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Håller läkemedlen på  
att ta slut? 

Under den senaste tiden har 
tillgången på många läkeme-
del strulat till sig, och mån-
ga apotekskunder har fått det 

otrevliga beskedet att just deras läke-
medel för närvarande är slut i partihan-
deln. Varför har det blivit allt vanligare 
med avbrott i leveranserna, och vad be-
ror de på? Detta är ett ämne vi tar upp 
i vår artikel om problem med tillgången 
på läkemedel och om vad dessa problem 
ställer till med på apoteken. På apoteken 
strävar vi i vilket fall som helst alltid till 
att trygga en fortgående behandling för 
våra kunder, och lyckligtvis lyckas det i 
allmänhet väl.

Visste du att tiotusentals finländare li-
der av celiaki utan att veta om det? Be-

sväret kan nämligen vara mycket lindrigt, 
men ändå orsaka betydande skada för 
tarmfunktion och -hälsa. Då en celiaki-
ker helt utesluter gluten ur sin kost, för-
svinner de diffusa magsymtomen myck-
et fort. Många som inte lider av celia-
ki har också övergått till glutenfri kost i 
och med den glutendiskussion som gått 
rätt så het på sistone. Vi vände oss till en 
sakkunnig för att ta reda på hur det hela 
egentligen ligger till, och om de eventuel-
la hälsoeffekterna av att undvika gluten.

Torr vinterluft och torr hud, näsa och 
ögon är en bekant kombination. Kolla in 
våra månadserbjudanden på pärmen. Där 
finns olika alternativ som lämpar sig för 
vintersäsongen. Och titta in hos oss – så 
får du gratis tips och råd på köpet!

Med önskan om krispigt klara vinterdagar

Spara pärmen  
med erbjudanden!

Vi är också på Facebook!

Nedervetil apotek
Öppethållningstider må–fre kl. 9–17  

lö kl. 10–14 
sö och helgdagar stängt 

Adress: Pelostrandvägen 2, 68410 Nedervetil
Tfn 06 222 5888

www.teerijarvenapteekki.fi 

Öppethållningstider må–fre kl. 9–17,  
lö kl. 9–13,

sö och helgdagar stängt  
Adress: Södra Terjärvvägen 5

68700 Terjärv
Tfn 06 867 5020

Personalen på Terjärv och Nedervetil apotek
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Nytt på apoteksfronten Kim Nummila  Bilder Shutterstock

Från och med början av år 2020 över-
förs kundernas årssjälvriskbelopp till 
apoteken i realtid via FPA:s databas. På 

så vis kommer fullmaktsförfarandet som ti-
digare behövts för det uppköp inom vilket 
gränsen överskridits att elimineras. I fort-
sättningen kommer alltså kunderna att au-
tomatiskt få sin extra ersättning på apote-
ken utan att ersättningen söks via fullmakt.

Det nya systemet med information i  
realtid kräver särskild noggrannhet av 
apotekspersonalen för att t.ex. situationer 
med besvär orsakade av bristande tillgång 
på vissa läkemedel ska kunna skötas i en-
lighet med gällande stadgar. Detta innebär 
att endast de läkemedel som kan expedie-
ras vid ett besökstillfälle kan kvitteras som 
distribuerade i FPA:s system, medan läke-
medel som kan expedieras först senare ska 
kvitteras först då de fysiska förpacknin-
garna verkligen finns att tillgå. För att sys-
temet och årssjälvrisken ska hållas ajour, 
strävar man till att undvika korrigeringar i 
uppköpen vid senare tillfälle. 

År 2020 är årssjälvrisken 577,66 euro, 
och de läkemedel som inte är ersättnings-
bara räknas naturligtvis inte med i detta 
belopp. Självriskerna, d.v.s. startsjälvris-
ken på 50 euro och årssjälvrisken, är bund-
na till kalenderåret, och summan nollas 
därmed alltid då ett nytt år inleds.

Källa: FPA

FPA går in för realtidsuppföljning  
av den årliga självrisken

TESTA PRODUKTER 
PÅ DITT  
LAATUAPTEEKKI   

& DELTA I VÅR  
UTLOTTNING

Får hudvårdshyllan i apoteket dig att tveka 
och drabbas av osäkerhet? Det bästa alterna-
tivet för din egen hud finner du endast genom 
att modigt pröva dig fram. I apotekshyllorna 
finns testförpackningar för många produkter, 
och för en del finns det små provpåsar eller 
-tuber som du kan få genom att be personalen 
om hjälp. 

Fyll i en utlottningskupong då du prövar  
på någon produkt i ett Laatuapteekki  
– och du är med i vår utlottning av  

10  produktpaket! 
 Vinnarna dras nästa gång den

 5.2.2020  
och vi kontaktar sedan personligen alla dem 
som vunnit.
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Ett presentkort till  
Laatuapteekit som gåva
Julen är förbi, men det är ändå möjligt att köpa ett present-
kort till något apotek inom Laatuapteekit-kedjan som gåva till 
en familjemedlem eller nära vän. En del apotek i kedjan er-
bjuder också kosmetolog- och sjukskötersketjänster, så då är 
presentkortet inte begränsat enbart till fysiska varor på apo-
teket. Vad kunde väl vara en mer välkommen gåva än ansikts-
rengöring till en tonåring eller en vårdande och föryngrande 
behandling till en äldre släkting? Bekanta dig med den service 
ditt eget Laatuapteekki erbjuder, och utnyttja de tjänster som 
finns även för att glädja dina närmaste.

DU SLÄNGER VÄL INGA  
LÄKEMEDEL I SOPORNA?
Röjde du upp i läkemedelsskåpet inför 
Jul också? Du slängde väl inga föråld-
rade eller onödiga läkemedel i soporna 
eller toaletten? Föråldrade läke medel 
klassas som problemavfall, eftersom 
många läkemedel är mycket skadli-
ga, eller direkt giftiga, för naturens 
ekosystem. Antibiotika som kommer 
ut i naturen ökar bakteriernas mot-
ståndskraft och förvärrar det prob-
lem vi redan har med bakteriestammar 
som utvecklat resistens mot läkeme-
del. Hormonella preparat stör å sin si-
da djurens reproduktionscykel och kan 
försämra fertiliteten.

Returnera alltså alltid alla läkeme-
del du inte använt eller inte behöver till 
apoteken, som i sin tur vidarebefordrar 
dem till problemavfallsstationer för en 
säker förstöring. Instruktioner för hur läkemedlen ska retur-
neras finns på finska på adressen: https://www.apteekki.fi/tietoa-
apteekeista/vastuullisuus/laakejatteet.html

Fyll i en utlottningskupong då du prövar  
på någon produkt i ett Laatuapteekki  
– och du är med i vår utlottning av  

10  produktpaket! 
 Vinnarna dras nästa gång den

 5.2.2020  
och vi kontaktar sedan personligen alla dem 
som vunnit.

Lahjakortti
ruusulahja.indd   1
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Lahjakortti
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På hudens  
villkor

Tanja Forcythe-Reid är en fyrabarnsmamma på 44 
år. Hon jobbar som lärare och är aktiv inom olika 

organisationer. För fem år sedan befann hon sig mitt 
i ett jobbigt skede av livet, och samtidigt drabbades 

hon av hudpsoriasis. På hösten blev symtomen mycket 
besvärliga, vilket fick henne att verkligen stanna upp 

och fundera över sin egen kraft och ork.

F ör fem år sedan gick helsing-
forsbon Tanja Forcythe-Reid 
igenom en tung skilsmässopro-
cess. Mitt under stressen och 
pressen upptäckte hon kliande 

utslag på armbågarna. Hon antog att det 
var hennes atopiska hud som reagerade på 
situationen, men småningom fick hon lik-
nande fläckar också i hårbottnen och kring 
ryggslutet.

Tanja sköt upp tanken på ett even tuellt 
läkarbesök, eftersom hon hoppades att 
symtomen skulle ge med sig då livssitua-
tionen lugnat ner sig. Så blev det ändå in-
te, utan utslagen spred sig småningom över 
kroppen. Dags att boka läkartid alltså.

”Hälsocentralläkaren misstänkte genast 
psoriasis. Jag fick ett recept på en vårdan-
de salva samt remiss till hudläkare. Spe-
cialläkaren bekräftade sedan diagnosen, 
och så började vi pröva oss fram med hjälp 
av läkemedel och ljusbehandlingar”, berät-
tar Tanja.

Kraftig UV-strålning lämpade sig inte 
för Tanja, eftersom hennes friska hud blev 
irriterad. Läkemedel via munnen var inte 

heller ett alternativ, eftersom det gjorde 
henne illamående. Tillsammans med sin 
läkare kom Tanja fram till att regelbun-
den smörjning med salvor i kombination 
med  hälsosamma levnadsvanor fick lov att 
räcka till.

”Jag började sporta rätt mycket och 
fäste samtidigt uppmärksamhet vid till -
räcklig vila och en hälsosam kost. Skils-
mässoprocessen började också vid det här 
laget vara på slutrakan – och småningom 
gav hudsymtomen med sig.”

Stressen kommer i vågor
Så följde då en period på ett par år med ett 
gott läge. Tanjas hud hölls i schack med 
salvor. Om somrarna hade hon inga sym-
tom alls.

Så träffade hon en ny partner, och va-
rannan vecka ramlade även den nya part-
nerns barn på 7 och 4 år in i familjens hem. 
Tanjas egna barn är 20, 17, 10 och 7 år. De 
två äldsta döttrarna bor redan på annat 
håll, men kommer ofta hem på besök för 
att hämta in tvätt, äta, och tillbringa tid 
med familjen.

Utöver barnen och sitt jobb som lära-
re, har Tanja också energi att ta ansvar för 
frivilligarbete inom skolvärlden och kring 
barnens hobbyer. 

”Jag fungerar som ledare för en scout-
grupp och är lagledare för dotterns cheer-
leading-team. I och med mitt arbete som 
lärare, fungerar jag också som fadder för 
vår vänskola.”

Dessutom har Tanja varit aktiv som or-
ganisatör för Naisten Kymppi och samlat 
pengar för Näsdagen tillsammans med si-

Tanja Forcythe-Reid lider av hudpsoriasis som 
kräver regelbunden och tålamodskrävande 
behandling. Hennes stora familj, jobbet som lärare 
och många förtroendeuppdrag håller henne aktiv.  
På bilden från vänster till höger: Nadja, Iida, Tanja 
och Bella. Längst fram Elias.

Tarja Sinervo  Bilder Milka Alanen och Shutterstock

Den vanligaste typen av psoriasis är s.k. 
plackpsoriasis, som förekommer som 
tydligt avgränsade fläckar med förtjockad, 
röd och fjälltäckt hur.

Övriga typer av psoriasis är guttat 
psoriasis med små, små fläckar eller prickar 
över kroppen, och invers prosiasis med 
hudsymtom under brösten, i ljumskvecken, 
i stjärtskåran, armhålorna eller naveln. 
Psoriasis kan också ge gropar i naglarna och 
förtjockade naglar.

De svåraste formerna är erytrodermisk 
psoriasis som täcker nästan hela kroppens 
hud och pustulös psoriasis med små varblå
sor. Dessa former är sällsynta.

Psoriasis kan debutera i vilken ålder som 
helst. Sjukdomen kan utlösas av en strepto
kockinfektion i svalget, av vissa andra 
bakteriella eller virala sjukdomar, av hud
skador, stress, depression, övervikt eller ett 
rikligt bruk av alkohol. Även arvsfaktorerna 
spelar in.

Psoriasis kan inte botas helt, men sym
tomen kan lindras med salvor, läkemedel, 
hälsosamma levnadsvanor och behandling 
med ultraviolett ljus, om bara huden tål 
detta. Hälsosamma levnadsvanor spelar en 
stor roll.

I Finland lider ca 2 % av befolkningen av 
hudpsoriasis. Psoriasis smittar ej.

Psoriasis är en sjukdom som angriper hud och leder

6
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”Hos en del leder stress 
till burnout, hos mig till 

förvärrad psoriasis.”
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na barn. Hon har fungerat som ordföran-
de för den lokala avdelningen av Manner-
heims barnskyddsförbund, och som ord-
förande i skolans föräldraförening. Då 
hennes psoriasis blev riktigt aggressiv, gav 
hon upp dessa uppdrag.

”Sjukdomen går i vågor, och stress in-
verkar helt tydligt på symtomen. Maj 
är alltid en stressig månad på jobbet då 
skolåret går mot sitt slut och vårfesterna 
med olika programnummer nalkas också 
inom barnens hobbyverksamheter. Då blir 
min hudsjukdom ofta värre. Under som-
maren lindras symtomen igen då vi har se-
mester och livsrytmen är lugnare”, säger 
Tanja.

Då även vinddraget gör ont
När läget är som värst, begränsar sjukdo-
men Tanjas liv på olika sätt.

”Håret får jag alltid ha utslaget, efter-
som det täcker in fläckarna i nacken och 
på sidorna av ansiktet. I sommarvärmen är 
det svårt att välja kläder, då jag inte skulle 
vilja visa mina psoriasisfläckar för alla, och 
då till och med en mild bris gör ont. Klä-
dmaterialen ska väljas med omsorg: Inga 
konstfibrer, utan ren bomull. Svarta kläder 
använder jag inte för att hudfjällen skulle 
synas så tydligt.”

Den svala höstluften underlättar livet, 
eftersom Tanja då kan ta på sig långärma-
de plagg och långbenta byxor igen. Å andra 

sidan är den torra inomhusluften under 
höst och vinter uttorkande för huden, och 
vinterkyla tål huden inte. Tanja kan inte 
heller åka till simhallen med sina barn, ef-
tersom huden inte tål klor, och dessutom 
vill hon inte visa upp sin rödfläckiga hud 
för nyfikna blickar.

”Då läget är som värst, är det till och 
med svårt att sova eftersom jag skrapar 
min kliande hud i sömnen så ytan går sön-
der och den fuktiga huden fastnar i laka-
nen. Ibland har min partner hållit i mina 
händer under natten för att hindra mig 
från att skrapa mig själv. En vanlig dusch 
kan också göra ont.”

I februari för ett år sedan, då Tanjas far 
nyligen dött, slog sjukdomen till värre än 
någonsin. Efter en svår vår hade hon en 
ovanligt utmanande sommar då huden in-
te hann återhämta sig ordentligt.

Så körde då hösten igång med alla si-
na utmaningar, vilket fick huden att rea-
gera så kraftigt att Tanja måste tas in på 
hudsjukhus. Utöver instruktioner om ett 
intensivt smörjande med salvor, fick hon 
en ny, kraftig medicinering mot sina sym-
tom. Om detta inte fungerar, kommer hon 
att få pröva på biologiska läkemedel.

På sjukhuset hade Tanja tid att verkli-
gen fundera över sin situation.

”Jag fattade äntligen att jag inte kan ru-
sa runt som ett jehu och hinna med allt. 
Stress leder till burnout hos en del perso-

ner, hos mig leder det till förvärrad pso-
riasis. Jag beslöt mig för att satsa mer på 
min egen hälsa och för att ge mig själv 
mer egentid. Om jag inte mår bra, syns det 
också i mitt sätt att vara mamma, partner, 
vän och lärare.”

Det är viktigt att godkänna sig själv 
som man är
”Ibland blir jag totalt less på det evinner-
liga, upprepade smörjandet flera gånger 
dagligen. Men om huden blir värre, ökar 
det min stress, vilket gör sjukdomen ännu 
värre,” säger Tanja.

Tanja vill rikta ett varmt tack till sina 
närmaste egna som orkat vara med henne 
och få henne att kämpa vidare. Hon oroar 
sig inte inför framtiden. 

”Jag är en rätt så stark person. Visst är 
jag rädd för att sjukdomen ska sprida sig 
till lederna, men trots att vad som helst 
kan hända, är det viktigt att inte grubbla för 
mycket, eftersom det bara leder till ökad 
stress. Min hud kommer aldrig att bli bra 
igen, men symtomen kan hållas i schack. 
Ett betydelsefullt arbete och människorna i 
min omgivning ger kraft och glädje.”

”Om somrarna kan folk stirra, särskilt 
barn. Då skulle jag gärna dölja min hud, 
men jag försöker lära mig att inte bry mig 
om blickarna. Det är viktigt att vara snäll 
mot sig själv och att godkänna sig själv 
som en riktigt okej människa - med fläckar 
och allt.” b

Tanjas  
energikickar

STÖD AV andra med samma sjukdom. ”Vår 
Facebookgrupp har gett mig stöd och god
kännande. Det faktum att jag vet att jag inte 
är ensam om min sjukdom ger mig kraft.”
ÖPPENHET OCH humor. Stöd och tips av 
vänner, kolleger och naturligtvis allra mest av 
min egen familj. Barnens naturliga inställning 
till sjukdomen ger också kraft. ”Humor är 
viktigt för att orka. Det gäller för hela familjen. 
Min fjällande hud är bara mammas snöfall.” 
ATT HJÄLPA andra. Tanja vill sprida infor
mation om psoriasis bl.a. genom att vara 
aktiv inom Psoriasisförbundet. ”Detta är en 
svår sjukdom speciellt för unga, då livet även 
annars fortfarande är i ett brytningsskede. 
Var och en av oss måste ta vår egen kamp 
med sjukdomen, men om jag kan vara till 
hjälp för ens en annan person, så känns det 
belönande.”

NYHET!
FRÅN APOTEKET.

För både ansikte
och kropp.

Skyddar lätt reagerande hud

Produkten är vegansk. Utvecklad och tillverkad i Finland.
Läs mer: perusvoide.fi

itsehoitoapteekki.fi
Ytterligare information tfn 010 439 8250 vardagar kl. 8–22.
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Fyllig och doftfri Probicare innehåller
• Lactococcus lactis -cell-extrakt som förnyar huden och förbättrar hudens naturliga motståndskraft

• glycerol som upprätthåller hudens fuktbalans • sheasmör som mjukar upp och vårdar huden.

Probicare
en probiotisk bassalva

Tanja Forcythe-Reid vill 
sprida information om 
psoriasis och ge kraft och 
ork till andra som kämpar 
med sjukdomen. ”Då man 
ser att någon annan mår 
bra, får man också ny 
kraft i sitt egna liv.”

8

6_ihon_ehdoilla_SV.indd   8 16.12.2019   10.47

En regelbunden behandling 
håller huden i skick. Som normal 
rutinvård räcker det bra med daglig 
tvätt och en omgång bassalva.
Katja Tarnanen Bild Shutterstock

NYHET!
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Produkten är vegansk. Utvecklad och tillverkad i Finland.
Läs mer: perusvoide.fi

itsehoitoapteekki.fi
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Fyllig och doftfri Probicare innehåller
• Lactococcus lactis -cell-extrakt som förnyar huden och förbättrar hudens naturliga motståndskraft

• glycerol som upprätthåller hudens fuktbalans • sheasmör som mjukar upp och vårdar huden.

Probicare
en probiotisk bassalva

Torr inomhusluft, kyla, stora tempe-
raturväxlingar och brist på solljus 
utgör påfrestningar för huden un-

der vintern. Huden blir torr, kliande, stram 
och fjällande.

För att kunna vårda huden på rätt sätt, 
är det viktigt att förstå hur den är upp-
byggd. Då hudens hornlager endast in-
nehåller få långkedjiga fetter (kerami-
der) som hindrar vatten från att avdunsta, 
kommer vatten att avdunsta ur de djupa-
re lagren och hudens ytskikt (epidermis, 
d.v.s. överhuden) att torka ut. En torr hud 
längtar alltså efter både fukt och fett.

Kom ihåg en skonsam tvätt
Eftersom en torr hud saknar vatten, 
gillar den dusch, bad, simning, och 
särskilt då ljummet vatten. Gnugga 
inte huden med tvätthandske och glöm 
långa, varma duschar. Använd bassal-
va, tvättolja eller en tvättlösning med ett 
pH-värde nära hudens eget pH (kring 5,5) 
som tvål. Klappa försiktigt huden torr ef-
ter tvätten.

Tvätta dig också alltid då du svettats, 
eftersom svett irriterar en torr hy.

Återfukta en  
torr vinterhud
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VISSTE DU DETTA?

Solljus med måtta och på  
ett tryggt sätt är till glädje 
och nytta: UV-strålningen  

ökar produktionen av  
keramider i huden.

GLÖM INTE DESSA TIPS:
  Svider salvan på huden? Då kan den innehålla för mycket vatten. Pröva på en fetare, 

mer vårdande salva.

 �Skydda huden med kläder då du vistas utomhus. Kom ihåg att stryka på tillräckligt med 
salva på morgonen innan du ska vistas utomhus en längre tid. En återfuktad hud klarar 
väl av den påfrestning en kylig vinterluft orsakar. Idag rekommenderas inte bruk av 
särskilda krämer innan man går ut i kylan.

 �Kom ihåg handskarna! Om dina händer blir torra och nariga är det särskilt viktigt att du 
alltid tar på dig handskar när du beger dig ut. Utöver en daglig basomgång med salva, kan 
du använda en fetare variant till natten (och sova med bomullshandskar på). Undvik att 
tvätta händerna med alltför hett vatten. De blir rena också i ljummet vatten. Byt ut tvålen 
mot någon tvättolja. 

  �Vintertid behöver också ansiktet ett mer vårdande och fetare alternativ än annars. 

  Vid hälsprickor ska man begränsa raspandet och i stället smörja in hälar och fotbottnar 
med ureahaltig fotkräm varje dag.

Källor: Terveyskirjasto: Kuiva iho ja Perusvoiteet. Allergi-, 
hud- och astmaförbundet.
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PRODUKTER FÖR TORR HUD
FÖR HELA FAMILJEN

PRESENTERAR

FÖR BARNEN

Erbjudandet gäller på deltagande apotek. Minicare Cream är en medicinteknisk produkt. Läs bruksanvisningen noga innan användning.

SPECIAL CARE-,  
MINICARE-, CANODERM- 

OCH MINIDERM-PRODUKTER

-15 %
FÖR TORR OCH
KÄNSLIG HUD

BASKRÄMER FÖR HELA FAMILJEN
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Smörj in huden med omsorg

Stryk på ett lager bassalva genast då du 
tvättat dig. På så vis binds fukten i huden. 
En mängd på 20–30 g salva är lagom för 
hela kroppen, litet beroende på hur lätt 
salvan är att breda ut.

De bassalvor som säljs på apoteken till-
för fukt, är vårdande och skyddar huden. 
De innehåller bl.a. fetter och ämnen som 
binder vatten. En del salvor innehåller 
också keramider, vilka fungerar som er-
sättning för de keramider som saknas ur 
en torr hud. De ämnen som binder vatten, 
återfuktar huden och lindrar inflamma-
tionssymtom, kallas för humektanter. De 
mest välbekanta och effektiva ämnena i 

denna klass är glycerol (glycerin) och urea 
(d.v.s. karbamid).

För att hitta bästa möjliga salva är man 
helt enkelt tvungen att pröva sig fram. Be 
om hjälp på apoteket! Apoteken har även 
produkter som fungerar vid torr hårbot-
ten, torra fotsulor eller problem med an-
siktshyn.

Om en regelbunden basvård inte räcker 
till, kan man pröva på någon svag hydro-
kortisonsalva som en kur på 1–2  veckor. 
Om detta inte hjälper och den torra huden 
känns besvärlig, lönar det sig att vända sig 
till en läkare. b

Erbjudandet gäller i januari.
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Stressande situationer belastar nervsystemet, vilket 
kan leda till spända och styva muskler. Då behöver 
din kropp en speciell kombination av magnesium 
och B-vitaminer. 

Tack vare sin 2-delade tablettstruktur verkar 
Diasporal® DEPOT snabbt och länge.

Magnesium stöder 
musklernas funktion

B-vitamin kombinatio-
nen (B1, B2, B6 ja B12) 
främjar nervsystemets 
normala funktion

NYHET

1 tablett om dagen

SNABB + LÅNGVERKANDE

FÖR SPÄNDA MUSKLER OCH NERVSYSTEM

ENDAST PÅ APOTEKET
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FÖR HELA FAMILJEN
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 4  X  F Ö R  E N  TO R R  H U D

EN FET baskräm som bibehåller hudens 
fukt och mjukgör huden. För ytterst torr 
och känslig hud. Lämpar sig särskilt väl vid 
hudsprickor på händer och fotbotten samt 
på hårda, torra hälar. Fetthalt: 60 %. Opar
fymerad och fri från färgämnen. Kosmetisk 
produkt.

 > Apobase Oily Creme 250 g 

ETT NÄRANDE och lugnande alternativ 
för en mycket torr eller atopisk hy. 
Dessa produkter dämpar även klåda, 
de har ett rikligt innehåll av vatten från 
Avènes hälsokälla, och de lämpar sig för 
både bebisar, barn och vuxna. Tuberna 
är försedda med en patenterad kork, 
som håller salvan steril och oförändrad 
ända fram till sista droppen. Produk
terna är oparfymerade och fria från 
konserveringsmedel.

 > Avène XeraCalm A.D balm eller 
cream 200 ml

EN HUDOLJA för torr hud som är 
lätt att breda ut. Appliceras i form 
av en spray, och lämpar sig för alla 
åldrar samt hela kroppen. Oljan 
bildar en mycket tunn skydds
hinna som andas och förstärker 
huden. Innehåller varken vatten, 
parfym, emulgeringsmedel, färg
ämnen eller konserveringsmedel. 
Kosmetisk produkt.

 > Ceridal Lipolotion hudolja 
 100 ml

EN FYLLIG bassalva med extrakt från 
Lactococcus lactisceller. Förnyar 
huden och förstärker hudens immun
försvar. Cellextraktet ger stöd för hudens 
skyddsbarriär mot yttre stressfaktorer. 
Med glycerol, som upprätthåller fukt
balansen, och karitésmör som mjukgör 
och vårdar huden. Oparfymerad. 
Kosmetisk produkt.

 > Probicare 200 g
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KAMPANJERBJUDANDE!
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FRÅN APOTEKET.

I kampanj- 
förpackningen

PÅ KÖPET

Kampanjprodukter: DeviSol 20 mikrog, DeviSol Strong 50 mikrog och DeviSol MIX 230 tabl. 
Begränsat parti.

itsehoitoapteekki.fi
Ytterligare information tfn 010 439 8250 vardagar kl. 8–22
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Nyheter Sammanställt Kim Nummila Bilder tillverkarna

FÖR MUSKLERNAS OCH 
NERVSYSTEMETS HÄLSA

MAGNESIUMCITRAT, B-VITAMINER och 
elektrolyter (d.v.s. salter) i en och samma 
brustablett. Bidrar till normal muskelfunktion 
och till nervsystemets normala funktion. 
Med en frisk smak av apelsin. 1 brustablett 
per dag, upplöst i ett glas vatten. Kosttillskott.

 > APTEEKKI AntiCram FORCE 14 brustabl.  

PREBIOTISK HUDVÅRD 
FÖR ANSIKTET

EN HUDVÅRDSSERIE med prebiotika 
speciellt framtagen för känslig hy. Skyddar, 
stärker och återfuktar huden på djupet. Den 
milda formulan tolereras även av mycket 
känslig hy och dämpar irritation. Innehåller 
varken alkohol, färgämnen eller parfym.

 > ACO Sensitive Balance-produktserien

SOM STÖD FÖR  
MOTSTÅNDSKRAFTEN 

MJÖLKSYRERBAKTERIEPREPARAT MED 
blåbärssmak. Varje tuggtablett innehåller 
en miljard Lactobacillus r. GG-mjölksyre-
bakterier och en miljard Bifidobacterium 
lactis-bifidobakterier. En tuggtablett innehål-
ler dessutom 10 µg vitamin D3 som stöd för 
kroppens motståndskraft. Kosttillskott.

 > FIILUS Arkeen + D3  
30 tuggtabl. 

EN RÄDDARE I 
NÖDEN FÖR EN 
TORR HY

EN HELT ny, oljebaserad samman-
sättning som ger en kliniskt bevisad, 
betydande förbättring av en torr hud. 
Effektivt återfuktande. Bildar en skyd-
dande hinna på huden som hindrar 
fukt från att avdunsta. Parfymerad, 
kosmetisk produkt.

 > Bio-Oil Dry Skin Gel  
100 ml  

A-OXITIVE-SERIEN MINSKAR de 
första ålderstecknen i huden, gör 
huden slätare och ger den naturlig 
lyster. Produkterna skyddar huden mot 
oxidativ stress och luftföroreningar. 
Serien består av fyra olika produkter: 
ett intensivserum, en dagkräm, en pee-
lande nattkräm och en uppfriskande 
ögonkräm. Kosmetiska produkter.

 > Avène A-Oxitive -seriens produkter

FÖR EN LUGN MAGE

SYMTOMEN VID IBS (irriterad tarm) för-
sämrar livskvaliteten och stör det normala 
vardagslivet. Diplomag® IBS-produkterna är 
alternativ som fungerar både vid diarré- och 
förstoppningsbetonad IBS. Diplomag® IBS 
Diarré innehåller bentonitlera och simetikon, 
medan Diplomag® IBS Förstoppning innehål-
ler makrogol 3350, psyllium och simetikon 
som aktiva substanser. Bägge preparaten är 
CE-märkta medicintekniska produkter.
>DIPLOMAG® IBS Diarré  
30 kaps. 
>DIPLOMAG® IBS Förstoppning  
20 dospåsar

Återställer hudens lyster

13
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Celiaki  
– en lömsk sjukdom

Celiaki kan orsaka många olika typer av symtom, eller 
alternativt vara t.o.m. helt symtomfri, vilket gör det till 
en utmaning att ställa korrekt diagnos. Obehandlad 
celiaki kan dock ha allvarliga följder.

Celiaki är vanligare i Finland än 
annanstans i världen. Sjukdo-
mens förekomst ökade mar-
kant under 1990-talet, men 
under de senaste åren har an-

talet fall småningom börjat dala. I Finland 
lider uppskattningsvis drygt 100 000 per-
soner av celiaki.

”Av dessa är det ändå bara 40 000 som 
verkligen diagnostiserats, vilket innebär 
att upp till 60 000–70 000 finländare har 
sjukdomen utan att veta om det. Detta 
mycket på grund av den ytterst varierande 
sjukdomsbilden”, säger Eliisa Girsén 
som fungerar som näringsexpert vid Ke-
liakialiitto ry.

Celiaki kan debutera i vilket skede av 
livet som helst. Hos barn är sjukdomen 
dock i allmänhet mer sällsynt än bland 
vuxna. Endast 0,5  % av alla barn har ce-
liaki. Bland äldre personer är celiaki litet 
vanligare, och tarmceliaki är vanligare hos 
kvinnor än hos män. Hudceliaki är däre-
mot lika vanligt hos bägge könen.

Hudceliaki (dermatitis herpetiformis) är 
en form av celiaki som orsakar blåsor och 
kliande hudutslag. Denna typ av celiaki fö-
rekommer hos ungefär 1/6 av alla celiaki-
ker.

Mekanismen bakom sjukdomens upp-
komst är inte helt känd, men man vet att 

ärftligheten spelar en roll. Ungefär var 
tredje finländare bär på genvariationer 
som ökar risken för celiaki.

”Om någon släkting i första ledet, d.v.s. 
föräldrar, syskon eller egna barn, har celia-
ki, är risken 10–15 % större än hos befolk-
ningen i medeltal”, berättar Girsén.

Arvsanlagen är ändå inte ensamma or-
saken till celiaki. Utöver dessa behövs ex-
ponering för gluten och någon miljöfak-
tor. Tillsammans utlöser dessa celiakin. 
Även många andra sjukdomar, såsom typ 
1-diabetes, autoimmuna sköldkörtelsjuk-
domar och autoimmun hepatit ökar ris-
ken för celiaki. Dessutom kan Sjögrens 
och Downs syndrom, Addisons sjukdom, 
selektiv IgA-brist och flera samtidiga sjuk-
domar som rör de endokrina körtlarna 
öka risken.

En av många  
autoimmuna sjukdomar
Celiaki är en autoimmun 
sjukdom. Det protein 
(gluten) som finns i 
råg, korn och vete or-
sakar en autoimmun 
reaktion i tarmlud-
det, vilken får krop-
pens försvarssystem 
att anfalla tarmens 

celler. Denna reaktion gör att tarmluddet 
förstörs.

”Celiaki förväxlas ofta med allergier, 
vilket det inte är frågan om. Allergier före-
kommer i olika svårighetsgrad, och en del 
av barndomens allergier kan också gå över 
med åren. Celiaki går däremot aldrig över, 
och det finns inga olika grader av celiaki”, 
säger Eliisa Girsén.

Sjukdomen beter sig alltid enligt sam-
ma mönster och förstör tarmluddet också 
hos den som upplever bara lindriga sym-
tom, eller inga symtom alls. Den autoim-
muna reaktionen är densamma, och också 
en liten mängd gluten är till skada.

Övriga autoimmuna sjukdomar ökar 
risken för celiaki, och celiaki ökar risken 
för att insjukna i andra autoimmuna sjuk-
domar. Inte ens en god vård av celiakin 
kan minska denna risk, även om de fles-
ta celiakiker klarar sig utan att insjukna i  
andra autoimmuna sjukdomar.

Varierande symtom
Det som försvårar sjukdomen, och 

särskilt då diagnostiseringen, är dess 
utmanande, lömska och mångfaset-
terade symtombild.

”Det vore betydligt enklare att 
ge ett svar på vilka symtom celiaki 

INTE kan orsaka”, skrattar Girsén.

Marimiina Pykälistö  
Bilder Shutterstock

I folkmun blandas ofta begreppen celiaki, glutenkänslighet och 
spannmålsallergi ihop. Det finns dock en viss skillnad mellan dessa:

”Glutenkänslighet skiljer sig från celiaki på så vis att inga celiaki-
fynd kan konstateras i hud eller tarmsystem. Symtombilden kan 
dock vara likartad”, förklarar Eliisa Girsén.

Glutenkänslighet behandlas också med en glutenfri diet. Efter-
som glutenkänsligheten inte förstör tarmluddet, är små mängder 
gluten i dieten i allmänhet inte till skada. Så vitt man vet, ökar en 

glutenkänslighet inte heller risken för de sjukdomar som annars 
typiskt hänger ihop med celiaki.

Spannmålsallergi är däremot, såsom namnet säger, en allergi 
mot en eller flera typer av spannmål. Vanligen är orsaken vete, 
råg eller korn. Symtomen kan vara omedelbara eller sätta in efter 
ett tag, och de kan påminna om de symtom som en celiakiker 
upplever. Spannmålsallergi är i allmänhet ett besvär som drabbar 
små barn, och som i de flesta fall går över före skolåldern.

Celiaki, glutenkänslighet eller spannmålsallergi

14
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De mest typiska symtomen som tyder 
på ett tarmbesvär är diarré och lös avfö-
ring, svullnad, gasbesvär, tarmkramper 
och buksmärtor. Även illamående, kräk-
ningar och förstoppning kan vara tecken 
på celiaki. Utöver dessa kan patienten li-
da brist på vitaminer eller spårämnen, ha 
anemi, uppvisa bestående skador på tand-
emaljen, besväras av afte, nervsmärtor, 
ledvärk och osteoporos. Psykiska symtom, 
infertilitet och en ökad tendens till ben-
brott kan också tyda på celiaki. Hos barn 
är de typiska första symtomen ofta en för-
dröjd längdtillväxt och pubertet.

”Hudceliaki orsakar vätskefyllda blå-
sor och ytterst kliande hudutslag, särskilt 
på armbågar, knän, skuldror, skinkor och 

i hårbottnen. Utöver hudsymtomen kan 
också tarmbesvär förekomma, eftersom 
också hudceliakin beror på att tarmluddet 
förstörts.”

Eftersom celiaki i vissa fall ger bara 
lindriga symtom eller inga symtom alls, 
är detta en mycket lömsk sjukdom. Celia-
ki konstateras allt oftare i samband med 
undersökningar som gäller symtom utan-
för tarmsystemet, eller som hänger ihop 
med andra sjukdomar som uppkommit 
till följd av celiakin – helt utan någon som 
helst misstanke om celiaki. Celiaki kan 
också konstateras efter screening av pa-
tientens släktingar i första ledet. Hudce-
liaki är dock en variant som i allmänhet 
ger tydliga symtom.

”Sjukdomen kan också te sig symtom-
fri på grund av att den kan smyga sig på 
så småningom, under en lång tid. Då upp-
täcker man helt enkelt inte symtomen 
utan vänjer sig vid dem. De celiakiker som 
inte har några symtom har ändå ofta kons-
taterat att livskvaliteten förbättrats då de 
övergått till en glutenfri diet.”

En korrekt kost är det  
enda botemedlet
Celiaki kan inte förebyggas, och den enda 
behandlingsmetoden idag är en livslång, 
glutenfri diet. I praktiken innebär detta att 
man byter ut vanligt bröd, vanlig pasta och 
andra produkter som innehåller vete, råg 
eller korn mot glutenfria alternativ.

15
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Man får vara verkligt noggrann och sta-
va sig igenom innehållsförteckningarna i 
affären för att försäkra sig om total glu-
tenfrihet. Gluten finns nämligen i många 
färdiga maträtter och i produkter där man 
inte ens kunde tänka sig att gluten kun-
de ingå. Det lönar sig ändå att vara nog-
grann, eftersom total glutenfrihet fun-
gerar som garanti för en symtomfri var-
dag också hos dem med kraftiga symtom. 
Symtomen lindras i allmänhet fort, efter-
som tarm luddet börjar återhämta sig re-
dan inom några få dagar efter att allt glu-
ten uteslutits ur kosten. Hos de allra fles-
ta försvinner symtomen helt redan inom  
några veckor, men detta kräver som sagt 
att man noggrant och slaviskt följer en 
glutenfri diet.

Även om man skulle misstänka even-
tuell celiaki, rekommenderas inte gluten-
fri diet på egen hand innan diagnos bekräf-
tats. En glutenfri diet kommer nämligen 
att avlägsna de antikroppar som analyse-
ras ur blodet då man ställer diagnosen. 
Dessutom korrigerar den glutenfria dieten 
tarmluddet, vilket gör att gastroskopi inte 
heller är till hjälp vid undersökningarna. 
Celiaki kan alltså inte konstateras hos en 
person som följer en glutenfri diet, även 

om hen i själva verket skulle lida av celia-
ki. För att mängden antikroppar ska vara  
tillräckligt stor, krävs en diet som innehål-
ler gluten i minst ett par månaders tid in-
nan celiakiundersökningarna utförs.

Diagnosen kan ställas av allmänläkare 
eller gastroenterolog. Hudceliaki konsta-
teras alltid av hudläkare. Rekommenda-
tionerna i God medicinsk praxis uppda-
terades senaste år så att tarmceliaki idag 
kan konstateras med hjälp av ett enkelt 
blodprov. Om mängden antikroppar är  
tillräckligt stor, krävs ingen gastrosko-
pi eller provbitstagning ur tarmen längre. 
Då det gäller barn strävar man till diagnos 
med enbart blodprov. Om det är frågan 
om hudceliaki krävs dock alltid en prov-
bit av huden.

”Vid hudceliaki finns faktiskt också ett 
läkemedel som kan användas i det tidiga 
skedet av sjukdomen. Läkemedlet lindrar 
den outhärdliga klåda som blåsorna orsa-
kar. Medicinen kräver recept av hudläka-
re”, säger Girsén.

N Y  S N A B B D I AG N O S  
AV  C E L I A K I

FORSKARNA VID Helsingfors universitet har 
tagit fram en ny, lovande metod för att göra 
dagens långsamma, tidskrävande diagnostik 
av celiaki snabbare. Metoden baserar sig på 
ett nytt sätt att mäta halten av antikroppar, 
d.v.s. molekyler som känner igen vissa bak-
terier, virus, allergener eller antikroppar som 
uppkommer i samband med autoimmuna 
sjukdomar. Denna nya diagnosmetod skulle 
möjliggöra en provtagning direkt i samband 
med läkarmottagningen, och resultatet kun-
de vara klart på mindre än en halv timme.

Denna metod har testats vid Kuopio uni-
versitet genom att samla in prov av samman-
lagt 70 celiakiker. Hälften av dessa var barn, 
hälften vuxna. Som jämförelse samlades 
också in prov av friska frivilliga personer. Den 
nya metoden jämfördes mot två metoder 
som används idag. Det nya testet visade sig 
vara en positiv överraskning som gav resul-
tat som motsvarade dem man fick via de 
testmetoder som används idag. Denna nya 
metod kunde eventuellt i framtiden också 
användas för att testa olika andra autoimmu-
na sjukdomar.

Källa: www.mediuutiset.fi 27.11.2019

En obehandlad celiaki  
utgör ett hot mot hälsan
Odiagnostiserad celiaki orsakar laktosinto-
lerans hos ungefär varannan patient. Detta 
eftersom utsöndringen av det laktasenzym 
som spjälkar laktos, och funktionen hos 
detta enzym, försvagas i och med att tarm-
luddet förstörs. Laktosintolerans är ändå 
inte vanligare bland celiakiker än inom be-
folkningen i snitt efter att den glutenfria 
dieten korrigerat tarmluddet och fått lak-
tosbesvären att försvinna. Majoriteten av 
alla celiakiker kan använda mjölkproduk-
ter igen senast då ett år förflutit efter att de 
slaviskt börjat följa en glutenfri diet.

Obehandlad celiaki kan under årens 
lopp leda till allvarliga brister på olika vi-
taminer och spårämnen, såsom vitamin 
B12 och järn (och till följd av detta till ane-
mi). En dold celiaki kan också orsaka dep-
ression, barnlöshet och osteoporos. I värs-
ta fall kan obehandlad celiaki orsaka tarm-
cancer b.

Varför lämpar sig en glutenfri  
kost inte för alla?

Glutenfri kost har blivit något av en trenddiet. Man tror att den hjälper mot många oli-
ka matsmältnings- och tarmsymtom samt autoimmuna sjukdomar. De vetenskapliga 
bevisen för detta lyser dock ännu rätt långt med sin frånvaro, och på basen av de resultat 
som finns att tillgå, skulle en glutenfri diet inte ge någon betydande hälsonytta i dessa fall.

De livsmedel som innehåller gluten innehåller också många goda substanser, 
såsom ytterst viktiga fibrer för tarmhälsan samt vitaminer och mineralämnen; under 
förutsättning att man väljer hälsosamma fullkornsprodukter alltså.

”De glutenfria alternativen är däremot ofta rätt fattiga på fibrer, och de innehåller mer 
energi än vanliga produkter med gluten”, påminner Eliisa Girsén.

Glutenfria produkter kan också i övrigt vara fattigare på goda näringsämnen, och de 
innehåller ofta tillsatser för att förbättra konsistens och näringsinnehåll. 

Havre är ett sädesslag som av naturen är glutenfritt. Havre ger god hälsonytta och 
lämpar sig för alla. En celiakiker ska dock välja glutenfri havre, eftersom vanlig havre 
kan blandas med små mängder sädesslag som innehåller gluten i odlingsskedet eller då 
kornen processas vidare. 

Källor: terveyskirjasto.fi, keliakialiitto.fi 

Idag finns många glutenfria alternativ för bakning och matlagning.
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senast den 5.2.20120, så deltar du i utlottningen av en produktkasse. 
Laatuapteekit lottar ut sammanlagt två vinster. Lösningen publiceras i 
 följande nummer, som utkommer den 26.2.2020.
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Varför finns mitt  
läkemedel inte att få?

Vad beror avbrotten i tillgången på? 

”Det finns många olika orsaker till att läkemedel tar 
slut. Finland utgör en del av den globala marknaden, 
och i det stora scenariot är vi bara ett litet land och 
ett litet språkområde. Finland står för endast 0,3 % av 
den totala marknaden, och dessutom är vi beroende 
av importerade läkemedel”, säger Lauslahti.

Ett avbrott i tillgången kan exempelvis uppkom-
ma om råvara inte finns att få eller om det uppkom-
mit något logistiskt problem eller kvalitetsproblem 
i samband med tillverkningen. Även överraskan-
de förändringar i efterfrågan, naturkatastrofer och 
 förändringar i lagstiftningen kan leda till störningar.

”Tillverkningen av läkemedel och råvaror är 
idag koncentrerad speciellt till länder i Asien. 
De olika skedena i produktionskedjan, så som 
tillverkning av råvaror, tillverkning av läkemedel och 
förpackningsprocesser, är utspridda och utförs av oli-
ka företag på olika håll i världen. Detta är faktorer 
som gör processen mycket sårbar.”

Även då allt löper som smort, kräver hela proces-
sen från tillverkning av råvaror och fram till dess att 
förpackningar finns att få på våra apotek en tidspe-
riod på mellan tre månader och två år.

Det låter som om de flesta av orsakerna till 
problemen skulle vara helt utom våra påverk-
ningsmöjligheter här i Finland. Finns det något vi 
kan göra åt saken?
”Lyckligtvis har vi metoder som kan trygga patien-
ternas behandling. Redan nu gör den farmaceutiska 
personalen på apoteken ett stort jobb. Om t.ex. nå-
gon viss förpackningsstorlek tagit slut, kan apoteken 
erbjuda en mindre förpackning istället. De kan också 

byta ut läkemedlet mot något alternativt generiskt lä-
kemedel vid behov.”

Apoteken kan ändå inte distribuera större förpack-
ningar än vad som anges i receptet. FPA ger dessutom 
ersättning för endast 1–3 månaders behov åt gången, 
vilket även begränsar möjligheterna att byta förpack-
ningsstorlek. Apotekarförbundet skulle absolut önska 
litet mer flexibilitet här.

Om inga generiska läkemedel finns, kan apoteket 
eller patienten kontakta läkaren och be om byte till 
något annat alternativt läkemedel.

”Det vore bra om informationen gällande brister i 
tillgången på läkemedel alltid skulle hållas ajour och 
lättillgänglig för alla läkare. Om läkarna skulle känna 
till vilka läkemedel som för närvarande inte finns att 
få, kunde de ordinera något annat läkemedel till sina 
patienter direkt.” 

Fimea, d.v.s. läkemedelsmyndigheten i Finland, 
samlar in information om brister i tillgången på lä-
kemedel till en digital databank, men än så länge har 
det inte varit lätt att smidigt komma åt och använda 
denna information.

”Även lagstiftningen borde ändras”, säger Laus-
lahti.

I Finland kräver lagen om obligatorisk lagring av 
läkemedel att läkemedelsföretag och den allmänna 
hälsovården upprätthåller lager som motsvarar ett 
behov för tre, sex eller tio månader. Detta med tanke 
på eventuella krissituationer.

Avbrotten i tillgången på vissa läkemedel oroar 
dem som behöver medicinerna och orsakar extra 
jobb på apoteken. Varför har det blivit så mycket 
vanligare med bristande tillgång på mediciner?

Katja Tarnanen  Bild  Shutterstock

VD Sanna Lauslahti vid Lääketeollisuus ry  
svarade på våra frågor:
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”Om lagen kunde ändras så att man snabbare än 
idag kunde få tillstånd att utnyttja detta säkerhetsla-
ger vid fall av problem i tillgången, kunde vi lättare 
trygga patienternas vård. Även processerna för un-
dantagstillstånd kunde göras mer flexibla, så att man 
vid behov kunde importera förpackningar utan märk-
ning på finska och svenska till dess att problemsitua-
tionen är över.”

”Inom läkemedelsbranschen försöker vi al-
la vårt bästa för att trygga en fortsatt behandling 
för patienterna. Vi försöker komma på alternativ, 
och dessutom har det visat sig vara viktigt att 
internationella företag har egna, lokala kontor 
i Finland. Personalen på de lokala kontoren har 
naturligtvis ett särskilt intresse för att ta hand om 
just finländarna.”

Fram till slutet av oktober 2019 hade det redan 
förekommit brister i tillgången på 1 422 läkeme-
del i år, då det totala antalet under hela år 2016 
var bara 525. Vad beror ökningen på?
”Ökningen beror delvis på en förändrad praxis i re-
gistreringen av brister. Innehavarna av försäljnings-
tillstånden informerar om brister mer aktivt än förut, 
vilket är bra. På så vis blir det lättare att förutse de 
situationer som uppkommer. Då apoteken får infor-
mation om problem i tillgången, kan de förbereda sig 
genom att beställa in mer av de generiska alternati-
ven. Informationen är också viktig för tillverkarna/

representanterna av generika, eftersom efterfrågan 
på deras preparat ju ökar”, säger Lauslahti.

I Finland har myndigheternas beslut om godtag-
bara partihandelspriser en betydande inverkan 
på lönsamheten. Varför är prisnivån satt på en 
sådan nivå att det kan inverka negativt på till-
gången till läkemedel?
”Läkemedelskostnaderna är mycket strikt kontrolle-
rade i Finland. Läkemedelsprisnämnden Hila bestäm-
mer partihandelsprisen och FPA ersättningen för oli-
ka läkemedel. Denna styrning håller läkemedelskos-
tnaderna på en skäligt låg nivå för patienterna, men 
samtidigt borde man se till att bibehålla de globala 
företagens intresse för att verka och vara närvarande 
på den finländska marknaden. Inbesparingsivern kan 
förvärra situationen.”

19
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Kan vilket läkemedel som helst ta 
slut? Eller är det främst frågan om en 
viss typ av läkemedel? För närvaran-
de har främst olika läkemedel som 
inverkar på nervsystemet eller som 
används vid hjärt- och kärlsjukdomar 
ståtat på listan över läkemedel som 
saknas i landet. 

”Vilket läkemedel som helst kan ta slut, 
eftersom orsakerna till störningarna i till-
gången kan variera. Det faktum att just de 
grupper du nämnde förekommer ofta på 
listan kan bero på att de är läkemedel som 
används mycket runt om i hela världen.”

”Då det gäller nya, innovativa läkeme-
del med ett patentskydd på 20 år, är det å 
andra sidan mer sällsynt med brister i till-
gången. Dessa läkemedel saknar generiska 

motsvarigheter, och därför är det enklare 
för företagen att beräkna det globala be-
hovet. Tillverkarna har också ett stort ans-
var för tillgången på läkemedlen. Tävlings-
situationen är hård efter att patentskyd-
det löpt ut, och då blir det genast svårare 
att förutse behovet, vilket lättare leder till 
bristsituationer.”

Kommer problemen med tillgången 
att öka ytterligare?
”Den utveckling vi ser idag borde man kun-
na få bukt med, men det kommer att krä-
va samarbete och diskussioner på såväl na-
tionell som internationell nivå. Ett smidigt 
samarbete och informationsflöde mellan 
myndigheter, läkemedelsföretag, apotek 
och alla andra som är aktiva inom bran-
schen är särskilt viktigt. På internationell 
nivå borde man komma på morötter som 
kan sporra och förbättra tillgången.”

Apotekarförbundet lät år 2018 Talous-
tutkimus utföra en undersökning en-
ligt vilken apotekskunderna i Finland 
med över 98 % säkerhet får med sig 
den receptmedicin de behöver direkt 

från apoteken och s.g.s. alltid inom ett 
dygn (99,6 %). Hur kan tillgången på 
läkemedel vara så här pass god trots 
problemen?

”Apoteken gör ett stort jobb i att leta ef-
ter alternativa läkemedel och samarbetar 
även med andra närapotek eller sjukhus-
apotek. Den obligatoriska lagringen av lä-
kemedel hjälper också till. Om kunden in-
te direkt får sitt läkemedel med sig hem, 
är det i allmänhet frågan om något sär-
skilt dyrt eller sällsynt läkemedel som in-
te finns i apotekets eget lager. Oftast finns 
dock dessa läkemedel att få i partihan-
deln. I en fjärdedel av fallen är det frågan 
om brist på tillgång i landet.”

Vad kan apotekskunden själv göra för 
att trygga sin läkemedelsbehandling?
”Det lönar sig att söka ut nytt läkemedel 
i god tid innan det tar slut – och att in-
te vänta till den sista dosen man har hem-
ma”, uppmanar Lauslahti. Här bör man 
ändå komma ihåg att FPAs ersättningsreg-
ler ger exakta gränser för hur pass tidigt 
man kan få köpa följande förpackning på 
apoteket med sjukförsäkringsersättning.b

”Finland är ett litet 
marknadsområde som är 
beroende av importerade 

läkemedel.”
VD Sanna Lauslahti vid Lääketeollisuus ry
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Vi testade
Avène Cicalfate-handkräm & Bethover Focus Pore-brustabletter

Avène Cicalfate handkräm
Jag tvättar händerna 5–6 gånger under 
ett arbetspass, och min hobby fläckar 
händerna med olja och målfärg. 
Handkrämer har jag inte använt, 
eftersom huden klarat av påfrestningen 
väl och jag inte har gillat krämernas 
dofter. Avène var en glad överraskning. 
Gillade den relativt neutrala doften och 
den oansenligt diskreta förpackningen. 
Absorptionen var verkligen överraskande, 
huden suger i sig krämen på nolltid. 4 p

Bethover Focus Pore brustabletter
Brukar dricka ett glas juice varje morgon, så brustabletten passade 
väl in i mina morgonrutiner. Smaken var fräsch, inte direkt supergod, 
men helt okej. Bruset ger en extrakick och energi åt drycken. Har in-
te tidigare använt tillskott med B-vitaminer, men kunde tänka mig att 
göra detta till min rutin då jag läst om hälsonyttan av dessa vitaminer. 
Förpackningens lock var lätt att öppna och stänga. 5 p

21

Avène Cicalfate handkräm
Denna skiljer sig från övriga handkrämer 
genom att händerna känns silkeslena 
efter appliceringen. Krämen sugs upp 
omedelbart. Hudytan känns torr trots 
att den inte är det. Doften är litet spe-
ciell, men den avdunstar och försvinner 
direkt efter appliceringen och lämnar 
ingen lukt på händerna. En lättnad med tanke 
på att jag är i kontakt med allergiker som inte 
tål starka dofter. 4 p

Bethover Focus Pore brustabletter
Jag brukar vanligen inte använda vitamintillskott överhuvudtaget. Blev 
därför positivt överraskad av hur lätt det är att lägga till en brustablett i 
dagens kost. Tog tabletten i samband med morgonmålet och upptäck-
te att den apelsinsmakande drycken fungerade som saft. Smaken och 
doften är milda och inte alls konstgjorda eller obehagliga. Lämnade 
ingen eftersmak i munnen. 1 p

Avène Cicalfate handkräm
Jag jobbar i ett kök och behöver därför 
tvätta händerna ofta. Använde denna 
kräm dagligen på jobbet och även hem-
ma om kvällarna. En dryg produkt med 
behagligt neutral doft. Trots att krämen 
var fyllig, sögs den upp jättefort. Läm-
nade en film på hudytan, och fungerar 
därför säkert också på sprucken hud. 
Bra förpackningsstorlek, men designen 
är inte lockande. Kommer att använda också i fortsättningen! 5 p

Bethover Focus Pore brustabletter
Första gången jag någonsin testat på multivitaminer i brusformat! Mild 
och svag smak av apelsin, litet konstgjord. Färgen påminde snarare 
om morotssaft. Lätt att dricka, fräscht brus, inte för sur. Tycker dock 
vitaminer i tablettform är enklare att ta. Tror att en brustablett lätt 
skulle falla bort under stressiga vardagsmorgnar. 4 p

  

Bethover Focus Pore brustabletter Avène Cicalfate hand cream

Ett kombinationspreparat med B-vitaminer, C- och 
E-vitamin för allmän ork och kraft, som stöd för 
tankeverksamheten, och för att trygga det dagliga 
vitaminbehovet. 1 brustablett per dag för vuxna som 
kämpar på i en stressig vardag. Finns i två friska sma-
ker: apelsin och tranbär. Kosttillskott som även lämpar 
sig för veganer.

En handkräm för den med ytterst torra, sträva 
händer som lätt får hudsprickor och blir irriterade. 
En närande och fyllig kräm som lämpar sig väl 
också för användning under arbetsdagen, eftersom 
krämen sugs upp mycket fort och bildar en genom-
skinlig skyddshinna på huden. Oparfymerad, 
kosmetisk produkt. 

Avène Cicalfate handkräm
En behagligt neutral doft. Kändes klad-
dig till en början, men torkade fort och 
lämnade huden sammetslen. Sved litet 
på en kruttorr hud till en början, men 
reaktionen gick fort över efter några an-
vändningsgånger. Mina händer var inte 
tillräckligt torra för denna kräm, men 
den funkade fint för min kompis. 3 p

Bethover Focus Pore brustabletter
Denna testprodukt kom som på beställning. Jag har gått över till 
vegetarisk kost och får inte längre B-vitaminer via kött. Dessutom 
innehåller brustabletterna också andra vitaminer, vilket är ett plus. 
Frisk smak av apelsin, som kan ersätta juicen vid morgonmålet! 
Tabletten löstes upp litet långsammare än jag förväntat mig, men 
kräver bara litet extra planering av morgonrutinerna. Färggrann och 
pigg förpackning. 4 p
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jobbar inom  
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Heidi, 34,  
kallskänka

Helen, 58,  
journalist
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Kroniskt dålig andedräkt är 
ett besvär som ca 10–50 % av 
alla finländare lider av. Es
timatet varierar så här pass 
mycket, då det är svårt att 

exakt mäta antalet personer med egentlig 
halitos. De flesta lider av dålig andedräkt 
endast under en kort period, t.ex. i sam
band med någon sjukdom som går över, 
eller efter att de ätit något som gör att an
dedräkten luktar illa.

Halitos är uppskattningsvis det tred
je vanligaste munbesväret efter parodon
tit, d.v.s. en inflammation i bindväven runt 
tänderna, och karies, d.v.s. hål i tänderna. 
Då det gäller halitos finns ingen skillnad 
i förekomst mellan könen; både kvinnor 
och män har lika stor risk att lukta illa.

Risk för social isolering 
Diagnosen försvåras ofta av att den per
son som lider av halitos inte upptäcker 
det själv. Man blir helt enkelt van vid sin 
andedräkt. Personerna i ens närhet kan å 
sin sida tycka det är svårt och pinsamt att 
påpeka om andedräkten.

Halitos kan också bli ett socialt pro
blem. Den som vet sig lida av halitos kan 
börja undvika sociala tillfällen, eftersom 
hen är rädd för att andra ska observera 
den dåliga andedräkten. I det långa loppet 
kan halitos bli en tung börda både socialt 
och psykiskt sett. Besväret kan leda till att 
man isolerar sig socialt.

Orsaken sitter i gapet
Den som drabbas av halitos ska absolut in
te sitta ensam och grubbla! Det är viktigt 
att reda ut orsaken och att få hjälp mot 
besväret. En dålig andedräkt kan bero på 
väldigt många olika faktorer.

Lukten kan ha en fysiologisk orsak. Då 
beror den ofta på något man ätit eller avn

jutit, såsom tobak, alkohol, lök eller kål. 
Vissa läkemedel, såsom isosorbidnitrat 
(hjärtmedicin) och disulfiram (antabus) 
kan också ge en dålig andedräkt.

En annan fysiologisk orsak kan vara 
en bristfällig salivutsöndring under nat
ten. Andedräkten luktar då helt förfärligt 
direkt efter att man vaknat, och besväret 
kallas också morgonhalitos. Muntorrhet 
kan också överlag orsaka dålig andedräkt, 
så det är viktigt att dricka tillräckligt vat
ten eller använda preparat som ökar saliv
utsöndringen.

Den vanligaste orsaken till kroniskt 
dålig andedräkt, d.v.s. halitos, sitter dock 
i munhålan, och oftast på tungan – alltså 
inte i magtarmkanalen, såsom många of
ta tror. Här talar man om intraoral (”inu
ti munnen”) halitos. Tungans små papiller 
samlar lätt på sig matrester och bakterier, 
vilka tillsammans med munnens normala 
bakterieflora kan producera illaluktande 
gaser som svavelväte och metylmerkap
tan.

Halitos kan också ofta bero på paro
dontit, det vill säga inflammation i tand
köttet. Upp till 80 % av alla med parodon
tit lider av dålig andedräkt. Halitosrisken 
ökar också vid karies, jästinfektioner, be
läggningar på eventuella tandproteser och 

Marimiina Pykälistö  Bild Shutterstock

MOTBJUDANDE 
ANDEDRÄKT?

Halitos, det vill säga kroniskt dålig 
andedräkt, är ett genant och otrevligt, men 
vanligt besvär. En god egenvård, och vid 
behov ett läkarbesök för att finna orsaken, 
hjälper till att hålla lukten i schack.

tonsilloliter (små stenartade 
ansamlingar på tonsillerna).

I vart tionde fall sitter orsa-
ken annanstans än i munnen
I cirka 10 % av fallen sitter or
saken till halitos någon annans
tans än i munnen. Orsaken till 
s.k.  extraoral halitos är ofta an
tingen reflux eller något prob
lem i andningsvägarna. Extra
oral halitos sprider dålig lukt 
också då man andas via näsan.

Oberoende av om halitosen 
är extra eller intraoral ska orsak
en utredas, eftersom det kan vara 
frågan om en inflammation i svalg, 
näsgångar eller bihålor. Hos barn kan 
även näsmandeln vara orsaken. Dessa 
är dock mer sällsynta orsaker till hali
tos.

En relativt allmän form är däre
mot så kallad pseudohalitos. I detta fall 
tror sig någon person lida av dålig an
dedräkt, trots att detta inte är fallet. 
Pseudohalitos kan vara svår att behan
dla och kan kräva psykologiska åtgärder 
som stöd. En liten del av alla fall av hali
tos är sådana där orsaken helt enkelt al
drig hittas.

22
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MOTBJUDANDE 
ANDEDRÄKT?

Egenvård räcker långt
En illaluktande andedräkt behand
las främst med egenvård hemma. Det 
allra viktigaste är en god munhygien 
och regelbunden tandborstning, helst 
med en effektiv eltandborste. Tän
der, tandkött och tunga ska tvättas två 
gånger dagligen. Tandmellanrummen 
ska också putsas med tandtråd eller 
tandpetare. Om man har protes, är 
det naturligtvis mycket viktigt att hål
la den ren.

Alkoholfria munsköljmedel ger en 
fräsch andedräkt och olika pastiller, 
tuggummin samt artificiell saliv från 
apoteken lindrar halitos genom att 
öka salivutsöndringen. Olika födoäm
nen och njutningsmedel som förvär
rar andedräkten ska man naturligtvis 
undvika. Ett begränsat intag av protei
ner kan också hjälpa, eftersom de sva
velföreningar som finns i proteinerna 
behövs för uppkomsten av den dåliga 
andedräkten.

Om egenvårdsknepen inte ger öns
kat resultat, ska man uppsöka läkare. 
Allra först lönar det sig att vända sig 
till en tandläkare som kan undersöka 
munhålan och tungan samt kontrol
lera att lukten inte beror på en tand
köttsinflammation, på tandsten eller 
på plomber som inte längre är i full
gott skick. Tandläkaren kan också ge 
instruktioner till egenvård och vid be
hov tipsa om produkter som kan före
bygga den dåliga andedräkten.

Om tandläkaren inte finner orsa
ken, är det dags att vända sig till 
någon annan läkare. Särskilt specialis
ter på öron, näs och halssjukdomar 
kan undersöka struktur och eventuel
la inflammationer och övriga sjukdo
mar i såväl munhåla, näsa som 
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svalg. Vid behov kan läkaren också för
säkra sig om att orsaken inte sitter i luftrör 
eller matstrupe. b

Källor: Potilaan Lääkärilehti, Finlands Tandläkar-
förbund och Terveyskirjasto

XEROSTOM-
PRODUKTERNA 
LUGNAR vävna-
derna och förebygger karies och ansamling 
av bakterieplack till följd av muntorrhet 
genom att rengöra mun och tänder. Den lilla 
pastillasken är lätt att ha med sig. 1 pastill 3–4 
gånger dagligen då munnen känns torr. Finns 
också som praktisk, liten sprayflaska med 
över 200 doser. 1–2 spraypumpningar i mun-
nen vid behov. Pastillerna är en CE-märkt 
medicinteknisk produkt, sprayen klassas 
som livsmedel.

 > XeroStom pastiller 30 st och  
munspray 15 ml

För kortvarig symtomatisk behandling av hosta av olika orsaker 
för vuxna och barn över 4 år. Aktivt ämne cocillanaextrakt. Inte för 

gravida eller ammande kvinnor. Bekanta dig med bipacksedeln.
Ytterligare information: Takeda Oy, www.takeda.fi
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PARODONTAX ÄR tandkrämer vars unika 
sammansättning hjälper till att minska upp-
komsten av plack och effektiverar avlägs-
nandet av plack. Tandkrämerna innehåller 
67 % natriumbikarbonat och är fyra gånger 
effektivare än vanlig tandkräm (vid bruk två 
gånger dagligen) då det gäller att mota orsa-
ken till blödande tandkött efter en noggrann 
tandrengöring utförd av yrkespersonal. 
Krämerna lämnar en mycket ren och fräsch 
känsla i munnen. Finns i smakerna Extra 
Fresh och Ultra Clean. CE-märkta medicintek-
niska produkter.

 > >Parodontax tandkrämer, 75 ml

PRAKTISKA, EFFEKTIVA 
mellanrumsborstar som 
gör rent också i trånga 
tandmellanrum på ett mer 
effektivt sätt än traditionell 
tandtråd. Den lätt böjda 
designen gör det lättare 
att få in borstarna i trånga 
mellanrum. Skadar inte 

tandköttet och är trygga att använda. Finns 
i tre storlekar. CE-märkta medicintekniska 
produkter.

 > Gum Soft-Picks Advanced mellanrums-
borstar 30 st

3 X  M OT  H A L I TO S

Egenvård  
av halitos

SKAFFA EN eltandborste. Dessa har i 
studier bevisats rengöra både tänder 
och tandkött flera gånger bättre än en 
vanlig tandborste. Eltandborstar är också 
skonsamma, vilket minskar risken för att 
tandhalsarna blottas.
BORSTA TÄNDERNA med fluortandkräm 
i två minuter minst två gånger per dag. 
Kom också ihåg att rengöra tandkötts-
kanterna. Rengör tandmellanrummen 
varje dag med tandtråd, tandpetare eller 
mellanrumsborstar.
KOLLA OCKSÅ tungan. Putsa vid behov 
bort beläggningar med tandborste eller 
särskild tungrengörare varje dag.
ANVÄND ALKOHOLFRITT munskölj vid 
behov och som kurer. Skölj munnen med 
munsköljmedlet i en minut två gånger 
 dagligen efter att du tvättat tänderna. Ät 
eller drick inte något direkt efter sköljnin-
gen.
KOM OCKSÅ ihåg att rengöra eventuell 
tandprotes noggrant två gånger dagligen. 
Förvara rengjord protes i torr och luftig 
förvaringsask under natten. Skölj av 
protesen innan du sätter in den i munnen. 
Även delproteser ska rengöras noggrant.
Tandproteser ska rengöras med hjälp av 
en särskild lösning en gång i veckan. Låt 
då protesen ligga i lösningen minst en 
timme, men helst över natten.
UNDVIK MAT och dryck som orsakar 
dålig andedräkt. Tuggummin, pastiller, 
tillräckligt med vatten att dricka och pre-
parat avsedda för att fukta en torr mun 
ökar salivutsöndringen och minskar på så 
vis den obehagliga lukten.
UPPSÖK TANDLÄKARE regelbundet för 
rengöring av tänderna och tandstens-
borttagning.

Om den dåliga andedräkten håller i sig 
och egenvården inte ger önskat resultat, 
vänd dig till läkare. 
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ANNONS

A lla lider vi ibland av trög mage. För en del är det ett mer 
tillfälligt besvär, för andra ett långvarigt bekymmer. Varför 
blir magen hård och avföringen trög att få ut? Skälen är 

många, och i en del fall beror besväret på helt vardagliga levnads-
vanor, vilket innebär att det kan åtgärdas. Vår västerländska kost 
har förändrats avsevärt under de senaste 50 åren, vilket lett till en 
betydlig minskning av mängden kostfibrer i dieten. Mängden långt 
processade färdiga maträtter har däremot ökat, och i vår stressade 
vardag slänger vi dessutom ofta i oss maten med väldig fart.

Är din vardag ett evigt stressande från morgon till kväll? En del 
måltider uteblir, och du stillar kanske den värsta hungern med 
en chokladstång eller någon annan delikatess du fort kan få tag i? 
Många timmar hinner också förflyta mellan vattenslurkarna, och 
huvudet sprängvärker. Ett jämnt intag av vätska längs med dagen 
är essentiellt för en välfungerande tarm. Om du inte dricker till-
räckligt, kommer kroppen att ta tillvara varje uns av vätska den 
kan få tillgång till – även ur tarminnehållet – vilket obönhörligen 
gör magen hård. För att orka hålla prestationen på topp är små mål-
tider med 3–4 timmars mellanrum det allra bästa för kroppen. En 
sådan rytm håller också tarmfunktionen jämn.

Nio tips till en smidigt  
fungerande mage och tarm:

1.  Se till att dricka tillräckligt, och drick 
med jämna mellanrum längs dagen. 

Använd en vattenflaska som hjälp för att få 
en uppfattning om hur pass väl du når ditt 
vätskemål. Alla funktioner i kroppen behöver 
vätska, inte bara tarmen.

2. Ät tillräckligt med fibrer för att hela 
tiden upprätthålla en tillräcklig 

massa i tarmen, vilket får födan att passera 
genom magtarmkanalen i lagom tempo.

3.  Ät rejält med grönsaker och frukter. 
Utöver fibrer ger dessa dig också 

viktiga vitaminer och andra näringsämnen.

4. Rör på dig tillräckligt mycket för att 
den släta muskulaturen i tarmen ska 

bibehålla sin aktivitet och tarmen tömmas 
med jämna mellanrum.

5. Respektera kroppens signaler om ett 
behov av att gå på toaletten. Skjut 

inte upp toalettbesöken, eftersom detta lätt 
kan göra att avföringsmassan torkar och din 
mage blir trög.

6. Underlätta tarmtömningen genom 
att sitta lätt framåtlutad på toalett

stolen och genom att lyfta upp fötterna på 
någon låg pall e.dyl. Ett stressfritt toalett
besök fungerar allra bäst.

7. Försök minska på stressen och på ett 
totalt huvudlöst rusande från en 

uppgift till följande hela dagen lång. En 
regelbunden och lugn dygnsrytm är också 
skonsam för mage och tarm.

8.
Många läkemedel kan göra magen 
hård. Vänd dig till apotekspersonal 
eller läkare om något läkemedel gör 

din mage trög.

9. Under graviditetens sista trimester 
är det vanligt med trög mage. Det 

växande fostret och graviditetshormonerna 
gör tarmrörelserna långsammare än vanligt, 
vilket får magen att bli hård. Sträva till att 
mota Olle i grind och att försöka förebygga 
problemet.

HUSK® Balans för magen – med dubbeleffekt
Kosttillskottet innehåller psylliumfibrer som förmår absorbera 
vätska i en mängd som motsvarar upp till 40 gånger fibrernas vikt. 
Tillsammans med vätska bildar psylliumfibrerna en gel. De kostfibrer 
som ingår i psyllium bryts inte ned i magen, utan de kommer att passe
ra i svullen, vätskefylld form ända fram till tjocktarmen, och att på så 
vis öka avföringsmassan i tarmen. Då massan ökar, stimulerar detta 
tarmens normala funktion.
Detta kosttillskott finns att få i två olika varianter: en med enbart 
psylliumfröskal, och en med ett tillskott av mjölksyrebakterier utöver 
psylliumfröskalen. Apotekspersonalen kan rekommendera det prepa
rat som passar dig bäst.

Lindring för  
en trög mage

Marknadsförs av Orkla Care Oy. För närmare information, kolla: www.tasapainoavatsalle.fi

Psylliumfröskal bidrar till normal mag- och tarmfunktion. De främjar även en 
regelbunden tarmfunktion.
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Fråga våra farmaceuter

FRÅGA: Jag har prövat på många olika 
droppar för mina torra ögon och hörde 
nu om nya all-in-one droppar. För vem 
är de avsedda?

FRÅGA: Jag har ett jobb där jag talar 
mycket. Speciellt vintertid känns halsen 
sträv och torr, och då drabbas jag ofta 
av rethosta just då jag inte skulle få hos-
ta. Finns det något läkemedel jag kunde 
ta mot detta irriterande besvär?

FRÅGA: Jag är tvungen att tvätta hän-
derna titt som tätt i mitt arbete, och 
händerna blir så torra och nariga att det 
ibland uppstår sår och sprickor. Vilken 
typ av handkräm skulle du rekommen-
dera då jag inte kan använda handskar?

Torra ögon är ett mycket vanligt besvär som 
ofta kan bero på en minskad tårproduktion 
till följd av stigande ålder eller hormonella 
förändringar i kroppen. Återfuktande drop-
par är bra, men ibland kan symtomen vara 
så besvärliga att inte enbart fukt räcker till. 
Då behövs också lipider, d.v.s. fettämnen, 
som stärker tårfilmen. Lipiderna förhindrar 
också tårvätska från att avdunsta från ögats 
yta. För detta ändamål finns idag s.k. all-
in-one droppar med både återfuktande 
ingredienser och lipider. Apoteken har flera 
olika alternativ också inom denna kategori. 
För att hitta sin egen favorit, är man tvungen 
att pröva sig fram en aning.

Uppvärmning inomhus och torr vinterluft där 
ute torkar ut våra slemhinnor. Vid sträv och 
kittlande hals, rethosta och heshet griper vi 
väl alla i första hand till en vattenslurk. Men 
det räcker inte alltid till, utan ibland behövs 
mer effektiv smörjning eller något som öpp-
nar rösten bättre. Olika alternativ finns, och 
det gäller att pröva och se. Sugtabletter med 
mild smak, pastiller eller Carmolis med kraf-
tig örtsmak till exempel. Spraypreparat med 
honung lindrar torr rethosta och sprayen 
ger också effektiv lindring för en sträv hals. 
Traditionella mixturer finns också, ifall man 
föredrar det alternativet.

Avène Cicalfate  
handkräm 
100 ml  
En effektivt vårdande, 
lugnande och skyd-
dande handkräm som 
lämpar sig utmärkt för 
ytterst torra, spruckna 
och sträva händer med 
irriterad hud. Mjuk och 
närande kräm som är 
lätt att breda ut och som absorberas fort. 
Bildar en genomskinlig skyddande hinna 
på huden. Lämpar sig också för sprickor i 
fingertopparna, små sår och torra nagel-
band. Oparfymerad, kosmetisk produkt.

Farmaceuten rekommenderar Farmaceuten rekommenderar Farmaceuten rekommenderar

Eerika,  
Dickursby Första apotek

Outi, 
Apoteket i Kemijärvi

Heidi, 
Apoteket i Kausala

Oxyal Triple Action 
ögondroppar 
10 ml
Smörjande ögondrop-
par med en stabili-
serande inverkan på 
tårfilmens alla tre lager. 
Väl lämpat preparat 
för lindring av olika 
symtom på torra ögon, 
såsom trötta eller ansträngda ögon, känsla 
av skräp i ögat, sveda och/eller rinnande 
ögon. En stadig flaska med en ny typ av 
pump, som lätt avger en droppe i taget utan 
något besvärligt klämmande på flaskan. CE-
märkt medicinteknisk produkt.

Apteekki FluAcute Yskä  
20 ml 
Apteekki FluAcute Yskä 
är lätt att dosera som 
spray direkt i svalget. 
Dämpar hostretning 
och lindrar heshet samt 
irritation. Innehåller ho-
nung. Sprayen bildar en 
tunn, skyddande hinna i 
svalget, vilken vårdar och 
skyddar svalgslemhin-
nan och minskar irritationen. Lämpar sig för 
vuxna och barn över 5 år. En öppnad flaska 
ska användas inom 6 veckor. CE-märkt medi-
cinteknisk produkt. b

För ytterst torra, spruckna händer rekom-
menderar jag någon effektivt återfuktande, 
vårdande och eventuellt också skyddande 
kräm. Dessutom ska konsistensen kännas 
skön att använda, och produkten sugas upp 
fort så man verkligen kommer att använda 
den tillräckligt ofta och inte behöver skydda 
kläder och omgivning med handskar. Utöver 
vårdande och återfuktande ingredienser 
skulle du säkert ha nytta av en kräm som 
också innehåller sukralfat, eftersom det vår-
dar små sår och lämnar en skyddande yta på 
huden. Då behöver du inte lägga på ett nytt 
lager varje gång du tvättar händerna.
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PANADOL FORTE 1 g filmdragerad tablett
Innehåller paracetamol. För symtomatisk behandling av värk och feber hos 
vuxna. Dosen för vuxna är ½ –1 tablett var 4–6 timme, högst 3 gånger 
i dygnet. Ej för barn. För kontinuerlig användning utan läkarordination i 
högst 3 dagar. Den rekommenderade dosen får inte överskridas. Ta inte en 
tablett oftare än med 4 timmars mellanrum. Använd inte Panadol Forte om 
du är allergisk mot paracetamol eller något annat innehållsämne i tablet-
ten. Använd med försiktighet eftersom för mycket paracetamol kan orsaka 
leverskada. Andra läkemedel som innehåller paracetamol eller andra 
smärtstillande läkemedel får inte användas samtidigt. Panadol Forte kan 
användas under graviditet och amning. Du bör använda lägsta möjliga dos 
som minskar din smärta och/eller din feber och använda den under kortast 
möjliga tid. Receptfritt läkemedel. Läs bipacksedeln. Förpackningsstorlek 
15 st. Förkortad produktresumé 1.12.2018. Baserar sig på produktresumén 
daterad 6.3.2018.

PANADOL HOT 500 mg/dos pulver till oral lösning
Innehåller paracetamol. Tillfälliga värk- och febertillstånd vid förkylnings-
sjukdomar, influensa, huvudvärk och muskelvärk. För vuxna (över 18 år) 
1–2 dåspåsar var 4–6 timme högst 3 gånger i dygnet. Dosintervallet ska 
vara minst 4 timmar. Rekommenderas inte för barn och ungdomar under 
18 år. Överskrid inte doseringsanvisningen. Innehållet i dospåsen löses upp 
i hett vatten. Använd inte Panadol Hot om du har fenylketonuri eller om 
du är allergisk mot paracetamol eller något annat innehållsämne i detta 
läkemedel. Använd med försiktighet eftersom för mycket paracetamol kan 
orsaka leverskada. Andra läkemedel som innehåller paracetamol eller an-
dra smärtstillande läkemedel får inte användas samtidigt. Läkemedlet kan 
användas under graviditet och amning. Du bör använda lägsta möjliga dos 
som minskar din smärta och/eller din feber och använda den under kortast 
möjliga tid. Receptfritt läkemedel. Läs bipacksedeln. Förpacknings storlek 
12 dospåsar. Förkortad produktresumé 27.4.2018. Baserar sig på produkt-
resumén daterad 8.10.2019.

Panadol och Otrivin

LINDRING VID 
FÖRKYLNING!

OTRIVIN
Otrivin (xylometazolin) nässpray för lindring av nästäppa vid snuva och vid 
bihåle inflammation. För vuxna och ungdomar som fyllt 12 år högst 3 gånger 
dagligen högst 10 dagar i följd. Använd inte Otrivin om du är allergisk mot 
något innehållsämne i detta läkemedel, om du har kronisk inflammatorisk 
torrhet i näsan, atrofisk rinit eller trångvinkelglaukom eller om du nyligen har 
genomgått en operation i huvudet som utförs via näsa eller mun. Tala med 
läkare eller apotekspersonal om du använder andra läkemedel eller om du har 
en kronisk sjukdom. Otrivin ska inte användas under graviditet. Under amnings-
tid enligt läkarens anvisning. Huvudvärk, uttorkning av näsans slemhinna, lokal 
brännande känsla i näsan eller illamående kan förekomma som biverkningar. 
Rapportera misstänkta biverkningar till Säkerhets- och utvecklingscentret för 
läkemedelsområdet (www.fimea.fi). Läs noga igenom bipacksedeln. Förkortad 
produktresumé 5.6.2019. Baserar sig på produktresumén daterad 13.2.2019.

Mer information: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Finland Oy, Biskops-
bron 9 A, 02231 Esbo, tfn: 080 077 40 80, e-post: scanda.consumer-relations@
gsk.com. Varumärkena ägs av eller är licensierat för GSK-koncernen. ©2019 
GSK-koncernen eller licensinnehavaren. 12/2019, CHFIN/CHPAN/0066/19
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Människans och hundens 
gemensamma historia är 
lång. Hundarna har anpas-
sat sig väl till ett liv tillsam-
mans med oss. De lär sig 

lätt och är lagom stora för att kunna hjälpa 
oss”, säger Pekka Korri som fungerar som 
hundskolare vid de Synskadades förbunds 
ledarhundskola.

Ledarhundskolan i Vanda föder upp 
och tränar ledarhundar till hjälp för blin-
da och svårt synskadade personer. I Fin-
land påbörjades ledarhundskolningen re-
dan år 1940. Då användes schäferhundar, 
men sedan 1960-talet har andelen labra-
dorer ökat. Idag är nästan alla ledarhun-
dar av rasen labrador retriever. Denna ras 
är också populärast som ledarhund i he-
la världen, vilket gör det möjligt att avla 
fram möjligast lämpade exemplar.

”En labrador är tillräckligt stor för att 
leda en människa, men inte för stor för 
att få plats på bussen eller vid ett bord på 
cafét. Pälsen är lätt att hålla ren och ra-
sen är både vänlig, lättlärd och arbetsvil-
lig. Labradoren har inte heller någon vakt- 
eller skyddsinstinkt”, säger Korri.

Ledarhundskolan har ett eget avelspro-
gram inom ramen för vilket alla ledarhun-
darna föds. De små valparna har föräldrar 
som valts ut med omsorg för att få möj-
ligast goda genetiska förutsättningar för 
god hälsa, gott lynne och lämplighet för 
jobbet som ledarhund.

Från valp till ledarhund
Då en ny ledarhundsvalp föds, får den till-
bringa sina första veckor i kenneln. Under 
den tiden socialiseras valpen, vilket in-

nebär att främmande människor kommer 
in för att leka och hunden vänjs vid olika 
nya ljud. Dessutom får valpen åka bil och 
leka med andra valpar.

Då valpen blivit sju veckor gammal pla-
ceras den hos en frivillig familj som tar 
hand om den tills den är ca 1,5 år gammal. 
Samarbetet med ledarhundskolan fortsät-
ter dock hela tiden i form av valpskola var-
je vecka, så socialiseringsarbetet fortsätter 
bl.a. genom att valpen får bekanta sig med 
nya platser; som nöjesfält och köpcentra.

Valpens lämplighet som ledarhund tes-
tas vid en ålder av 4, 8 och 13 månader.

”Det egentliga yrkesvalsprovet på två 
veckor utförs då hunden är 1,5 år gam-

mal. Då frågar vi uttryckligen om hunden 
verkligen vill bli ledarhund. Den ska kun-
na uppföra sig på vissa olika platser och 
kunna samarbeta med människor”, berät-
tar Korri.

Hunden får också genomgå en nog-
grann hälsogranskning där man utför bild-
diagnostik på både höften, armbågar och 
rygg samt undersöker ögonen för even-
tuella ärftliga ögonsjukdomar.

Om hunden klarar av alla test, får den 
starta en utbildning på ungefär fem måna-
der. Varje etapp på 20 veckor utförs enligt 
ett strikt, förutbestämt program. Under 
denna tid bor hunden i hundgården på Le-
darhundskolan.

Katja Tarnanen  Bilder Shutterstock
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FÅ R  M A N  K L A P PA  E L L E R  I N T E ?

Då ledarhunden jobbar får man inte störa den genom att klappa den eller kalla 
på den utan lov av ägaren. En hund i arbete känns igen på den sele den bär. Och 
hunden själv vet också att selen betyder jobb. Då hunden kommer hem, tas se
len av, och då är hunden fri att vara hund på samma sätt som alla andra hundar. 

Studietakten på skolan för blivande 
ledarhundar är hård. De hundar som 
genomgått träningen kommer sedan att  
hjälpa synskadade till ett självständigt liv.

”

KOM, SÅ 
GÅR VI! 
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Utbildningen grundar sig  
på positiv förstärkning

På Ledarhundskolan börjar hundarnas 
dag med morgonmål och rastning kring 
klockan sju. Alla 25 hundar har sina egna 
tränare. Ledarhundens arbete baserar sig 
långt på vissa standardpromenadrutter 
och inlärda mönster, så träningen kan där-
för innebära att hunden får vänja sig vid 
vissa miljöer, enkla sökuppgifter och lyd-
nadsträning.

”En ledarhund måste lära sig funge-
ra oberoende av eventuella störningsmo-
ment i omgivningen. Flaxande duvflockar 
och kvickt pilande ekorrar får inte stö-
ra. Dessutom ska hunden kunna leta rätt 
på en bänk eller busshållplats och obser-
vera trappor samt väja för vissa föremål. 
Idag stirrar folk på sina telefoner då de går  
framåt, så hundarna måste lära sig att väja 
för människor också”, konstaterar Korri.

Träningen baserar sig på positiv för-
stärkning. Då hunden lyckas, markerar 
tränaren detta med hjälp av en klicker och 
ett uppmuntrande ”Yesh”. Några sekun-
der efter ljudbelöningen belönas hunden 
också med godis.

Efter skoldagen är det dags för kvälls-
mat, varefter hundarna oftast är så trötta 
att de helt enkelt går och lägger sig. Efter-
som hundar är flockdjur, får de också till-
bringa mycket tid tillsammans med an-
dra hundar. Hundgården har stora inhäg-
nader där 2–5 hundar kan får springa runt 
och leka tillsammans på en gång. Prakti-
kanter kan också ta med hundarna på pro-
menader under vilka de i lugn och ro får 
nosa och undersöka sin omgivning. Under 
veckosluten får hundarna åka till den fri-
villiga familj som tagit hand om dem se-
dan de var valpar.
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ibuxin rapid 400 mg. Ett effektivt smärtstillande och febernedsät-
tande läkemedel för behandling av t.ex. migränattacker. Verksamma 
ämnet är ibuprofen. Passar vuxna och barn över 20 kg. Rådgör med 
din läkare, ifall du lider av sår i mage, eller tolvfi ngertarm, eller ifall 
du är gravid. Endast för kortvarig användning. Förpackningsstorle-
karna är 10 och 30 tabl. Läs bipacksedeln före användning. Baserar 
sig på produktresumén daterad 22.1.2018. Mera information: www.
laakeohje.fi , infofi nland@tevapharm.com. FI/POTC/19/0015/8/19

Från ditt apotek. 
Marknadsförs av Teva Finland Oy.

Den snabbverkande smärtstillande.

Även för migrän.

AAAARRRGH

”Skolningen är skoj för hundarna och de saknar inte 
sina familjer under tiden. Om någon hund gör det, stör 
det träningen, och hunden lämpar sig då inte som ledar-
hund”, säger Korri.

Ledarhundskolan har nämligen också haft hundar 
som längtat hem. För dem har det blivit aktuellt med 
ett nytt hem exempelvis hos den frivilliga familjen, eller 
med något annat jobb t.ex. inom tull- eller polisväsendet. 
En av dessa åkte faktiskt ända till Holland som stödhund 
för en krigsveteran.

Halvvägs in i träningsprogrammet utvärderas hundar-
na igen. Då ska de klara av en bekant rutt tillsammans med 
sin tränare på så vis att tränarens ögon är förbundna.

Vid slutprovet ska hunden klara av en främmande 
rutt tillsammans med en främmande människa som är 
blind. Hunden ska kunna stanna vid övergångsställen 
och trappor, ta en lov runt olika hinder och leta rätt på 
dörrar och bänkar åt den blinda.

Hunden får sin första anställning
Då utbildningen är över får hunden träffa sin blivande 
arbetsgivare under en första träning på två dagar. Då får 
den synskadade gå på promenader med olika hundar, 
medan tränarna gör iakttagelser och försöker komma 
fram till vilket par som kunde fungera bäst.

”En del hundar är lugna, andra livligare. En del är 
känsliga, andra mer självständiga, och en del är klart mer 
aktiva än andra. Vi försöker hitta den hund som passar 
allra bäst för den synskadade som söker en hjälpreda”, 
säger Korri.

Innan hunden överlåts till sin nya ägare får både hund 
och ägare genomgå en samarbetskurs på två veckor. Un-
der kursens gång övar den synskadade tillsammans med 
sin blivande hund under dagarna och läser teori om 
hundsamarbete och hundhälsa om kvällarna.

Efter kursen får hunden åka hem med sin nya ägare 
för en vecka eller två. Hundens tränare hjälper hunden 
och den synskadade att lära sig de rutter som är viktiga 
i hundens nya liv.

”I allmänhet lär vi också in ett ställe där hunden kan 
få springa fritt. Avsikten är att hunden ska må bra både 
fysiskt och psykiskt sett”, säger Korri.

I sitt arbete som tränare upplever Pekka Korri glädje 
då han går efter en hund och dess synskadade blivande 
ägare och ser att de inte längre behöver honom.

”Då kan de fritt röra sig i sin omgivning, gå till affären 
eller bara ut på en enkel promenad utan att behöva be 
om hjälp och sällskap. Ett viktigt mål för den synskada-
des människovärde.”b
Källor: hypokoira.fi, kennelliitto.fi, invalidiliitto.fi
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3 x hunden som hjälp  
för människan 

En hypohund kan lukta sig till låga blodsockerhalter hos en 
diabetiker och meddelar ägaren om detta genom att puffa 
med nosen. Vid behov kan hunden komma sättande med en 
blodsockermätare eller sockerhaltiga mellanmål och drycker 
också.

En hörselhund vidrör sin hörselskadade eller döva ägare 
med tassen eller puffar på hen med nosen för att markera olika 
ljud som kräver att ägaren reagerar på dem. Hunden leder 
också sin ägare fram till ljudkällan. Ljud som hunden rapporte
rar om kan vara exempelvis telefonen, brandvarnaren, dörr
klockan och väckarklockan.

En hjälphund är tränad för att hjälpa sin fysiskt handikap
pade eller begränsade ägare med det just hen behöver. Hun
dar kan t.ex. lyfta upp vissa föremål, öppna dörrar, trycka på 
avbrytare, hjälpa till vid påklädning eller bära skräppåsar.

RUOTSI_Nicotinell_yhdistelmähoito_ilmo_103x297_112019_GR.indd   1 03/12/2019   9.28

Kommandon en 
ledarhund ska förstå:
Vänster. Höger. Sök, 

t.ex. sök en trappa, en 
hållplats. Sitt. Ligg. Sida. 

Apport/hämta. Ligg. 
Kom/Hit. Gå över. Dra.

KO R S O R D E T S  LÖ S N I N G  6 / 1 9

I UTLOTTNINGEN av presentkorten  
à 50 euro vann E. Wahlsten och  T. Kojola 
Vi gratulerar vinnarna!

28_opaskoirat_SV.indd   31 16.12.2019   11.23



Forskningsnytt Marimiina Pykälistö  Bilder Shutterstock

E nligt en studie som publicerats i 
Nature kunde ett gift producerat 
av tarmbakterier förklara varför 

somliga alkoholister utvecklar allvar
lig, ofta dödlig leversjukdom, och an
dra inte.

Bakterien i fråga är den alldeles 
vanliga Enterococcus faecalis, som väck
te forskarnas uppmärksamhet i och 
med att denna bakterie var upp till 
2  700 gånger vanligare i tarmen hos 
personer med alkoholorsakad lever
sjukdom än hos jämförelsegruppen. 
Den ökade mängden av denna bakterie 
var ändå inte den avgörande faktorn, 
utan snarare det celldödande gift (cy
tolysin) som tillverkas av vissa stam
mar av denna bakterie.

Forskarna fann detta gift hos så 
pass många som 30 % av de personer 

Samband mellan tarm  
och alkoholorsakad leversjukdom

som tagits in på sjukhus för vård av alko
holorsakad leversjukdom. Dödligheten 
bland dessa personer var kraftigt ökad:    
89 % av de personer som konstaterades ha 
cytolysin i tarmen avled inom 180 dagar ef
ter att de tagits in på sjukhus. Dödligheten i 
kontrollgruppen låg på knappa 4 %.

”Cytolysin ser ut att styra såväl mor
talitet som allvarlighetsgrad av leversjuk
domen”, konstaterade en av forskarna, 
gastroenterolog Bernd Schnabl vid univer
sitetet i Kalifornien.

Forskarna försökte finna bot mot de 
skador som giftet orsakar genom att leta 
efter virus som tar kål på bakterierna (s.k. 
bakteriofager) och som riktar sin verksam
het direkt mot just ifrågavarande bakterier. 
Ett lämpligt virus hittades i kloaksystemet, 
och djurförsök på möss visade att detta vi
rus bet på cytolysin så pass väl att mössens 

leverskador och inflammationsvärden gick 
ned. Leverns funktion återställdes ändå in
te helt och hållet.

Även om en bakteriofagterapi in
te ännu finns att tillgå, tror forskarna att 
man inom en snar framtid kan inleda de 
första kliniska prövningarna hos män
niskor med allvarliga leversjukdomar. 
Källa: Helsingin Sanomat 21.11.2019
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Luftföroreningarnas inverkan på häl
san har under senaste tid studerats 
mycket aktivt. Oroväckande resultat 

har framkommit speciellt då det gäller in
verkan på barnens skolframgång och men
tala prestationsförmåga. Luftföroreningar
na kan till och med vara av avgörande bety
delse för barnens framtid.

Enligt en studie utförd i Florida, USA, 
uppnår barn i skolor dit luften för med sig 
föroreningar från en närbelägen motorväg 
sämre resultat i matematik och läskun
skap. Dessutom får dessa barn oftare an
märkningar gällande sitt uppförande än 
andra barn. Det allra mest oroväckande 
var, att skadorna som orsakats av luftföro
reningarna tycktes fortsätta också sedan 
exponeringen avbrutits.

Även andra studier har visat på långt
gående inverkan av tillfälliga luftförorenin

gar. De föroreningar som drabbade Lon
don under flera dagar år 1952 inverkade på  
fostren hos de mammor som då var gravi
da. Såväl skolning som arbetskarriär blev 
hos dessa barn på en lägre nivå än hos barn 
till de kvinnor som vistades annan stans un
der ifrågavarande tid, och som därför kun
de andas friskare och renare luft.

Förutom föroreningar utomhus, har 
även en förorenad inomhusluft konstate
rats ha liknande effekter. Enligt en studie 
publicerad i Nature Sustainability över
skrider föroreningshalterna ofta det til
låtna gränsvärdet på 1  000 ppm i trånga 
skolklasser och kontor samt i dåligt väd

rade sovrum. Förhöjda föroreningsvärden 
konstaterades också i tåg och flyg med 
luftkonditionering.

Även om man bör förhålla sig allvarligt 
till luftföroreningar både utom och  
inomhus, kan föroreningarna inomhus 
ändå i det långa loppet vara mer proble
matiska, eftersom dessa inverkar på oss 
människor i utrymmen där vi tillbringar 
en stor del av vår tid. En långvarig expo
nering ger en ökad risk för bl.a. besvär 
med luftvägarna, oxidationsstress och 
störningar i hjärnans funktion.
Källor: Helsingin Sanomat 21.11.2019 
 och The Guardian 8.7.2019 

Luftföroreningarna 
inverkar också på  
den mentala  
prestationsförmågan

-20%
I februari:

Alla MagneCit-produkter*

 » Mot sendrag och kramper
 » För en lugn nattsömn
 » För musklernas och nervsystemets  
välmående

 » Till idrottaren

* Urvalet varierar per apotek

Magnesiumcitrat med ett gott upptag + B6

MagneCit

www.magnecit.com
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Samband mellan tarm  
och alkoholorsakad leversjukdom

En kombinerad amerikansk och finländsk fors
kargrupp försökte reda ut ärftlighetens roll 
vid plötslig spädbarnsdöd; en dödsorsak vars 

bakgrundsfaktorer fortfarande är höljda i dunkel. 
Gruppen kom fram till att en av orsakerna kan vara en 
mutation i genen HADHA. Mutationen gör att mito
kondrierna, kroppens egna energiverk, saknar ett pro
tein som spjälkar fetter. 

Bristen på detta protein förhindrar en normal äm
nesomsättning av bröstmjölk och leder till en an
samling av oprocesserade fetter i cellerna. Detta för
svårar i sin tur hjärtats funktion och ökar risken för  
rytmrubbningar.

Denna brist utgör dock endast en förklaring till 
bakgrundsmekanismerna bakom plötslig spädbarns
död. Andra kända riskfaktorer är bland annat mam
mans tobaksrökning (speciellt under graviditeten) 
och att man låter babyn sova på magen. 

Källa: Potilaan Lääkärilehti 19.11.2019
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Genfel orsaken  
till plötslig  
spädbarnsdöd?

-20%
I februari:

Alla MagneCit-produkter*

 » Mot sendrag och kramper
 » För en lugn nattsömn
 » För musklernas och nervsystemets  
välmående

 » Till idrottaren

* Urvalet varierar per apotek

Magnesiumcitrat med ett gott upptag + B6

MagneCit

www.magnecit.com
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Mjäll och klåda i hårbottnen kan före-
komma också hos dem som vanligen 
inte lider av dessa besvär. Den torra 
luften och olika huvudbonader tor-
kar ut hårbottnen. Räddningen är ett 
återfuktande och skonsamt schampo. 
Om mjällbildningen blir till ett problem, 
lönar det sig att välja ett mjällschampo i 
kombination med ett skonsamt scham-

po. Om hårbottnen bara är litet torr och 
mjällbildningen lindrig, räcker det ofta 
med bara ett skonsamt schampo. Välj 
ett schampo med neutralt eller lätt surt 
pH-värde för att upprätthålla hudens 
normala balans. Detta minskar even-
tuell tillväxt av jästsvamp och bakterier 
och den uppkomst av mjäll som dessa 
förorsakar.

Kosmetologen tipsar

U nder vinterhalvåret är luften 
torrare än under andra årstider. 
Detta gäller såväl inom- som 

utomhus, och därför blir huden ock-
så lättare torr. Under vintern behöver 
vi effektivt återfuktande och vårdande 
produkter för att upprätthålla en frisk 
och fin hy.

Vintertid blir en torr hud ännu tor-
rare än vanligt, medan en fet hy lätt 
blir yttorr. Med korrekt valda produk-
ter hålls hudens yta i skick också under 
vintern. En torr hud kliar, fjällar, känns 
stram och kan till och med svida. En fet 
hy torkar på ytan, vilket kan öka mäng-
den tilltäppta porer och kvisslor i hu-
den. En yttorr hud känns stram och gör 
att porerna drar ihop sig, vilket gör att 
talg inte kommer åt att utsöndras.

Vinterförberedelserna borde egent-
ligen inledas redan på hösten genom 
att ta till mer vårdande produkter di-
rekt då vädret blir kyligare och upp-
värmningen inomhus ökar. En torr och 

atopisk hud är ofta särskilt utsatt un-
der vintern, då överhudens hornlager 
inte har ett tillräckligt innehåll av fet-
ter, keramider, kolesterol och fettsyror 
som minskar avdunstningen av fukt.

I samband med den dagliga hud-
vården är det viktigt att minnas att he-
la kroppens hud, från topp till tå, rea-
gerar på vinterns omständigheter och 
kräver vård. Den del av ansiktet som 
är bart ute i kylan är särskilt utsatt för 
vinterns påfrestningar, men så ock-
så hårbottnen. Vintern syns särskilt 
på tunna och känsliga hudområden, 
såsom kring ögonen och på läpparna. 
Även små förändringar i de dagliga ru-
tinerna kan vara till hjälp och göra vin-
tern möjlig att genomleva utan större 
hudbesvär. Kom ihåg att också byta ut 
rengöringsprodukterna till mer skon-
samma alternativ inför vintern! Byt ut 
fuktighetskrämen mot någon fylligare 
variant, och ta hjälp av återupplivande 
effektprodukter för ansiktet.

Vintern går hårt åt  
både hud och hårbotten

Spruckna läppar 
Huden på läpparna är mycket tunn och särskilt 
känslig för temperaturväxlingar och uttorkning. 
Under vintern är det viktigt att återfukta läp-
parna och skydda dem mot köld och snålblåst. 
Då läpparna torkar, kommer många av oss helt 
automatiskt att slicka dem. Tyvärr är detta inte alls 
bra, eftersom saliven innehåller matsmältnings-
enzym som irriterar den tunna huden ytterligare. 
Ett alltför rikligt bruk av läppfett kan också göra 
att läpparna torkar ännu värre. Ett välsmakade 
läppfett kan nämligen få en att  slicka läpparna 
ännu oftare. Välj alltså något läppfett som både 

återfuktar, skyddar och vårdar.

ETT LÄPPFETT  som räddar spruckna och 
nariga läppar. Fungerar också i extrema förhål-
landen, som i sträng kyla, i bergstrakter och 
ute till havs. Innehåller sukralfat som skyddar 
läpparna och får spruckna läppar att läkas 
fortare. Kosmetisk produkt.

 > Avène Cold Cream Lip Balm 4 g

LUGNANDE OCH vårdande schampo 
och balsam för torr och känslig hår-
botten. Återfuktar och stärker hår och 
hårbotten samt reducerar uppkomst 
av torra hudflagor och mjäll. Använd 
schampo och balsam tillsammans för 
ett extra mjukt och glansigt hår. Bägge 
produkterna är oparfymerade. Kosme-

tiska produkter.”

 > ACO Body Special Care Dry Scalp 
Moisturising Shampoo 200 ml

 > ACO Body Special Care Dry Scalp 
Moisturising Conditioner 200 ml

EN UNIK blandning av naturliga, behagligt lätta 
oljor som är effektivt näringstillförande och ger 
huden en naturlig lyster. Kan användas morgon 
och kväll, antingen som sådan före applicering 
av ansiktskräm, eller blandad i ansiktskrämen 
för att göra den extra fyllig. Gör inte huden fet 
och lämnar ingen glansig yta. Milt parfymerad 
och dermatologiskt testad, kosmetisk produkt.

 > ACO Renewing Face Oil 30 ml

EN FYLLIG, lugnande och skyddan-
de kräm för daglig vård av torr och 
reaktiv hud. Krämen absorberas fort 
och lämnar en behagligt mjuk känsla. 
Krämen med havreskottextraktet 
Rhealba® och vitamin E förebygger 
inflammationer, aktiverar hudens 
eget immunförsvar och skyddar 
huden mot de skadliga effekterna av 
fria radikaler. Oparfymerad. Kosme-

tisk produkt.

 > A-Derma Rheacalm Rich  
Soothing Cream 40 ml

Besvärande klåda i hårbottnen

Niina Nuotio
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Spara sidan/O
ta talteen

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 melato-
niinivalmisteet 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 spårämnes-
preparat 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)
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