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Sinkistä ja
C-vitamiinista
apua flunssaan

Paimion apteekin
terveyslehti

Joogaopettaja ja
fysioterapeutti Kylli Kukk:

Todellinen
onni löytyy
ihmisen
sisältä
Mitä minusta
tiedetään
apteekissa?

DeviSol Strong
50 mikrog, 200 tabl.
Sitruksenmakuiset tabletit voi
niellä, imeskellä tai pureskella.

20,90

0,10/kpl (norm. 25,00)
Tarjous voimassa 30.11.2018 asti.

Lisää tarjouksia s. 35

Nenäsumute
HELPOTTAA TUKKOISUUTTA JA
POSKIONTELOTULEHDUKSEN
OIREITA.

VALMISTETTU
KUOPIOSSA.
Ksylometatsoliini. Nasolin-sumute 0,5 mg/ml ja 1 mg/ml. 2-10 vuotiaille lapsille valmistetta saa käyttää enintään 5 vrk,
aikuisille ja yli 10-vuotiaille enintään 7 vrk, ellei lääkäri toisin määrää. Ei raskaana oleville.
Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
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APTEEKISTA.

itsehoitoapteekki.fi
Lisätietoja puh. 010 426 2928 ark. klo 8–16.

[PÄÄKIRJOITUS]
[SISÄLLYS]

Arjen valinnoilla
vaikutat koko
maapallon
hyvinvointiin
Julkisessa keskustelussa mietitään keinoja vähentää
muovijätettä maailmasta. Vaikka tutkimuksista saadaan
ristiriitaistakin tietoa, varmaa on, että muovia on
maapallolla liikaa. Jokaisen meistä pitäisi miettiä asiaa
myös omien arkisten valintojen avulla.
Olemme apteekissamme pohtineet muovipussien
käyttöä, onhan yleinen kysymys asiakkaillemme:
”Saatteko lääkkeet menemään näin vai tarvitsetteko
pussin?” Ymmärrämme, että asiakkaat eivät välttämättä
halua kuljettaa ostamiaan lääkkeitä tai terveystuotteita
niin, että muut näkevät ostokset. Muovipussit ovatkin
olleet kuljetukseen sopiva vaihtoehto.
Mekin yritämme jatkossa vähentää kaiken ylimääräisen
pakkausmateriaalin käyttöä. Jatkossa perimme
muovipusseista 20 sentin maksun ja yritämme näin
kannustaa asiakkaitamme ottamaan mukaansa oman
kassinsa. Tilitämme myydyistä pusseista saadut rahat
John Nurmisen säätiön Itämeren-suojeluprojektiin.
Kaikki tällaiset pienet arjen valinnat vaikuttavat
koko maapallon hyvinvointiin, jos niitä tehdään
riittävän laajasti. Ilahduttavan moni asiakkaistamme
ei edes tarvitse pussia, vaan on varautunut ostoksien
kantamiseen jo nyt esimerkiksi apukassilla tai
kierrätetyllä apteekin muovipussilla.
Totesipa eräs herra rouvan asioidessa apteekissa,
kun tuli puhetta kassin tarpeellisuudesta:
”Voi, rouvallani on mukana tuo käsilaukku, johon
mahtuu tarvittaessa rikkaimurikin, kyllä sinne
muutama lääkepurkki mahtuu!”
Oikein mukavaa syksyn jatkoa!
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Julkaisija Paimion apteekki
Toimitusneuvosto
Ritva Ylänkö, Herttoniemen apteekki
Anne Elo-Kinnunen, Myllyn Apteekki
Janne Mikkola, Pähkinärinteen apteekki
Marjo Rajamäki, Sodankylän apteekki
Sari Eerikäinen, Tainionkosken apteekki
Toimitus Mainostoimisto SST Oy
Painopaikka Newprint Oy, Raisio
Painosmäärä 193 200 kpl

Heino Pernilä
apteekkari

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

Sinkistä ja
C-vitamiinista
apua flunssaan
Voiko flunssaa ehkäistä ja oireiden kestoa
lyhentää kotikonstein? Sinkillä ja C-vitamiinilla
on tutkitusti vaikutusta, kun niitä otetaan heti
flunssan ensioireisiin.
Helsingin yliopiston dosentin Harri Hemilän mukaan sinkki-imeskelytabletit voivat lyhentää flunssan kestoa.
– Sinkki-imeskelytablettien hyödystä
on vahva näyttö. Ne vaikuttavat hengitystieoireiden, kuten yskän ja nuhan, kestoon.
Sinkin tehoon vaikuttavia tekijöitä ovat
muun muassa sinkin nauttimismuoto sekä
sinkkivalmisteen koostumus.
– Imeskelytableteista sinkki vapautuu jo
nielussa, ja siksi ne ovat tehokkaita. Myös
suusuihkeet ovat toimivia, Hemilä sanoo.

Flunssan hoitoon
sinkkiasetaatti imeskelytablettina tai suusuihkeena
Hemilä kehottaa sinkkivalmistetta valitessa tutustumaan huolellisesti valmisteyhteenvetoon. Sinkkiasetaattia sisältävistä valmisteista sinkki vapautuu nopeasti ja
imeytyy nielun kautta. Sinkkisitraatti puolestaan on flunssan hoitoon tehoton.
– Sitraatti sitoo sinkin tehokkaasti, joten sinkki ei pääse imeytymään nielun
kautta. Sinkkiasetaatti ja sinkkiglukonaatti sen sijaan sopivat imeskelytabletteihin
hyvin.
Suurinakaan määrinä flunssan hoitoon
nautittu sinkki ei aiheuta merkittäviä haittoja.
– Joillekin imeskelytablettien maku voi
tuntua epämiellyttävältä ja jotkut saavat
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sinkistä vatsaoireita. Tällöin sinkkitablettien käytön voi tietysti lopettaa, Hemilä toteaa.

Iso annos C-vitamiinia
flunssan ensioireisiin
Myös C-vitamiinin vaikutusta on tutkittu vuosikymmenten ajan. Tulokset osoittavat, että C-vitamiini lievittää ja lyhentää
flunssan oireita. Vesiliukoinen C-vitamiini
on turvallinen isoinakin annoksina, joten
sitä voi huoletta ottaa lyhyenä jaksona esimerkiksi 6 grammaa vuorokaudessa flunssan alettua.
– C-vitamiinia kannattaa ilman muuta kokeilla oireiden lievittämiseen. Mutta
ennakkoon tai varmuuden vuoksi sitä on
turha ottaa, koska siitä ei ole apua flunssan
ennaltaehkäisyssä, Hemilä huomauttaa.

LL, FT, dosentti Harri
Hemilä työskentelee
Helsingin yliopiston
kansanterveystieteen
laitoksella.
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APTEEKKI C-vitamiini pore
1000 mg 20 kpl 4,75 €
Appelsiininmakuinen
C-vitamiiniporetabletti, joka
sisältää 1000 milligrammaa
C-vitamiinia. Poretabletti
liuotetaan lasilliseen vettä.

Multivita Ascorbin 500 mg
100 tabl. 9,20 €
Nieltävä C-vitamiinitabletti,
joka sisältää 500 milligrammaa C-vitamiinia. 1–2 tablettia päivässä nautitaan riittävän nesteen kera.

SB12 WHITE –
KAIKKI MITÄ
SUUVEDELTÄ
TOIVOT
Tutkitusti raikas hengitys
12 tunnin ajan
Ainutlaatuinen, patentoitu
koostumus on täysin
alkoholiton
Sisältää fluoria, joka
ehkäisee reikiintymistä
Valkaiseva
vaikutus

APTEEKKI FluAcute
Zinc+ 20 ml 20,00 €
Aniksen- tai mustaherukanmakuinen suusuihke
flunssan ensioireisiin. Vain
henkilökohtaiseen käyttöön.

Posivil FluZink
40 kpl 13,00 €
Veriappelsiinin- tai aniksenmakuiset imeskelytabletit flunssan ensioireisiin. Pakkaus sisältää noin
viiden päivän annoksen.
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Sekä sinkki että C-vitamiini
lyhentävät flunssaoireiden
kestoa, mutta eivät estä taudin
alkamista.
Raikas hengitys pidempään.
Vain apteekista - www.sb12.fi

E S I T TÄÄ

PARTY
KA H D E N T U OT T E E N
OSTA JA L L E

KAUPAN
PÄÄLLE
ACO S P E C I A L C A R E
P R OT E C T I N G
HA N D C R E A M

Tarjous voimassa marraskuun ajan. Tarjous ei
koske ACO-huulivoiteita eikä ACO Spotless
-tuotteita. Kaupanpäällisiä rajoitettu erä.

ACO180628FI3

Apteekkari
vastaa
Heino Pernilä, apteekkari,
Paimion apteekki

Miksi apteekki ei voi antaa
minulle lääkitystäni ja
reseptejä koskevia tietoja
puhelimitse?
Asiakkaiden lääkitys- ja reseptitiedot ovat
terveystietoja, joita koskevat erityisen tarkat tietosuojasäännöt. Näitä tietoja voi luovuttaa yleensä vain henkilölle itselleen tai
hänen valtuuttamalleen henkilölle. Koska tietojen luovuttaminen vaatii asiakkaan
tunnistamista, voidaan puhelimitse antaa
tietoja vain hyvin yleisellä tasolla. Tiukka
käytäntö suojaa kaikkia asiakkaita väärinkäytöksiltä.
Omia resepti- ja terveystietoja voi katsoa Omakannasta osoitteessa www.kanta.fi.
Siellä tunnistautuminen tapahtuu pankkitunnuksilla, mikä sekin osoittaa, että terveystietoja suojellaan vahvasti. Joku ehkä
kokee, että lainsäädäntö on liian tiukka ja
omalla kohdalla siitä voisi poiketa. Yhtenäinen käytäntö on kuitenkin kaikkien etu
ja perustuu lainsäädäntöön.

Puhelimitse kysytään esimerkiksi reseptien uusimisasioita. Reseptien uusimisesta
pitää huolehtia hyvissä ajoin, jotta lääkitykseen ei tule katkoksia. Kannattaa myös
neuvotella farmaseutin kanssa, miten uusiminen pitäisi hoitaa, kun reseptiin ei jää
enää lääkettä jäljelle.
Aina kannattaa myös pyytää viesti uusimisesta tekstiviestinä, jolloin voi ruveta selvittämään asiaa, jos viestiä ei kuulu.
Jos uuden reseptin pyytää esimerkiksi terveyskeskuksesta, kannattaa varmistaa hoitajalta, milloin aikaisintaan voi mennä hakemaan lääkkeen apteekista.

Miksi en saanut lääkettä,
vaikka resepti oli voimassa
28.8.2020 asti?
eResepteistä useimmat ovat nykyisin voimassa kirjoituspäivästä kaksi vuotta eli reseptillä voidaan toimittaa lääkettä kahden vuoden sisällä kirjoituspäivästä. Tämä

edellyttää kuitenkin sitä, että reseptissä on
lääkettä jäljellä.
Reseptistä voidaan toimittaa maksimissaan se määrä lääkettä, minkä lääkäri on
sillä määrännyt. Jos lääkäri on määrännyt
vain vuoden annoksen lääkettä, ei enempää voi toimittaa, vaikka resepti olisikin
ajan puolesta voimassa.

Lähetä kysymys
Palstalla apteekkari vastaa
terveysaiheisiin kysymyksiin. Onko
sinulla kysyttävää terveydestä
tai apteekkipalveluista? Lähetä
oma kysymyksesi osoitteeseen
apteekkarivastaa@gmail.com.
Julkaisemme osan kysymyksistä
palstalla.
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Torju iän merkkejä
anti-age-tuotteilla
Ensimmäiset ikääntymisen jäljet ilmestyvät iholle jo parikymppisenä.
Niiden kehitystä voi kuitenkin hidastaa sisäisin ja ulkoisin keinoin.
Teksti: Elise Lehtonen, proviisori, Myllyn Apteekki

Ihon luontainen kyky sitoa kosteutta alkaa
heiketä noin 40-vuotiaana. Pienet juonteet
syvenevät näkyvämmiksi rypyiksi. Rypyt
johtuvat ihonalaisten kollageeni- ja elastiinisäikeiden venymisestä. Iän myötä ihon
kudostenalainen rasva alkaa hävitä ja ihon
kimmoisuus vähetä. Ihon rakenne ohenee
ja ihon sävy saattaa muuttua elottomaksi. 60-vuotiaan iho kaipaa eniten suojaavia, ravitsevia ja hehkua palauttavia tuotteita, joten hoitotuotteen on hyvä sisältää
esimerkiksi ravitsevia öljyjä.

Kiireiset elämäntavat
kuluttavat
Ihoa rasittavat muun muassa ravintoainepuutokset, riittämätön uni, stressi, auringonvalo, tupakointi ja ilmansaasteet.
Korkean suojakertoimen aurinkovoidetta kannattaa käyttää etenkin kesäaikaan,
koska UV-säteily paitsi altistaa ihon palamiselle myös vanhentaa ihoa ennenaikaisesti. Antioksidantteja, kuten C- ja E-vitamiinia sisältävät voiteet korjaavat jo iholle
päässeen UV-säteilyn vaikutuksia.

vinnolla ja kauneusravintolisillä voidaan
vaikuttaa ihon tukirakenteisiin.
Kollageeni kuuluu ihon tärkeimpiin rakennusaineisiin, mutta jo 25-vuotiaasta alkaen kollageenisäikeet alkavat haurastua.
Kollageenia sisältävä ravintolisä ylläpitää
ihon nuorekkuutta ja kimmoisuutta. Nauti
lisän kanssa myös C-vitamiinia – sitä tarvitaan kollageenin muodostumiseen.
Tupakointia ja auringonottoa tulisi välttää. Tupakointi tuhoaa C-vitamiinia ja UV-säteily rikkoo kollageenisäikeitä
sekä hidastaa kollageenin muodostumista. Myös sokeri häiritsee kollageenin toimintaa.

verran. Hyaluronihappoa sisältävä seerumi silottaa pintaryppyjä, mutta sen kanssa tulisi aina käyttää kosteuttavaa voidetta.
Yksinään käytettynä hyaluronihappo imee
kosteutta ihosta itsestään.
Kannattaa muistaa riittävä veden juonti,
jotta iho saa kosteutta myös sisäisesti.
Hyvin kosteutettu iho näyttää
nuorekkaammalta ja täyteläisemmältä kuin kuiva iho.

Muista
kosteutus
Hyaluronihappo on
ihoa kiinteyttävä ainesosa, joka pystyy sitomaan itseensä vettä 1 000 kertaa
oman painonsa

Ravintoa sisäisesti
ja ulkoisesti
Ulkoisesti käytettävät voiteet ja seerumit
vaikuttavat ihon pintakerroksiin, mutta ra-

Ota
kollageenivalmisteet
avuksi!
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Vichy
Slow Âge Night
50 ml
35,15 €

ACO Rich
Moisture Anti Age
Face Cream
50 ml
14,60 €

Helein
Strong Collagen
90 tabl.
20,00 €

Avène
PhysioLift Serum
30 ml
40,50 €

FLUNSSA
TULOSSA?
Heti ensioireisiin

APTEEKKI
FluAcute Zinc+

Se lyhentää flunssan kestoa ja
lievittää oireita
3-teho:
• Sinkkiasetaatti lyhentää flunssan kestoa
• B5-vitamiini (dekspantenoli) edistää nielun
limakalvojen uusiutumista
• Valmiste lievittää nielun turvotusta
!
suihke
u
u
s
ä
Kätev

Mustaherukka

Anis

Uutuusmaku
Sitruuna-inkivääri

Muista myös

APTEEKKI
FluAcute
Yskä
Ärsytysyskään
Favora kiinteyttävä
ja ravitseva silmänympärysvoide
15 ml
22,00 €

Favora
kiinteyttävä ja
ravitseva yövoide
50 ml
22,50 €

Favora
kiinteyttävä ja
korjaava seerumi
30 ml
24,00 €

ajaa!
ää hun
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Markkinoija: Oy Medifon Ab, Espoo

Mustin maha
sekaisin?
Lemmikkien yleisimmät vatsavaivat ovat ripulointi ja
oksentelu. Ne voivat kieliä stressistä, tulehduksista tai
eläimelle sopimattomasta ravinnosta.
Teksti: Tanja Kortelainen, johtava proviisori, Nummelan apteekki

Milloin eläinlääkäriin?
Canikur Pro
-tahna 15 ml
19,90 €

Aptus Nutrisal
-jauhe 180 g
13,20 €

Jos lemmikkisi kärsii vatsavaivoista, mutta on pirteä, löytynee apu kotiapteekista.
Kuumeinen, veltto tai kramppaava eläin
pitää viedä eläinlääkäriin.
Mikäli oireilu toistuu, pitkittyy muutamaa päivää pidemmäksi tai eritteiden seassa on verta, on myös syytä hakeutua eläinlääkäriin.

Jätökset talteen!
Koirilla ripuli on yleisimpiä ruoansulatuskanavan oireita. Lenkkeillessä koirat
ovat kontaktissa monien taudinaiheuttajien kanssa.
Keväisin lumen alta paljastuu talven
korjaamattomat jätökset, ja koirien vatsat
ovat vaarassa mennä sekaisin. On siis tärkeää myös hygieniasyistä hävittää koirien
jätökset asianmukaisesti.

Allergiat ja antibiootit
mahdollisia syitä
Aptus Tehobakt Pet
-jauhe 140 g
12,90 €
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Ruoka-aineallergiat voivat aiheuttaa toistuvaa ripulointia. Mikäli epäilet allergiaa, jätä
ruoka-aineista yksi kerrallaan pois ruokavaliosta, jotta pääset aiheuttajan jäljille.
Antibioottikuuri on yleinen ripulin aiheuttaja. Lemmikeilläkin on suolistossaan
hyvä bakteerikanta, joka toimii tärkeimpänä osana immuunipuolustusta. Siksi lem-

"

Lemmikki voi oksentaa
siksi, että se on syönyt
jotain sopimatonta tai
niellyt jonkin vierasesineen.

mikeillekin suositellaan maitohappobakteeria aina antibioottikuurien yhteydessä.

Kotihoidon tueksi
Jos lemmikki on pirteä ja suostuu juomaan, voidaan sitä hoitaa aluksi kotona.
Kotihoitona voi käyttää vatsaa tasoittavia
valmisteita, kuten Canikur Pro -pastaa.
Eläimelle voi myös tarjota neutraalia
ruokaa, kuten keitettyä riisiä, pienissä erissä. On tärkeää huolehtia nesteytyksestä.
Juomavesi kannattaa terästää elektrolyyteillä, ja tarvittaessa pakkojuottaa lemmikkiä esimerkiksi ruiskulla.

Seuraavana päivänä voi riisin lisäksi tarjota esimerkiksi kanafilettä, ja siirtyä tavalliseen ruokailuun asteittain noin viikon
kuluessa.
Jos vatsa ei tasaannu lääkityksestä huolimatta muutamassa päivässä, oireilu toistuu tai lemmikin yleisvointi heikkenee, on
syytä kääntyä eläinlääkärin puoleen.

Vaivaako
oksentelu?

myös siitä, että vatsalaukku on tyhjä. Tällöin eläin kannattaa ruokkia useammin ja
pienemmillä annoksilla.
Oksentelu on usein vaaratonta, mutta sen taustalla voi olla myös loistartunta.
Kotihoitona on neste- ja elektrolyyttitasapainosta huolehtiminen, ja vatsaa tasapainottavia ripulilääkkeitä voi kokeilla. Myös
oksentavan lemmikin ruokinta on pieniä
määriä neutraalia ruokaa.

Lemmikki voi oksentaa siksi, että se on
syönyt jotain sopimatonta tai niellyt jonkin
vierasesineen. Koirilla oksentelu voi johtua
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APTEEKISTA.

Uusi, monipuolinen

Carbalan® Plus

KARBAMIDI + GLYSEROLI + KARITEVOI + KSYLITOLI

Orionin uudessa karbamidivoiteessa karbamidi ja glyseroli sitovat tehokkaasti kosteutta,
ja karitevoi suojaa ja korjaa ihoa. Ksylitoli puolestaan hillitsee kutinaa ja tulehdusreaktiota.
Pakkauskoot: 30 g, 200 g* ja 500 g*. Valmistettu Suomessa.
*SV-peruskorvattavat pakkauskoot

*SV-peruskorvattavat
pakkauskoot
itsehoitoapteekki.fi
Lisätietoja puh. 010 426 2928 ark. klo 8–16.
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KUIVAN JA ATOOPPISEN IHON TEHOKOSTEUTTAJA

Vegaanisuus
vaihtoehtona
– poimi tästä ideat
kokeiluun!
Täysin kasviksiin perustuva ruokavalio on terveellinen ja helppo
toteuttaa, kunhan muistaa muutaman yksityiskohdan.
Vegaani ottaa huomioon ympäristökysymykset ja eläinten oikeudet, mutta kasvisruokaa voi nauttia terveyshyötyjenkin takia. Kasvisruokavaliot sisältävät runsaasti
kuitua, monia vitamiineja ja hyvää rasvaa.
Kasvissyöjän on hyvä huolehtia säännöllisestä ateriarytmistä ja riittävän isoista annoksista: kasvisruoka sisältää vähemmän
energiaa kuin vastaava määrä sekaruokaa.

Monipuolisuus avaimena
Vegaaneille suositellaan sovellettua lautasmallia. Kolmasosa lautasesta tulisi olla kasviproteiinia, kuten pavuista, linsseistä tai
soijatuotteista valmistettu kastike tai pata.
Kolmasosan tulisi olla tuoreita tai kypsennettyjä kasviksia.
Lautasellisesta viimeinen kolmannes
tulisi varata energialisäkkeelle, kuten täysjyväpastalle, riisille, kvinoalle tai juureksille. Aterian täydentää täysjyväleipä kasvislevitteellä ja ravitseva ruokajuoma, kuten

kalsium- ja vitamiinitäydennetty soija- tai
kaurajuoma.

Ravintolisien tarve
Monipuolisuus ruokavaliossa turvaa hyvin
ravintoaineiden saannin, mutta kaikkien
kasvissyöjien on hyvä nauttia D-vitamiinia. Maidotonta ruokavaliota noudattaville suositellaan jodia ja täysin vegaanista ruokavaliota noudattavien tulee nauttia
B12-vitamiinia ravintolisänä.
Kalsiumia, rautaa, sinkkiä ja riboflaviinia
saa yleensä riittävästi monipuolisesta ruokavaliosta, mutta niiden kohdalla ravintolisän
tarvetta voi harkita.
Vegaaniruokavalio sopii myös lapsille, nuorille, raskaana oleville ja imettäville,
mutta vaatii tällöin huolellisuutta.

taa: puuroa ja marjoja, hedelmäsmoothie,
leipää ja vegaanisia levitteitä ja leikkeleitä.
Jätä yksi eläinperäinen tuote kerrallaan
pois, viikko ilman lihaa ei ole kovin vaikeaa. Vaihda kahvimaito kaura-, soija- tai
mantelimaitoon.
Kokeile arjessa soija- ja kaurajugurtteja. Aterioilla lihan voi korvata nyhtökauralla, linsseillä ja pavuilla. Levitteeksi sopivat hummus ja pähkinävoi.

Kuka kukin on?
Vegaani
• ei käytä ruokavaliossaan mitään
eläinkunnan tuotteita
• ei käytä nahkaa, turkiksia tai villaa

Kokeile näitä!
Vegaaninen aamiainen on helppo toteut-

Lakto-ovovegetaristi
• ei käytä ruokavaliossaan
lihaa tai kalaa, mutta käyttää
maitotuotteita ja kananmunia
Pescovegetaristi
• syö kasvisruoan lisäksi myös kalaa

Vegaaniset tuotteet tunnistat
apteekissasi tästä merkistä
Apteekkivalikoimissa on lääkkeitä ja itsehoitotuotteita,
jotka sopivat myös vegaaneille. Tällä merkillä
varustetut tuotteet eivät sisällä eläinperäisiä ainesosia,
kuten liivatetta tai maidon ainesosia.

Semivegetaristi
• syö pääosin kasvisruokaa, mutta
myös satunnaisesti eläinkunnan
tuotteita
Lähteet: Vegaaniliitto, Terveyskirjasto
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Mitä minusta
tiedetään
apteekissa?
Apteekeissa tietosuoja on osa laadukasta asiakaspalvelua. Kokosimme
listan tärkeimmistä tietosuojaan liittyvistä asioita. Jos jokin mietityttää,
voit aina kääntyä apteekin puoleen ja pyytää lisätietoja.
Lainsäädäntö henkilötietojen käsittelystä muuttui toukokuussa 2018. Arkaluontoisten henkilötietojen käsittelyn salassapitovelvollisuudet ovat aina olleet
terveydenhuoltoalalla tiukat, mutta uusi
asetus velvoitti myös apteekkeja tarkastelemaan käytäntöjään.
Listasimme Suomen Apteekkariliiton
asiantuntijan Ari Jansenin kanssa keskeisimmät asiat, jotka tietosuojasta on hyvä
tietää.
– Tärkeintä on, että asiakas tietää apteekin käsittelevän tietojaan oikein ja turvallisesti. Jos asiakkaalla herää kysymyksiä
henkilötietojen keräämisestä tai käsittelystä, niihin vastataan avoimesti. Tietoja voi
kysyä suoraan rekisteriä pitävästä apteekista, Jansen kertoo.
Apteekeille suurin muutoksen tuoma
uudistus on osoitusvelvollisuus: ihmisille
on pyydettäessä voitava osoittaa, että heidän henkilötietojensa tallentaminen ja käsittely on tehty asetuksen mukaisesti.

Mitä hyötyä
tietosuoja-asetuksesta on?
– Apteekin henkilötietojen käsittely on
aina ollut erittäin hyvällä ja turvallisella
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tolalla. Asetus on lähinnä tuonut muutoksia siihen, että apteekkien informointikäytännöt ovat yhdenmukaistuneet. Asiakas
saa entistä paremmin tietoa siitä, mihin ja
missä tarkoituksessa hänen henkilötietojaan käsitellään, Jansen pohtii.

Milloin henkilötietojen
käsittelyyn ja tallettamiseen
tarvitaan suostumus?
– Erillinen suostumus tarvitaan silloin, kun henkilötietojen käsittely ei
perustu apteekkien lakisääteisiin tehtäviin, apteekin ja asiakkaan väliseen sopimukseen
tai niin sanottuun rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, joka
voi muodostua asiakassuhteen perusteella. Suostumusta tarvitaan
silloin, kun apteekin järjestelmään kirjataan jotakin asiakassuhteen kannalta oleellista tietoa, jonka
kirjaamista laki ei velvoita. Tällainen tieto voi olla esimerkiksi merkintä asiakkaan

allergiasta tai erillinen lupa lähettää asiakkaalle kanta-asiakasviestejä, Jansen avaa.
Joissakin tilanteissa asiakas antaa suostumuksen tietojen käsittelyyn ilman asian
painottamista. Esimerkiksi reseptiasioinnin yhteydessä ojennettu Kela-kortti on
suostumus tarvittavien resepti- ja Kela-tietojen käsittelyyn.

Tietosuoja pähkinänkuoressa
• EU:n tietosuoja-asetus (General Data Protection
Regulation, GDPR) on yleinen henkilötietojen käsittelyä
koskeva asetus, jossa säädetään tietojen yhtenäisestä
käsittelystä EU:n alueella.

"

Tärkeintä on, että asiakas
tietää apteekin käsittelevän
tietojaan oikein ja
turvallisesti.

• Henkilötietoa on kaikki tieto, josta voi suoraan tai
epäsuorasti tunnistaa ihmisen. Apteekin keräämiä
henkilötietoja ovat esimerkiksi reseptitiedot,
laskutustiedot ja kanta-asiakasrekisterit sekä
kameravalvontajärjestelmään tallentuva kuva.
• Kerättyjä henkilötietoja saavat apteekissa käsitellä
vain siihen oikeutetut henkilöt. Jos apteekki käyttää
jotain alihankkijaa, kuten koneellisessa annosjakelussa,
apteekin pitää varmistua alihankkijan kyvystä käsitellä
henkilötietoja turvallisesti.
• Apteekkien tietoturva-asioista huolehtiminen on
apteekkarin vastuulla.
• Apteekkeihin on nimetty tietosuojavastaava ja usein myös
tietosuojatiimi.

Miten pitää menetellä,
jos epäilee henkilötietojaan
käsitellyn väärin?

• Apteekin tietosuoja- ja turvakäytännöt on dokumentoitu
omavalvontasuunnitelmaan.
• Hyvä tietoturva on kaiken a ja o. Kun tietoturva-asiat ovat
teknisesti hyvällä tasolla, on tietosuojakin kunnossa.

– Ensisijaisesti kannattaa pyytää rekisterinpitäjältä selvitys, mitä henkilötietoja rekisterinpitäjällä on ja miksi henkilötietoja
on käsitelty. Jos tietojen käsittelylle ei löydy perustetta, asiakas voi pyytää suostumukseen perustuvien tietojen käsittelyn
lopettamista ja tietojen poistamista. Lakiin
perustuvia kirjauksia apteekki ei voi kuitenkaan poistaa. Asiakas tekee lopulta päätöksen, onko hän tyytyväinen. Mikäli selvitys jää mietityttämään, voi asian viedä
tietosuojaviranomaiselle, Jansen selittää.

Suomen Apteekkariliiton asiantuntija
Ari Jansen vakuuttaa, että apteekit
käsittelevät henkilötietoja huolella.
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APTEEKISTA.

®

MEDIPEKT
Sitkeän liman
irrottaja

• Muuttaa sitkeän liman juoksevammaksi ja
siten helpommin irtoavaksi

rsyttävän
yskän hillitsijä
• Hillitsee tehokkaasti kuivaa yskää,
joka häiritsee työtä ja yöunta

• Miellyttävän makuinen

VAHVA

Medipekt, bromiheksiini. Alle 6-vuotiaille vain lääkärin määräyksestä.
Maha- tai pohjukaissuolihaavan aktiivisessa vaiheessa tuote ei sovi.
Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.

Orion on
suomalainen
avainlippuyritys.

08/2018

VALMISTETTU KUOPIOSSA.
Resilar, dekstrometorfaani. Alle 2-vuotiaille vain lääkärin ohjeen mukaan.
Tulee käyttää varoen vaikean maksan vajaatoiminnan yhteydessä.
Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.

itsehoitoapteekki.fi
Lisätietoja puh. 010 426 2928 ark. klo 8–16.

[AJANKOHTAISTA]

Yksi mittaus ei
riitä verenpaineen
määrittämiseen
Verenpainemittauksissa on liian paljon vaihtelua, jotta yksittäistä mittausta voitaisiin pitää luotettavana. Mittauksia tulisikin aina tehdä useampia
tai käyttää esimerkiksi vuorokausimittausta.
Tiedot käyvät ilmi sveitsiläistutkimuksesta, jossa 800 potilaan verenpaine mitattiin neljä kertaa kahden
minuutin välein. Ensimmäistä mittaustulosta verrattiin muiden mittausten keskiarvoon.
Tulosten perusteella ensimmäisen
ja myöhempien mittaustulosten välillä on huomattavaa vaihtelua varsinkin
systolisessa verenpaineessa: yli puolella potilaista ero oli vähintään 5 mmHg
ja neljänneksellä jopa yli 10 mmHg.

Lisäksi osalla potilaista verenpaine
oli koholla ainoastaan ensimmäisessä
mittauksessa. Jos lääkäri olisi tehnyt
tulkintansa vain sen perusteella, heidät olisi diagnosoitu väärin.
Havainnot tukevat nykykäytäntöä,
jonka mukaan kohonneen verenpaineen diagnoosi perustuu useana eri
päivänä tehtyjen mittausten keskiarvoihin. Parhaan kuvan saa vuorokausimittauksella, jossa potilas kantaa
mukanaan laitetta, joka mittaa verenpaineen automaattisesti useita kertoja
eri vuorokaudenaikoina.
Lähde: Uutispalvelu Duodecim (Heart 2018)

Liikunnan
aloittaminen
kannattaa keskiikäisenäkin
Liikunnan sydänhyödyt saadakseen ei tarvitse harrastaa koko elämäänsä. Moni voisi pienentää sairastumisriskejään vielä
keski-iässä, jos alkaisi liikkua enemmän.
Suurimmat hyödyt saa kuitenkin halki
vuosien jatkuvalla tasaisella liikkumisella.
Tiedot ilmenevät tutkimuksesta, jossa
runsasta 11 000:ta keskimäärin 60-vuotiasta seurattiin 19 vuoden ajan. Seurannan
aikana 1 800 osallistujaa sairastui sydämen vajaatoimintaan, mutta sairastumisriski riippui siitä, miten aktiivinen osallistuja oli fyysisesti.
Halki tutkimuksen liikuntaa harrastaneen riski sairastua sydämen vajaatoimintaan oli 30 prosenttia pienempi kuin samanikäisen, joka ei harrastanut liikuntaa.
Lähes samansuuruinen vaikutus havaittiin
kuitenkin myös liikuntaa vältelleillä osallistujilla, jotka aloittivat liikunnan vasta
seurannan aikana.
Riittävä taso oli vähintään neljä puolituntista ripeää kävelyä viikossa, mutta yhteys oli sitä voimakkaampi mitä enemmän
liikuntaa lisäsi.
Lähde: Uutispalvelu Duodecim (Circulation 2018;137:2142–2151)
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Lääkkeiden
yhteisvaikutukset
kannattaa selvittää
Monilla on käytössään samanaikaisesti kaksi tai useampia lääkkeitä.
Useimmiten lääkkeet eivät häiritse toistensa vaikutuksia, mutta joskus ne voivat
vaikuttaa toistensa tehoon tai haittavaikutuksiin. Tällöin puhutaan lääkkeiden
yhteisvaikutuksesta eli lääkeaineinteraktiosta.
Teksti: Janne Mikkola, farmasian tohtori, apteekkari, Pähkinärinteen apteekki

Lääkkeiden yhteisvaikutukset voivat olla
hyödyllisiä tai haitallisia. Riski haitalliselle
yhteisvaikutukselle lisääntyy sen mukaan,
mitä useampi lääke on samanaikaisesti käytössä. Riski on yksilöllinen. Se riippuu muun muassa lääkkeen annostuksesta
ja ominaisuuksista sekä lääkkeenkäyttäjän ominaisuuksista ja aineenvaihdunnasta. Yhdelle sopiva yhdistelmä voi aiheuttaa
toiselle haitallisen yhteisvaikutuksen.
Haitallinen yhteisvaikutus voi näkyä
esimerkiksi lääkkeen haittavaikutusten korostumisena tai tehon heikkenemisenä.
Yhteisvaikutuksia on vakavuudeltaan eriasteisia eikä lääkitystä välttämättä tarvitse
muuttaa yhteisvaikutusriskin takia. Usein
lievemmissä tapauksissa riittää, että lääkehoidon toteutumista tai mahdollisia haittavaikutuksia seurataan hieman tarkemmin
tai että asiakasta ohjeistetaan ottamaan lääke oikein.
Esimerkiksi närästyksen hoitoon käytettävät niin sanotut antasidit voivat sitoa
suolistossa muun muassa tyroksiinia, tiettyjä antibiootteja ja joitakin muita lääkkeitä. Tämän seurauksena lääkkeet eivät pääse
imeytymään verenkiertoon ja niiden teho
heikkenee. Yhteisvaikutuksen voi välttää
ottamalla lääkkeet 2–4 tuntia erillään toisistaan.
Tyypillinen esimerkki hyödyllisestä yhteisvaikutuksesta on verenpaineen lääkehoito. Käyttämällä yhdessä kahta tai use-
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ampaa verenpainelääkettä saadaan paine
laskemaan tehokkaammin ja haittavaikutukset pidettyä paremmin kurissa kuin
nostamalla yhden lääkkeen annosta.

Lääkelista helpottaa
yhteisvaikutusten hallintaa
Yhteisvaikutusriskin vuoksi on tärkeää,
että lääkärillä on lääkettä määrätessään
tiedossaan kaikki asiakkaan käyttämät
lääkkeet. Myös itsehoitolääkkeistä, ravintolisistä ja rohdosvalmisteista kannattaa
kertoa lääkärille tai apteekin henkilökunnalle.
Kannattaakin laatia lääkelista, johon
kirjaa kaikki omassa käytössä olevat lääkkeet ja muut tuotteet. Lista voi olla tietojärjestelmästä tulostettu tai käsin kirjoitettu.
Apteekeista on saatavilla valmiita lääkelistan pohjia.
Useimmissa apteekeissa reseptintoimitusjärjestelmä vertaa automaattisesti asiakkaalle toimitettavaa reseptilääkettä aikaisemmin samasta apteekista toimitettuihin
reseptilääkkeisiin – ja ilmoittaa mahdollisesta haitallisesta yhteisvaikutuksesta.
Apteekissa pyritään huomioimaan vakavat yhteisvaikutukset, jotka lääkäriltä on
jäänyt reseptiä kirjoittaessa huomioimatta
esimerkiksi tilanteessa, jossa kaikki asiakkaan käyttämät lääkkeet eivät ole olleet tiedossa.

Lääkäri vastaa aina lääkityksestä eikä
apteekissa muuteta omin päin lääkärin
määräämää lääkitystä. Tarvittaessa otetaan
yhteyttä lääkäriin asian varmistamiseksi.
Joissain tapauksissa sairauden lääkehoito vaatii juuri tietyn lääkkeen käyttämistä,
vaikka yhdistelmällä olisi riski haitalliseen
yhteisvaikutukseen.
Tällöin lääkäri punnitsee lääkettä määrätessään lääkehoidon hyödyt suhteessa
mahdolliseen haittaan. Jos yhteisvaikutus
voidaan välttää ottamalla lääke oikeaan aikaan, neuvotaan tästä asiakasta.

Lääkityksen tarkistuspalvelu
antaa kattavan kuvan
Reseptiä toimitettaessa pystytään vertaamaan vain sillä hetkellä toimitettavaa lääkettä asiakkaan muihin samasta apteekista toimitettuihin lääkkeisiin. Mikäli haluaa
kattavamman kokonaiskuvan omasta lääkityksestään, on monilla apteekeilla saatavana maksullisena palveluna muun muassa lääkityksen tarkistuspalvelu.
Palvelussa selvitetään asiakkaan kokonaislääkitys ja tarkistetaan epätarkoituksenmukaiset päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet. Lisäksi varmistetaan
lääkkeiden oikeat ottoajankohdat suhteessa ruokailuun, vuorokaudenaikaan ja muihin lääkkeisiin sekä tehdään huomioita
lääkkeiden soveltuvuudesta iäkkäille.

nivelille!
Genumex® on uuden sukupolven niveltuote –
tieteellisesti tutkittu täsmätuote sisältää
2. tyypin biologista UC-II®-kollageenia –
jokaiselle nivelistään huolehtivalle!

3 kk nivelkuuri
90 kaps.

1 kk nivelkuuri
30 kaps.

VAIN YKSI KAPSELI
PÄIVÄSSÄ RIITTÄÄ!
Laktoositon • gluteeniton • hiivaton • soijatoN

www.genumex.fi
Valmistuttaja ja markkinoija: Aboutmeds Oy, Espoo
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Anna
sisäisen
aurinkosi
paistaa!
Joogaopettaja ja fysioterapeutti Kylli Kukk, 47,
korostaa kiitollisuuden, positiivisuuden ja oman
kehon kunnioittamisen tärkeyttä.
On poutainen päivä Helsingin Etu-Töölössä. Joogaopettaja Kylli Kukk katselee Joogakoulu Shantin ikkunasta, kuinka aurinko
alkaa yhtäkkiä pilkistää tummanharmaan
pilvipeitteen takaa. Se muistuttaa tärkeästä asiasta.
− Tämä on loistava vertauskuva ihmisen sisäiselle maailmalle: ihmisen sielu on
kuin aurinko, jonka kuuluu loistaa kirkkaana. Usein käy kuitenkin niin, että synkät ajatukset ja stressin kuormittava mieli
peittävät sisäisen valomme, kuvailee Kukk.
Rakkaudelliseksi ja elämänmyönteiseksi persoonaksi itseään kuvaileva Kukk ymmärtää ihmisenä olemisen perimmäistä
luonnetta. Kukk on pannut merkille, että
ihmiset etsivät monesti onnea itsensä ulkopuolelta – kuka rahasta, kuka omaisuudesta, kuka vallasta. Stressaava ja kiireinen
elämäntapa ei tarjoa riittävästi työkaluja sisäiseen tutkiskeluun.
− Todellinen onni löytyy ihmisen sisältä, pienistä asioista – siitä, että on rauha
mielessä, rakkaus sydämessä ja iloa silmissä. Onni on hyvyyden paljoutta. On tärkeää kehittää mentaalisia ja emotionaalisia
muskeleita lisäämään hyvyyttä ja rakkaudellisuutta ajatuksiimme ja tuntemuksiim-

me. Mielen pilviä on mahdollista oppia
puhaltamaan pois sielun auringon edestä,
Kukk neuvoo.
Joogakoulu Shantia Kukk on johtanut
jo 16 vuoden ajan. Ennen nykyistä pestiään hän on opiskellut fysioterapeutiksi
ja joogaopettajaksi Jyväskylän yliopiston
terveystieteen laitoksella ja työskennellyt
muun muassa kuntoutumis- ja hyvinvointikeskuksissa. Shantin Kukk perusti vuonna 2002.
− Aika on kulunut nopeasti. Shanti on
kasvanut vuosien mittaan todella paljon.
Nykyisin täällä työskentelee jo yli 20 joogaopettajaa, Kukk iloitsee.

Elämä on opettanut
kunnioitusta ja kiitollisuutta
Kukk on alkujaan kotoisin Pärnusta, Neuvostoliiton aikaisesta Virosta. Suomeen hän
muutti vuonna 1990. Kiinnostus joogaa ja
terveellisiä elämäntapoja kohtaan heräsi jo
varhain, Kukkin ollessa vielä lapsi.
− Ihastelin lapsena mummolan vintiltä
löytämiäni vanhoja rohtokirjoja. Niissä oli
outoa taikaa. Tuohon aikaan oli muutenkin
yleistä, että pienemmät sairaudet pyrittiin
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Ajattelua ja aivotoimintaa tukeva vitamiinivalmiste, joka sisältää B1-vitamiinia, pantoteenihappoa, B12-vitamiinia sekä C- ja E-vitamiinia. Monipuolinen koostumus tukee hermostoa ja energia-aineenvaihduntaa sekä muistia**. Sitruksenmakuinen pureskelutabletti.
*B1- ja B12-vitamiinit edistävät hermoston normaalia toimintaa. Pantoteenihappo
(B5-vitamiini) edistää normaalia henkistä suorituskykyä. B1-, B12- ja C-vitamiinit sekä pantoteenihappo
edistävät normaalia energia-aineenvaihduntaa. **B12-vitamiini edistää normaaleja psykologisia toimintoja.

APTEEKISTA

www.bethover.fi

Kuka?
Kylli Kukk
• Joogaopettaja.
• Syntynyt 1971.
• Kotoisin Viron sosialistisesta
neuvostotasavallasta.
• Johtaa perustamaansa
Joogakoulu Shantia Helsingissä.
• Koulutukseltaan myös
fysioterapeutti.

parantamaan luontaislääkinnällä. Muistan
esimerkiksi, kuinka kerran kärsin korvaoireista. Mummo poltti koivun tuohta ja puhalsi parantavaa savua suoraan korvakäytävään. Nykyisin sellainen tuntuisi varmasti
monien mielestä oudolta, Kukk pohtii.
Joogan Kukk löysi Siperia-kyydityksen
kokeneen äitinsä kautta. Kukkin äidillä oli
tapana laulaa lapselleen Siperiassa kuultuja intialaisia lauluja. Kukk ihastui lauluihin
siinä määrin, että päätti kokeilla joogaa ja
tutustua siihen liittyvään filosofiaan.
− Opin paljon asioita isovanhemmiltani ja äidiltäni, mutta paljon on tullut opittua myös menetysten ja virheiden kautta.
Menetin esimerkiksi monta hyvää ystävää
kerralla, kun Estonia upposi. Kolhut ja alamäet ovat toki ikäviä mutta myös todella
tärkeitä, sillä niiden avulla oppii kunnioitusta ja kiitollisuutta elämän ihmettä kohtaan, Kukk toteaa.

Pysähtymistä ja pehmittymistä
Jooga on Kukkille työ, harrastus ja elämäntapa. Päivä alkaa energisoivilla harjoituksilla ja päättyy rentouttavaan joogatuokioon. Kaikki nikamat ja nivelet tulee
voideltua läpi.

− Ihmiset käyttävät kehoaan melko laiskasti ja istuvat liikaa. Nivelet rappeutuvat
ilman monipuolista liikettä. Joogasta onkin
valtavasti apua. Se rauhoittaa mieltä, laskee
verenpainetta, hieroo sisäelimiä, venyttää
kireitä lihaksia ja saa happirikkaan veren
liikkeelle. Hengitys on kaikkien liikkeiden
kapellimestari, Kukk selventää.
Kukk lisää, että vaikka länsimaissa on
varsin pitkälle kehittynyt lääketiede ja korkeatasoinen terveydenhuolto, on maailmankuva jäänyt kohtalaisen rajoittuneeksi ja yksipuoliseksi. Sen vastapainoksi hän
suosittelee tutustumista idän filosofiseen
perintöön. Yhdessä ne voivat tarjota tasapainon hektisen arjen keskelle, ja sitä kautta myös harmonisemman elämän.
− Joogan avulla tuon tasapainon tavoittaa helposti. Jooga on paljon muutakin
kuin vain fyysisiä harjoituksia. Se on kuin
haude, joka korjaa kiireen ja kovuuden aiheuttamat kolhut. Keho ja mieli tarvitsevat
pysähtymistä ja pehmittymistä, Kukk kuvailee.

Selkä tarvitsee liikettä

ke on aina lääkettä. Liikkeet kannattaa tehdä rakkaudella − keskittyneesti, tietoisena
ja omaa kehoa kunnioittaen. Keho ei kestä liiallista rääkkiä, muttei myöskään pitkäkestoista istumista tai makoilua.
− Selkää tulisi muistaa liikutella ja venytellä säännöllisesti. Jos selkää ei käytä,
se jäykistyy. Selkäydin on koko hermoston
tärkein hermokaapeli. Hermot puolestaan
vievät informaatiota sisäelimiin ja lihaksiin. Esimerkiksi kumara työskentelyasento saattaa aiheuttaa jopa rytmihäiriöitä,
vaikkei vika ole sydämessä vaan kaularangassa. Myös selän rappeumat sekä välilevyn pullistumat ovat valitettavan yleinen
vaiva nykyisin, Kukk kertoo.
Oman näkymättömän mutta voimakkaan kuormituksensa tarjoaa myös painovoima. Etenkin seisomatyötä tekevät saattavat panna merkille, että selkä kipeytyy
helposti. Painovoiman voi kuitenkin valjastaa käyttöön venyttelytuokion ajaksi.
− Ylävartalon roikottaminen tai riippuminen esimerkiksi tangosta siten, että jalat
ylettyvät maahan. Siinä helppo ja tehokas
harjoitus selälle, Kukk kiteyttää.

Kukk muistuttaa, että selän hyvinvointia
ajatellen monipuolinen ja terapeuttinen lii-
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Muista
selkääsi
arjen
puuhissa
Vääränlainen työasento, pitkäkestoinen
istuminen ja makoilu sekä venyttelyn puute
saattavat aiheuttaa selän äkillistä kipeytymistä
ja altistaa rappeumille ja välilevyn pullistumille.
Kylli Kukkin helpoilla venyttelyvinkeillä pidät
huolta, että selkäsi saa tarvitsemaansa
liikettä kiireisen arjen keskellä.

RENTOUTA SELKÄ ENNEN
NUKKUMAANMENOA
Taivuta ylävartaloa eteenpäin, polvilla
samalla joustaen. Päästä polvet
koukistumaan ja rentouta niskan alue.
Anna ylävartalon rentoutua rauhassa ja
nauti levollisesta asennosta.

PÄIVÄ KÄYNTIIN
LANTIOHARJOITUKSELLA
Heti noustuasi sängystä aseta kädet tukevasti vyötärölle ja ala pyörittää lantiota
rauhallisesti myötäpäivään. Pyöritä kymmenen kierrosta ja vaihda pyörityssuuntaa. Tee samalla muutama syvä sisään- ja
rauhallinen uloshengitys.
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TÄSMÄTREENI MARJAMETSÄÄN
Asetu toispolviseisontaan. Jos maasto on kova, voit asettaa
esimerkiksi tyynyn tai takin polven alle pehmikkeeksi. Nojaa
kyynärvarrella etumaisen jalan etureiteen ja taivuta ylävartaloa
sivulle. Vaihda välillä tukijalkaa ja venytä vastakkaiseen suuntaan.
TAUKOJUMPPAA
ISTUMATYÖHÖN
Ota rento ja mukava istuma-asento. Nojaa taaksepäin ja tuo sormet
ristiin niskalle tai takaraivolle. Hengitä rauhallisesti sisään ja taivuta
samalla ylävartaloa taakse. Hengitä rauhallisesti ulos ja taivuta ylävartaloa eteen.

ANTIBAKTEERINEN
HAJUSTEETON

TASAPAINOHARJOITUS HELLII SELKÄÄ
Ota ryhdikäs asento ja valitse sopiva kiintopiste.
Tartu kiinni jalkaterästä ja vedä kantapäätä kohti
pakaraa. Vaihda välillä jalkaa. Voit ottaa tukea
esimerkiksi tuolin selkänojasta tai kurottaa
kädellä ylöspäin.
VETREYTÄ SELKÄÄ SIIVOTESSA
Jos kotityöt alkavat käydä selän päälle, voit tehdä helpon harjoituksen
esimerkiksi pyyhettä apuna käyttäen. Ota leveä ote pyyhkeen
päistä. Vie pyyhe niskasi
taakse ja tee tasaista pyöritysliikettä ylävartalolla.
Vaihda välillä pyörityssuuntaa.

PARAS
KÄSIVOIDE*
Avène Cicalfate -käsivoide
korjaa ja suojaa tehokkaasti vaurioitunutta ihoa,
hoitaa jopa hiertymiä, haavaumia sekä ihottumaa.
Se sopii erinomaisesti erittäin kuiville, halkeileville,
karheille ja ihoärsytyksestä kärsiville käsille.
Antibakteerisen ja hajusteettoman käsivoiteen
vaikuttavana aineena on sukralfaatti.

NYT TARJOUSHINTAAN 30.11.2018 asti

Avène Cicalfate
-käsivoide 100 ml

*
-lehti valitsi 10 parasta terveystuotetta
josta Avènen Cicalfate valittiin
parhaaksi käsivoiteeksi 2017.

–20 %

APTEEKISTA.

VAHVAT HIUKSET,
HYVINVOIVA HIUSPOHJA!

KOKO SARJA

-15 %

UUTUUS!

Tarjous voimassa lokakuun 2018 tai niin kauan kuin tuotteita riittää.

Biorion Strong -ravintolisä. 60 kaps. 1 kapseli päivässä!
Biorion Tuuheuttava & kosteuttava shampoo, 250 ml
Biorion Tuuheuttava & ravitseva hoitoaine, 250 ml
Biorion Stimuloiva hoitoneste hiuspohjalle, 150 ml. UUTUUS!

8/2018

Hiusjuuria ja hiuspohjaa kokonaisvaltaisesti hoitava Biorion-sarja

itsehoitoapteekki.fi
Lisätietoja puh. 010 426 2928 ark. klo 8–16.

Kylmää ja lämmintä
kipeytyneeseen selkään
Teksti: Marjo Rajamäki, proviisori, eMBA, Sodankylän apteekin apteekkari • Asiantuntijana osteopaatti Vilppu Pesonen Sodankylästä

Selkävaivat varjostavat monen arkea. Liikunnan vähäisyys, istumatyö, huono työasento
tai tupakointi saattavat altistaa äkillisille ja
ohimeneville selän alueen oireille.
Vaivan syystä riippuen selkää voidaan
hoitaa lääkehoitojen lisäksi muun muassa venyttelemällä, jumppaamalla, kevyellä
liikunnalla sekä kylmä- ja lämpötuotteilla.

Kylmää vai kuumaa?
Yleistäen voidaan sanoa, että jos kipeä
kohta punoittaa, on turvonnut tai tulehtunut eikä sitä kestä koskea, käytetään hoidossa kylmää. Kylmä turruttaa kipeät hermopäät, vähentää turvotusta ja lievittää
tulehdusta. Kipeytynyttä kohtaa hoidetaan kylmällä noin 10–15 minuuttia kerrallaan ja hoidon voi toistaa useita kertoja päivässä.
Kuumaa tai lämmintä voidaan käyttää
lievittämään sekä äkillistä että pitkittynyt-

tä selkäkipua, kuten niska-hartiaseudun
jäykkyyttä ja alaselkäsärkyä. Lämpö kiihdyttää verenkiertoa ja lämmittää sekä rentouttaa lihaksia ja näin nopeuttaa paranemista.
Monissa tapauksissa kylmä- ja kuumatai lämpöhoitoa voidaan myös yhdistellä.
Esimerkiksi lämpöhoitoa voidaan usein
käyttää heti kylmähoidon jälkeen, mikä
lievittää särkyä ja kipua vilkastuttamalla
verenkiertoa.
Kylmä- ja lämpöterapian käyttö oikein
ja riittävän nopeasti on erinomainen tapa
lievittää kipua, rajoittaa vamman syvyyttä
ja nopeuttaa paranemista.

kuten kivun säteilyä alaraajoihin tai lihasheikkoutta.
Selkäkipuun liittyvä virtsan tai ulosteen
pidätyskyvyn häiriö tai tunnottomuus peräaukon ja sukupuolielinten alueella edellyttää välitöntä lääkärin arviota.
Lähde: www.selkakanava.fi

Milloin lääkäriin?
Lääkäriin kannattaa ottaa yhteyttä, mikäli selkäkipu on voimakasta, toistuvaa tai pitkittynyttä tai
jos siihen liittyy muita oireita,

ThermaCare
-lämpötyyny selälle
(2 kpl) 12,00 €

Jomo Ice Super MSM 150 ml 11,00 €
Jomo Ice 75 ml 7,30 €

Perskindol Active Gel
100 ml 14,30 €
200 ml 24,90 €
27

Terveellisen
ravitsemuksen
kulmakivet
Ravitsemus on kokonaisuus, joka muodostuu jokapäiväisistä
valinnoista. Terveellinen ruokavalio sisältää sopivasti
energiaa ja riittävästi suojaravintoaineita.
Teksti: Artturi Kolonen, proviisori, Tainionkosken apteekki

Avainsanana monipuolisuus
Säännöllinen ateriarytmi ja ravintoaineiden harmonia ovat virallisen ravitsemussuosituksen perusta. Elimistö tarvitsee hiilihydraatteja, proteiinia ja rasvaa.
Laadukkaassa ravinnossa on kohtuullisesti energiaa ja paljon ravintoaineita, kuten kasviksia, täysjyväviljaa, rasvatonta
lihaa, rasvattomia maitovalmisteita ja hedelmiä. Makeisia, rasvaisia leivonnaisia ja
sokeroituja juomia on hyvä välttää.

Energiantarve on yksilöllistä
Yksilölliseen energiantarpeeseen vaikuttavat muun muassa ikä, sukupuoli, liikunnan
määrä ja työn luonne. Pienet lapset ja vanhukset tarvitsevat vähiten ja kasvuikäiset
miehet eniten energiaa.
Ihminen tarvitsee ravinnosta myös mieluiten pehmeää rasvaa, josta saadaan välttämättömiä rasvahappoja.
Tasapainoisessa ruokavaliossa energiaa
saadaan eri lähteistä sopivassa suhteessa.
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Suurin osa energiasta olisi hyvä tulla hiilihydraateista. Pienempi osuus ravinnon
energiasta tulee rasvoista ja proteiineista.

hentää B12-vitamiinin imeytymistä, joten
sitä kannattaa lisätä diabeetikon ravitsemukseen.

Muista juoda!

Yleistyvä vajaaravitsemus

Oikein rytmitetty ruokailu pitää energisenä ja virkeänä koko päivän. Tämä toteutuu
syömällä päivittäin kolme ateriaa ja 2–3
välipalaa.
Kannattaa kiinnittää huomiota myös
juomiseen: juo vettä, kun janottaa! On
hyvä juoda noin kaksi litraa päivässä.

Sairauksiin liittyvä vajaaravitsemus on kasvava ongelma. Sairaalapotilaista, vanhainkotien asukkaista ja kotona asuvista ikääntyneistä jopa 30 prosentilla arvioidaan
olevan vajaaravitsemusta.
Syyt ovat moninaiset. Ikäihmisillä ruokahalu heikkenee erilaisten sairauksien tai
hoitojen takia tai syöminen on muutoin
ongelmallista.
Huonolla ravitsemustilalla on monia kielteisiä seurauksia. Varsinkin niukka proteiinin ja D-vitamiinin saanti voi
aiheuttaa lihaskatoa, joka heikentää liikunta- ja toimintakykyä sekä kehon hallintaa.
Sen seurauksena kaatumis- ja murtumavaara kasvaa. Myös altistuminen infektio
sairauksille lisääntyy.
Proteiinin riittävää saantia voi turvata lisäämällä välipaloille proteiinilisiä. Li-

Tarvitsetko vitamiinilisää?
Yksilölliset rajoitukset voivat lisätä eri vitamiinien ja hivenaineiden tarvetta. Esimerkiksi kala-allergikon tai laktoosi-intoleranssista kärsivän on perusteltua käyttää
D-vitamiinia ja kalsiumlisää.
Myös jotkut säännöllisesti käytettävät
lääkkeet heikentävät vitamiinien ja hivenaineiden imeytymistä. Diabeteksen hoidossa yleisesti käytetty metformiini vä-

10−20 %
proteiineista

Päivän
energiatarpeesta
25–35 %
rasvoista

50–60 %
hiilihydraateista

säksi muistisairaat, leikkaus- sekä säärihaavapotilaat hyötyvät ravintolisistä, jotka on
räätälöity heidän tarpeisiinsa.

Herkutellakin saa!
Paras neuvo on siis nauttia vaihtelevaa, värikästä ja vähäsuolaista ruokaa. Tuoreita
raaka-aineita kannattaa suosia prosessoitujen elintarvikkeiden sijaan. Herkutellakin saa kohtuudella.
Vaihtelemalla reseptejä ja mieluisia raaka-aineita ruokailusta tulee kokonaisvaltainen kokemus keholle ja mielelle!
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AAAARRRGH
Se nopeavaikutteinen särkylääke.

Apteekistasi.
Markkinoija: ratiopharm Oy

ibuxin rapid 400 mg (ibuprofeeni). Itsehoitolääke
kuume- ja kiputilojen sekä migreenikohtausten
lyhytaikaiseen oireenmukaiseen hoitoon pakkauksen
ohjeen mukaan. Aikuisille ja yli 20 kg painaville lapsille.
Neuvottele lääkärin kanssa jos sairastat maha- tai
pohjukaissuolihaavaa tai olet raskaana. Tutustu huolella
pakkausselosteeseen. Perustuu 25.9.2015 päivättyyn
valmisteyhteenvetoon. FI/POTC/17/0003/6/17

Myös migreeniin.

[AJANKOHTAISTA]

Näin tarkistat sähköiset
reseptisi ja lääkkeiden
omavastuukertymän
Teksti: Janne Mikkola, farmasian tohtori, apteekkari, Pähkinärinteen apteekki

Sähköiset reseptit
Omakannassa
Omakannasta löytyvät omat terveystiedot
sekä tiedot sähköisistä resepteistä. Omien
tietojen lisäksi huoltaja pääsee katsomaan
palvelusta alle 10-vuotiaan lapsen reseptit.
Mene Kanta-palveluiden internetsivuille osoitteeseen: www.kanta.fi. Etusivulta
löytyy linkki ”Kirjaudu Omakantaan”. Palveluun voi tunnistautua pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Tunnistautumisen jälkeen klikkaa
”jatka palveluun”.
Palvelun etusivulla vasemmasta laidasta ”Reseptit”-kohdasta pääsee katsomaan
sähköisiä reseptejä.
Resepteistä näkyy lääkkeen määräämispäivä, lääkkeen nimi, lääkettä alun perin
määrätty määrä, paljonko lääkettä on vie-

lä reseptissä jäljellä sekä onko resepti vielä voimassa ja mihin asti. Lääkkeen nimen
edestä määräämispäivää klikkaamalla pääsee katsomaan tarkemmin kyseisen lääkkeen ostot apteekeista.
Reseptistä voi Omakannan kautta laittaa myös uusimispyynnön lääkärille. Klikkaa ”Reseptien uusiminen”, valitse reseptit
jotka haluat uusia ja klikkaa ”Jatka”.
Valitse uusimispyynnön vastaanottajaksi se yksikkö, joka vastaa hoidosta. Palvelu
ehdottaa ”Ehdotetut vastaanottajat” -kohdassa niitä yksiköitä, joista reseptit on aikaisemmin määrätty. Mikäli ”Ehdotetut
vastaanottajat” -kohdassa ei ole omaa hoitavaa tahoa, voi ”Muut vastaanottajat” -kohdasta itse hakea yksikön, johon uusimispyyntö lähetetään. Kaikki yksiköt eivät ota
vastaan uusimispyyntöjä, tällöin ne eivät
myöskään ole valittavissa Omakannassa.

Palveluun kannattaa antaa oma matkapuhelinnumero, jolloin matkapuhelimeen
tulee viesti, kun resepti on uusittu.

Lääkkeiden omavastuukertymä löytyy Kelan sivuilta
Lääkkeiden ajantasaisen omavastuukertymän pääsee katsomaan Kelan internet
sivuilta: www.kela.fi. Etusivulta löytyy
linkki ”Siirry asiointipalveluun”. Palveluun
kirjaudutaan esimerkiksi pankkitunnuksilla vastaavalla tavalla kuin Kanta-palveluun.
Palveluun kirjauduttua etusivun vasemmasta laidasta löytyy kohta ”Sairaanhoitokorvaukset”. Sitä klikkaamalla löytyy kohta
”Lääkkeiden omavastuukertymä”, josta näkyy ajantasainen tieto.

Tutustu sähköisiin
palveluihin:
www.kanta.fi
ja www.kela.fi
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[UUTUUKSIA APTEEKIN HYLLYLLÄ]

Pehmeät ja pureskeltavat lasten
vitamiinit
Pehmonalle on monivitamiini- ja hivenainevalmiste päivittäiseen käyttöön. Nallenmuotoinen pehmeä
purutabletti on metsämarjanmakuinen, eikä se sisällä A-vitamiinia. Pehmofantti on kalsium- ja D3-vitamiinivalmiste päivittäiseen käyttöön. Norsunmuotoinen
pehmeä purutabletti on mansikanmakuinen.
Minisun Pehmonalle Monivitamiini Junior
60 kpl 11,50 €
120 kpl 21,00 €
Minisun Pehmofantti Luusto Kalsium + D Junior
60 tabl. 12,50 €

Perusvoide kuivalle ja
atooppiselle iholle

Kalorien saanti kuriin
XL-S-uutuustuote vähentää kalorien
imeytymistä tavallisimmista ravinto
aineista: rasvasta, hiilihydraateista ja
sokerista. Kun kalorien saanti vähenee, laihtuminen tapahtuu tehokkaammin kuin pelkällä terveellisellä
ruokavaliolla ja liikunnan lisäämisellä.
XL-S Medical Max Strength Sticks
60 annospussia 97,00 €

Carbalan Plus on hajustamaton
keskirasvainen perusvoide, jossa
on 5 % karbamidia, ksylitolia ja runsaasti glyserolia. Aineosat sitovat
kosteutta tehokkaasti ihoon. Voide
sisältää myös karitevoita, joka suojaa, korjaa ja hoitaa ihoa. Normaalille, kuivalle ja atooppiselle iholle.
Carbalan Plus
200 g 12,50 €

Kollageenia voiteena
Vichyn uusi kollageenivoide auttaa ikääntymisen merkkeihin, jotka johtuvat kollageenin vähenemisestä. Voide auttaa vähentämään ryppyjä ja pigmenttiläiskiä samalla lisäten ihon
kimmoisuutta. Sopii myös herkälle iholle.
Vichy Liftactiv Collagen Specialist
50 ml 51,00 €

Luonnollinen vaihtoehto avaaville
nenäsumutteille
Physiomer Menthol -nenäsumute avaa ja puhdistaa nenäkäytävät sekä estää bakteerien ja virusinfektioiden leviämisen. Se sisältää hypertonista merivettä, eukalyptuksen ja myrtin eteerisiä öljyjä sekä rantaminttu-uutetta.
Hypertoninen suolaliuos vähentää tukkoisuutta poistamalla ylimääräistä nestettä turvonneilta limakalvoilta osmoosin avulla. Rantaminttu-uute antaa välittömän virkistävän tunteen.
Physiomer Menthol
20 ml 9,10 €
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Uutuusmaku kuivan suun
hoitoon
Kuivan suun FLUX-tuotteet täydentyvät
karviaisenmakuisilla imeskelytableteilla.
FLUX dry mouth drops, karviainen
30 kpl 4,75 €

B12-vitamiinivalmisteita erityisryhmille
Betolvex Vege B12-vitamiini on kehitetty kasvisruokavalion
tueksi, erityisesti vegaaneille B12-vitamiinin ja kasviperäisen
D2-vitamiinin saannin turvaamiseen. Betolvex Sugar Balance
B12-vitamiini on kehitetty sokeritasapainon tueksi. Tuote sisältää B12-vitamiinin lisäksi D3-vitamiinia ja kromia. Molemmat
uutuudet ovat pieniä, nieltäviä tabletteja.
Betolvex Vege B12-vitamiini
30 tabl. 7,80 €
90 tabl. 19,30 €
Betolvex Sugar Balance B12-vitamiini
100 tabl. 22,50 €

Korjaava huulivoide
ääriolosuhteisiin
Cicalfate Lip Balm on tehokas apu erittäin kuiville, halkeileville ja rohtuneille huulille sekä
paikallisille ihovaurioille. Voide sisältää antibakteerista kupari-sinkkiyhdistelmää sekä ihoa suojaavaa sukralfaattia. Se hoitaa myös lääkityksen
aiheuttamaa huulten kuivumista. Huulivoide on
sinistä, mutta levityksen jälkeen väritöntä.
Avène Cicalfate Lip Balm
10 ml 10,60 €

Kiireisen arjen tueksi

PÄIVITTÄINEN KALSIUM & D-VITAMIINI
FI/CAL/0618/0016

Bethover Focus on ajattelua ja aivotoimintaa tukeva yhdistelmävalmiste, joka sisältää B12-vitamiinin
lisäksi B1-vitamiinia, pantoteenihappoa (B5), C- ja E-vitamiinia. Kerran päivässä käytettävä purutabletti on sitruksenmakuinen.
Bethover Focus
50 purutabl. 13,50 €
100 purutabl. 23,00 €

Calcichew® D3 Extra appelsiini 500 mg/20 mikrog, purutabletti. D-vitamiinin ja kalsiumin
puutteen ehkäisyyn ja hoitoon iäkkäillä. D-vitamiini- ja kalsiumlisä osteoporoosin hoidon
tukena, jos potilaalla on D-vitamiinin ja kalsiumin puutteen riski. Ei lapsille.
Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Lisätietoja: www.calcichew.fi.

Edellisen
ristikon
ratkaisu

Palauta täytetty ristikko
Paimion apteekkiin
ja voita tuotepaketti!
Osallistu arvontaan toimittamalla täytetty ristikko
30.11.2018 mennessä Paimion apteekkiin. Muista
täyttää myös omat yhteystietosi. Voittajille ilmoitetaan
henkilökohtaisesti.
Ristikkopalkintona arvomme kolme Avènen tuotepakettia,
joihin sisältyy PhysioLift Eyes -silmänympärysvoide 15 ml
ja PhysioLift Precision Wrinke Filler -täsmähoitotuote
15 ml. Yhden paketin arvo on n. 66 €.
Palauttamalla ristikon annat suostumuksesi henkilötietojen säilyttämiseen
arvonnan suorittamisen ajaksi ja hyväksyt tietosuojaselosteen mukaisen
tietojen käsittelyn. Tietosuojaseloste on osoitteessa
www.paimionapteekki.fi.
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Täytä yhteystietosi
Nimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Katuosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Tarjoukset
Tarjoukset voimassa 30.11.2018 asti tai niin kauan kuin tarjoustuotteita riittää.

Makuina
anis ja veriappelsiini

14,90

11,50

10,90

DeviSol 20 mikrog,
200 tabl.

A-Vita Plus -nenäsuihke,
20 ml

Posivil FluZink,
40 kpl

Sitruksenmakuiset pienet D-vitamiinitabletit voi
niellä, imeskellä tai pureskella.

A-vitamiinia ja dekspantenolia sisältävä nenän
limakalvoja kosteuttava ja hoitava suihke.

Imeskeltävä sinkkivalmiste flunssan oireiden
lievittämiseen ja lyhentämään flunssan kestoa.

24,50

14,90

18,90

Bethover B12 + foolihappo,
150 tabl.

Fiilus Vahva,
30 kaps.

Multi-tabs Family,
190 tabl.

Mansikanmakuinen imeskelytabletti B12-vitamiinin ja
foolihapon saannin turvaamiseksi ja muistin tueksi.

Vahva maitohappobakteerivalmiste antibiootin
yhteydessä tai matkalle mukaan.

Monipuolinen monivitamiini- ja
kivennäisainevalmiste koko perheelle.

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

0,16/kpl (norm. 29,00)

(norm. 13,10)

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

/kpl

0,27/kpl (norm. 13,00)

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

Kätevät
kerta-annospipetit

11,50

11,80

11,00

Apobase Creme
ja Oily Creme, 250 g

Bepanthen Eye -silmätipat,
20 x 0,5 ml

Physiomernenähuuhtelutuotteet

Tehokkaasti kosteuttava ja kosteuden säilyttävä
perusvoide. Rasvapitoisuus 30 % (Creme) ja 60 %
(Oily Creme).

Kuivia, ärtyneitä ja väsyneitä silmiä kosteuttava
silmätippa.

Isotoninen merivesiliuos nenän huuhteluun allergian
ja flunssan yhteydessä. Normal Jet 135 ml, Strong Jet
210 ml ja Baby Mist 115 ml.

/kpl

46,00/kg (norm. 13,10)

0,59/kpl (norm. 13,80)

/kpl

52,38–95,65/l (norm. 13,20)

Kuivat
silmät?
Ei enää.

Kaksoisvaikutteiset ja pitkään kosteuttavat
L.FI.MKT.01.2018.5578

Kaksoisvaikutteiset ja pitkään kosteuttavat

