jonka kanssa koira opiskelee päi-
visin. Opaskoiran työ perustuu paljolti 
vakioreitteihin ja opeteltuihin kaavoihin, 
joten koulutus voi olla esimerkiksi totut-
telemista tietynlaiseen ympäristöön, yk-
sinkertaisia hakuja tai tottelevaisuushar-
joituksia. 

”Opaskoiran täytyy oppia sietämään 
häiriöitä, kuten ohi vilistäviä puluja ja ora-
via, löytämään penkkejä, pysäkkejä ja por-
taita sekä väistämään eri asioita. Nykyisin 
ihmiset tuijottavat kävellessä puhelimi-
aan, joten koirien on osattava väistellä ih-
misiäkin ihan eri tavalla”, Korri sanoo.

Koulutus perustuu positiiviseen vah-
vistamiseen. Onnistumisen merkkinä 
kouluttaja käyttää klikkeriä eli naksutinta 
tai reipasta Jes!-huikkausta, joka nopeut-
taa koiran oppimista. Muutama sekunti 
äänen jälkeen koira saa myös pienen ma-
kupalan.

Koulupäivän jälkeen on iltaruoka, min-
kä jälkeen koirat ovatkin yleensä niin väsy-
neitä, että ne vetäytyvät unille. Koska koi-
ra on laumaeläin, se viettää paljon aikaa 
myös toisten koirien kanssa. Koiratarhalla 
on isot juoksutustarhat, joissa 2−5 koiraa 
voi kerralla peuhata keskenään. Harjoitte-
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ibuxin rapid 400 mg kalvopäällysteiset tabletit. Tehokas lääke 
migreenikohtausten hoitoon sekä kivun ja kuumeen lievitykseen. Vaikut-
tava aine ibuprofeeni. Sopii aikuisille ja yli 20 kg painaville, vähintään 
6-vuotiaille lapsille. Neuvottele lääkärin kanssa, jos sairastat maha- tai 
pohjukaissuolihaavaa tai olet raskaana. Vain lyhytaikaiseen käyttöön. 
Pakkauskoot 10 ja 30 tabl. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. 
Perustuu 22.1.2018 päivättyyn valmisteyhteenvetoon. Lisätiedot:
www.laakeohje.fi , infofi nland@tevapharm.com. FI/POTC/19/0012/8/19

Apteekistasi.
Markkinoija: Teva Finland Oy

AAAARRRGH
Se nopeavaikutteinen särkylääke.

Myös migreeniin.Myös migreeniin.

lijat vievät koiria myös kävelylenkeille, joilla koirat saa-
vat rauhassa haistella ympäristöä. Viikonloppuisin koira 
pääsee takaisin hoitoperheeseen lomailemaan. 

”Koirilla on koulutuksessa aika hauskaa, eivätkä ne 
ikävöi hoitoperhettään. Jos koira ikävöisi, koulutus häi-
riintyisi, eikä koira olisi sovelias opaskoiraksi”, Korri ker-
too. 

Ikävöiviäkin koiria on ollut. Niille on löytynyt uusi 
koti tai työ esimerkiksi tutusta hoitoperheestä tai polii-
sin ja tullin huumekoirana − onpa yksi mennyt Hollan-
tiinkin sotaveteraanin tukikoiraksi.

Koulutuksen puolivälissä koiralla on välitarkastus. 
Silloin sen tulee läpäistä tuttu reitti tutun kouluttajan 
kanssa niin, että kouluttajan silmät on peitetty. 

Loppukokeessa koiran on osattava kulkea vieras reitti 
vieraan sokkona kulkevan ihmisen kanssa. Sen on osat-
tava pysähtyä suojatien eteen ja portaiden kohdalle, kier-
tää esteet ja etsiä käyttäjälleen ovet ja penkit.  

Koira saa ensimmäisen työpaikan
Koira tapaa tulevan käyttäjänsä kahden päivän esikurs-
silla. Silloin koiraa etsivä näkövammainen käy kävelyllä 
eri koirien kanssa ja kouluttajat seurailevat, kenestä kah-
desta tulisi sopiva parivaljakko. 

”Toiset koirat ovat rauhallisempia, jotkut vilkkaam-
pia, toiset herkempiä, jotkut itsenäisempiä ja toiset taas 
toimeliaampia. Kun koiralle etsitään käyttäjää, pyritään 
löytämään toisiaan mahdollisimman hyvin täydentävä 
pari”, Korri kertoo.

Ennen koiran luovutusta koira ja käyttäjä käyvät lä-
pi kahden viikon yhteistoimintakurssin. Kurssilla käyttä-
jä harjoittelee koiran kanssa päivisin ja opiskelee iltaisin 
teoriaa koiran kanssa toimimiseen ja sen hyvinvointiin 
liittyen. 

Kurssin jälkeen kouluttaja lähtee koiran mukaan vii-
koksi tai kahdeksi koiran tulevan käyttäjän luo. Koulut-
tajan avulla koira ja näkövammainen opettelevat kulke-
maan käyttäjän elämän tärkeät reitit turvallisesti. 

”Yleensä opetamme myös paikan, metsän tai pellon, 
jossa koira saa vapaana juoksennella. Tarkoituksena on, 
että koira voisi henkisesti ja fyysisesti mahdollisimman 
hyvin”, Korri sanoo.

Kouluttajan työssä Pekka Korri kokee ilon hetkiä kä-
vellessään opaskoiran ja näkövammaisen perässä ja huo-
matessaan, että he eivät enää tarvitse häntä.  

”Silloin he voivat vapaasti liikkua, lähteä kauppaan tai 
vaikka lenkille, eikä tarvitse enää pyytää ketään mukaan. 
Se on ihmisarvoonkin liittyvä asia.”b

Lähteet hypokoira.fi, kennelliitto.fi, invalidiliitto.fi
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3 x koira  
ihmisen apuna

Hypokoira haistaa verensokerin vaihtelut diabeetikon ihon 
tuoksusta ja hengityksestä ja ilmoittaa sen omistajalleen tök-
käämällä kuonollaan. Tarvittaessa koira kiikuttaa omistajalleen 
verensokerimittarin tai sokeripitoista syötävää tai juotavaa. 

Kuulokoira koskettaa huonokuuloista tai kuuroa omista-
jaansa tassullaan tai tönäisee kuonollaan kuullessaan äänen, 
johon omistaja tulisi reagoida ja ohjaa omistajan äänen lähteen 
luo. Tällaisia ääniä voivat olla esimerkiksi puhelin, palohälytin, 
ovikello ja herätyskello. 

Avustajakoira on koulutettu auttamaan fyysisesti vammaista 
tai toimintarajoitteista käyttäjäänsä yksilöllisesti. Se osaa esi-
merkiksi noutaa nimettyjä tavaroita, avata ovia, painaa katkaisi-
joita, avustaa pukemisessa tai kantaa roskapussia. 

Nicotinell_yhdistelmähoito_ilmo_103x297_112019_GR.indd   1 28/11/2019   10.43

Käskyjä, joita  
opaskoira osaa:

Vasen. Oikea. Etsi-
komento, esimerkiksi etsi 
porras, etsi pysäkki. Istu. 
Maahan. Sivulle. Nouda. 

Makaa. Luokse. Yli 
mars. Veto mars

R I ST I KO N  6 / 1 9  R AT K A I S U

VIIME LEHDEN 6/19 arvonnassa 50 euron 
arvoisen lahjakortin voittivat E. Wahlsten ja 
T. Kojola. Onnea voittajille!
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Tutkittua Marimiina Pykälistö  Kuvat Shutterstock

N ature-tiedelehdessä julkaistun 
tutkimuksen mukaan suolisto-
bakteerin tuottama myrkky voi-

si selittää sen, miksi joillekin alkoholis-
teille kehittyy vakava ja useissa tapauk-
sissa kuolemaan johtava maksasairaus 
ja toisille ei. 

Kyseessä on suolistossa tavanomai-
nen bakteeri, Enterococcus faecalis, joka 
kiinnitti tutkijoiden huomion sillä, että 
sitä löytyi jopa 2700-kertaisesti alko-
holiperäisestä maksasairaudesta kär-
sivien suolistosta verrattuna verrok-
kiryhmään. Pelkkä kohonnut baktee-
rimäärä ei kuitenkaan ollut ratkaiseva 
tekijä, vaan kyseisen bakteerin tietty-
jen kantojen tuottama ja soluja tappa-
va myrkky, sytolysiini. 

Tutkijat löysivät kyseistä myrkkyä 
jopa 30 prosentilta heistä, jotka oli-

Suolistolla ja alkoholista  
johtuvalla maksasairaudella yhteys

vat joutuneet sairaalaan alkoholiperäisen 
maksasairauden vuoksi. Näiden henkilöi-
den kuolleisuus oli suurta – 89 % heistä, 
joiden suolistosta löydettiin sytolysiinia, 
kuoli 180 päivän kuluessa sairaalaan jou-
tumisesta. Kuolleisuus verrokkiryhmässä 
oli vajaat 4 prosenttia. 

”Sytolysiini näyttäisi ohjaavan sekä kuol-
leisuutta että maksasairauden vakavuutta”, 
totesi yksi tutkijoista, Kalifornian yliopiston 
gastroenterologi, Bernd Schnabl. 

Ratkaisua myrkyn aiheuttamiin hait-
toihin tutkijat hakivat bakteereita tappa-
vista viruksista, bakteriofageista, sillä nä-
mä osaavat tappaa bakteereita valikoiden. 
Sopiva virus löydettiin viemäristöstä, ja 
hiirikokeiden perusteella tämä puri syto-
lysiinia tuottaviin bakteereihin niin, että 
tutkimushiirien maksa-vauriot ja tuleh-
dusarvot pienenivät. Kokonaan maksan 

toiminnot eivät kuitenkaan palautuneet 
ennalleen. 

Vaikka bakteriofagiterapia ei ole mak-
sasairauksien osalta vielä tätä päivää, tut-
kijat silti uskovat, että lähitulevaisuudessa 
voidaan aloittaa ensimmäiset kliiniset ko-
keet vakavista maksasairauksista kärsivil-
lä ihmisillä. 
Lähde: Helsingin Sanomat 21.11.2019
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Ilmansaasteiden terveysvaikutuksia on 
tutkittu viime aikoina ahkerasti. Huoles-
tuttavia tuloksia on saatu erityisesti sii-

tä, miten ilmansaasteet vaikuttavat lasten 
koulumenestykseen ja älylliseen suoritus-
kykyyn. Tällä voi olla lasten tulevaisuuden 
kannalta jopa ratkaiseva merkitys. 

Yhdysvalloissa, Floridassa tehdyn tut-
kimuksen mukaan lapset, joiden koulu-
luokkaan puhalsi läheiseltä moottoritieltä 
saasteinen tuuli, saivat muita heikompia 
tuloksia matematiikassa ja lukutaidossa. 
Lisäksi he saivat koulutovereitaan useam-
min mainintoja käytöshäiriöistä. Hälyttä-
vintä tässä tutkimuksessa oli se, että il-
mansaasteiden aiheuttamat haitat näytti-
vät jatkuvan altistuksen jälkeenkin.

Myös muissa tutkimuksissa on todettu 
hetkellisen saastealtistuksen aiheuttavan 
kauaskantoisia haittoja. Lontoossa, vuon-

na 1952 kaupunkia useita päiviä synken-
tänyt saastepilvi vaikutti silloin raskaana 
olevien äitien lapsiin. Näiden ura ja koulu-
tus kärsivät suhteessa heihin, joiden äidit 
olivat tuolloin toisaalla ja saattoivat hen-
gittää puhtaampaa ilmaa. 

Ulkoilman saasteiden ohella sisäilman 
saasteilla on todettu olevan samankaltai-
sia vaikutuksia. Nature Sustainability -tie-
delehdessä julkaistun tutkimuksen mu-
kaan erityisesti ahtaissa koululuokissa ja 
toimistoissa sekä huonosti tuuletetuissa 
makuuhuoneissa sisäilman saastepitoi-
suudet ylittivät usein sallitun 1000 ppm-

arvon. Kohonneita saastepitoisuuksia löy-
dettiin myös ilmastoiduista junista ja len-
tokoneista. 

Vaikka sekä ulko- että sisäilmansaas-
teisiin tulee suhtautua vakavasti, voivat 
sisäilman saasteet olla loppupelissä vielä 
ongelmallisempia, sillä ne koskevat ym-
päristöjä, joissa ihmiset viettävät runsaas-
ti aikaa. Pitkäkestoinen altistus on omiaan 
lisäämään muun muassa hengitysteiden 
ongelmia, hapetusstressiä sekä aivojen 
toimintahäiriöitä.  
Lähde: Helsingin Sanomat 21.11.2019 
 ja The Guardian 8.7.2019

Ilmansaasteet  
heikentävät myös  
älyllistä suorituskykyä

-20%
Helmikuun tarjouksena
kaikki MagneCit-tuotteet*

* Tuotevalikoima vaihtelee apteekeittain

Hyvin imeytyvä magnesiumsitraatti + B6

MagneCit

 » Suonenvetoja ja kramppeja vastaan
 » Levollisiin yöuniin
 » Lihasten ja hermoston hyvinvointiin
 » Liikuntaa harrastaville

www.magnecit.com
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Amerikkalais-suomalainen tutkimusryhmä sel-
vitti perinnöllisyyden vaikutusta yhäkin arvoi-
tukselliseen kätkytkuolemaan. Yksi vaikutta-

vista syntymekanismeista saattaa olla mutaatio HAD-
HA-nimisessä geenissä. Mutaatio aiheuttaa sen, että 
mitokondrioista, kehon energialaitoksista, puuttuu yk-
si rasvoja pilkkova proteiini. 

Proteiinin puutos estää rintamaidon normaalin 
aineenvaihdunnan ja aiheuttaa prosessoimattoman 
rasvan kerääntymistä soluihin. Tämä puolestaan vai-
keuttaa sydämen toimintaa ja altistaa rytmihäiriöille. 

Geenipuutos selittää tosin vain yhden kätkytkuo-
lemien taustamekanismin. Muita tunnettuja riskite-
kijöitä ovat muun muassa äidin tupakointi erityisesti 
raskausaikana sekä vauvan vatsallaan nukuttaminen. 

Lähde: Potilaan Lääkärilehti 19.11.2019
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Hilse ja kutiseva päänahka voi olla 
ongelma niilläkin, joilla ei yleensä ole 
ongelmia päänahan kanssa. Kuiva ilma 
ja myssyt kuivattavat päänahkaa.  Kui-
van päänahan pelastus on kosteuttava 
ja hellävarainen shampoo. Jos hilsettä 
on ongelmaksi, valitse hilseshampoo 
ja sen lisäksi hellävarainen shampoo. 

Pieneen hilseen ja kuivuuden hoitoon 
riittää usein pelkästään hellävarai-
nen shampoo. Hieman hapan taikka 
neutraali shampoo ylläpitää ihon 
normaalia tasapainoa, joka vähentää 
mahdollista hiivojen taikka bakteerien 
kasvua päänahassa ja niiden aiheutta-
maa hilseilyä. 

Kosmetologin vinkit

T alvella niin ulkoilma kuin sisäil-
ma ovat huomattavasti kuivem-
pia kuin muina vuodenaikoina, ja 

siksi ihomme on alttiimpi kuivumaan. 
Tarvitsemme talvella tehokkaasti kos-
teuttavia ja hoitavia tuotteita ylläpitä-
mään ihomme hyvää kuntoa.

Talvella luonnostaan kuiva iho kui-
vuu entisestään, kun taas rasvainen 
iho muuttuu helposti pintakuivak-
si. Oikein valittujen hoitotuotteiden 
avulla ihon pintakerros saadaan pidet-
tyä kunnossa talvellakin. Kuiva iho ku-
tisee, hilseilee, kiristää ja saattaa jopa 
kirvellä. Rasvaisen ihon ongelmana on 
usein  ihon pintakuivuus, joka saattaa 
lisätä  ihohuokosten tukkeumia ja näp-
pylöitä iholla. Pintakuiva iho kiristää ja 
supistaa ihohuokosia ja näin ollen tali 
ei pääse pois ihohuokosista. 

Aloita ajoissa jo syksyllä käyttä-
mään hoitavampia tuotteita, kun ul-

koilma viilenee ja sisällä lämmitystä 
lisätään. Etenkin kuiva ja atooppinen 
iho oireilee helposti talvella, kun ihon 
sarveiskerroksessa ei ole riittävästi 
kosteuden haihtumista estäviä rasva-
aineita: keramideja, kolesterolia ja ras-
vahappoja.  

Muista, että koko kehomme iho, 
päästä varpaisiin, reagoi talvella ja vaa-
tii erityistä huolenpitoa.  Paljaana ole-
va kasvojen iho on erityisen altis tal-
ven rasitukselle, kuten myös päänah-
kamme. Talvi näkyy erityisesti ohuilla 
ja herkillä ihoalueilla, kuten silmän-
ympärysalueella ja huulilla. Pienilläkin 
muutoksilla päivittäisessä ihonhoidos-
sa voit selvitä talvesta ilman suurem-
pia ongelmia. Muista siis vaihtaa puh-
distustuotteet hellävaraisempiin, päi-
vitä kosteusvoide täyteläisempään ja 
ota käyttöön ihoa elvyttävät tehohoi-
totuotteet.

Talvi kurittaa  
ihoa ja päänahkaa

Halkeilevat koppurahuulet 
Huulten iho on ohut ja erittäin altis lämpötila-
vaihteluille ja kuivumiselle. Talvella on syytä 
kosteuttaa huulten ihoa, sekä suojata niitä 
pakkaselta ja viimalta. Kun huulet kuivuvat, 
niin moni huomaamattaan nuolee huuliaan. 
Se ei edesauta huulien paranemista, sillä sylki 
sisältää ruuansulatusnetsyymejä, jotka ärsyt-
tävät ohutta ihoa. Myös liiallinen huulirasvojen 
käyttö voi edesauttaa huulten rohtumista. 
Hyvänmakuinen huulirasva voi lisätä tahatonta 
huulten nuolemista. Valitse siis käyttöön rasva, 
joka kosteuttaa, suojaa ja hoitaa.

ROHTUNEIDEN HUULTEN pelastus on kaikille so-
piva huulirasva, joka toimii myös ääriolosuhteissa 
pakkasella, vuoristossa ja merellä. Voide sisältää 
sukralfaattia, joka suojaa huulia ja nopeuttaa 
rohtuneiden huulien paranemista. Kosmeettinen 

valmiste.

 > Avène Cold Cream Lip Balm 4 g

RAUHOITTAVA JA hoitava shampoo ja 
hoitoaine kuivalle ja herkälle hiuspohjal-
le. Kosteuttavat ja vahvistavat hiuksia ja 
hiuspohjaa ja vähentävät hiuspohjan kui-
vuudesta johtuvaa hilseilyä. Käyttämällä 
shampoota ja hoitoainetta yhdessä, saat 
erityisen pehmeät ja kiiltävät hiukset. 
Molemmat tuotteet ovat hajusteettomia. 

Kosmeettisia valmisteita. 

 > ACO Body Special Care Dry Scalp 
Moisturising Shampoo 200 ml

 > ACO Body Special Care Dry Scalp 
Moisturising Conditioner 200 ml

AINUTLAATUINEN SEKOITUS luonnollisia, 
miellyttävän kevyen tuntuisia öljyjä, jotka 
ravitsevat tehokkaasti ja antavat iholle luonnol-
lista hehkua. Voit käyttää aamuin ja illoin joko 
sellaisenaan ennen kasvovoidetta tai sekoita 
kasvovoiteesi joukkoon tuomaan täyteläi-
syyttä. Ei rasvoita ihoa tai jätä sitä kiiltäväksi. 
Miedosti hajustettu ja dermatologisesti testattu 

kosmeettinen valmiste.

 > ACO Renewing Face Oil 30 ml

TÄYTELÄINEN, RAUHOITTAVA ja 
suojaava voide kuivan ja reaktiivisen 
ihon päivittäiseen hoitoon. Täyteläi-
nen voide imeytyy nopeasti ja jättää 
iholle miellyttävän pehmeän tunteen. 
Rhealba®-kauranversouutetta ja 
E-vitamiinia sisältävä voide ehkäi-
see tulehdusta, aktivoi ihon omaa 
immuunijärjestelmää ja suojaa 
vapaiden radikaalien haitallisilta vai-

kutuksilta. Hajusteeton. Kosmeettinen valmiste.

 > A-Derma Rheacalm Rich Soothing 
Cream 40 ml

Päänahan kiusallinen kutina

Niina Nuotio

34
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Våra erbjudanden gäller i januari 2020 eller så länge lagret räcker.  
Tarjoukset voimassa tammikuussa 2020, tai niin kauan kuin tarjouserää riittää.

Physiomer Menthol eller/
tai Hyperton  
nässpray/nenäsuihke 
20 ml
Hyperton spray med havsvatten 
som lindrar en täppt näsa. Finns 
såväl med dofttillsats som utan.
Nenän tukkoisuutta vähentävä 
hypertoninen merivesisuihke 
nenään. Tuoksulla tai ilman.

Fiilus Vahva  
30 kaps. 
Ett starkt mjölksyrebakteri-
epreparat med 10 miljarder 
bakterier av stammen Lactobacillus rhamnosus 
GG.
Vahva maitohappobakteerivalmiste, joka 
sisältää 10 miljardia Lactobacillus rhamnosus GG 
-maito happo-bakteeria kapselissa.

Bepanthen  
Anti-Exem Creme  
50 g
En kortisonfri salva för behandling 
av irriterad och kliande hud. För hela 
familjen.
Kortisoniton voide ärtyneen ja kutisevan 
ihon hoitoon koko perheelle.

Melatoniini Orion 1,9 mg  
100 tabl. eller/tai 
90 depottabl. 
Ett starkare melatoninpreparat 
för en kortare insom- 
ningstid och lugnare  
nattsömn. 
Vahvempi melatoniinivalmiste 
nukahtamisajan lyhentämiseen 
tai levollisempaan yöuneen.

Systane Complete ögondroppar/
silmätipat  
10 ml 
Smörjande ögondroppar för 
torra ögon. Med snabb symptom-
lindring och långvarig effekt. 
Voitelevat silmätipat kaikenlaiseen 
kuivasilmäisyyteen. Nopea oirei-
den lievitys ja pitkäkestoinen teho.

Apteq Fluzinc  
24 tabl. 
En effektkur på tre dagar med zink i 
form av sugtabletter mot de första 
symtomen vid en förkylning.
Kolmen päivän tehokuuri imeskel-
tävää sinkkiä flunssan ensioireiden 
lievitykseen.

Minisun Monivitamiini  
Junior  
200 tabl. eller/tai  
120 st./kpl
Barnens egna välsmakande 
multivitamin- och spårämnes-
preparat för dagligt bruk.
Lasten omat, hyvänmakuiset 
monivitamiini- ja hivenaineval-
misteet päivittäiseen käyttöön.

Calcifit Active,  
Tasty eller/tai Vital 
 120 tabl. eller/tai 
purutabl./tuggtabl.
Unika mineralämnes- och 
vitaminpreparat framtagna speciellt med tanke 
på ben- och muskelhälsan.
Luuston ja lihasten hyvinvointiin suunnitellut, yk-
silölliset kivennäis- ja vitamiinivalmisteet erilaisiin 
tarpeisiin.

Minisun  
Monivitamiini Vahva  
120 tabl. 
Ett starkt och mångsidigt multi-
vitaminpreparat för en aktiv och 
krävande vardag.
Vahva ja monipuolinen monivitamiini-
valmiste aktiiviseen ja kuluttavaan 
elämään.

Multivita  
Omegalive Strong  
100 kaps.
Ett starkt omega-3-fiskoljepre-
parat för dagligt bruk till vuxna. 
Vahva omega-3-kalaöljyvalmiste 
päivittäiseen käyttöön aikuisille.

Avène XeraCalm  
kräm/voide 
400 ml
En vårdande kräm som lugnar 
klåda. För torr eller ytterst torr 
hud i ansiktet och på kroppen.
Kutinaa rauhoittava hoitovoide 
kuivalle tai erittäin kuivalle iholle, 
kasvoille ja vartalolle.

Echinaforce  
droppar/tipat  
50 ml 
Ett traditionellt växtbaserat 
läkemedel för förebyggande och 
stödbehandling av förkylnings-
symtom. Fr.o.m. 12 års ålder.
Perinteinen kasvirohdosvalmiste 
nuhakuumeen ennaltaehkäisyyn 
ja tukihoitoon yli 12-vuotiaille.

ERBJUDANDEN I JANUARI
TAMMIKUUN TARJOUKSET

16,25

11,80

10,70

19,50

(norm. 22,20€)

(norm. 15,70€)

(norm. 12,20€/ 44,58-97,27€/kg)

19,70

17,85

25,00

9,90

(norm. 22,40€/135€ /kg)

(norm. 21,00€/  124,83€/kg) 

(norm. 31,30€/l 62,50€/l

(norm. 12,40€)

15,45

16,25

22,15

7,65

(norm. 26,10€)

(norm. 9,60€/l

TEERIJÄRVEN JA ALAVETELIN APTEEKKIEN

TERJÄRV OCH NEDERVETIL APOTEKENS

(norm. 18,20€)

(norm. 17,30€) 

(norm. 24,40€/  90,28 - 108,33€/kg)
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Våra erbjudanden gäller i februari 2020 eller så länge lagret räcker.  
Tarjoukset voimassa helmikuussa 2020, tai niin kauan kuin tarjouserää riittää. 

Apobase Lotion, Creme  
eller/tai Oily Creme 
 250 ml  eller/tai 250 g  
Bassalvor som håller huden fuktig  
och mjuk. För dagligt bruk. Lämpar  
sig på hela kroppen.  
Kosteuden säilyttävät ja ihoa  
pehmentävät perusvoiteet  
päivittäiseen käyttöön koko vartalolle.

SB12  
munskölj/suuvesi  
500 ml
Unik patenterad sammansättning som 
förebygger obehaglig andedräkt i upp till 12 
timmars tid.   Ainutlaatuinen patentoitu koos-
tumus, joka estää pahanhajuista hengitystä 
jopa 12 tunnin ajan.

Melarest Extra  
Vahva 1,9 mg  
90 eller/tai 100 tabl. 
Starka melatoninpreparat 
för en kortare insomningstid 
och längre sömn. Vahvat me-
latoniinivalmisteet nukahtamisajan 
lyhentämiseen tai unen pidentämiseen.

Thealoz Duo  
ögondroppar/silmätipat  
10 ml 
Unika återfuktande ögondroppar med 
trehalos som binder fukt och ger skydd 
samt hyaluronsyra som smörjer ögonen. 
Ainutlaatuinen, kosteutta sitovaa ja suojaavaa 
trehaloosia sekä voitelevaa hyaluronihappoa 
sisältävä kostutustippa.

Nesteytys ratiopharm  
10 brustabl./poretabl.  
En dryck för korrigering av vätske- och 
saltbalans vid diarré, efter sportaktiviteter 
eller i samband med feber. Neste- ja suolata-
sapainon säätelyyn tarkoitettu juoma ripulin, 
urheilusuorituksen tai kuumeen yhteydessä.  

Rela Tabs  
90 + 10 tabl. på köpet/ 
kaupan päälle
Välsmakande mjölksyrebakterie-
preparat för dagligt bruk till  
hela familjen. Hyvänmakuiset 
maitohappobakteerivalmisteet päi-
vittäiseen käyttöön koko perheelle. 

Multivita Plus  
250 tabl.  
Ett multivitamin- och spåräm-
nespreparat för vuxna med allt 
som behövs i en enda tablett.  
Aikuisten monivitamiini- ja hivenainevalmis-
te, joka sisältää kaiken tarvittavan yhdessä 
tabletissa.

Priorin Extra  
180 kaps.
En produkt för hårrötternas välmående.  
Främjar hårtillväxt och förebygger håravfall. 
Hiusjuurten täsmäravinne, joka aktivoi hiusten 
kasvua ja estää niiden ohenemista.

Posivil Fluzink  
40 tabl. 
Sugtabletter med zink mot 
de första symtomen på en 
annalkande förkylning samt för att förkorta 
sjukdomsförloppet. Sinkkiä sisältävät imeskely-
tabletit flunssan ensioireisiin ja flunssan kestoa 
lyhentämään. 

Minisun D-vitamiini 20 µg  
200 tabl.
Välsmakande D-vitaminpreparat  
för dagligt bruk till hela familjen.  
Hyvänmakuiset D-vitamiini-
valmisteet päivittäiseen  
käyttöön koko perheelle. 

Avène Cicalfate  
Hand Cream  
100 ml
En effektivt skyddande och 
vårdande handkräm för ytterst torr, 
irriterad eller sprucken hud. Tehokkaasti 
suojaava ja hoitava käsivoide erittäin 
kuivalle, ärtyneelle tai halkeilevalle iholle.

Perskindol kylande och 
värmande gel/ kylmä- 
lämmin geeli 100 ml 
eller/tai spray/suihke 150 ml
Både kylande och värmande produkt vid  
muskelsmärta och -ansträngning.  
Kylmä-lämminvalmiste lihas kipuun ja  
-rasitukseen.

ERBJUDANDEN I FEBRUARI
HELMIKUUN TARJOUKSET

14,65

10,60

35,95

13,15

(norm.16,30 €)

(norm. 13,30 €)

(norm.40,90 €)

(norm. 15,50 €/ 131,50 €/l)

21,75

88,90

10,85

15,80

(norm. 24,20 €, 134,51 €/kg)

(norm. 98,90 €, 
527,28 €/kg)

(norm.12,80 €/ 160,24 €/kg)

(norm. 18,00 €)

15,95

18,45

22,25

10,30

(norm. 18,80 €)

(norm. 20,50€/41,00€/l)

(norm.25,30 €)

(norm.12,90 €/ 41,20 €/l, 41,20 €/kg)

TEERIJÄRVEN JA ALAVETELIN APTEEKKIEN

TERJÄRV OCH NEDERVETIL APOTEKENS
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