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Tarjoukset voimassa 31.5.2018 asti tai niin kauan kuin tarjoustuotteita riittää.

Hoida
terveyttä
arkiliikunnalla
Ohjeita siitepölyallergian hoitoon

Uutuus!

32,90

17,90

18,90

Biorion Strong 5 mg,
60 kaps.

Melatoniini Extra Vahva
ratiopharm 1,9 mg, 100 tabl.

Multi-tabs Family,
190 tabl.

Monipuolinen vitamiini-hivenaine-kasviuuteaminohappovalmiste hiusten hyvinvointiin.

Vahva melatoniinitabletti lyhentää nukahtamisaikaa
ja lievittää aikaerorasituksen oireita.

Monipuolinen monivitamiini- ja
kivennäisainevalmiste koko perheelle.

0,55/kpl (norm. 38,00)

0,18/kpl (norm. 20,50)

0,10/kpl (norm. 22,00)

in
Apteekkaar
kki
liikunt vin

Arkiaktiivisuus
edistää terveyttä

Lääkehoito
kuntoon
Maaliskuussa vietettiin valtakunnallista Lääkehoidon
päivää, jonka yhteydessä lanseerattiin Sopiva lääke
-kampanja. Kampanjassa suomalaisia kannustetaan
ottamaan vastuuta lääkehoidostaan ja kysymään rohkeasti
neuvoja terveydenhuollon ammattilaisilta. Lääkehoidon
paras mahdollinen toteutuminen edellyttää aktiivisuutta
myös lääkkeen käyttäjältä. Ajantasainen lääkityslista onkin
tärkeä työväline lääkehoidosta keskusteltaessa.

Arkiaktiivisuudella on suuri merkitys terveytemme kannalta.
Kun istuu töissä koko päivän ja jatkaa istumista illalla kotona,
ei tunnin hikijumppakaan riitä pelastamaan istumisen
aiheuttaman passiivisuuden haitoilta.
Työpäivään ja vapaa-aikaan on helppoa lisätä arkiaktiivisuutta.
Kyse on pienistä ja yksinkertaisista valinnoista pitkin päivää.
– Vähennä istumista tai tauota sitä
nousemalla ylös 20–30 minuutin välein.

Reseptilääkityksestä vastaa lääkäri, mutta itsehoitolääkkeen
valinta kannattaa tehdä apteekin asiantuntijoiden kanssa.
Apteekissa suositellaan sopivinta hoitosuositusten
mukaista lääkettä, joka sopii yhteen muun lääkityksen
ja sairauksien kanssa. Näin siitepölykauden kynnyksellä
kannattaakin kuunnella apteekkilaisten neuvoja oikean
allergialääkityksen valinnassa.

– Kävele tai pyöräile työmatkat tai ainakin
osa niistä.
– Pysäköi auto kauemmas tai hyppää bussista
muutamaa pysäkkiä aiemmin.
– Käytä portaita hissin sijaan.
– Siivoaminen, puutarhanhoito
ja lumityöt ovat oivaa arkiliikuntaa.

Jos lääkkeiden käyttö mietityttää, kysy meiltä apua!

– Kävele puhuessasi puhelimeen.

Kevätterveisin,

Heino Pernilä
apteekkari
Asematie 1, 21530 Paimio
puh. 010 567 7080
Avoinna ma–pe 9–19, la 9–15

+30 tabl.
kaupan
päälle!

15,90

18,50

85,00

Calsorin 500 mg + D3
20 mikrog, 130 tabl.

Scholl GelActive
-geelipohjalliset

XL-S Medical Max
Strength, 120 kpl

Helposti nieltävä kalkki- ja D-vitamiinivalmiste
luuston suojaksi.

Geelipohjalliset vähentävät kävelyn ja juoksun
aiheuttamaa kuormitusta jaloissa. 3 erilaista:
everyday, work ja sport

Valmiste laihdutuksen ja painonhallinnan avuksi.

0,12/kpl (norm. 18,30)

/kpl

(norm. 21,50)

0,71/kpl (norm. 97,00)

Siitepölyallergiaa
voi hoitaa itse
Teksti: Janne Mikkola, farmasian tohtori, apteekkari, Pähkinärinteen apteekki

Tyypillisiä siitepölyallergian oireita voi hoitaa ilman reseptiä saatavilla itsehoitolääkkeillä. Siitepölyallergian itsehoidossa suositellaan
ensisijaisesti paikallishoitoa nenäsuihkeilla tai
-tipoilla sekä silmätipoilla.
Siitepölyallergia ilmenee usein silmien kutinana, punoituksena tai vuotamisena, nenän
tukkoisuutena, kirkkaana vuotona, kutinana tai
aivasteluna sekä iho-oireina.
Allergiakauden tuloon kannattaa varautua
ajoissa, sillä monilla allergialääkkeillä täyden tehon saavuttaminen vie useita päiviä.

Tabletit hoidon tueksi
Mikäli nenä- tai silmävalmisteet eivät auta, voi
lisäksi ottaa antihistamiinia tabletteina suun
kautta. Ne saattavat jo itsessään lievittää riittävästi lieviä allergisia oireita.
Jos antihistamiinitabletit tuntuvat väsyttävän, kannattaa siitä keskustella apteekissa farmaseutin kanssa. Kannattaa huomioida, että
väsymys voi johtua myös itse allergiasta.

Nuhaan kortisonia,
silmille antihistamiinia
Allergisen nuhan hoidossa tehokkaimpia lääkkeitä ovat nenään annosteltavat kortisonisumutteet. Ne auttavat etenkin tukkoisuuteen
paremmin kuin antihistamiinit.
Nenän limakalvoja supistavat ja tukkoisuutta vähentävät ns. flunssasumutteet on puolestaan tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön,
eivätkä ne sovellu pidempiaikaiseen allergiasta johtuvan tukkoisuuden hoitoon.
Allergisiin silmäoireisiin suositellaan ensisijaisesti antihistamiinisilmätippoja. Myös natriumkromoglikaattitipat auttavat silmäoireisiin, mutta ne eivät ole yhtä tehokkaita kuin
antihistamiinitipat.
Jos silmä rähmii voimakkaasti tai oireet ovat
vain toisessa silmässä, voi kyseessä olla bakteerin aiheuttama silmätulehdus, mikä vaatii lääkärin hoitoa.

Kokeile nenähuuhtelukannua
Nenän keittosuolahuutelu vähentää
allergisen nuhan oireita ja lääkityksen
tarvetta. Nenähuuhtelussa tärkeää on
nenäkannun ohjeen mukainen käyttö.
Nenäkannu on henkilökohtainen
hygieniatuote, joka on puhdistettava
huolellisesti jokaisen käytön jälkeen.
Kannattaa siis hankkia oma nenäkannu kaikille perheen allergikoille.
Lähde: Itselääkitys käypä hoito -suositus, käypähoito.fi

11,90

15,90

36,00

BevitaEye-silmätipat,
20 x 0,5 ml

Bepanthen Anti-Exem
Creme, 50 g

Vichy Neovadiol Rose
Platinum, 50 ml

Kosteuttavat, suojaavat ja voitelevat silmätipat
kuiville silmille uudelleen suljettavassa pipetissä.

Hoitovoide kutiavan, ärtyneen ihon ja ihottuman
päivittäiseen hoitoon.

Vahvistava ja elinvoimaa antava päivävoide
ikääntyvälle iholle.

0,60/kpl (norm. 13,70)

318,00/kg (norm. 17,50)

720,00/l (norm. 42,40)

Terveellä nenällä
on helppo
hengittää

ILMOITUS

Kun nenä toimii hyvin, se edesauttaa hengitysteiden
kokonaisvaltaista hyvinvointia. Siksi nenän hoitamisen tulisi olla meille kaikille yhtä arkipäiväistä kuin
hampaiden harjaaminen. Tätä mieltä on Klaus
Tamminen, Takedan lääketieteellinen johtaja sekä
keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri.
- Isoin ongelma on, että nenän hoito aloitetaan aivan
liian myöhään, Klaus Tamminen kertoo.
Nenän limakalvojen huolellinen hoito on erityisen tärkeää allergisesta nuhasta kärsiville ynnä astmaatikoille, atoopikoille, kuorsaajille ja uniapneasta kärsiville
sekä verenohennuslääkkeitä käyttäville. Lisäksi limakalvojen kunto heikkenee iän myötä - meillä kaikilla.

Ajoissa apua kuivan nenän limakalvojen oireisiin
Ongelmana on, ettei nenän hoito ole meille suomalaisille jokapäiväistä. Nenän hoito aloitetaan aivan liian
myöhään, vasta nenän kuivien limakalvojen oireiden
iskiessä. Seurauksina voivat olla poskiontelontulehdukset ja paheneva astma. Lopulta tarvitaan suuri määrä
lääkkeitä oireiden lievittämiseen, vaikka hyvä nenän
perushuolto voisi auttaa ehkäisemään ongelmaa.
Kun nenää hoidetaan hyvissä ajoin ja oireita ennakoiden, voivat nenän limakalvot hyvin ja allergiset
reaktiotkin ovat usein lievempiä. Silloin oirelääkkeitä
tarvitaan vähemmän. Nenän huuhtelu ja kosteuttaminen olisi hyvä muistaa myös flunssan yhteydessä.
Näin voidaan ehkäistä jälkitauteja – esimerkiksi poskiontelontulehduksia.
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Millainen on hyvinvoiva nenä? Vastaus
on helppo, sillä parhaimmillaan oikein
toimivaa nenää ei edes tule ajatelleeksi:
ilma virtaa, hengitys kulkee eivätkä nenän
limakalvot ole kipeät.

Jos nenänpielet ovat niistämisestä punaiset, kyllä nenä
on silloin punainen ja rikki myös sisältä. Tukkoista
nenää avaavan oirelääkkeen lisäksi on suositeltavaa
hankkia hoitavaa voidetta nenänpieliin ja öljypitoista
suihketta nenään.
Etenkin siitepölyallergiasta kärsivien on hyvä panostaa ennakoivaan nenän hoitoon.

A-VITA PLUS NENÄSUIHKE
• kosteuttaa miellyttävästi ja on valumaton
koostumukseltaan
• on ainoa kosteuttava nenäsumute, joka sisältää
kolmea hoitavaa vitamiinia
• on riittoisa käytössä, siitä saa n. 200 suihkausta

Nenän limakalvojen kuivuus selättyy kosteudella
Miten nenää sitten kannattaa hoitaa? Hyvin toimivan nenän perustana ovat aina terveet limakalvot.
Limakalvo suojaa infektioilta ja poistaa hengitysilman
epäpuhtauksia.
Nenän hyvän itsehoidon perustana ovat huuhtelu ja
kosteutus. Huuhtelu avaa nenän, poistaa epäpuhtauksia ja kosteuttaa samalla limakalvoja. Kun nenä on
huuhdeltu puhtaaksi, nenän limakalvoja voi kosteuttaa öljypitoisella suihkeella tai tipoilla, jotka sisältävät
usein myös hoitavia vitamiineja ja antioksidantteja.

11,50
(norm. 13,10)

Myös ennakointi on tärkeää. Kuivaa, tukkoista ja
karstaista nenää olisi hyvä huuhdella jo kevättalvella
joko nenähuuhtelukannulla tai valmiilla keittosuolalla.
- Nenäkannun käytössä on muistettava käyttää huuhtelussa reippaasti vettä. Tavallinen ruokasuola sopii
huuhteluveteen hyvin, mutta mineraalisuola ei ole
suositeltavaa, Klaus Tamminen neuvoo.
Tutustu pakkausselosteeseen ennen käyttöä, ei alle 2-vuotiaille.
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9,90

24,50

22,00

Fiilus Arkeen, 30 kpl

Betolvex 1 mg
B12-vitamiini, 150 tabl.

Minisun D-vitamiini
50 mikrog, 200 tabl.

Pieni, nieltävä B12-vitamiinitabletti
muistin tueksi.

Hyvänmakuiset pienet D-vitamiinitabletit voi
imeskellä, pureskella, niellä tai murskata.

/kpl

0,33/kpl (norm. 12,20)

Maitohappobakteeri jokapäiväiseen käyttöön
persikka-vadelman- ja mansikanmakuisina
purutabletteina sekä nieltävänä kapselina.

0,16/kpl (norm. 28,50)

0,11/kpl (norm. 25,00)

