
2019
lokakuuHyvinvointia 

arkiruoasta

Älylaitteet
haastavat silmiä 
s.30

s.21

Paimion apteekin 
terveyslehti

10,50
42,00/kg (norm. 13,10)

Apobase Creme ja 
Oily Creme 250 g
Tehokkaasti kosteuttava ja kosteuden säilyttävä perusvoide. 
Rasvapitoisuus 30 % (creme) tai 60 % (oily creme).

14,75
0,07/kpl (norm. 17,40)

DeviSol 20 mikrog 
200 tabl.
Sitruksenmakuiset pienet D-vitamiinitabletit 
voi niellä, imeskellä tai pureskella.

79,00
0,44/kpl (norm. 101,00)

Priorin Extra 
180 kaps.
Ravitsee hiusjuurta sisältäpäin ja 
auttaa hiuksia uuteen kasvuun.



[PÄÄKIRJOITUS] 

Asematie 1, 21530 Paimio
puh. 010 567 7080

Avoinna ma–pe 9–19, la 9–15

Heti alkuun varoituksen sana: olemme uudistaneet 
asiakaslehteämme. Muutokset ovat kuitenkin maltillisia ja 
jatkossakin apteekkimme haluaa tarjota apteekkivaa’alla 
punnittua tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista. Kaikki lehden 
keskeiset osiot on säilytetty ja uudistuksen tavoitteena on 
ollut entistä helpompi luettavuus. Sisällöstä emme tingi! Tässä 
nykyajan tietotulvassa koemme tärkeäksi, että apteekki tarjoaa 
luotettavaa tietoa laajaa lukijakuntaamme kiinnostavista asioista. 

Pyrkimyksemme on tarjota teitä lukijoita kiinnostavia juttuja 
ja tietoiskuja. Meillä on yleensä runsauden pula jutunaiheiden 
suhteen, sillä paljon mielenkiintoista ja uutta tietoa löytyy 
terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisen saralla. Lehdessä 
saattaa toki olla juttuja, jotka eivät sillä hetkellä kiinnosta lukijaa, 
mutta lehden voi antaa eteenpäin henkilölle, jota kyseinen asia 
koskettaa enemmän. Teistä jokainen voi vaikuttaa lehtemme 
sisällön kehittämiseen. Kertokaa juttuaiheista apteekissa 
käydessänne ja toteutamme toiveita mahdollisuuksien mukaan. 

Nykyään usein kyseenalaistetaan painettujen lehtien 
tarpeellisuus. Saamamme palautteen perusteella asiakkaamme 
arvostavat kotiin kannettua lehteämme ja lehtemme todella 
luetaan kannesta kanteen. Mielestämme yksi lähiapteekin 
tehtävistä on tarjota asiakkailleen asiantuntemuksensa käyttöön 
ja lehti on siihen hyvä väline.

Tehdään yhdessä hyvää!
Tänä vuonna Apteekkariliitto jäsenapteekkeineen on 
mukana Nenäpäivän pääyhteistyökumppanina auttamassa 

heikoimmassa asemassa olevia lapsia Afrikassa, Aasiassa ja 
Etelä-Amerikassa. Apteekkariliiton jäsenapteekit toimivat 
nenien myyntikanavana ja osallistuvat kampanjaan erilaisilla 
tempauksilla. Asiakkaat voivat apteekkiasioinnin yhteydessä 
vaivattomasti ottaa osaa Nenäpäivään. Vuosittainen Nenäpäivä-
keräys on järjestetty jo vuodesta 2007 lähtien. 

Tässä numerossa puhutaan lääkesaatavuushäiriöistä Suomessa 
ja niihin vaikuttavista seikoista. Artikkelista nostaisin esille 
toiveen, että jokainen lääkkeen hakija olisi hyvissä ajoin liikkeellä 
Kelan joustoaikojen puitteissa. Uuden lääke-erän hakua ei 
pitäisi jättää siihen hetkeen, kun on nielaissut aamulla viimeisen 
tabletin. Tällöin olisi aikaa toimenpiteisiin, jos kyseinen lääke 
onkin loppu maasta tai toisaalta jos resepti pitää esimerkiksi 
uusia ennen toimittamista. Tavoitteena on, että säännölliseen 
lääkitykseen ei tulisi katkoja.

Syysterveisin Paimion apteekista

P.S. Tiesithän, että apteekkimme läheisyydestä kauppakäytävältä 
löytyy nykyisin defibrillaattori, josta kerrotaan sivulla 10.

Muutoksia syksyn mukana

Julkaisija Paimion apteekki

Toimitusneuvosto  
Marjo Rajamäki, Sodankylän apteekki 
Ritva Ylänkö, Herttoniemen apteekki 
Anne Elo-Kinnunen, Myllyn Apteekki 
Janne Mikkola, Pähkinärinteen apteekki 
Sari Eerikäinen, Tainionkosken apteekki

Toimitus Mainostoimisto SST Oy

Painopaikka Newprint Oy, Raisio

Painosmäärä 159 000 kpl

Heino Pernilä
apteekkari
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PITKÄVAIKUTTEINEN 
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Monikäyttöinen virkistävä geelimäinen 
Avène Hydrance Aqua-cream in gel -kasvovoide 

sopii sekä kasvoille että silmänympärysiholle
#all-in-one care.

UUTUUS
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Voidevinkit kuivan
ihon hoitoon

Teksti: Elise Lehtonen, proviisori, Myllyn Apteekki

Iho kuivuu herkästi auringonvalon puutteen, kyl-
män ilman ja lämmityksen vaikutuksesta. Kuivasta 
ihosta vettä pääsee haihtumaan liiallisesti ihon ras-
vojen puutteen takia. Talvea kohti ihonhoitorutii-
neja olisi syytä tehostaa ja siirtyä ihon tarpeen mu-
kaan ravitsevimpiin voiteisiin tai öljyihin sekä ihoa 
kosteuttaviin pesuaineisiin. 

Kasvojen puhdistus ja kosteutus
Kasvojen puhdistukseen kannattaa käyttää helläva-
raista puhdistustuotetta, joka ei kuivata ihoa lisää. 
Kuivalle iholle sopii esimerkiksi puhdistusemulsio, 
joka hierotaan iholle ja vain pyyhitään vanulapul-
la pois. Myös puhdistusöljy käy kuivan ihon puh-
distukseen. Puhdistus viimeistellään kosteuttaval-
la alkoholittomalla kasvovedellä, joka taputellaan 
kasvoille käsin, jotta iholle jäisi mahdollisimman 
paljon kosteutta.

Pintakuivalle iholle valitaan paljon kosteuttavia 
ainesosia sisältävä kasvovoide, mutta erittäin kuival-
le ja atooppiselle iholle tarvitaan täyteläisempi voi-
de. Erittäin kuivassa ihossa on vähemmän kerami-
deja kuin normaalissa ihossa, jolloin kosteus pääsee 
haihtumaan iholta helpommin. Kasvovoiteen tehtä-
vä onkin korvata ihosta puuttuvia rasvoja ja estää 
liiallinen kosteuden haihtuminen.

Hellävaraiset tuotteet vartalolle
Vartalon iho kuivuu herkemmin, koska vartalolla 
on vähemmän talirauhasia kuin kasvojen iholla. Pe-
suaineeksi kannattaa valita saippuaton tuote, joka ei 
kuivata ihoa. Pesuun voi käyttää myös perusvoidet-
ta. Suihkussa ihoa ei kannata hangata pesuharjal-
la, jotta ihoa suojaava happovaippa ei vahingoittui-
si. Kosteuttavan pesuöljyn tai -aineen levitys hellästi 
iholle ja huolellinen huuhtelu riittää.

Pesun jälkeen vartalo kuivataan taputtelemalla. 
Liiallista hankausta tulisi välttää. Vartalovoide levi-
tetään heti suihkun jälkeen vielä hiukan kostealle 
iholle, jolloin kosteus saadaan lukittua ihoon. Ap-
teekin henkilökunta auttaa mielellään oikean voi-
teen valinnassa. Jos iho kirvelee tai tuntuu kuivalta 
pian voitelun jälkeen, kannattaa siirtyä rasvaisem-
paan voiteeseen. 

Täsmähoitoa kuiville alueille
Kuivien kantapäiden, käsien tai ihottumaläikkien 
hoitoon on hyvä valita rasvainen täsmävoide. Kä-
sien ja jalkojen hoitoa voi tehostaa voitelemalla 
ihon illalla ennen nukkumaanmenoa ja laittamalla 
yöksi puuvillasukat tai -käsineet tehostamaan voi-
teen imeytymistä. Kuivien käsien pesussa kannat-
taa käyttää ihoa kosteuttavaa pesuöljyä.
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UUTUUS!

APTEEKISTA.

itsehoitoapteekki.fi
Lisätietoja puh. 010 439 8250 ark. klo 8–22

8/
20

19

HO

RMONITON

GEELI

Naisellista
elinvoimaa 

Kotimainen Femisan Vital on 
hormoniton emätingeeli, joka 
lievittää ja hoitaa intiimialueen 
kuivuutta, ärsytystä ja kutinaa.

Avène XeraCalm A.D Cream
Kutisevalle, ärtyneelle ja pu-
noittavalle iholle tarkoitettu 
voide, joka ei kirvele. 
Rauhoittava ja ihon kutinaa 
vähentävä koostumus.

Ceralan pesuöljy
Voidemainen pesuöljy,

joka vaahtoaa
käytössä. Sisältää ihoa

kosteuttavia öljyjä.

Ceralan perusvoide
Keramideja sisältävä 
hoitava perusvoide 
kuivalle iholle. 
Hajusteeton.

ACO Cano+ 
Moisturizing Body Spray
Kätevä suihkutettava 
vartalovoide, joka imeytyy 
nopeasti. Ihoa vahvistava 
ja kosteuttava koostumus.

Favora ravitseva 24 h voide
Hyvin imeytyvä kasvovoide
kuivalle iholle. Hoitava koostumus
käy päivä- ja yövoiteeksi sekä
meikin alle. Hajusteeton.

Tuotehinnat sivulla 35.
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Lääkkeiden 
saatavuusongelmat

– uusi normaali?

Teksti: Sari Eerikäinen, farmasian tohtori,
apteekkari, Tainionkosken apteekki

Kesällä uutisoitiin lääkkeiden saatavuusongelmien merkittävästä kasvusta. 
Valitettavasti näyttää siltä, että ainakaan lähitulevaisuudessa ei saada ratkaisua 

näihin häiriöihin, jotka ovat useimmiten kansainvälisiä.

Lääkkeiden saatavuuteen Suomessa vaikut-
tavat monet asiat. Yksi merkittävimmistä 
syistä saatavuushäiriöihin on se, että lääke-
raaka-aineiden valmistus ja koko lääkeval-
mistusketju on keskitetty. Tällöin hanka-
luudet valmistusprosessissa vaikuttavat 
nopeasti koko ketjuun. Suomi pienenä maa-
na ei ole ensisijainen toimituskohde, kun 
valmistetta pystytään jälleen toimittamaan.

Useille tuotteille on olemassa vaihtokel-
poinen valmiste. Jos toimitustauko on pit-
kä, saattavat vastaavatkin valmisteet lop-
pua. Jokainen valmistaja on arvioinut 
Suomessa olevan lääkevarastonsa tavan-
omaisen, yleensä melko ennakoitavan me-
nekin mukaan. 

Apteekkien välillä yhteistyötä
Apteekkien mahdollisuudet reagoida toi-
mitushäiriöihin ovat rajallisia, sillä tiedot 

toimituskatkoksista tulevat usein lyhyellä 
varoitusajalla. Yllättävää on, että toimitus-
vaikeuksia on ollut niin monista erilaisista 
lääkevalmisteista. 

Suomessa on voimassa oleva myyntilupa 
useilla tuhansilla lääkkeillä. Apteekit eivät 
voi pitää kaikista lääkkeistä valtavaa varas-
toa ja on mahdoton ennakoida, mikä lääke 
mahdollisesti loppuu. Lisäksi, jos jotkut ap-
teekit varastoisivat lääkkeitä poikkeukselli-
sen paljon, loppuisivat ne muista apteekeis-
ta nopeammin. 

Apteekkien tavoitteena on turvata lää-
kitys ilman taukoja, joten apteekit pyrkivät 
aina selvittämään, olisiko lääkettä saatavilla 
jossakin lähiseudun apteekissa. Mikäli sitä 
vielä löytyy, lääkettä pyritään toimittamaan 
asiakkaille niin, että mahdollisimman moni 
saisi lääkettä toimituskatkon aikana edes 
pienemmissä pakkauksissa. 

Varaudu ajoissa 

Toivottavaa on, että asiakkaat olisivat hy-
vissä ajoin liikkeellä jatkuvien lääkitysten 
reseptien kanssa, jotta lääkityskatkoksia ei 
tulisi. Saatavuushäiriöiden lisäksi pulmia 
voi tuoda vanhentunut resepti tai se, että 
reseptissä ei ole lääkettä enää jäljellä. 

Lääkkeitä hakiessa tulee kuitenkin ottaa 
huomioon Kelan ohjeet kerralla korvatta-
vista lääkemääristä. Jos lääkäri ei ole rajoit-
tanut lääkkeiden toimittamisväliä ja edelli-
sellä kerralla on hakenut lääkkeestä kolmen 
kuukauden annoksen, saa kotona olla kor-
keintaan kolmen viikon lääkkeet jäljellä, 
ennen kuin seuraavan erän voi ostaa Kela- 
korvattuna. 

Kun ollaan hyvissä ajoin liikkeellä, voi-
daan ottaa tarvittaessa yhteyttä lääkäriin 
lääkkeen vaihtamiseksi, jos käytössä olevaa 
lääkettä ei löydy mistään.

Ovathan
reseptisi yhä

voimassa?
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Apua
tupakoinnin 
lopettamiseen
Teksti: Janne Mikkola, farmasian tohtori, apteekkari, Pähkinärinteen apteekki

Tupakka- ja 
nikotiiniriippuvuus on 
vakava sairaus, jonka 
hoito on vaativaa. 
Tupakoinnin lopettaminen 
ei useinkaan onnistu 
ensimmäisellä kerralla 
ilman kunnollista 
valmistautumista ja 
tukea, mutta se kannattaa 
kuitenkin aina. Apteekista 
saa apua tupakoinnin 
lopettamiseen ja 
vieroitustuotteiden 
valintaan ja käyttöön.
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Tupakoinnin lopettaja hyötyy nopeas-
ti lopettamisen myönteisistä vaikutuksis-
ta: hiilimonoksidi ja nikotiini häviävät eli-
mistöstä parissa vuorokaudessa. Haju- ja 
makuaisti alkavat korjaantua muutamassa 
päivässä, yskä ja liman nousu lievittyvät, ja 
keuhkojen toiminta paranee merkittäväs-
ti muutamassa kuukaudessa. Tupakoin-
nin lopettaminen parantaa unen laatua 
ja vähentää koettua stressiä. Mahdollinen 
erektiohäiriö paranee joka neljännellä tu-
pakoinnin lopettaneella. Tupakoinnin lo-
pettaminen pienentää keuhkosyövän, se-
pelvaltimotaudin ja sepelvaltimotaudista 
johtuvan kuoleman riskiä ja on ainoa keino 
estää keuhkoahtaumataudin eteneminen.

Lopettamiseen 
kannattaa valmistautua
Tupakointi aiheuttaa sekä psyykkistä 
että fyysistä riippuvuutta. Fyysinen riip-
puvuus näkyy tupakan ja sen sisältä-
män nikotiinin vieroitusoireina (ärtyi-
syys, huonovointisuus, kärsimättömyys, 
tupakanhimo, keskittymisvaikeudet, uni-
vaikeudet, päänsärky ja makean himo). 
Fyysiset vieroitusoireet ovat voimakkaim-
millaan 1–3 vuorokauden kuluttua lopet-
tamisesta ja kestävät n. 3–4 viikkoa. Oirei-
den voimakkuudessa ja kestossa on suuria 
yksilöllisiä eroja. 

Tupakoinnin lopettaminen tähtää elin-
tapojen pysyvään muutokseen. Läheisten 
antama tuki lopettamiselle on hyödyksi. 
Kannattaa myös miettiä etukäteen uusia 
toimintamalleja tilanteisiin, joihin tupa-
kointi on tyypillisesti liittynyt, sillä tällaiset 
tilanteet laukaisevat usein tupakanhimon. 
Paino nousee lopettamisen jälkeen vuodes-
sa keskimäärin 3–5 kiloa mm. lisääntyneen 
ruokahalun ja vähentyneen perusaineen-

vaihdunnan johdosta, joten myös tähän 
on syytä varautua.  

Lääkkeet vieroituksen tukena
Tupakoinnin vieroitukseen on saatavil-
la sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä 
saatavia nikotiinikorvaushoitovalmisteita. 
Nikotiinikorvaushoitovalmisteiden avul-
la voidaan välttyä jopa kokonaan nikotiinin 
vieroitusoireilta tai ainakin helpottaa niitä 
merkittävästi. Valmisteet lisäävät onnistumi-
sen mahdollisuutta noin 1,5–2,5-kertaiseksi.

Nikotiinikorvaushoitovalmisteista on 
monia eri muotoja (pitkävaikutteinen laas-
tari, lyhytvaikutteinen purukumi, imeske-
lytabletti, suussa hajoava tabletti, inhalaat-
tori, suusumute sekä jauhe suuonteloon). 
Valmistetta valitessa on tärkeää arvioi-
da ensin nikotiiniriippuvuuden vahvuus. 
Riippuvuutta voi arvioida ns. Fagerströmin 
kahden kysymyksen testillä, jossa kysytään 
kuinka monta savuketta polttaa päivässä ja 
kuinka nopeasti heräämisestä polttaa en-
simmäisen savukkeen. Esimerkiksi, jos 
polttaa yli kaksi savuketta päivässä ja en-
simmäisen niistä puolen tunnin kuluessa 
heräämisestä, on kyseessä jo erittäin vah-
va riippuvuus. Liian mieto tuote ei riitä pi-
tämään poissa vieroitusoireita, jolloin ret-
kahtamisen riski kasvaa. 

Tuotteiden oikea käyttö on oleellista. 
Purukumia ei pureskella kuten tavallista 
purukumia, vaan sitä pureskellaan, kun-
nes suussa on voimakas maku. Tämän jäl-
keen purukumi laitetaan posken ja ike-
nen väliin ja pureskelua jatketaan taas, kun 
maku on hävinnyt. Ideana on, että nikotii-
ni ei kulkeudu syljen mukana vatsaan vaan 
se imeytyy suun limakalvoilta. 

Nikotiinilaastareita on kahdenlaisia. 
Toista käytetään ympäri vuorokauden, toi-
nen otetaan yöksi pois. Jos tupakanhimo 
on voimakkaimmillaan heti aamusta, kan-
nattaa valita vuorokauden ympäri vaikut-
tava laastari. Jos taas laastarin nikotiini ai-
heuttaa unihäiriöitä, kannattaa valita yöksi 
poistettava laastari. 

Osa hyötyy nikotiinilaastarin ja lyhyt-
vaikutteisen valmisteen, esimerkiksi puru-
kumin yhdistelmästä. Apteekissa autetaan 
riippuvuuden arvioinnissa sekä sopivan 
tuotteen valinnassa. 

"Tupakoinnin 
lopettaminen tähtää 
elintapojen pysyvään 

muutokseen.
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Osaatko käyttää defibrillaattoria?

Teksti: Sanna Tulonen, Myllyn Apteekki

Sydänpysähdyksessä toipumismahdollisuuk-
siin vaikuttaa merkittävästi sydämen rytmin 
ja verenkierron palauttamiseen kuluva aika. 
Ensimmäinen paikalla oleva auttaja on usein 
ohikulkija. Defibrillaattori onkin suunniteltu 
niin, että kuka tahansa voi käyttää sitä ilman 
aiempaa kokemusta.

– Deffaa uskaltaa käyttää jokainen, koska 
sen avulla ei pysty aiheuttamaan haittaa, pai-
nottaa ensiapukouluttaja Camilla Mäkinen.

Ohjaa elvytyksessä
Laite on tarkoitettu käytettäväksi elvytysti-
lanteissa yhtenä osana elvytystä. Defibrillaa-
tiolla tarkoitetaan rintakehän läpi sydämeen 
annettavaa sähköiskua. Sähkö johdetaan de-
fibrillaattorista sydänlihakseen kahden rinta-
kehälle liimattavan elektrodin kautta.

– Peruselvytyksessä on kolme osiota. 
Rintalastan painelua seuraavat puhalluk-
set, joilla potilaan keuhkoihin puhalletaan 
hapekasta ilmaa. Deffan ei tule keskeyttää 

näitä toimia, vaan käytännössä toinen el-
vyttäjä käyttää deffaa samanaikaisesti, Mä-
kinen sanoo.

Defibrillaattori ohjaa käyttäjäänsä pu-
heella. Käyttäjän tehtäviin kuuluvat potilaan 
vaatteiden poistaminen laitteen tieltä ja lii-
mattavien elektrodien asettaminen.

– Deffa käynnistetään mallista riippuen 
avaamalla kansi tai painamalla käynnistys-
painiketta. Sen jälkeen laite neuvoo käyttä-
jäänsä. Deffa tunnistaa automaattisesti, tar-
vitaanko sydämen rytmin palauttamiseen 
sähkövirran johtamista. Päätöksen tekee siis 
laite eikä käyttäjä, Mäkinen kertoo.

Helposti löydettävissä
Defibrillaattorit ovat myös kaikkien hankit-
tavissa ilman erillisiä koulutusvaatimuksia. 
Useimmilla julkisilla paikoilla ja työpaikoil-
la on yleisessä käytössä oleva defibrillaatto-
ri, joka on hädän tullen kenen tahansa käy-
tettävissä.

– Deffa tulee sijoittaa avoimeen tilaan ja 
helposti saataville. Kauppakeskuksissa ne 
ovat yleensä keskeisellä paikalla. Defibril-
laattorin löytämistä helpottaa myös sen vi-
rallinen symboli, jossa vihreällä pohjalla on 
valkoisilla kuvioilla sydän, jonka päällä on 
salama ja oikeassa yläkulmassa risti.

Defibrillaattorin voi rekisteröidä interne-
tissä osoitteessa www.defi.fi. Palvelun kartta-
haun avulla löytää helposti itseään lähimpä-
nä olevan defibrillaattorin. Kaikki Suomen 
defibrillaattorit eivät ole mukana, mutta suu-
ri osa löytyy tästä vapaaehtoisesta palvelusta.

Löydät lähimmän
defibrillaattorin
osoitteesta
www.defi.fi

Defibrillaattori eli 
tuttavallisemmin deffa on 
helppo hengenpelastaja 
sydänpysähdyksen sattuessa. 
Defibrillaattori on laite, joka 
tunnistaa automaattisesti 
sydämen pumppaustoimintaa 
häiritsevän kammiovärinän 
ja pyrkii poistamaan 
sen, jotta sydämen oma 
sähköjärjestelmä ja 
verenkierto palautuvat. 
Laitteen virallinen 
suomenkielinen nimitys on 
sydäniskuri.
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Nenä tukossa?

Laatu Hinta
Kaksi hyvää syytä valita ratiopharm

Naso-ratiopharm avaa tukkoisen nenän.

Naso-ratiopharm  on nenän tukkoisuuden lyhytaikaiseen hoitoon tarkoitettu säi-
lytysaineeton nenäsumute. Vaikuttava aine on ksylometatsoliini. Vahvempi (1 mg/
ml)  vahvuus on tarkoitettu aikuisille ja yli 10-vuotiaille ja miedompi (0,5 mg/ml) 
2-10–vuotiaille lapsille. Alle 10-vuotiaille yhtäjaksoisesti enintään 5 vuorokauden ja 
yli 10-vuotiaille enintään 7 vuorokauden ajan. Käyttö raskauden ja imetyksen aikana 
vain lääkärin ohjeen mukaan. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. 
FI/NOTC/18/0006/11/18

 Nopeasti tehoava

 Säilöntäaineeton

 Oma vahvuus lapsille
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Se nopeavaikutteinen särkylääke.

Apteekistasi.
Markkinoija: ratiopharm Oy

Myös migreeniin.

ibuxin rapid 400 mg  kalvopäällysteiset tabletit. Tehokas lääke 
migreenikohtausten hoitoon sekä kivun ja kuumeen lievitykseen. 
Vaikuttava aine ibuprofeeni. Sopii aikuisille ja yli 20 kg painaville, 
vähintään 6-vuotiaille lapsille. Neuvottele lääkärin kanssa, jos 
sairastat maha- tai pohjukaissuolihaavaa tai olet raskaana. Vain 
lyhytaikaiseen käyttöön. Pakkauskoot 10 ja 30 tabl. Tutustu 
huolella pakkausselosteeseen. Perustuu 22.1.2018 päivättyyn 
valmisteyhteenvetoon. Lisätiedot: www.laakeohje.fi , 
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Teksti: Janne Mikkola, farmasian tohtori, 
apteekkari, Pähkinärinteen apteekki

[AJANKOHTAISTA] 

Näin valtuutat toisen henkilön 
asioimaan puolestasi apteekissa
Apteekkiasioinnissa on otettu käyttöön 
sähköinen valtakirja, jolla voi valtuuttaa 
toisen henkilön asioimaan puolestaan ap-
teekissa. Uudistus helpottaa esimerkiksi 
lapsen tai omaisen puolesta asioivia sekä 
niitä, joilla on sairauden tai muun syyn ta-
kia hankaluuksia asioida itse. 

Sähköinen valtuus toimii aluksi apteek-
kien kivijalka-asioinnissa. Verkkoaptee-
keissa tapahtuvaan asiointiin valtuuden 
käyttö laajenee loppuvuodesta alkaen.

Miksi antaisin 
sähköisen valtuuden?
Kun olet antanut sähköisen valtuuden, 
puolestasi asioiva henkilö ei tarvitse Ke-
la-korttiasi tai potilasohjettasi apteekissa 
käydessään. Riittää, että hän todistaa oman 
henkilöllisyytensä, kertoo asioivansa puo-
lestasi ja antaa henkilötunnuksesi.

Miten pystyn asioimaan sähköisellä
valtuudella toisen puolesta?
Kun asioit valtuutettuna toisen henki-
lön puolesta, tarvitset hänen henkilötun-
nuksensa. Henkilöllisyytesi tarkistetaan 
passista, henkilökortista tai ajokortista, 
Kela-kortti ei riitä. Voimassaolevan valtuu-

den myötä apteekki saa käyttöönsä kaikki 
asioinnissa tarvittavat tiedot reseptikes-
kuksesta ja Kelasta. Lääkkeiden ostamisen 
lisäksi pystyt myös pyytämään reseptin uu-
sintaa tai mitätöintiä sekä saamaan resep-
teistä yhteenvedon. 

Helpotusta lapsen lääkkeiden
hakemiseen
Huoltajuustiedot saadaan apteekissa näky-
viin väestötietojärjestelmästä ilman eril-
listä valtuutusta ja huoltajat pystyvät hoi-
tamaan lapsensa apteekkiasioita ilman 
lapsen Kela-korttia. Apteekissa on oltava 
mukana oma henkilöllisyystodistus ja li-
säksi on tiedettävä lapsen henkilötunnus.

Vanhat toimintatavat pysyvät
edelleen rinnalla
Apteekeissa sähköinen valtuus tulee ny-
kyisten toimintamallien rinnalle uutena 
vaihtoehtona. Toisen puolesta voit jatkos-
sakin noutaa reseptilääkkeitä myös ilman 
sähköistä valtuutta, jos mukanasi on po-
tilaan Kela-kortti tai potilasohje. Lisäksi 
puolesta asiointiin voi antaa myös paperi-
sen valtakirjan. Tämä on voimassa vain sii-
nä apteekissa, johon valtakirja on annettu.

Miten annan valtuuden?
Voit antaa sähköisen valtuuden 
Väestörekisterikeskuksen ylläpitä-
mässä Suomi.fi-verkkopalvelussa. 

1. Mene www.suomi.fi 
 -verkkopalveluun ja valitse
 sieltä Valtuudet.
2. Tunnistaudu pankkitunnuk-
 sillasi, mobiilivarmenteella
 tai sirullisella henkilökortilla.
3. Valitse ”Anna valtuus”.
4. Seuraa palvelun ohjeita.
 Valitse Valtuusasiat-listalta
 "Apteekkiasiointi".

Toisen valtuuttamiseen tarvitset hä-
nen nimensä ja henkilötunnuksen-
sa. Valtuus on voimassa kaikissa ap-
teekeissa valitsemasi ajanjakson, 
korkeintaan 25 vuotta. Valtuuksia 
voivat antaa vain täysi-ikäiset hen-
kilöt. Palvelussa voit myös peruuttaa 
antamasi valtuuden.
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Nykyisin monissa kunnissa 
hyödynnetään kotihoidon ja hoivakotien 
asiakkaiden lääkejakelussa koneellista 

annosjakelua. Myös hoivakotien 
viimeaikaiset ongelmat ovat lisänneet 

kiinnostusta tähän toimintamalliin.

Lääkkeet kätevinä
kerta-annoksina

koneellisesta
annosjakelusta

Teksti: Ritva Ylänkö, apteekkari, Herttoniemen apteekki, 
Marjukka Aarni, proviisori LHKA, Herttoniemen apteekki
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Annosjakelu tuo tarkkuutta ja luotettavuut-
ta lääkejakeluun. Hoitohenkilökunnan ai-
kaa vapautuu hoitotyöhön sekä asiakkaan 
kunnon ja terveydentilan seurantaan. Myös 
hoitohenkilökunnan käyttämä aika resep-
tien hallinnointiin vähenee. Annosjake-
lu toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yleensä 
paikallisen apteekin kanssa.  

Kotona asuvat asiakkaat itse tai hei-
dän omaisensa voivat myös turvata lääki-
tystä annospussien avulla. Jos epäilee, ettei 
muista ottaa lääkkeitään tai lääkkeiden ja-
kaminen dosettiin on hankalaa, koneelli-
nen annosjakelu on hyvä vaihtoehto. Tällä 
hetkellä koneellisen annosjakelun piirissä 
on Suomessa noin 60 000 asiakasta.

Annosjakelulla lisää 
lääkitysturvallisuutta
Koneellisessa annosjakelussa asiakkaan 
säännöllisesti käyttämät lääkkeet ja ravin-
tolisät, kuten vitamiinit, pakataan lääke-
pakkausten sijaan käteviin annospusseihin. 

Annospussit ovat rullalla muovi- tai pahvi-
kotelossa oikeassa annostelujärjestyksessä. 
Jokaiseen annospussiin on merkitty lääk-
keiden ottoajankohta ja pussissa olevien 
lääkkeiden nimet.

Annosjakelua aloitettaessa apteekki tar-
kistaa potilaan lääkityksen. Tämä tehdään 
yhteistyössä hoitavan lääkärin ja hoitoyk-
sikön edustajien kanssa, mikäli asiakas on 
kotihoidon tai hoivakodin asiakas. Lääki-
tyksen tarkoituksenmukaisuus ja valmistei-
den yhteensopivuus varmistetaan sekä kar-
sitaan mahdolliset päällekkäisyydet.

Monta tarkastusvaihetta
Lääkkeiden pakkaaminen annospusseihin 
tapahtuu annosjakeluyksiköissä, joita Suo-
messa toimii neljä. Annosjakeluyksikön ja-
kelukoneisiin on ladattu satoja lääkevalmis-
teita ja tuhansia tabletteja. 

Apteekki lähettää asiakkaidensa tilauk-
set annosjakeluyksikköön sähköisesti. Ko-
neet jakavat kunkin asiakkaan oikeat lääk-
keet pusseihin lääkärin reseptin ja apteekin 
tilauksen mukaan. Jakelukone kirjaa jokai-
sen pussin päälle asiakkaan nimen, lääk-
keen ottopäivämäärän ja kellonajan sekä 
tiedon, mitä lääkkeitä pussi sisältää. 

"Valmius 
annosjakelupalvelun 
tarjoamiseen on jo 
liki 300 apteekilla. 

Ajantasainen luettelo 
apteekeista löytyy 
Apteekkariliiton 

verkkopalvelusta.
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Tavallisesti pussinauhassa on kahden 
viikon lääkkeet kerrallaan. Annospussinau-
han lisäksi apteekista tulee mukaan aina 
ajan tasalla olevan lääkityskortti, josta käy 
ilmi kaikki annosjakelussa olevat lääkkeet 
ja niiden annostukset. 

Kaikki vaiheet dokumentoidaan tarkas-
ti annosjakeluyksikössä. Jokainen lääkepus-
si kuvataan ja tarvittaessa yksittäinen lääke-
kin on helppo jäljittää. Annosjakeluyksikkö 
toimittaa lääkerullat apteekkiin, missä teh-
dään vielä kerran rullien tarkastus ennen 
niiden luovutusta asiakkaalle. 

Annosjakelusta apu  
onnistuneeseen lääkehoitoon
Itähelsinkiläinen Sirkka Pirttineva kertoo 
olevansa tyytyväinen apteekkinsa kahden 
viikon välein toimittamiin annosjakelu-
pusseihin. Hänen mielensä on rauhallisem-
pi, kun hän tietää, että lääkkeet on asian-
mukaisesti ja luotettavasti jaettu. Aiemmin 
Pirttineva jakoi lääkkeet itse dosettiin, 

mutta tämä alkoi tuottaa ongelmia. Lääk-
keet putoilivat helposti ja erityisesti pelotti, 
että joku lääkkeistä päätyy kissan suuhun.

– Nyt tehtävänä on vain hakea pussi-
nauha kahden viikon välein apteekista, 
kertoo Pirttineva.

Pirttineva käyttää terveyskeskuksen 
palveluja ja lääkäri toimittaa tiedon toteu-
tettavista lääkemuutoksista suoraan ap-
teekkiin. Hän on tyytyväinen, ettei tämä-
kään työvaihe ole hänen vastuullaan. 

Annospussien käyttö on kaikin puolin 
helppoa ja pussit on selkeästi merkitty ot-
toajankohtien varmistamiseksi. Pirttine-
valle on tehty apteekin toimesta myös lää-
kityksen tarkistus, joka hänen mielestään 
oli erityisen hyödyllinen, kun on useam-
pien lääkäreiden määräämiä lääkkeitä käy-
tössä.

Annospussien käyttämisessä 
on useita etuja
Annospussien käyttäminen on helppoa. 
Pussit ovat selkeästi merkittyinä oikeas-
sa annostelujärjestyksessä. Pussinauhas-
sa on repäisykohdat pussien välille, jolloin 
niiden irrottaminen toisistaan on helppoa. 
Annospusseja on helppo ottaa tarvittaessa 
mukaan vaikka lyhyelle matkalle. 

Annosjakelupalvelu lisää lääketurvalli-
suutta. Lääkityksen tarkistus, hygieeninen 
konejakelu ja sen virheettömyys lisäävät 
lääketurvallisuutta. Mukana tuleva lääke-
kortti on hyvä pitää aina mukana lääkäri-
käynneillä.

Annosjakelu tuo säästöjä lääkekustan-
nuksiin. Annosjakelussa asiakas maksaa 
vain kahden viikon lääkkeistä kerrallaan 
eikä kokonaisista lääkepakkauksista, ku-
ten tavallisesti. Tämä vähentää lääkehävik-
kiä lääkityksen muutostilanteissa, eikä ko-
tiin kerry turhia lääkkeitä.

Annosjakelupalkkiosta saa Kelan kor-
vausta. Apteekki perii annosjakelusta palk-
kion, joka on osittain Kelan korvaama 75 
vuotta täyttäneille, jos lääkäri arvioi heil-
le olevan hyötyä annosjakelusta. Korvauk-
sen edellytyksenä on, että asiakas käyttää 
vähintään kuutta korvattavaa lääkettä ja 
palveluun kuuluu kokonaislääkityksen tar-
kistus.

Apteekkien palveluihin kuuluu eri-
laisia maksullisia lääkityksen ar-
viointipalveluita, joita voidaan to-
teuttaa tarvittaessa asiakkaan tai 
omaisen toiveesta.

Lääkityksen tarkistuksessa selvi-
tetään asiakkaan kokonaislääkitys 
ja selvitetään mahdolliset päällek-
käiset lääkkeet ja yhteensopimatto-
muudet. Lisäksi varmistetaan mm. 
lääkkeiden oikeat ottoajankohdat. 

Lääkehoidon arviointia (LHA) 
suositellaan monilääkityille asiak-
kaille, joilla on mahdollisesti lää-
kityksessään ongelmia, kuten lääk-
keiden haittavaikutuksia tai huono 
hoitomotivaatio. 

Lääkehoidon kokonaisarvioin-
nissa (LHKA) arvioidaan perus-
teellisesti potilaan lääkehoidon 
kokonaisuus. Lääkehoidon koko-
naisarvioinnilla voidaan mm. sel-
vittää, johtuuko jokin terveys- 
haitta lääkityksestä. Kokonaisarvi-
ointi tehdään yhteistyössä lääkä-
rin ja muun hoitohenkilökunnan 
kanssa.

Lääkityksen arviointipalveluihin 
kuuluu asiakkaan haastattelu ja ar-
vioinneista tehdään kirjallinen ra-
portti. 

Lääkehoidon 
arvioinnit ovat 
hyödyllisiä 
paljon lääkkeitä 
käyttäville

Sirkka Pirttineva on nyt rauhallisin
mielin, kun huoli useiden eri lääkkeiden

jakamisesta dosettiin on poistunut.

Kuvaaja: Nina Saksman
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Hyvä lihaskunto on seniorille tärkeä myös 
muiden terveyteen liittyvien hyötyjen vuoksi. 
Liikunta hidastaa lihas- ja luukatoa, parantaa 
elämänlaatua, ja sillä on edullisia vaikutuksia 
myös aivotoimintoihin kuten muistiin, huo-
miokykyyn ja asioiden käsittelynopeuteen. Se 
saattaa pienentää myös dementian ja Alzhei-
merin taudin vaaraa. 

Lihasvoima ja -massa vähenee jokaisella 
normaalin vanhenemisen myötä: ihminen 
menettää 40 ikävuoden jälkeen luuranko-
lihasmassaa noin 4–5 % kymmenessä vuo-
dessa. Kriittinen vaihe on 55–60-vuotiaana, 
jolloin lihasten surkastuminen kiihtyy ikään-
tymisen myötä. Lihaskato kiihtyy entisestään 
70 vuoden jälkeen.

Voimaharjoittelu olisi hyvä aloittaa vii-
meistään viidenkymmenen ikävuoden tie-
noilla. Alhainen lihasvoima keski-iässä 
ennustaa toimintakyvyn vajetta 25 vuoden 
kuluttua eli vaikeuksia kävelyssä, portaiden 
nousussa ja arkiaskareissa. Koskaan ei ole 
kuitenkaan liian myöhäistä aloittaa kuntoilua.

Liikunnan avulla voi välttyä ikääntymisen 
aiheuttamilta haitoilta. On todettu, että lii-
kunta vähentää merkittävästi ikääntyneiden 
kaatumisia sekä ehkäisee luukatoa. Harjoi-
tellut 70-vuotias voi olla kestävyydeltään tai 
lihasvoimaltaan samalla tasolla kuin harjoit-
telematon 50-vuotias. Voimaharjoittelu sopii 
kaikille, kunhan muistaa treenata oman kun-
totasonsa mukaan. 

Lihas-
harjoittelu

pitää seniorin
kunnossa

Teksti: Sanna Tulonen, Myllyn Apteekki
Lähteet: Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -ohjelma ja

Käypä hoito -suositus liikunnasta

Päivittäinen liikkuminen 
on ikäihmiselle 
ensiarvoisen tärkeää. 
Ei voi sanoa, että 
liikunta estäisi 
vanhenemista, mutta 
sen avulla säilytetään ja 
parannetaan lihasvoimaa, 
tasapainoa, liikkuvuutta 
ja kävelykykyä. Hyvä 
toimintakyky vähentää 
kaatumisia ja niiden 
seurauksena syntyviä 
luunmurtumia. 
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Eri syistä johtuvan yskän lyhytaikaiseen oireenmukaiseen hoitoon aikuisille ja yli 4-vuotiaille. 
Vaikuttava aine kokillaanauute. Ei raskaana oleville tai imettäville naisille. 

Tutustu pakkausselosteeseen. Lisätietoja: Takeda Oy, www.takeda.fi
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Ikääntyneiden lihasharjoittelun tavoit-
teena on erityisesti toimintakyvyn paranta-
minen. Tavoitteena tällöin on, että henkilö 
pystyy vaikkapa nousemaan portaita ja kan-
tamaan taakkoja vaivatta. Lisäksi raajojen 
liikkuvuus paranee. 

Lihaskunnon lisäksi on hyvä treenata 
myös nopeusvoimaa ja kestävyysliikun-
taa. Kestävyysliikunta parantaa hengitys- ja 
verenkiertoelinten kuntoa. Nopeusvoimaa 
tarvitaan erilaisissa arjen tilanteissa.

Useimmat iäkkäille tyypilliset sairaudet 
eivät ole syy lopettaa liikuntaa, vaan nimen-
omaan syy jatkaa liikkumista. Riittävä päi-
vittäinen liikkuminen tukee merkittävästi 
pitkäaikaissairauksien ehkäisyä, hoitoa ja 
kuntoutusta. Kuitenkin vain muutama pro-
sentti eläkeläisistä liikkuu kestävyys- ja lihas-
kuntosuositusten mukaisesti.

Luuliikuntasuositus
ikääntyville

Liikuntalajit
Ikääntyville suositellaan lihaskunnon vahvis-
tamiseen ja luun vahvuuden ylläpitämiseen 
kuntosaliharjoittelua. Tasapainon kehittämi-
seen ja ylläpitämiseen suositellaan tanssia ja 
voimistelua. Myös kestävyyskunnon kehit-
täminen ja ylläpitäminen on suositeltavaa. 
Siihen sopivia lajeja ovat esimerkiksi kävely, 
sauvakävely ja porraskävely.

Liikunnan määrä
Ikääntyville suositellaan tasapainoa ja ket-
teryyttä kehittävää liikuntaa sekä voima-
harjoittelua  yhteensä 2–3 kertaa viikos-
sa. Yksittäisen harjoituskerran ei tarvitse 
olla pitkäkestoinen, 30–45 minuuttia riit-
tää. Kävelyä suositellaan päivittäiseksi lii-
kuntamuodoksi.

Liikunnan vauhti
Kävelyn ja muun painoa kantavan liikun-
nan pitää olla reipasvauhtista. Tasapaino-
harjoittelu voi olla myös rauhallisempaa. 
Voimaharjoittelussa pyritään vähintään 
kohtuulliseen (noin 50 % maksimaalises-
ta) harjoitustehoon. Nopeusvoimaa ke-
hitettäessä kuorma on suhteellisen pieni, 
mutta harjoitus tehdään lihasta mahdolli-
simman tehokkaasti aktivoiden.
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Orion on
suomalainen
avainlippuyritys.

itsehoitoapteekki.fi
Lisätietoja puh. 010 439 8250 ark. klo 8–22.

Kipugeeli iholle
venähdysten ja
nyrjähdysten
paikallishoitoon.

Buranagel 50 mg/g on iholle levitettävä geeli paikallisen kivun oireenmukaiseen hoitoon hyvänlaatuisissa nivel- ja lihasvammoissa aikuisille ja yli 14-v. lapsille. Vaikuttava 
aine ibuprofeeni. Levitetään kipualueen iholle 3 kertaa vuorokaudessa, enintään 5 vuorokauden ajan. Varo geelin joutumista silmiin tai limakalvoille, lopeta käyttö, jos

hoidettavalla  alueella ilmenee ihoreaktioita, kuten ihottumaa. Neuvottele käytöstä lääkärin kanssa, jos oireet pitkittyvät, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle,
sairastat maha- tai pohjukaissuolihaavaa tai sinulla on verenvuototaipumus. Ei tule käyttää raskauden viimeisen kolmanneksen aikana.

Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pakkauskoot 50 g ja 100 g. 
burana.fi
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Kokki ja ruoka-alan yrittäjä 
Teresa Välimäen rakkaus 
hyvää ruokaa kohtaan sai 

alkunsa jo lapsuudessa, äidin 
ruokapöydän äärellä. Nyt hän 
haluaa auttaa kaikkia muitakin 
rakastumaan monipuoliseen 

ja ennen kaikkea 
hyvänmakuiseen ruokaan.

Hyvinvointia
arkiruoasta
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Orion on
suomalainen
avainlippuyritys.

itsehoitoapteekki.fi
Lisätietoja puh. 010 439 8250 ark. klo 8–22.

Kipugeeli iholle
venähdysten ja
nyrjähdysten
paikallishoitoon.

Buranagel 50 mg/g on iholle levitettävä geeli paikallisen kivun oireenmukaiseen hoitoon hyvänlaatuisissa nivel- ja lihasvammoissa aikuisille ja yli 14-v. lapsille. Vaikuttava 
aine ibuprofeeni. Levitetään kipualueen iholle 3 kertaa vuorokaudessa, enintään 5 vuorokauden ajan. Varo geelin joutumista silmiin tai limakalvoille, lopeta käyttö, jos

hoidettavalla  alueella ilmenee ihoreaktioita, kuten ihottumaa. Neuvottele käytöstä lääkärin kanssa, jos oireet pitkittyvät, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle,
sairastat maha- tai pohjukaissuolihaavaa tai sinulla on verenvuototaipumus. Ei tule käyttää raskauden viimeisen kolmanneksen aikana.

Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pakkauskoot 50 g ja 100 g. 
burana.fi
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Välimäen mielestä ruoka voi helposti olla sa-
maan aikaan sekä maistuvaa että terveellistä. 

– Ei ruoanlaitto mitään ydinfysiikkaa ole. 
Periaatteessa terveellinen ateria syntyy jo sii-
tä, että kokkaa itse käyttäen aitoja ja puhtai-
ta raaka-aineita, joita ei ole prosessoitu, hän 
toteaa. 
Syksyn pimetessä ja arjen kiireiden keskel-
lä saattaa olla vaikeaa löytää jaksamista tai 
aikaa kokkaamiseen. Stressi vaikuttaa usein 
myös syömiseen. 

– Luulen, että nykyään ihmisten on vä-
lillä vaikea kuunnella omaa kehoaan, Väli-
mäki pohtii. Hän ei tarkoita mitään medi-
taatiota, vaan ihan tavallisia nälän, janon, 
kylläisyyden tai väsymyksen tunteita. – Aika 
usein saataisiin iso hyöty jo siitä, että vähän 
löysättäisiin mutteria, hidastettaisiin ja py-
sähdyttäisiin hetkeksi kuuntelemaan omaa 
mieltä ja vointia.

Hyvinvointia ei voi suorittaa
Elintapojen muutoksia kannattaa kokeilla 
rauhallisesti yksi asia kerrallaan, ottamatta 
liikaa paineita. Hyvinvointi ei löydy ihme-
ratkaisuista tai pikadieeteistä. 

Itselleen lupauksia tehdessä on syytä 
miettiä, ovatko ne sellaisia, että niistä pystyy 
pitämään kiinni myös pitkällä tähtäimellä. 
Esimerkiksi täydellinen herkuista kieltäyty-
minen on monelle liian vaikea lupaus pidet-
täväksi. Astetta lempeämpi suhtautuminen 
sopii hyvin myös liikuntaan, sillä jo 20 mi-
nuuttia hengästyttävää liikuntaa päivässä on 
terveydellisesti merkityksellistä. 

– Tärkeintä on, että liikkuu jollakin ta-
valla. Harrastamalla jotain, mistä itse nauttii, 
kuten ulkoilua raikkaassa ilmassa, hyötylii-
kuntaa koiran kanssa, sienestystä tai mar-
jastusta. Kunhan pääsee ovesta ulos, saattaa 
huomata, että samalla vaivalla hoituu vähän 
pidempikin lenkki, Välimäki kannustaa. 
– Itse olen aiemmin hurahtanut juoksuun 
vähän liikaakin, mutta nyt olen oppinut 
kuuntelemaan kehoani. Lenkkeily on mu-
kavampaa, kun urheilu ei ole suorittamista.  

Yrittäjän arjessa kiire ei ole vieras asia. 
Välimäki pyörittää yhdessä kollegansa Jo-
hanna Lindholmin kanssa Helsinki Food 
Companya, jossa heidän työhönsä sisäl-
tyy lähes kaikkea ruokaan liittyvää. Arkeen 
kuuluu muun muassa reseptiikkaa, sisällön-
tuotantoa, ruokavideoita, tv-ohjelmia, tuote-
kehitystä ja Hietalahden kauppahallissa toi-
miva, runsaita kulhoruokia tarjoileva Super 
Bowl -ravintola. Tämän jutun yhteydessä 
oleva maistuva lohiresepti on sovellettu juuri 
Super Bowlin ruokalistalta. 

Perusasiat kuntoon
Hyvä maku saa alkunsa hyvistä raaka-aineis-
ta: oikeista kasviksista, yrteistä, perunoista ja 
muista laadukkaista tuotteista. Maustamista 
voi opetella, kun uskaltaa kokeilla erilaisia 
yhdistelmiä. 

– Kannattaa valita ruokaan muutama 
selkeä maku, kuten valkosipuli, timjami, sit-
ruuna ja mustapippuri. Yksinkertaisia ma-
kuyhdistelmiä on helppo hakea, Välimäki 
neuvoo.

Välimäen rento suhtautuminen ruokaan 
pohjaa kevyesti ns. 80/20-ruokavalioon, jon-
ka ideana on syödä 80-prosenttisesti perus-
terveellistä, monipuolista kotiruokaa. Kun 
ruokavalion perusta on kunnossa, loput 20 
prosenttia voi pyhittää satunnaiselle herkut-
telulle.

– Ruokavalio on kokonaisuus. Olen aina 
suhtautunut ruokaan rennosti ja kiihkotto-
masti, Välimäki kertoo. Omissa ravintoval-
mennuksissaan hän lähtee liikkeelle ihan 
perusasioista, kuten kasvisten, marjojen ja 
hedelmien määrän lisäämisestä sekä sään-
nöllisestä ateriarytmistä.

Välimäki pyrkii itsekin tietoisesti pitä-
mään kiinni säännöllisestä ateriarytmistä. 

– Syön kuitenkin useimmiten fiiliksen 
mukaan, enkä suunnittele aterioitani etu-
käteen kovin tarkasti. Kotona minulla on 
yleensä aina valmiina sopiva varasto ruo-
kaa, hän kertoo. 

– Jos ajankäytön kanssa on haasteita ja 
kiire on kova, suosittelen suunnittelemaan 
viikon ruokalistan etukäteen, Välimäki neu-
voo. Suunnittelu tekee kaupassa käynnistä ja 
ruoanlaitosta helpompaa. 

Hyvä maku ennen kaikkea 
Välimäen omia arjen suosikkiruokia ovat 
uunissa valmistuvat peltiruoat, ruokaisat sa-
laatit, paahdetut perunat, pastat, pizzat ja 
aasialaiset ruoat kuten kookoskana. Lohi on 
helppo valmistaa uunissa yhtä aikaa kasvis-
ten ja perunoiden kanssa. 

– Keittiössä käytän välillä esimerkiksi 
pakasteperunavalmisteita, Välimäki sanoo. 
– Pitää osata antaa itselleen armoa. Kyl-
lä meilläkin pidetään kotona joskus pizza- 
päiviä! 

Entäs sitten se herkuttelu? 
– Nykyään en ole enää kovin perso makeal-
le, mutta joskus tekee mieli irtokarkkeja. Sil-
loin ostan kasan karkkeja, syön siitä puolet 
ja kadun hetken päästä, kun tulee paha olo, 
Välimäki nauraa. 

– Mutta en syyllistä itseäni tai kiellä it-
seltäni mitään. Muita suosikkejani ovat Ma-
raboun suklaakeksit, mantelilla ja suklaalla 
kuorrutetut jäätelöpuikot, tuoreet kirsikat ja 
silloin tällöin lasillinen kuohujuomaa. Juus-
toja rakastan yli kaiken – niistä minulla on 
niin monta lempparia, ettei niitä tässä kan-
nata edes alkaa luetella. 

Kuvaaja: Eila Koistinen
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Asettele lohimedaljongit lautaselle. Sekoita seesamiöljy, riisi-
viinietikka ja suola sekä mustapippuri keskenään. Sivele seos 
lohimedaljonkien pinnoille. Jätä maustumaan hetkeksi.
 Huuhtele kvinoa kuumalla vedellä tiheässä siivilässä. Kie-
hauta kattilassa 0,5 l vettä ja mausta se suolalla. Lisää kvinoa 
ja keitä 10 minuuttia hiljaa poreillen. Valuta kvinoa ja sekoita 
joukkoon mausteet.
 Sekoita jogurtin joukkoon wasabi, sitruunamehu ja suola.
 Kuumenna paistinpannu ja paista maustuneet lohimedal-
jongit pannulla kypsiksi. Pyöräytä edamame-pavut pannulla 
kuumenemassa.
 Kokoa annoksiin maustettua kvinoaa, lohimedaljonki, eda-
mame-papuja, pinaattia ja wasabijogurttia. Viimeistele kurpit-
sansiemenillä.

Seesamilohta,
maustettua 
kvinoaa ja
wasabijogurttia

4 lohimedaljonkia
1 rkl seesamiöljyä
0,5 rkl riisiviinietikkaa
ripaus suolaa ja
mustapippuria

Kvinoa:
• 2 dl kvinoaa
• 0,5 l vettä ja ripaus suolaa
• 1 tl kuivattua minttua
• 1 tl kuivattua persiljaa
• 1/2 sitruunan mehu
• 2 rkl oliiviöljyä

Wasabijogurtti:
• 2 dl paksua
 maustamatonta jogurttia
• 2 tl wasabitahnaa
• 1/2 sitruunan mehu
• ripaus suolaa

Lisäksi:
200 g edamame-papuja
80 g tuoretta babypinaattia
2 rkl kurpitsansiemeniä



Kilpirauhasen toimintahäiriöt ovat hyvin 
yleisiä. Sairas kilpirauhanen tuottaa joko 
liian vähän kilpirauhashormonia (kilpirau-
hasen vajaatoiminta) tai liian paljon kil-
pirauhashormonia (kilpirauhasen liika-
toiminta). Molempiin sairauksiin löytyy 
onneksi hoito. 

Diagnostiikka on usein 
suoraviivaista, milloin lääkäriin?
Kilpirauhasen vajaatoiminnan oireet ovat 
epäspesifejä, joten taudin toteamiseksi tai 
poissulkemiseksi tarvitaan aina laborato-
riotutkimus. Joitakin yleisiä oireita kuiten-
kin on.

– Vajaatoiminnassa elimistö käy alikier-
roksilla. Tyypillisiä oireita ovat väsymys, aja-
tuksen hitaus, vähentynyt hikoilu, palelu, 
ummetus ja hidas syke. Naisilla kuukautis-
kierto voi epäsäännöllistyä, luettelee HYKS:in 
Endokrinologian poliklinikan osastonylilää-
käri, dosentti Camilla Schalin-Jäntti. 

Ajantasaisen tiedon saa aina parhaiten 
suoraan ammattilaisilta ja nettikeskusteluun 
kannattaa suhtautua varauksella.

– Somessa liikkuu paljon erilaisia vää-
rinkäsityksiä sairauksista ja siellä saatetaan 
myös tahallisesti levittää virheellistä tietoa. 

Kannattaa siis olla tarkkana sen suhteen, 
mistä hakee tietoa sairauksista.

Luotettavaa tietoa terveydestä ja sai-
rauksista saa esimerkiksi Duodecimin Ter-
veyskirjastosta. Netistä löytyy myös Suo-
men Endokrinologiyhdistyksen ilmaiset 
potilasohjeet. Kilpirauhasen vajaatoimin-
nan diagnostiikka on useimmiten hyvin 
suoraviivaista.

– Pisin viive diagnoosissa johtuu yleen-
sä siitä, ettei tautia osata epäillä. Ajatellaan 
ehkä, että väsymys johtuu kuormittavasta 
elämäntilanteesta tai masennuksesta. Kil-
pirauhasarvojen tutkiminen selvittää tilan-
teen. Jos arvot ovat normaalit, oireet eivät 
toisaalta selity kilpirauhasen vajaatoimin-
nalla, Schalin-Jäntti kertoo.

Hoito on elinikäinen, 
mutta helppo
Kilpirauhasen vajaatoiminnan hoitoperiaa-
te on hyvin yksinkertainen; korvataan puut-
tuva hormonieritys antamalla sopiva mää-
rä kilpirauhashormonia tablettimuodossa.  
Ylläpitoannos säädetään potilaan voinnin ja 
kilpirauhasarvojen perusteella. Korvaushoi-
dossa kilpirauhasarvojen tulisi pysyä viite- 
alueella. 

Kilpirauhanen tuottaa nimensä mukaisesti elintärkeää 
kilpirauhashormonia. Terve kilpirauhanen tuottaa 
kilpirauhashormonia sopivasti ja keho säätelee sen 
eritystä tehokkaasti aivolisäkkeestä erittyvän TSH-
nimisen hormonin avulla. 

Kilpirauhasen 
vajaatoiminnassa
elimistö käy
alikierroksilla

Endokrinologian poliklinikan 
osastonylilääkäri, dosentti 
Camilla Schalin-Jäntti
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KURKKU KIPEÄNÄ?

Flurbiprofeeni

Lievittää turvotusta   
ja nielemisvaikeuksia
Kipulääke

Hillitsee 
tulehdusreaktiota

Erityisesti silloin, kun on 
punoittava, kipeä ja 
turvonnut nielu sekä 
nielemisvaikeuksia. 

Strefen Orange 8,75 mg -imeskelytabletit on tarkoitettu aikuisille ja yli 12-vuo-
tiaille lapsille ja Strefen 16,2 mg/ml sumute suuonteloon, liuos yli 18-vuotiaille 
aikuisille lyhytaikaiseen kurkkukivun oireiden lievitykseen. Vaikuttava aine: flurbi-
profeeni. Strefen Orange imeskelytablettien annostus: 1 imeskelytabletti joka 3. - 6. 
tunti tarpeen mukaan, korkeintaan 5 imeskelytablettia/vrk, ja enintään 3 vrk:n ajan. 
Ei alle 12-vuotiaille. Strefen-sumutteen annostus: 1 annos (3 painallusta sumutetta) 
nielun takaosaan 3 - 6 tunnin välein tarvittaessa, korkeintaan 5 annosta/vrk, ja enin-
tään 3 vrk:n ajan. Ei alle 18-vuotiaille. Älä käytä Strefen-valmisteita, jos olet yliherkkä 
flurbiprofeenille, muille valmisteen ainesosille, asetyylisalisyylihapol le  (”aspiriinil-
le”) tai muille tulehduskipulääkkeille; jos sinulla on, tai on aiemman tulehduski-
pulääkityksen käytön yhteydessä ilmennyt ruoansulatuskanavan verenvuotoa tai 
puhkeama, vaikea paksusuolitulehdus tai jokin verenvuotosairaus; tai jos sinulla on 
vaikea-asteinen sydämen, maksan tai munuaisten vajaatoiminta. Strefen Orange 
sisältää isomaltia ja maltitolia, jotka voivat olla lievästi laksatiivisia. Jos sinulla on 
jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen 
ottamista. Strefen sumute suuonteloon sisältää metyyliparahydroksibentsoaattia (E 
218) ja propyyliparahydroksibentsoaattia (E 216), jotka saattavat aiheuttaa allergisia 
reaktioita (myös viivästyneitä). Jos suussa ilmenee ärsytystä tai allergiaan/yliherk-
kyyteen viittaavia oireita esiintyy, on Strefen-valmisteiden käyttö lopetettava. Stre-
fen-valmisteita ei saa käyttää raskauden viimeisen kolmanneksen aikana. Valmistei-
den käyttöä ei suositella imetyksen aikana. Yleisinä haittavaikutuksina voi esiintyä 
huimausta, päänsärkyä, harhatuntemuksia, kurkun ärsytystä, ripulia, pahoinvointia 
sekä erilaisia reaktioita suussa ja nielussa. Strefen voi myös harvoissa tapauksissa 
aiheuttaa yliherkkyysreaktioita. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen ja var-
mista valitsemasi valmisteen sopivuus sinulle, yhteensopivuus muiden käyttämiesi 
lääkkeiden kanssa sekä muut varotoimet ja käyttöohjeet apteekkihenkilökunnalta 
ja/tai pakkausselosteesta. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriisi. Reseptivapaa 
itsehoitolääke. Lisätietoja: Reckitt Benckiser Nordic A/S, Itsehallintokuja 6, 02600 
Espoo. Puh. 029000 9200. PVM: 5/2019

Sumute = 
annostelu suoraan 
kipukohtaan  

Vaikutus alkaa
välittömästi

Imeskelytabletti
 
Paikallinen 
tulehduskipulääke

1 ANNOS  
VAIKUTTAA 

JOPA 
6 TUNTIA
Sokeriton

Sokeriton

Tyroksiini on oikea lääke kilpirauhasen 
vajaatoiminnan hoitoon, vaikka joskus oi-
kean tasapainon ja ylläpitoannoksen löytä-
minen vie aikaa. Melko yleistä on, että an-
nos on liian suuri tai liian pieni. 

– Jos kilpirauhasen vajaatoiminta on ol-
lut pitkään hoitamatta, tämä [tasapainon 
saavuttaminen] voi viedä aikaa. Annosta 
ei pidä muuttaa omin päin, vaan siitä tulee 
aina keskustella hoitavan lääkärin kanssa, 
Schalin-Jäntti muistuttaa.

Muista myös tarkistaa muiden lääkeai-
neiden vaikutus tyroksiinin imeytymiseen 
lääkäriltäsi tai apteekista.

Kilpirauhasen liikatoiminnasta 
puhutaan vähemmän
Viitealueella oleva TSH-pitoisuus sulkee pois 
käytännössä sekä kilpirauhasen vajaatoimin-
nan että liikatoiminnan. Jos TSH on poik-
keava, tulos tarkistetaan ja lisäksi mitataan 
T4v-arvo eli kilpirauhashormonipitoisuus. 

Vajaatoiminta on yleisempää, mutta 
myös liikatoiminta on yleinen sairaus, ja se 
voi sekoittaa voinnin ja elämän dramaatti-
sesti. Kilpirauhasen liikatoiminta on vaikea-
hoitoisempi ja sitä hoidetaan siksi erikoissai-
raanhoidon piirissä.

– Kilpirauhasen liikatoiminnan hoito 
voi vaatia erityisen paljon kärsivällisyyttä, 
koska se uusii melko herkästi, Schalin-Jänt-
ti kertoo.

Potilasyhdistys Suomen Kilpirauhasliitto 
ry tarjoaa vertaistukea kilpirauhaspotilaille.

Tiesitkö tätä?
Kilpirauhasen vajaatoiminta on 
selvästi yleisempää naisilla, joilla
sitä esiintyy keskimäärin 2–7,5 %. 
Miehillä vastaava luku on 0,1–2,8 %. 
Kilpirauhasen vajaatoiminta on 
usein perinnöllistä.

Lähde: Suomen Endokrinologiyhdistys r.y.





Ferritiinillä tarkoitetaan elimistön varasto-
rautaa ja sitä mittaamalla selvitetään rau-
danpuutetta. Alentunut ferritiinipitoisuus 
on hemoglobiiniarvoa varhaisempi merk-
ki raudanpuutetilasta. 

Ferritiinin viitearvot vaihtelevat labora-
toriokohtaisesti. Tulehdustilojen ja erilaisten 
autoimmuunisairauksien yhteydessä arvo 
saattaa nousta, vaikka rautavarastot eivät 
olisikaan kohonneet. Viitealueella oleva fer-
ritiiniarvo ei siis sulje pois raudanpuutetta. 

Tulehdusarvojen mittauksesta voikin 
olla hyötyä ferritiiniarvon luotettavuut-
ta arvioitaessa. Alhaiset ferritiinitasot viit-
taavat sen sijaan aina matalaan rautavaras-
toon.

Moninaiset oireet
Raudanpuutteen oireina ovat yleisimmin 
heikotus ja väsymys, varsinkin jos raudan-
puute kehittyy anemiaksi. Oireet voivat olla 

hyvin moninaisia, koska kaikki elimistön 
solut tarvitsevat rautaa. 

Joskus oireet voivat johtua jostakin toi-
sesta sairaudesta, minkä takia raudanpuut-
teen syy tulisi aina selvittää. Jos raudanpuute 
kehittyy anemiaan asti, voi ilmetä kalpeut-
ta ja fyysisen suorituskyvyn heikkoutta, ku-
ten hengästymistä. Myös keskittymiskyky 
voi heiketä.

Usein naisten pulma
Raudanpuutteelle alttiita ovat erityises-
ti hedelmällisessä iässä olevat naiset, kes-
tävyysurheilijat ja kasvissyöjät. Myös 
kasvuikäisillä lapsilla voidaan todeta rau-
danpuutetta. 

Puutteellinen raudan määrä johtuu ylei-
simmin verenvuodosta, lisääntyneestä rau-
dan kulutuksesta tai tarpeesta tai imeyty-
misongelmista. Naisilla raudanpuute on 
huomattavasti yleisempää kuin miehillä. 

Miesten raudanpuute tulisikin aina tut-
kia lääkärissä. Kaikkien olisi hyvä selvittää 
raudanpuutteen syy, jotta hoidosta saisi par-
haan hyödyn. 

Avuksi rautavalmisteet
Raudanpuutteen hoitona toimii rautalääki-
tys. Raudan imeytyminen tapahtuu ohut-
suolen yläosassa, jossa pH on 5–7. Kaksiar-
voinen rauta imeytyy sieltä hyvin. 

Rautavalmiste kannattaa ottaa tyhjään 
vatsaan, koska monet ruoka-aineet heiken-
tävät sen imeytymistä. Erityisesti kalsiumia 
sisältäviä ruoka-aineita, kahvia ja teetä tulisi 
välttää raudan oton yhteydessä. C-vitamiini 
puolestaan edistää raudan imeytymistä. 

Jos rautavalmiste aiheuttaa pahoja vatsa-
haittoja, voi annostelua vähentää ottamalla 
rautaa joka toinen päivä tai kokeilla jotain 
toista valmistetta. Rautavarastot täydenty-
vät hitaasti, joten lääkitystä jatketaan yleen-
sä vähintään puoli vuotta.

Mitä on ferritiini
ja milloin se 

kannattaa mitata?

Teksti: Elise Lehtonen, proviisori, Myllyn Apteekki

Väsyttääkö, vaikka olisit nukkunut hyvät yöunet?
Tuntuuko, että hengästyt aiempaa herkemmin

fyysisessä rasituksessa? Jos vastasit kyllä, saatat
kärsiä raudanpuutteesta.
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Kokonaisvaltaista hoitoa
Päänahan tulehduksen takia hiuspohjan so-
lut alkavat jakautua normaalia nopeammin, 
jolloin syntyy hilsettä. Sarveiskerroksen so-
lut takertuvat toisiinsa, jolloin hilse alkaa 
näkyä. Kun iho uusiutuu nopeasti, kosteu-
den haihtumista estäviä keramideja ei ehdi 
syntyä riittävästi ja iho kuivuu. Vaikka siis 
päänahka olisi rasvainen, se myös kuivuu 
keramidien puutteen takia. Hiuspohjan ras-
vahiivat pääsevät lisääntymään ihanteellises-
sa ympäristössä, jolloin tulehdus lisääntyy ja 
hilsekierre on valmis. Hoitotuotteen valin-
nassa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, 
että se hoitaisi hilseilyn syytä kokonaisval-
taisesti.

Hiukset voi pestä päivittäin
Jos päänahka hilseilee voimakkaasti ja tois-
tuvasti, voi kyseessä olla seborroinen ek-
seema eli tali-ihottuma. Härskiintynyt tali 
ärsyttää ihoa, mistä seuraa punoitusta ja hil-
seilyä. Myös psoriasis voi aiheuttaa hilseilyä 
ja karstaisuutta päänahassa. Psoriasiksessa 
hilseen alla on punoittavia läikkiä ja iho oi-
reilee yleensä muuallakin kuin päänahassa.

Tiheämpi shampoopesu auttaa kaiken-
tyyppiseen hilseilyyn, kunhan käyttöön va-
litaan omalle hiuspohjalle sopiva shampoo. 

Jos hiuksia ei pestä, rasvahiivat pääsevät li-
sääntymään entistäkin nopeammin. Hiuk-
set voi pestä päivittäin, jos urheilee paljon tai 
jos hiukset rasvoittuvat nopeasti. Apteekeis-
ta löytyy muun muassa ketokonatsolia si-
sältäviä lääkeshampoita, joita käytetään 1–2 
kertaa viikossa. Välipesuissa voi käyttää nor-
maalia shampoota.

Kuiva vai rasvainen päänahka?
Kun kyseessä on rasvainen päänahka ja hilse 
kerääntyy kellertäviksi kasautumiksi, puhu-
taan rasvoittuvasta hilseilevästä päänahasta. 
Päänahka saattaa myös kutista. Rasvoittuvan 
hiuspohjan tiheä pesu ei rasvoita hiuksia li-
sää, vaikka niin joskus luullaan. Myöskään 
kuivan ja hilseilevän päänahan tiheämpi pe-
seminen ei kuivata hiuspohjaa. Kuivan pää-
nahan hilse on vaaleaa ja päänahassa on lie-
vää kutinaa.

Jos pelkkä hilseshampoo ei riitä kuti-
naan, voi kokeilla hydrokortisoniliuos-
ta paikallisesti päänahkaan hiusten pesun 
jälkeen. Liuosta voi tarvittaessa käyttää pi-
dempäänkin ja vaikka joka pesun jälkeen. 
Lääkärin puoleen kannattaa kääntyä, jos 
tiheämmät pesukerrat ja hydrokortisoni-
liuoksen käyttö eivät riitä hilseilyn hoidok-
si tai jos päänahan kutina häiritsee esimer-
kiksi yöunta.

Päänahka ja 
hilseily
Teksti: Elise Lehtonen, proviisori, Myllyn Apteekki

Hilseily on yleinen hiuspohjan ongelma, sillä 
noin 65 % ihmisistä kärsii siitä jossain vaiheessa 

elämäänsä. Taustalla voi olla ihosairaus tai 
jokin muu syy, mutta yleensä variseva hilse ja 

hiuspohjan kutina yhdistävät näitä kaikkia.
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Koe o losi  varmaksi -

 kaikissa ti lanteissa

Tutkitusti raikas hengitys 
12 tunnin ajan

Ainutlaatuinen, 
patentoitu  
koostumus

Sisältää fluoria, 
joka ehkäisee  
reikiintymistä

Raikas hengitys pidempään. 

Vain apteekista  - www.sb12.

Tarjous voimassa 30.11.2019 asti.

SB12-SUUVESI 
ei ainoastaan peitä, vaan 

EHKÄISEE 
PAHANHAJUISTA 
HENGITYSTÄ 

Tarjous 
SB12 500 ml

suuvedet 
- 15 %

Vichy Dercos
Anti-Dandruff Shampoo 
Kuiville tai normaaleille/
rasvaisille hiuksille. Vähentää 
hilseilyä ja ylläpitää hiuspohjan 
tasapainoa. Käytetään
hoitokuurina 4 viikon ajan.

ACO Dry Scalp Moisturising 
Shampoo
Hellävarainen shampoo kuivalle 
ja kutisevalle hiuspohjalle. 
Rauhoittaa ihoa ja vähentää 
hilseilyä. Sopii päivittäiseen 
käyttöön. Hajusteeton. 

ACO Intensive
Dry Scalp Treatment
Kosteuttava geeli kuivalle 
hiuspohjalle. Estää hiuspohjan 
hilseilyä ja kuivumista. Ei jätä 
hiuksia rasvaisiksi. Hajusteeton.

Tuotehinnat sivulla 35.



Suomalaisista yhä useammalla on päivittäin kädessään 
älypuhelin tai tabletti. Mitä enemmän älylaitteiden 

parissa vietetään aikaa, sitä enemmän silmät altistuvat 
niiden aiheuttamille rasitustekijöille.

Älylaitteet 
haastavat silmiä

Teksti: Hanna Mattila, proviisori, Tainionkosken apteekki
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1. Sulje silmät hetkeksi ja pidä niitä kiinni
 laskien viiteen.

2. Suuntaa katse alas, ja räpyttele silmiä.

3. Avaa silmät oikein auki, ja suuntaa
 katse kauas. Purista sitten silmät kiinni 
 tiukasti ja rentouta lopuksi silmät katsomalla 
 kauas. Tee tämä kolme kertaa.

4. Istu suorassa ja katso suoraan eteenpäin. 
 Katso sitten vain silmiäsi liikuttamalla 
 vasemmalle, oikealle, alas ja ylös. 
 Tee tämä kolme kertaa. 

5. Istu suorassa tai nouse seisomaan. 
 Kuvittele eteesi noin 3–4 metrin päähän
 iso kahdeksikko. Seuraa katseellasi 
 kahdeksikon muotoa kaksi kertaa ympäri. 
 Vaihda suuntaa ja tee sama toiseen suuntaan. 
 Toista kaksi kertaa.

Älylaitteiden sininen valo on valotyypeis-
tä häikäisevin. Se pakottaa silmät tarken-
tamaan voimakkaimmin. Siksi se väsyttää, 
rasittaa ja kuivattaa silmiä ja voi aiheuttaa 
päänsärkyä ja jopa unettomuutta. 

Sinivalo itsessään ei ole haitallista, mut-
ta silmät kuormittuvat ja rasittuvat altistues-
saan sille liikaa. Seurauksena on silmien 
kutinaa, roskan tunnetta, polttelua, valon-
arkuutta ja näöntarkkuuden vaihteluita. 

Unettomuutta ja 
silmien kuivumista
Koska sininen valo muistuttaa aallonpi-
tuudeltaan päivänvaloa, se voi vaikuttaa 
unihormoni melatoniinin tuotantoon. Si-
niselle valolle altistuminen ilta-aikaan saat-
taakin vaikuttaa vuorokausirytmiin, jolloin 
se vaikeuttaa nukahtamista ja heikentää 
unen laatua. Paras keino ehkäistä siniva-
lon haittoja on rajoittaa älylaitteiden käyt-
töä ja lyhentää erilaisten näyttöjen ääressä 
vietettyä aikaa. 

Kun älylaitteita katsotaan läheltä, räpy-
tysrefleksi hidastuu ja silmien voitelu heik-
kenee. Tästä seuraa helposti silmien kui-
vuutta, kun kyynelneste vähenee tai sen 
koostumus muuttuu. 

Silmän tulisi pysyä kosteana 10 sekuntia 
räpäytysten välillä. Silmät voivat myös ve-
tistää kuivuuttaan. Kuivasilmäisyyteen saa 
apua silmiä kostuttavista silmätipoista ja 
-suihkeista.

Rentouta välillä 
silmien lihaksia
Pitkään lähelle katsottaessa voi silmien 
linssistöä säätelevä lihaksisto mennä ju-
miin. Tästä voi seurata valelikinäköisyys, 
jossa kauaksi näkeminen on epätarkkaa 
silmälihaksiston ollessa jumiutuneena lä-
hinäkötilaan. Silmät eivät rentoudu kuten 
pitäisi, ja kohteet näkyvät sumeina. 

Jumituksen voi laukaista oikealla hoi-
dolla, kuten silmäjumpalla tai lähityösken-
telyyn tarkoitetuilla silmälaseilla. Älylaite-
työskentelystä on hyvä pitää taukoja, joiden 
aikana katsotaan kauas, kuten esimerkik-
si ulos ikkunasta. Näin silmät rentoutuvat. 

Silmiä voi jumpata, ja silmäjumppaa 
suositellaan erityisesti, jos silmiä alkaa kir-
vellä, vetistää tai ne tuntuvat kuivilta pitkä-
kestoisen lähityön aikana.

Viisi jumppa-
ohjetta väsyneille 
silmille: 
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Flunssan  
ensioireisiin

8/
20

19
 

Sinkkiasetaatti-imeskelytabletit helpottavat flunssaa  
ja lyhentävät oireiden kestoa.

Uusi 
maku 
sitruuna-lakritsi

APTEEKISTA.

itsehoitoapteekki.fi
Lisätietoja puh. 010 439 8250 ark. klo 8–22

sinkkiasetaatti- 

imeskelytabletit



Nimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Katuosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Täytä yhteystietosi

Edellisen
ristikon
ratkaisu

Osallistu arvontaan toimittamalla täytetty ristikko 
30.11.2019 mennessä apteekkiimme.  
Muista täyttää myös omat yhteystietosi.  
Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. 

Ristikkopalkintona arvomme Multivita Plus 200 tabl. 
ja DeviSol 20 mikrog. 200 tabl. Arvo noin 40 euroa. 

Palauttamalla ristikon annat suostumuksesi henkilötietojen 
säilyttämiseen arvonnan suorittamisen ajaksi ja hyväksyt 
tietosuojaselosteen mukaisen tietojen käsittelyn.  
Tietosuojaseloste on nähtävissä apteekissamme.

Palauta täytetty ristikko
apteekkiimme ja
voita tuotepaketti! 
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[UUTUUKSIA APTEEKIN HYLLYLLÄ] 

5. Sinkki-asetaatti 
tehokuuri

Kolmen päivän tehokuuri sisältää 
sinkkiasetaatin lisäksi auringon-
hattu- ja inkivääriuutetta. Minisun 
Super Defence on hyvänmakui-
nen imeskelytabletti, jonka maku-
na on sitruuna-hunaja-inkivääri.

4. Maitohappobakteereita 
perusvoiteessa

Suomessa kehitetty ja valmistettu  
Probicare on täyteläinen hajustama-
ton perusvoide. Se sisältää ihoa uu-
distavaa ja ihon omaa immuunipuo-
lustusta vahvistavaa Lactococcus 
lactis- solu-uutetta, joka auttaa vahvis-
tamaan ihon omaa läpäisyestettä suo-
jaten ihoa ulkoisilta stressitekijöiltä. 
Sen sisältämä glyseroli ylläpitää ihon 
kosteustasapainoa ja karitevoi-kasvis-
rasva pehmentää sekä hoitaa ihoa. 

1. Roosansävyisiä 
pigmenttejä ja ruusun 
tuoksua iholle

Neovadiol Rose Platinium -yövoide on 
vahvistava ja elinvoimaa antava yövoide, 
joka on tarkoitettu ikääntyneelle iholle 
vaihdevuosien jälkeen. Se vähentää nuk-
kumisesta syntyneitä uniryppyjä, heleyt-
tää ja kosteuttaa ihoa jättäen iholle miel-
lyttävän tunteen. Täyteläisessä voiteessa 
on hento ruusun tuoksu.

2. Vahvaa D-vitamiinia 
öljykapselissa

Minisun-uutuus sisältää 100 mikro-
grammaa D3-vitamiinia korkealaatui-
sessa ekstra-neitsytoliiviöljyssä. Pieni-
kokoinen kapseli on helppo niellä, eikä 
se sisällä makeutusaineita, aromeja 
eikä väriaineita.

3. Kiireisen arjen tueksi

Bethover Focus Pore on aikuisille tar-
koitettu B-vitamiiniyhdistelmä vireyteen, 
jaksamiseen ja ajattelun tueksi. Hyvän-
makuiset poretabletit ovat saatavana 
karpalon ja appelsiinin makuisina.
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LÄÄKEUUTUUS!

Apu lyhytaikaiseen 
närästykseen

Pantoprazole ratiopharm -tabletti 
sisältää pantopratsolia ja se on tarkoi-
tettu närästyksen lyhytaikaiseen hoi-
toon aikuisilla. Mikäli olo ei helpotu 2 
viikon hoidon jälkeen tai olo huono-
nee, tulee kääntyä lääkärin puoleen. 
Valmisteen käytöstä raskauden tai ime-
tyksen aikana on neuvoteltava lääkärin 
kanssa. Tutustu huolellisesti pakkausse-
losteeseen ennen valmisteen käyttöä.

Pantoprazole ratiopharm
20 mg 14 tabl. 12,13 €

6. Helpotusta vaihdevuosien 
aiheuttamiin oireisiin

Femarelle® on soijauutetta ja vitamiineja sisältävä 
hormoniton ravintolisä naisille. Tuotteet lisäävät hy-
vinvointia kaikissa ikävaiheissa estrogeenitasojen vä-
henemisen aikana.

Femarelle ® Rejuvenate vaihdevuosia lähestyvällä 
naiselle auttaa vähentämään väsymystä ja uupumus-
ta sekä auttaa ihoa, limakalvoja ja hiuksia pysymään 
terveinä. Femarelle ® Recharge on suunniteltu nai-
sille, joiden vaihdevuodet ovat alkaneet ja jotka kärsi-
vät kuumista aalloista ja uniongelmista. Femarelle ® 
Unstoppable edistää luuston pysymistä normaalina 
ja auttaa limakalvoja pysymään terveinä naisilla, joi-
den vaihdevuodet ovat jo loppuneet.
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Normaalihinnat 9/2019

[LEHDEN TUOTTEIDEN HINNAT] 

Uutuustuotteiden hinnat

Vichy Neovadiol Rose Platinum
Night voide 50 ml 42,40 €

Minisun D-vitamiini 100 mikrog
Oliiviöljy 100 kapselia 19,20 €

Bethover FOCUS Pore 
20 poretablettia 6,70 €
Bethover FOCUS Pore
40 poretablettia 12,10 €

Probicare perusvoide 30 g 3,20 €
Probicare perusvoide 200 g 13,70 €
Probicare perusvoide 500 g 32,50 €

Minisun Super Defence
Sinkkiasetaatti 30 tablettia 9,50 €

Femarelle Rejuvenate
56 kapselia 33,00 €
Femarelle Recharge
56 kapselia 33,00 €
Femarelle Unstoppable
56 kapselia 33,00 €

Vichy Dercos Anti-Dandruff
Shampoo Normaaleille ja

rasvoittuville
hiuksille 200 ml 16,30 €

Vichy Dercos Anti-Dandruff
Shampoo Kuiville

hiuksille 200 ml 13,76 €

ACO Dry Scalp Moisturising
Shampoo 200 ml 10,90 €

Katso tarjoushinta
takasivulta!

ACO Intensive Dry Scalp
Treatment 150 ml 14,90 €

Avène XeraCalm A.D Cream
200 ml 24,00 €

Ceralan pesuöljy 
200 g 9,09 €

Ceralan perusvoide
500 g 27,00 €

Favora 24h ravitseva
hoitovoide 50 ml 22,00 €

ACO Cano+ Moisturizing
Body Spray 150 ml 16,70 €
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Tarjoukset
Tarjoukset voimassa 30.11.2019 asti tai niin kauan kuin tarjoustuotteita riittää.

10,50
0,26/kpl (norm. 12,40)

Posivil FluZink 
40 kpl
Imeskeltävä sinkkivalmiste helpottamaan 
flunssan oireita ja kestoa. Makuvaihtoehtoina anis, 
veriappelsiini ja sitruuna-lakritsi.

14,50
0,48/kpl (norm. 17,20)

Fiilus Vahva 30 kaps.
Vahva maitohappobakteerivalmiste  
antibiootin yhteydessä tai matkalle mukaan.

18,20
(norm. 21,00)

RelaDrops +  
D3 -tipat 10 ml
Erityisesti vauvoille ja pienille lapsille 
sopiva, D-vitamiinia sisältävä 
maitohappobakteerivalmiste tippoina.

13,50
(norm. 15,70)

A-Vita Hydra+ 
nenäsuihke 20 ml
Hyaluronihappoa, A- ja E-vitamiinia, dekspantenolia ja 
biotiinia sisältävä öljymäinen nenän kostutussuihke.

17,20
0,17/kpl (norm. 21,50)

Melatoniini Extra Vahva 
ratiopharm 1,9 mg 100 tabl.
Vahva melatoniinitabletti lyhentää nukahtamisaikaa 
ja lievittää aikaerorasituksen oireita.

11,50
0,58/kpl (norm. 13,60)

Bevita Eye Pro 
silmätipat 20 x 0,5 ml
Kosteuttavat ja voitelevat silmätipat 
kätevissä uudelleen suljettavissa pipeteissä.

17,90
0,15/kpl (norm. 21,00)

Minisun Monivitamiini 
VAHVA 120 tabl. 
Aktiivisen ihmisen vitamiini- ja hivenainevalmiste. 
Sisältää myös ubikinoni Q10:tä ja mustikkauutetta.

8,90
44,50/l (norm. 10,90)

ACO Dry Scalp Moisturising 
Shampoo 200 ml
Rauhoittava ja kosteuttava kuivan ja herkän hiuspohjan 
shampoo, joka vähentää hiuspohjan kuivuudesta 
johtuvaa hilsettä. Hajusteeton.

26,50
0,18/kpl (norm. 31,00)

Beko Strong B12 + 
foolihappo + B6 150 tabl. 
B12-vitamiinivalmiste ikääntyville ja kasvisruoka- 
valiota noudattaville nieltävänä tai mustikka- 
karpalon makuisena tablettina.


