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2019
kesäkuu
Paimion apteekin 

terveyslehti

Aqualan L 200 g
Nopeasti imeytyvä 
monikäyttöinen 
perusvoide koko perheelle.

7,90 
39,50/kg (norm. 10,70)
Tarjous voimassa 31.7.2019 asti.

Lisää tarjouksia s. 35



Osta Orionin tuotteita* ja kerää leimoja

SAAT LAADUKKAAN  

TUOTELAHJAN

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

Leimoja yli 100 itsehoitotuotteesta!
Keskitä hyvinvoinnin ostokset ja osallistu Orionin keräilykampanjaan.  

Saat keräilyleimoja kaikista *Orionin vähintään 9 euron hintaisista itsehoitotuotteista,  
esimerkiksi Aqualan-perusvoiteista, DeviSol-vitamiineista, Favora-kosmetiikkatuotteista ja  

Sebamed-pesunesteistä (kampanja ei koske lääkkeitä, sv-korvattavia perusvoiteita ja eläintuotteita). 
Kuudella leimalla voit valita kaupan päälle noin 30 euron arvoisen tuotelahjan. 04
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Heino Pernilä
apteekkari

Asematie 1, 21530 Paimio
puh. 010 567 7080

Avoinna ma–pe 9–19, la 9–15

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 172 000 kpl

60 miljoonaa on paljon. Niin monta käyntiä tehdään 
apteekkeihin vuodessa. Apteekki on ylivoimaisesti 
käytetyin terveydenhuollon palvelu; kaukana perässä 
tulevat terveyskeskuksien terveydenhuollon käynnit 
(18 milj. käyntiä), yksityislääkärikäynnit (10 milj.) ja 
terveyskeskuslääkärikäynnit (7 milj.). 

Syitä apteekkikäyntien suosiolle lienee useita. 
Koulutetun henkilökunnan ammattitaitoinen palvelu on 
tarjolla jokaiselle asiakkaalle ilman ajanvarausta ja ilman 
erillistä korvausta. Apua apteekista voivat hakea kaikki 
vauvasta vaariin, ja kaikkia kohdellaan samanarvoisesti. 
Pyrimme tarjoamaan asiakkaalle valintansa tueksi 
tarvittavan tiedon ja varmistamme lääkkeiden oikean 
käytön asiakkaan valintaa kunnioittaen. Joskus apua ei 
löydy apteekista, ja silloin ohjaamme asiakkaan esim. 
lääkäriin. Me apteekkilaiset tunnemmekin tekevämme 
arvokasta työtä asiakkaidemme ja myös yhteiskunnan 
puolesta.

Eduskuntavaalien tärkeä teema oli ilmastonmuutos. 
Siihen jokainen voi vaikuttaa, ja yksi konkreettinen 
keino on vähentää lääkehävikkiä. Tästäkin kannattaa 
keskustella kanssamme. Saatamme löytää yhdessä 
keinoja, miten henkilökohtaisesti hävikkiä voisi 
pienentää, säästää omissa lääkemenoissa ja sen myötä 
säästää myös yhteiskunnan varoja. 

Oikein kaunista ja rentouttavaa kesää 
omasta ja henkilökuntani puolesta!

Ovet avoinna 
– kynnys matalalla



Kuulolla on suuri merkitys 
vuorovaikutuksen 
sujumiseen ja toiminta-
kyvyn säilymiseen. 
Huonokuuloisten määrä 
on kuitenkin kasvussa 
sekä eläkeikäisten että 
nuorten ikäryhmissä.

"Meluvamma kehittyy 
hitaasti ja on siksi 
salakavala.
- Samuli Suutarla

Lähde: Kuuloliitto.fi 
Teksti: Sanna Tulonen

KUULUUKO
HYVIN?
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Eläkeikäisistä joka kolmannella arvioidaan 
olevan jonkin asteinen kuulonalenema ja 
suurimmalla osalla yli 75-vuotiaista kuulo 
on heikentynyt. Tutkimusten mukaan myös 
nuorten huonokuuloisuus on lisääntynyt.

– Nyrkkisääntönä voi pitää sitä, että 
kaikki ääni, joka sattuu korvaan, on kuulolle 
vaaraksi, sanoo Helsingin seudun yliopistol-
lisen keskussairaalan korva-, nenä- ja kurk-
kutautien erikoislääkäri Samuli Suutarla.

Nuorten kuuloon kohdistuu uusia riski-
tekijöitä, kuten striimatun musiikin kuunte-
lu ja muu vapaa-ajan melu konserteissa, dis-
koissa ja baareissa.

– Meluvamma kehittyy hitaasti ja on sik-
si salakavala. Nykyisin kuunnellaan todella 
paljon striimattua musiikkia, jonka äänen-
taso yleensä säädetään miellyttäväksi, mut-
ta pitkään kuunnellessa turvallinen desibe-
litaso saattaa ylittyä, Suutarla huomauttaa.

Erikoislääkäri arvioi meluvammojen 
erottuvan paremmin vasta muutaman vuo-
sikymmenen kuluttua niiden hitaan etene-
misen vuoksi. 

Meluvamma vaanii monissa 
ammateissa
Vapaa-ajan melun ohjearvot määritellään 
sosiaali- ja terveysministeriön asumister-
veysohjeessa. Melun ei tulisi ylittää 85 desi-
belin keskimääräistä tasoa kahdeksan tun-
nin ajalle jaettuna. Jos taso nousee tästä 
kolmen desibelin verran, sallittu oleskeluai-
ka puolittuu.

– Esimerkiksi festareilla äänenpaine 
vaihtelee runsaasti. Eri lavoilla äänentasot 
ovat erilaisia, ja oma sijainti suhteessa kai-
uttimiin vaikuttaa myös asiaan. Festareilla 
myytävät korvatulpat ovat kuitenkin yleen-
sä riittäviä kuulon suojaamiseen, Suutarla 
kertoo.

Työperäiset meluvammat ovat edelleen 
yleisiä.

– Melulle altistuvat näppituntumani mu-
kaan erityisesti rakennusalan ja metalliteol-
lisuuden työntekijät sekä päiväkodin työn-
tekijät. Näissä töissä melu on pitkäkestoista. 
Etenkin päiväkodissa kuulonsuojaimia on 
hankala käyttää, koska ne rajoittavat kom-
munikaatiota, Suutarla sanoo.

Kuinka suojata korvat uidessa?
Kesä on sesonkiaikaa korvakäytävätuleh-
duksille. Talven flunssakauden mentyä ohi 

välikorvatulehdukset vähenevät. Sen sijaan 
lämpimät säät houkuttelevat uimaan niin 
luonnonvesissä kuin altaissa, ja tämä altistaa 
kaiken ikäiset korvakäytävätulehdukselle.

– Kun lääkäri tai terveydenhoitaja on 
katsonut ja puhdistanut tulehtuneen korva-
käytävän, kotihoitona ovat kortisoni- tai an-
tibioottitipat, Suutarla sanoo.

Tulehtuneeseen korvakäytävään ei saa 
päästää vettä. Uida voi niin, että pää pysyy 
koko ajan pinnan yläpuolella.

– Tästä säännöstä ei kannata tinkiä. 
Suihkussa korvan voi suojata apteekista saa-
tavalla silikonisella korvakitillä tai tekemällä 
tulpan valkovaseliiniin kastetusta pumpulis-
ta, Suutarla kertoo.

Lasten toistuvien tulehdusten vuoksi 
putkitetut korvat eivät estä uimista. Sen si-
jaan sukeltamista ei suositella. Mikäli kor-
vissa on märkävuotoa, ne tulee suojata.

– Korvat voi suojata apteekista saataval-
la pannalla. Korvatulpat ja panta yhdessä on 
erittäin varma systeemi, Suutarla toteaa. 

Suojaa 
kuulonsuojaimista
Edulliset vaahtomuoviset korvatulpat ovat 
yleisimmät kuulonsuojaimet. Konserteissa 
tai festareilla niiden suojausteho riittää. Jos 
käyt usein keikoilla, kannattaa satsata joko 
hifi-tulppiin tai yksilöllisiin suojaimiin.

Hifi-tulpat saavat aikaan äänenlaadul-
taan hyvää, luonnollisen kuuloista vaimen-
nusta. Ne sopivat muusikoille, sillä tulpat 
vaimentavat tasaisesti koko kuuloalueella, 
eivätkä tee tukkoista tunnetta. 

Hyvää äänenlaatua tarvitseville on tar-
jolla yksilöllisiä suojaimia, jotka valmis-
tetaan käyttäjän korvakäytävästä otetun 
valoksen mukaisiksi. Ne ovat paljon hi-
fi-tulppia kalliimmat, mutta käytössä miel-
lyttävämmät. Yksilölliset suojaimet ovat 
omiaan musiikin harrastajille ja ammatti-
laisille sekä moottoripyöräilijöille.

Kupusuojaimet soveltuvat metsästyksen 
lisäksi myös muuhun tarkoitukseen, kuten 
koneita tai laitteita käytettäessä. Suojaimet 
vahvistavat hiljaiset äänet, mutta vaimen-
tavat tehokkaasti liian voimakkaita impuls-
siääniä. 

Vastamelukuulokkeet vähentävät ympä-
ristön äänten pääsyä korvaan tuottamalla 
meluun nähden vastakkaisessa vaihees-
sa olevan äänen, joka pyrkii kumoamaan 
melun.

Samuli Suutarla on korva-,
nenä- ja kurkkutautien

erikoislääkäri
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Kuinka mahdollinen Brexit vaikut-
taa lääkkeiden saatavuuteen? Jou-
dunko vaihtamaan hyvin toimivaa 
lääkitystäni?
Brexitin vaikutuksista lääkkeiden saatavuu-
teen ei tarvitse olla huolissaan. Lääkealalla 
on tähän asiaan valmistauduttu jo pitkään. 
Viranomaiset ja alan toimijat ovat yhteis-
työssä käynnistäneet toimenpiteitä, joiden 
avulla varmistetaan, että Brexitin mahdolli-
sesti toteutuessa häiriötilanteita ei syntyisi. 
Suuri osa lääkealan toimijoista on jo siirtä-
nyt toimintaansa joko EU- tai ETA-maa-
han, jolloin toiminta jatkuu Brexitin jäl-
keenkin ennallaan. 

Kriittiset tuotteet on kartoitettu ja nii-
den osalta jatketaan toimenpiteitä sen var-
mistamiseksi, että toimituskatkoksia ei tule. 
Kriittisiä valmisteita on vain muutamia ja 
ne ovat sairaalakäytössä. 

Lähtökohta on, että mahdollisissa on-
gelmatilanteissa apteekissa pyritään aina 
turvaamaan potilaan katkeamaton lääke-
hoito tarvittaessa yhdessä terveydenhuol-
lon muun henkilöstön kanssa. 

Kannattaa kuitenkin hakea seuraava lää-
ke-erä hyvissä ajoin, jotta tarvittaessa on 
aikaa ryhtyä toimenpiteisin, joiden avulla 
voidaan varmistaa lääkehoidon jatkuvuus. 
Valitettavasti erilaisista syistä, kuten raaka- 
aineongelmien takia, lääkkeiden saatavuu-
dessa on ollut ja voi olla tulevaisuudessakin 
vaikeuksia. Resepti voi olla myös vanhentu-
nut tai siinä ei ole enää jäljellä lääkettä. Näi-
hinkin tilanteisiin pystytään silloin reagoi-
maan, eikä lääkehoito vaarannu. 

Olen hakenut joskus lääkettä  
apteekista, enkä olekaan saanut 
sitä mukaani. Minulle on sanottu, 
että Kelan ohjeiden mukaan sitä ei 
voi vielä toimittaa. Miten näitä toi-
mitusvälejä lasketaan?
Lääke voidaan toimittaa asiakkaalle Ke-
la-korvattuna, kun edellisen lääke-erän ha-
kemisesta on kulunut tietty aika. Jos edel-
lisellä kerralla on toimitettu kolmen kuu-
kauden lääkkeet, voi kotona olla enintään 
noin kolmen viikon lääkkeet ennen kuin 
seuraava erä voidaan toimittaa. Mitä vä-

hemmän lääkettä toimitetaan kerrallaan, 
sitä lyhyempi on joustoaika päivissä. 

Toimitusvälien laskennassa käytetään 
laskuria, jonka avulla voidaan laskea tar-
kasti ensimmäinen toimituspäivä Kela-kor-
vattuna ja se päivä, mihin asti lääkkeiden 
pitäisi riittää reseptissä olevan annosohjeen 
mukaan. Jos reseptissä on lääkettä jäljellä, 
se voidaan toki toimittaa ennen joustoai-
kaakin, mutta tällöin liian aikaisin toimi-
tettaessa Kela-korvausta ei voida antaa suo-
raan apteekissa. 

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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Apteekkari
vastaa
Heino Pernilä, apteekkari, 
Paimion apteekki
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Teksti: Sanna Tulonen

Jalat unohdetaan usein oman terveyden ylläpidossa.
Jalkojen asentoa kannattaa kuitenkin tarkastella säännöllisesti. 

Liikkuminen on mukavaa, kun jalat ovat kunnossa.

Kurkistus
kynsiin, varpaisiin

ja jalkoihin

1.

2.

3. 4. 5.

6.

1. MILLS Isovarpaan oikaisija 2 kpl, 16,60 €
Vaivaisenluun hoitoon, suoristaa isovarpaan asentoa ja 
lievittää kipua. Sopii käytettäväksi kengissä ja liikkuessa.
2. MILLS Kantapääkuppi 2 kpl, 43,00 €
Keventää kantapohjan kuormitusta ja lievittää kipua. 
Kuppirakenne pitää pehmytkudokset paikallaan ja tukee 
rasvapatjaa.
3. MILLS Fleece ihonsuojalevy 13 x 22 mm levy, 10,60 €
Ihon hiertymisen estämiseen liikkuessa. Sopii erityisesti 
kantapään, akillesjänteen, vaivaisenluun ja päkiän alueen 
suojaamiseen. Myös diabeetikoille.

4. MILLS Ihonsuojaputki varpaille 2 kpl, 7,90 € 
Estää ihon hankautumista ja toimii pehmusteena. 
Sopii erityisesti varpaiden ihoalueiden ja vaivaisen-
luun suojaamiseen.
5. MILLS Lampaanvilla 20 g kerä, 8,70 €
Ihon hautumien ennaltaehkäisy ja hoito varvasvä-
leissä ja ihopoimuissa. Myös jalkasienen yhteydessä.
6. MILLS Vasaravarpaan oikaisija 2 kpl, 23,50 €
Suoristaa ja tukee koukussa olevien varpaiden asen-
toa, vähentää painetta varpaiden päissä. Sopii käy-
tettäväksi kengissä ja liikkuessa. 
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"Suihkun yhteydessä 
on kätevää tarkistaa
jalkojen iho ja kynnet 
sekä varpaiden
suunnat.
- Minna Stolt



Jalkojen ongelmat eivät rajoitu 
vain jalkoihin, vaan heijastuvat 
koko vartaloon...

Scholl In-Balance 
Kipua lievittävät
pohjalliset 
•  Vaimentavat välittömästi alavartaloon 
 painetta aiheuttavia iskuja. 

•  Muotoilevat jalkapohjia, jolloin 
 paino jakautuu tasaisesti
 painetta lievittäen. 

•  Auttavat vakauttamaan 
 jalan asentoa ja tukemaan 
 luonnollista kävelytyyliäsi.

UUTUUS

Scholl-pohjallinen  
JALKAHOLVI JA PÄKIÄ

Scholl-pohjallinen 
ALASELKÄ

Scholl-pohjallinen 
KANTAPÄÄ

25,50 27,50 23,50



Jumppaa 
jalkaterä kuntoon
• Harita varpaat erilleen toisistaan. 
 Voit aluksi auttaa varpaita käsin,
 jos harittaminen tuntuu hankalalta.

• Poimi varpailla kyniä ja muita 
 pikkuesineitä lattialta. 
 Se vahvistaa jalan lihaksia.

• Kävele kesäaikaan ulkona paljain 
 jaloin erilaisilla alustoilla, jolloin
 jalat pääsevät töihin.

• Diabeetikoiden ja muiden 
 verenkiertohäiriöisten kannattaa 
 välttää paljain jaloin kulkemista 
 vammojen välttämiseksi.

 Työikäisten jalkojen yleisimpiä ongel-
mia ovat kovettumat, känsät ja kuiva iho. 
Tavallisia ovat myös varpaiden virheasen-
not, jalkakaaren asentomuutokset ja ala-
raajojen turvotus.

– Hoitotyötä tekevien on vaikea löytää 
kenkiä, joissa on hyvä olla koko työpäivän 
ajan. Kun ollaan jalkojen päällä koko päivä, 
vaaditaan kengiltä, että ne sopivat yksilöl-
lisesti omien jalkojen malliin, Stolt sanoo.

– Ikääntyneet eivät usein pysty itse 
hoitamaan jalkaterveyttään, vaikka ha-
luavaisitkin, ja sen seurauksena ihossa ja 
kynsissä on usein paksuuntumia. Ääreis-
verenkierron häiriintyminen ikääntyessä 
saa kynnet kasvamaan paksuutta.

Jalkaongelmat diabeteksen 
yhteydessä tavallisia
Diabeteksen yhteydessä voi ilmaantua vai-
keita jalkaongelmia, joista yleisimpiä ovat 
jalkojen pitkäaikaiset haavaumat. Niiden 
vaara suurenee vuosien mittaan samalla, 

kun alkaa ilmaantua diabeteksen lisäsairauk- 
sia, etenkin ääreishermojen häiriöitä eli neu-
ropatiaa.

Haavaumia voidaan tehokkaasti estää 
diabeteksen hyvällä hoidolla ja huoleh-
timalla jalkojen terveydestä. Näin ei syn-
ny vaikeasti hoidettavia haavaumia, jolloin 
vältytään äärihoidoilta, kuten amputaatiol-
ta. Suomessa tehtävistä nilkan yläpuolisis-
ta alaraaja-amputaatioista noin puolet teh-
dään diabeetikoille.

Kaikenikäisten jalkojen terveyttä tukee 
riittävä lihasvoima. Lihasvoimatestaukseen 
pääsee jalkaterapeutin tai fysioterapeutin 
vastaanotolla. Kuntosaliharjoittelu, ryh-
mäliikuntatunnit ja pallopelit sopivat hy-
vin jalkojen lihasvoiman vahvistamiseen. 
Vastuksilla tehtävä vesiliikunta on turval-
lista myös nivelreumaa sairastaville.

– Kaikki liikunta on hyväksi jaloille. 
Kävelyssä ja juoksussa joustava alusta on 
parempi kuin kova asfaltti. Vaihtelevas-
sa maastossa lihakset myös työskentelevät 
monipuolisesti, Stolt kertoo. 

Jalkojen itsehoidossa on alettu kiinnittää 
aiempaa enemmän huomiota jalkojen ter-
veyteen, mutta ongelmien tunnistaminen 
on edelleen heikkoa, kertoo jalkatervey-
teen erikoistunut dosentti ja yliopistonleh-
tori Minna Stolt Turun yliopiston hoitotie-
teen laitokselta.

Yleisiä ongelmia jalkojen hyvinvoin-
nissa ovat ihomuutokset, kovettumat ja 
känsät. Myös jalkaterän toiminta voi olla 
muuttunut, jolloin jalkaterä kuormittuu 
eri tavoin kuin sen tulisi. 

Lisäksi varpailla voi olla virheasentoja. 
Kun isovarvas kääntyy voimakkaasti mui-
ta varpaita kohti, syntyy vaivaisenluu. Va-
saravarpaat taas ovat kääntyneet koukku-
maisesti alaspäin.

– Jalkakipu on aina merkki siitä, ettei 
kaikki ole hyvin. Etenkin levossa tuntuva 
kipu kertoo ongelmista. Kipeät jalat kan-
nattaa tutkituttaa, Stolt toteaa.

– Suihkun yhteydessä on kätevää tar-
kistaa jalkojen iho ja kynnet sekä varpai-
den suunnat. Jalkojen punotus, kuumotus 
ja turvotus ovat hälytysmerkkejä.

Pääsetkö kyykkyyn?
Myös jalka-asentoja kannattaa tarkastel-
la säännöllisesti. Peilistä katsomalla pystyy 
itsekin erottamaan jalkojensa epätasapai-
noisia asentoja. Taustalla on usein lihasta-
sapainon ongelmia. 

– Hyvä keino lihastasapainon testaa-
miseen on kokeilla, pääseekö kyykkyyn. 
Myös kenkien kulumat kertovat jalkojen 
asennosta, Stolt kuvailee.

Eri ikäryhmillä on omat painotuksensa 
jalkaterveydessä. Sopivat kengät ovat kui-
tenkin tärkeät kaikille.

– Erityisesti lapsilla tulee olla oikeanko-
koiset kengät, sillä jalkaterä kasvaa. Jalka-
terän pituus on hyvä mitata, jotta kengän 
koko varmasti riittää. Nuorten taas kannat-
taa huolehtia jalkojen lihasvoimasta sekä 
kenkien turvallisesta käyttötavasta. Nau-
hat auki kulkeminen ei ole optimaalista ja-
loille, Stolt kertoo.
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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 , 
info@ratiopharm.fi . FI/POTC/19/0001/1/19

Apteekistasi.
Markkinoija: ratiopharm Oy

 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 , 
info@ratiopharm.fi . FI/POTC/19/0001/1/19

Myös migreeniin.

Apteekistasi.
Markkinoija: ratiopharm Oy

Myös migreeniin.

 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 , 
info@ratiopharm.fi . FI/POTC/19/0001/1/19



Uudet turvaominaisuudet ovat lääkepak-
kauksen yksilöivä, sähköisesti luettava tun-
niste ja pakkauksen peukaloinnin estävä 
mekanismi, kuten tarrasinetti, turvakork-
ki tai repäisynauha. Näiden johdosta asi-
akkaalle tutun lääkepakkauksen ulkonäkö 
saattaa muuttua. Apteekeissa voi olla vie-
lä muutaman vuoden siirtymäajan aikana 

myös vanhempia lääkepakkauksia, joissa 
uusia turvaominaisuuksia ei vielä ole. 

Asiakkaille turvaominaisuuksien tarkis-
tus näkyy siten, että apteekissa lääkkeen toi-
mittamisen yhteydessä lääkepakkauksessa 
olevan sinetin eheys tarkistetaan ja jokaisen 
reseptilääkkeen yksilöllinen koodi luetaan 
skannerilla ennen kuin se luovutetaan asi-

akkaalle. Koodin lukemisen yhteydessä jär-
jestelmä tarkistaa taustalla lääkepakkauksen 
tiedot ja samalla kirjaa pakkauksen ulos lää-
kevarmennuskeskuksesta. 

Lääketurvallisuuden takia apteekit saa-
vat ottaa vastaan asiakkaille jo luovutettu-
ja lääkkeitä ainoastaan hävitettäväksi. Jat-
kossa, jos apteekista yritettäisiin myydä 
asiakkaalta palautunutta lääkepakkausta 
uudelleen, lääkevarmennusjärjestelmä il-
moittaisi tästä ja estäisi myymisen. 

Turvaominaisuuksien tarkistaminen voi 
joissain tapauksissa hieman hidastaa lääk-
keiden toimittamista, vaikka järjestelmä 
toimii automaattisesti taustalla. Joissain ta-
pauksissa saatetaan jopa joutua selvittämään 
lääkepakkauksen tietoja lääkeyritykseltä. 

Lääkkeet vain turvallisesta 
apteekista
EU:n lääkevarmennusjärjestelmän avulla 
suojataan asiakkaita ja varmistetaan, että 
heille toimitetaan apteekeista vain aitoja 
lääkkeitä. Suomalaisista apteekeista ei ole 
koskaan tavattu lääkeväärennöksiä, ja lää-
kevarmennusjärjestelmällä niiden pääsy 
asiakkaille estetään myös jatkossa entistä 
tehokkaammin. 

Lääkkeet kannattaa hankkia turvallises-
ta paikasta eli suomalaisesta apteekista tai 
laillisesta verkkoapteekista.

Janne Mikkola, farmasian tohtori, apteekkari, Pähkinärinteen apteekki

Helmikuussa otettiin käyttöön eurooppalainen lääkevarmennus-
järjestelmä ehkäisemään lääkeväärennöksiä. Samalla lääkepakkauksiin tuli

uusia turvaominaisuuksia. Ne varmistavat pakkausten aitouden.

LÄÄKEVARMENNUSJÄRJESTELMÄLLÄ

torjutaan
lääkeväärennöksiä

"Suomalaisista 
apteekeista ei ole 
koskaan tavattu 

lääkeväärennöksiä.
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Orion on 
suomalainen 
avainlippuyritys.

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

Kyypakkaus tabletti. Ensiavuksi käärmeenpuremaan sekä mehiläisen tai ampiaisen piston aiheuttamiin reaktioihin. Noudata käyttöohjetta ja ota 
aina yhteys lääkäriin kyynpureman jälkeen. Vaikuttava aine: hydrokortisoni 50 mg. Pakkauskoko: 3 tablettia.  
 
Histec 10 mg tabletti ja imeskelytabletti. Kausiluonteiseen ja ympärivuotiseen allergiseen nuhaan liittyviin nenä- ja silmäoireisiin sekä pitkäaikaisen 
nokkosihottuman hoitoon. Vaikuttava aine: setiritsiini. Annostus: Aikuiset ja yli 12-vuotiaat: 1 tabletti/ imeskelytabletti kerran vuorokaudessa. 6–12- 
vuotiaat: 1/2 tablettia/imeskelytablettia 2 kertaa vuorokaudessa. Kysy Histecin käytöstä lääkäriltäsi, jos sinulla on munuaissairaus tai olet raskaana tai 
imetät. Pakkauskoot: 10, 30 ja 100 tablettia, 14 ja 28 imeskelytablettia.  
 
Burana 400 mg, ibuprofeeni. Useimmille Burana sopii, mutta jos saat allergisia reaktioita muista särkylääkkeistä, sinulla on vatsahaava, munuais- 
tai maksasairaus tai olet raskaana, neuvottele käytöstä lääkärin kanssa. Burana 400 mg ei tule käyttää alle 20 kg painaville lapsille eikä raskauden 
viimeisellä kolmanneksella. Pakkauskoot: 10, 20 ja 30 tabl. burana.fi.  
 
Pantyson voiteen sisältämä hydrokortisoni (1 %) vähentää kutinaa, punoitusta ja turvotusta, dekspantenoli (2 %) puolestaan nopeuttaa ihon paranemis-
ta. Pantysonia käytetään allergisten ihoreaktioiden, atooppisen ekseeman, auringon polttaman sekä hyönteisten puremien ja pistosten ärsyttämän 
ihon hoitoon. Pakkauskoot: 10 g, 20 g ja 100 g.  
 
Picorion 5 mg tabletit ja 7,5 mg/ml tipat toiminnallisen ummetuksen lyhytaikaiseen hoitoon. Vaikuttava aine natriumpikosulfaatti. Yli viikon jatku-
vassa käytössä, alle 12-vuotiaille ja raskauden aikana vain lääkärin ohjeen mukaan. Ummetuksen pitkittyessä tulee sen syyt selvittää. Sopii imetyksen 
aikana. Annostus on yksilöllinen. Tabletit: Aloitusannos 1 tabletti illalla. Enimmäisannos on 2 tabl./vrk. 
Tipat: Aloitusannos aikuisille on 14 tippaa. Tarpeen mukaan annosta joko lasketaan tai nostetaan. Enimmäisannos on 28 tippaa/vrk. Tarkasta tuotteen 
sopivuus apteekissa. Pakkauskoot: 10 ja 20 tabl. ja 20 ml tipat.  
 
Tutustu huolellisesti pakkausselosteisiin.  4/

20
19

Huoletonta kesää 
apteekista !

APTEEKISTA.

Muista nämä ! 

 Kyypakkaus 50 mg 3 tabl.

 Burana 400 mg 30 tabl.

 Histec 10 mg 30 tabl.

 

 Pantyson 20 g

 Picorion 5 mg 10 tabl. ja 20 tabl.,  

      sekä 7,5 mg/ml tipat 20 ml.



Koonnut: Janne Mikkola, farmasian tohtori, apteekkari, 
Pähkinärinteen apteekki

[AJANKOHTAISTA] 

Suomalaiset arvostavat 
apteekkien palveluita

Lääke voi aiheuttaa auringonvalon vai-
kutuksesta auringonpolttaman kaltai-
sen valolääkeihottuman. Siinä lääkeaine 
reagoi auringonvalon UV-säteilyn kans-
sa ja aiheuttaa paikallisen valoalueelle 
rajoittuvan reaktion iholla. Joskus har-
voin lääke voi aiheuttaa ns. fotoallergi-
sen reaktion. Tämä syntyy yleensä hi-
taasti pitkään jatkuneen lääkityksen 
yhteydessä, ja voi esiintyä myös vaattei-
den peittämällä ihoalueella. 

Mahdollisia auringonvalolle herkistä-
viä lääkeaineita ovat esimerkiksi:
• antibiooteista ns. tetrasykliinit 
 (esim. doksisykliini) ja ns. fluoro-
 kinolonit (esim. siprofloksasiini)
• sydänlääke amiodaroni
• nesteenpoistolääkkeistä mm. tiatsidi-
 diureetit (esim. hydroklooritiatsidi)
• psyykenlääke klooripromatsiini
• pahoinvointilääke proklooriperatsiini
• kipulääkkeistä ketoprofeeni ja 
 piroksikaami, etenkin iholle
 annosteltuina geeleinä
• aknelääkkeistä isotretinoiini, 
 bentsoyyliperoksidi ja adapaleeni

Jos lääke herkistää merkittävästi aurin-
gonvalolle, on siitä merkintä lääkkeen 
pakkausselosteessa. Myös apteekissa 
voidaan asia ottaa puheeksi. Valolää-
keihottumat ovat onneksi harvinaisia, 
eikä sen takia kannata jättää lääket-
tä käyttämättä keskustelematta asiasta 
lääkärin kanssa. Asia on kuitenkin hyvä 
tiedostaa ja välttää liiallista ja tahallis-
ta auringolle altistumista. Lisäksi iho 
kannattaa suojata vaatetuksella ja va-
lolle altistuvat alueet vähintään 30 suo-
jakertoimen omaavalla aurinkosuoja- 
voiteella. Iholle annosteltavien lääkkei-
den, kuten ketoprofeenigeelin, kohdal-
la tämä on erityisen tärkeää.

Valolääkeihottumaa hoidetaan pit-
kälti samoin kuin normaalisti aurin-
gossa palanutta ihoa. Ihon suojaa-
minen auringon valolta on tärkeää. 
Lievässä reaktiossa ensiapuna voi 
käyttää mietoja kortisonivoiteita. Mi-
käli reaktio on hyvin voimakas tai ei 
parane itsehoidolla, kannattaa ot-
taa yhteyttä lääkäriin. Lääkärin mää-
räämää säännöllistä lääkitystä ei pidä 
muuttaa tai keskeyttää omin päin. 

Lääkkeiden suorakorvausta, lääkeneuvontaa ja 
lääkkeiden yhteensopivuuden tarkistusta pide-
tään tärkeimpinä apteekkipalveluina. Suorakor-
vausta, eli Kelan lääkekorvauksen saamista jo 
ostettaessa, pitää tärkeänä 92 %, lääkeneuvon-
taa 87 % ja lääkityksen tarkistusta 86 %.

Seuraavia olivat lääkevaihto edullisempaan 
vastaavaan reseptilääkkeeseen (81 %) ja resep-
tin uusimispalvelu (77 %). Tiedot ovat Talous-
tutkimus Oy:n Suomalaisten apteekkiasiointi 
2019 -tutkimuksesta.

Apteekkien jo vakiintuneet palvelut koetaan 
tärkeiksi. Myös uudemmat palvelut nousivat 
esiin, ja niitä arvostivat eniten alle 35-vuotiaat. 
50–64-vuotiaat pitävät tärkeimpänä reseptien 
uusimispalvelua.

Verkkoasiointia arvostaa neljä kymmenes-
tä. Reilu kolmannes pitää tärkeinä erilaisia tes-
tejä ja mittauksia, lääkkeiden annosjakelua sekä 
kausi-influenssarokotteen rokotuspalvelua. 
Lääkkeiden kotiinkuljetus on tärkeää kolmelle 
kymmenestä.

– Uudet palvelut ovat vielä monille vierai-
ta, ja siksi ne ehkä koetaan vähemmän tärkeik-
si. Verkkoasioinnin ja kotiinkuljetusten tärkeys 
todennäköisesti kasvaa sitä mukaa, kun niitä 
opitaan käyttämään, arvioi Taloustutkimuksen 
tutkimuspäällikkö Sirkku Keski-Hallila.

25 % vastaajista arvioi tärkeiksi sairaanhoi-
tajan ja etälääkärin palvelut apteekin yhteydes-
sä sekä terveydentilan ja elintapojen arvioinnin 
ja suositukset.

Naiset pitävät apteekkien palveluita tärkeäm-
pinä kuin miehet. Samoin itä- ja pohjoissuoma-
laiset arvioivat apteekkipalvelut tärkeämmiksi 
kuin länsi- ja eteläsuomalaiset.

Näin tutkittiin
Suomalaisten apteekkiasiointi 2019 -tutkimuksen toteutti Suo-
men Apteekkariliiton toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. 
Tutkimus toteutettiin Taloustutkimuksen internetpaneelissa 
18.–22.1. ja siihen vastasi 1057 iältään 18–70-vuotiasta man-
nersuomalaista.

Tutkimusotos painotettiin iän, sukupuolen ja asuinalueen 
mukaan vastaamaan 18–70-vuotiasta väestöä. Tutkimuksen ti-
lastollinen virhemarginaali on enimmillään 3,2 prosenttiyksik-
köä suuntaansa.

Paloiko iho tavallista herkemmin auringossa?
Jotkut lääkkeet voivat aiheuttaa auringonvalon
kanssa yhteisvaikutuksena iho-oireita. Reaktion
voi aiheuttaa sekä suun kautta otettava lääke
että iholle annosteltava valmiste.

Lääkkeet ja aurinko 
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Yllättikö allergia? Yllättikö allergia?
Momesonex nenäsumute - tehokas 
allergiseen nuhaan!

Momesonex 50 ug/annos nenäsumute, suspensio on 
tarkoitettu vähintään 18-vuotiaille aikuisille siitepölynuhan 
hoitoon. Vaikuttava aine mometasonifuroaatti. Käyttö ras-
kauden ja imetyksen aikana vain lääkärin ohjeen mukaan. 
Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. 
Markkinoija ratiopharm Oy. FI/ALLG/19/0013/4/19.

 Siitepölynuhan hoitoon

 Vähentää turvotusta ja  
  ärsytystä nenässä

 Yli 18-vuotiaille

Laatu Hinta
Kaksi hyvää syytä valita ratiopharm

ra
ti

o
p

h
ar

m
.fi 

Cetirizin-ratiopharm on edullinen 
apu allergian oireisiin. 

Cetirizin-ratiopharm (setiritsiini) on tehokas itsehoitolääke 
kausiluontoisen ja ympärivuotisen allergisen nuhan sekä 
allergisten silmä- ja iho-oireiden hoitoon. Alle 6-vuotiaille 
vain lääkärin määräyksestä. Neuvottele lääkärin kanssa, 
jos sairastat munuaissairautta, olet raskaana tai imetät. 
Tutustu pakkausselosteeseen. FI/ALLG/19/0001/1/19

 Nenä- ja silmäoireisiin 

 Nokkosihottumaan

  Vähintään 6-vuotiaille

ra
ti

o
p

h
ar

m
.fi 

Laatu Hinta
Kaksi hyvää syytä valita ratiopharm









Suomen luonto 
– onnellisuuden

lähde

Terveellisyys ja ekologisuus ovat loistavia syitä
matkustaa kotimaassa kesälomalla.

"Luonnon ja
liikunnan 

terveysvaikutukset 
ovat kiistattomat. 

Hyvä olo alkaa 
luonnosta!

Suomi on tunnettu tuhansista järvistä, upe-
asta ja ainutlaatuisesta luonnonmaisemasta, 
raikkaasta ilmasta ja maailman onnellisim-
mista ihmisistä. Suomalaisten hyvän olon 
salaisuus piilee varmasti upeassa luonnossa, 
jonka keskelle pääsee retkeilemään ympäri 
maata. Kuvankauniit 40 kansallispuistoam-
me mahdollistavat patikoinnin ja vaeltamisen 
lisäksi hiihtämisen, kalastamisen, pyöräilyn, 
kiipeilyn, marjastamisen, sienestyksen, uimi-
sen ja vaikka geokätköilyn.

Ekologista matkailua on välttää lentämistä 
etelän lämpöön loma-aikoina. Suomessa mat-
kustaessaan säästää siis luontoa ja tukee koti-
maista matkailualaa, mutta muitakin hyöty-
jä on. Ainakin luonnon ja liikunnan terveys-
vaikutukset ovat kiistattomat. Hyvä olo alkaa 
luonnosta! 

Esittelemme viisi kaikille avointa ja ainut-
laatuista kansallispuistoa koti-Suomessa.
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1. Nuuksion kansallispuisto
– Luonto lähellä suurkaupungin sykettä
Vain lyhyen matkan päässä pääkaupunkimme kiireestä
ja melusta sijaitseva Nuuksion kansallispuisto tarjoaa
pakopaikan kaupunkilaisille, tai vaikka kauempaa saapuneille
kaupunkilomalaisille. Nuuksiossa on kauniita laaksoja,
jyrkkiä rotkoja, kallioita, lehtoja, järviä, lampia sekä soita,
ja se on Uudenmaan laajin ja luonnonarvoiltaan
merkityksellisin yhtenäinen kansallispuistoalue. Nuuksion
kansallispuistossa on 33 kilometriä retkeilyreittejä,
joiden varrelta löytyy telttailualueita, laavuja, varaustupia
ja keittokatoksia, jotka mahdollistavat pidemmänkin
patikoinnin. Haukkalammen, Kattilan ja Haltian alueella
pääsee liikkumaan pyörätuolilla.

+ Aivan suurkaupungin lähellä 
+ Oivallinen lyhyille koko perheen 
patikkaretkille

2. Lauhavuoren kansallispuisto 
– Ajan havinaa luonnon omassa museossa
Länsi-Suomen korkeimman vuoren huippu, Lauhavuori,
kohoaa kansallispuiston sydämessä avaran mäntymetsän
keskellä Isojoen upeissa maisemissa. Lauhavuoren laella
sijaitsevasta näkötornista maisema kantaa kymmenien
kilometrien päähän, aina merelle saakka. Vuoren rinteillä nautit 
luonnon turistikohteista, kuten pirunpelloista, 800 metrin
pituisesta muinaisrantakivikosta, isosta aumakivestä ja kirkkaista
lähteistä. Keväisin soilla ääntä pitävät metsot ja kurjet.

+ Talvella ladut pidetään hyvässä kunnossa
+ Kuin matkustaisi ajassa menneisyyteen

3. Saaristomeren kansallispuisto 
– Island hoppingia saarelta saarelle
Turun saaristoa on kuvailtu yhdeksi maailman kauneimmista, eikä 
syyttä. Saaristomerellä on noin 20.000 saarta, joka on enemmän
kuin missään muualla. Saarista suurin osa on asumattomia,
luonnontilassa olevia saaria. Monilla isommilla saarilla on omat 
luontopolkunsa, jotka tutustuttavat alueen uskomattomaan luontoon. 
Saaristomeren kansallispuistossa sijaitsee useita vanhoja saaristokirk-
koja, museoita, hotelleja ja kahviloita. Kansallispuistoon pääsy
edellyttää merimatkaa joko omalla veneellä, tai ympäri vuoden
kulkevilla yhteysaluksilla. Yhteisalusten lähtöpaikat löytyvät
Matkahuollon aikatauluista. Veneväyliä kulkee niin Ahvenanmaalta, 
Turun suunnalta kuin Hangostakin.

+ Upea merellinen luonto ja vanhan ajan
maalaismaisemaa
+ Kesäisin tarjolla paljon kulttuuri-
elämyksiä ja upeita ravintoloita

1.

3.

2.
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Ei vara 
venettä kaada
Retkeillessä on hyvä varautua pieniin haa-
vereihin, vaikka onneksi niitä sattuu har-
voin. Lyhyillekin maastoretkille mukaan 
kannattaa pakata ensiavuksi ainakin kyy-
pakkaus, laastareita ja rakkolaastareita. Kä-
sien desinfiointiaine ja haavojen puhdistus-
aine sekä kylmäpakkaus voivat olla myös 
tarpeen. Auringonsuojavoidetta saattaa jou-
tua lisäämään vaelluksen aikana ja ideaali- 
tai liimasidettä saatetaan tarvita, jos tarvi-
taan raajan tukemista. Kevyet punkkipihdit 
eivät vie paljon tilaa repussa. Jos tietää saa-
vansa helposti allergiaoireita, kannattaa 
varmuuden vuoksi ottaa myös allergialääke 
mukaan. Henkilökohtaisia lääkkeitä kan-
nattaa varata mukaan, muistaen, että aika-
taulu voi pettää ja paluu kotiin venähtää. 

Varaudu yllätyksiin
Retkelle lähdetään harvoin yksin, joten ret-
kiapteekki kulkee mukavasti jaettuna ryh-
mäläisten kesken. Muutakin pitää pakata, 
sillä tärkeää on, että mukana on riittävästi 
energiaa antavia eväitä. Vielä tärkeämpää 
on nauttia riittävästi nestettä retken aika-
na. Lämpimällä kelillä uupumus voi tulla 
nopeastikin, jos nestehukka yllättää.  Kun 
mukana on hyvin suunniteltu varustus, voi 
retkellä keskittyä olennaiseen, kauniin luon-
non ihailuun ja liikunnasta nauttimiseen. 

4. Repoveden kansallispuisto 
– Etsi muinaisia kalliomaalauksia
jylhistä maisemista
Repovesi hemmottelee kävijää erityisesti näköaloilla.
Laaja ja monipuolinen retkeilyreitistö mahdollistaa monien
päivien vaellukset ja fyysisesti raskaat reitit vaativat hyvää
kuntoa korkeuserojen vuoksi. Repoveden alueella on säilynyt
kivikautisen asutuksen jälkiä, mm. kalliomaalauksia ja
käyttöesineitä on löytynyt sen alueelta. Repovesi on Kaakkois-
Suomen suurin metsäluonnon suojelualue, lähistöllä sijaitseva
Imatrankoski on puolestaan paitsi kansallismaisemaa,
myös Suomen vanhin matkailunähtävyys. 

+ Kirnuhuoko saa kulkijan tuntemaan itsensä
pieneksi jylhien kallioseinämien välissä
+ Noin 50 metriä korkea Olhavanvuori on yksi 
Suomen parhaista kalliokiipeilykohteista

5. Pyhä-Luoston kansallispuisto 
– Lapin tunturien juurella on pyhiinvaelluksen tuntua
Pyhä-Luoston tunturijono syntyi yli 2 miljardia vuotta sitten,
kansallispuiston luoteispäässä kohoaa Ukko-Luosto ja kaakossa
Pyhätunturi. Tunturit ovat olleet pyhiä paikkoja metsäsaamelaisille,
jotka veivät haltijoille uhrilahjoja niiden huipuille. Alueen upeita
maisemia ihastellessaan voi melkein tuntea entisten aikojen uskomusten
läsnäolon. Noitatunturi on Pyhä-Luoston korkein huippu, jonka vaativa
540 metrin nousu palkitsee kävijän upeilla maisemilla. 

+ Isokuru on Suomen suurin kuru, tämä upea luonnon 
nähtävyys on jopa 220 metriä syvä
+ Ukko-Luoston koskemattomat ikimetsät ovat
jopa 400 vuotta vanhoja

4.

5.
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Punkkeja esiintyy lähes koko maassa aivan 
pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta. Aiem-
min punkkeja esiintyi lähinnä Ahvenanmaal-
la, Turun saaristossa ja rannikolla, nykyään 
niitä tavataan lähes kaikkialla Suomessa. Il-
maston lämpeneminen ja eläinten liikkumi-
nen levittävät loisia yhä laajemmalle niiden 
alkuperäisiltä esiintymisalueilta.

Punkit löytävät tiensä herkästi luonnossa 
liikuskelevan eläimen turkkiin ja edelleen ih-
miseen, vaikkapa paijaamisen yhteydessä. Sa-
malla on mahdollista, että punkkien levittä-
mä borrelioosi tai puutiaisaivokuume tarttuu 
lemmikin omistajaan. Punkit voivat sairastut-
taa myös lemmikin.

Tauti voi siirtyä lemmikistä 
omistajaan

Tuoreen julkaisun* mukaan joka kolmas puu-
tiainen Suomessa kantaa vähintään yhtä tau-
dinaiheuttajaa.  Borrelia burgdorferi (s.l.) 
spirokeettabakteeri on yleisin puutiaisten 
kantama taudinaiheuttaja. Puutiaisten lisäksi 
muun muassa kirput ja monet lentävät hyön-
teiset voivat levittää taudinaiheuttajia niin 
eläimiin kuin ihmisiinkin.

Jos lemmikki vähääkään kulkee luonnossa, 
punkkilääkitys on hyödyllinen. Punkkilääk-
keitä kannattaa käyttää etenkin, jos perheessä 
on lapsia. Koirien ja kissojen ulkoloistartun-

tojen ennaltaehkäisy ja hoito eivät ole ainoas-
taan yksilön hyvinvoinnista huolehtimista, 
vaan sillä on laajempi kansanterveydellinen 
merkitys.

Lemmikkien suojeleminen punkeilta on 
tänä päivänä helppoa. Useimmat punkkilääk-
keet voi hankkia nykyisin itsehoitotuotteina 
apteekista ilman reseptiä. Markkinoilta löytyy 
punkkien torjuntaan niin punkkipantoja kuin 
eläimen iholle siveltäviä paikallisvaleluliuok-
sia. Uusimmat lemmikkien ulkoloislääkkeet 
annetaan tabletteina, nämä vaativat reseptin 
eläinlääkäriltä.

Löydä sopivin hoitomuoto
Markkinoilla on useita erilaisia koirille ja kis-
soille tarkoitettuja puutiaislääkkeitä, jotka 
kaikki tappavat punkit tietyn ajan kuluessa. 
Vain osalla tuotteista on tappavan tehon li-
säksi karkottava eli puremista ehkäisevä teho.  
Karkottavat lääkkeet estävät punkin kiinnitty-
misen lemmikkiin, jolloin vaikutus on tehok-
kain. Karkottava teho vähentää myös puuti-
aisvälitteisten sairauksien tarttumisriskiä.

"Omalle lemmikille 
sopivin tuote 

löytyy yleensä vain 
kokeilemalla.

Älä anna
punkin
purra
Teksti: Anne Elo-Kinnunen, apteekkari, Myllyn Apteekki

Punkki eli puutiainen on liikkeellä aina 
varhaisesta keväästä pitkälle syksyyn. 
Ulkona liikkuvat lemmikit kuljettavat punkkeja 
ja niiden levittämiä sairauksia mukanaan sisälle 
koteihin, minkä takia myös karvaiset ystävämme 
kannattaa suojata punkeilta huolellisesti.
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Omalle lemmikille sopivin tuote löytyy 
yleensä vain kokeilemalla. Eläimen iholle si-
veltävillä liuoksilla tyypillinen vaikutusaika on 
nelisen viikkoa. Valeluliuos levitetään tyypil-
lisesti lemmikin niskan alueelle, ettei hoidet-
tava eläin pääsisi nuolemaan lääkettä. Tehok-
kaimmat tuotteet antavat suojan punkkien 
lisäksi myös hyttysiä, hietasääskiä, pistokär-
päsiä ja kirppuja vastaan.

Punkkipannat vapauttavat vaikuttavia ai-
neita tasaisemmin verrattuna valeluliuoksiin 
ja samalla niiden vaikutusaikakin on pidem-
pi. Esimerkiksi imidaklopridia ja flumetriiniä 
sisältävä punkkipanta sekä karkottaa että tap-
paa puutiaiset, ja sitä voi käyttää kahdeksan 
kuukautta. 

Uusimpia ulkoloislääkkeitä ovat pääasias-
sa tabletteina annettavat isoksatsoliiniryhmän 
lääkeaineet. Nämä imeytyvät elimistöön, jol-
loin puutiaisten on kiinnityttävä eläimeen ja 
aloitettava veren imeminen, jotta ne altistuvat 
vaikuttavalle aineelle.

Älä ylilääkitse
Punkkilääkkeiden annostuksen kanssa tulee 
olla tarkkana. Eripainoisille eläimille on aina 
omat annostuksensa.

Yliannostusta ei kannata laittaa ”varmuu-
den vuoksi”. Eri punkkilääkkeitä ei myöskään 
suositella käytettäväksi ristiin. Vaikka kaikki 
punkkilääkkeet ovat pääsääntöisesti hyvin sie-
dettyjä, joku yksilö voi saada haittavaikutuksi-
na kutinaa tai paikallisia ihoärsytyksiä. Nämä 
ovat kuitenkin harvinaisia.

Punkkeja saattaa huolellisestakin hoidos-
ta huolimatta ilmaantua lemmikkeihin silloin 
tällöin. Jos punkkeja on lemmikin liikkumis-
alueella kovin paljon, punkkeja voi tulla lää-
kityksestä huolimatta. Myös voimakas kar-
vanlähtö tai poikkeuksellisen runsas uiminen 
heikentää punkkipannan tehoa. Muutama ui-
miskerta tai yksittäiset pesut eivät kuitenkaan 
vielä vaikuta lääkkeiden tehoon.

Lemmikin ihoon tarttunut punkki kannat-
taa aina poistaa. Punkin poistoon on apteekis-
sa myynnissä punkkipihtejä ja -pinsettejä.

Lähde: Tick-borne pathogens in Finland: Comparison 
ofIxodes ricinus and I.persulcatus in sympatric and parapatric 
areas. Laaksonen&al. Parasites and Vectors 2018

Varhaisen 
Alzheimerin taudin 
ravitsemushoitoon

Souvenaid on suunniteltu täyttämään  
varhaista Alzheimerin tautia sairastavien 

ravitsemukselliset erityistarpeet.

Yksi pullo päivässä,
jääkaappikylmänä

Souvenaid on kliininen ravintovalmiste varhaisen Alzheimerin 
taudin ruokavaliohoitoon. Se on tarkoitettu käytettäväksi  
terveydenhuollon henkilöstön ohjauksessa.

Lue lisää souvenaid.fi

Saatavana apteekista.



Muistineuvoja Leeni Eriksson on
apuna muistisairaille ja heidän

läheisilleen Varsinais-Suomen alueella. 
(Kuva: Heidi-Mari Männistö)

Muistisairaudet koskettavat Suomessa jopa 1,6 miljoonaa 
ihmistä. Maassamme on arviolta 193 000 muistisairasta, ja 

vuosittain diagnoosin saa noin 14 500 henkilöä. Sairastuminen 
vaikuttaa myös läheisiin.

Muistineuvojan 
vastaanotolla

"Muistisairaan arkea 
voi nykyisin helpottaa 
esimerkiksi teknisten 

laitteiden avulla.
- Leeni Eriksson

Lähde: Varsinais-Suomen Muistiyhdistys
Teksti: Sanna Tulonen

Lisätiedot: www.muistiliitto.fi
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Muistiyhdistykset ja muistiluotsit tarjoavat
vertaistukea ja erilaista toimintaa. Asiakkaat

Marketta ja Kari Keihäs keskustelevat
muistineuvoja Leeni Erikssonin kanssa.

(Kuva: Heidi-Mari Männistö) 

Muistisairaan arkea voi helpot-
taa esimerkiksi teknisten laitteiden 
avulla. (Kuva: Ville Laasonen) 

Muistitutkimuksiin pääsee Suomessa suo-
raan ilman lääkärin lähetettä. Ajan voi va-
rata terveyskeskus- tai työterveyslääkärille 
tai kunnan muistihoitajalle. Myös yksityisel-
tä geriatrilta tai neurologilta voi varata ajan 
muistitutkimuksiin.

– Huoli omasta tai läheisen muistisairau-
desta on stressitekijä itsessään, joten muis-
tisairauden mahdollisuus kannattaa sulkea 
pois mahdollisimman nopeasti. Mitä varhai-
semmassa vaiheessa sairaus havaitaan, sitä 
parempia ovat myös hoitotulokset, painottaa 
Muistiluotsin muistineuvoja Leeni Eriksson. 
Hän on apuna muistisairaille ja heidän lä-
heisilleen Varsinais-Suomen alueella. Muis-
tiluotsit ovat valtakunnallisen Muistiliiton 
jäsenyhdistysten maakunnallisia asiantunti-
ja- ja tukikeskuksia, jotka tarjoavat apua ja 
tukea muistisairaille ja heidän läheisilleen.

– Muistiin ja keskittymiskykyyn vaikutta-
vat monet asiat. Aina kyse ei ole etenevästä 
muistisairaudesta, vaan unohtelu voi johtua 
stressin tai univaikeuksien aiheuttamista kes-
kittymiskyvyn ongelmista, Eriksson toteaa.

Muistisairaudella tarkoitetaan sairautta, 
joka heikentää muistia ja muita tiedonkäsit-
telyn osa-alueita. Muistisairaudet ovat etene-
viä, ne rappeuttavat aivoja ja heikentävät toi-
mintakykyä.

– Muistisairauden ensimmäiset oireet nä-
kyvät usein heikkenemisenä lähimuistissa, 
hahmottamisessa ja aloitteellisuudessa sekä 
oman toiminnan ohjaamisessa. Sovitut ta-
paamiset alkavat unohtua, sama asia tulee sa-
nottua monta kertaa, tutuissa paikoissa alkaa 
eksyä ja itselle tuttujen asioiden tekeminen ei 
tahdokaan onnistua, Eriksson kuvailee.

Yleisin muistisairauksista on Alzheimerin 
tauti. Muita eteneviä muistisairauksia ovat 
aivoverenkiertosairauteen liittyvä muistisai-
raus, Lewyn kappale -tauti, Parkinsonin tau-
tiin liittyvä muistisairaus ja otsa-ohimoloh-
korappeumat.

– Erityisesti vanhimmissa ikäryhmissä on 
tavallista, että muistisairaudessa on sekä Alz-
heimerin taudin että aivoverenkiertosairau-
den piirteitä. Myös työikäisillä on muistisai-
rauksia, kuten otsa-ohimolohkorappeumaa, 
Eriksson sanoo.

Muistisairaus muuttaa arkea, ja jokapäi-
väisen elämän helpottamiseen on syytä kiin-
nittää huomiota. Sopiva liikunta, ravitsemus 
ja lepo ovat tärkeitä hyvinvoinnin ylläpitä-
jiä, mutta unohtelu ja aloittamisen vaikeus 
muuttavat helposti vuorokausirytmiä.

– Muistisairaan arkea voi nykyisin hel-
pottaa esimerkiksi teknisten laitteiden avulla. 
Tarjolla on monenlaisia muistuttimia, hälyt-
timiä ja paikantimia. Erilaisiin vaihtoehtoi-
hin kannattaa tutustua, jotta löytyisi muis-
tisairaalle itselleen sopivat laitteet, Eriksson 
huomauttaa.

Muistisairauden edetessä läheisten on 
hyvä kiinnittää erityistä huomioita kohtaa-
miseen ja vuorovaikutukseen.

– Muistin ja keskittymiskyvyn heikke-
neminen sekä kielelliset vaikeudet vaikutta-
vat ihmisen kykyyn olla vuorovaikutukses-
sa. Menneet ja nykyiset sekoittuvat helposti 
ja ihminen saattaa elää hetkittäin menneisyy-
dessä. Toisinaan esimerkiksi televisiosta näh-
dyt asiat muuttuvat todeksi, Eriksson kertoo.

Turvallisen tuntuinen ja rauhallinen lä-
hestyminen antaa vuorovaikutukselle hyvän 
alun. Epätosiin asioihin on useimmiten pa-
rasta suhtautua neutraalisti ja jatkaa keskus-
telua sen sijaan, että alkaisi väittää vastaan. 
Uhkaaviin tai vaaraa kuvastaviin kertomuk-
siin on kuitenkin hyvä suhtautua vakavasti.

Milloin 
muistitutkimuksiin?
• Oma tai läheisen huoli erityisesti
 lähimuistin heikkenemisestä
• Sovittujen tapaamisten unohtuminen
• Vaikeus löytää sanoja tai
 epäasianmukaisten sanojen käyttö
• Päättely- ja ongelmanratkaisu-
 kyvyn heikkeneminen
• Taloudellisten asioiden
 hoitamisen vaikeutuminen
• Vaikeudet ymmärtää kelloa
• Esineiden katoaminen ja niiden
 jatkuva etsiminen
• Tavanomaisten laitteiden
 käyttövaikeudet
• Uusien asioiden oppimisvaikeudet
• Mielialan tai persoonallisuuden
 muuttuminen: ahdistuneisuus,
 sekavuus, epäluuloisuus
• Aloitekyvyn heikkeneminen ja 
 vetäytyminen
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Apteekista lääkejäte kuljetetaan loppukä-
sittelyyn Riihimäelle. Siellä lääkejätteet kä-
sitellään korkealämpötilapoltolla (1300 
°C), joka tuhoaa tehokkaasti ja täydelli-
sesti kaikki lääkejätteet. Savukaasut puh-
distetaan, joten vaarallisia kaasuja ei pääse 
ilmaa saastuttamaan. Polttolämpö jaloste-
taan kaukolämmöksi tai sähköksi. Polton 
lopputuotteesta kerätään metallit, ja kuona 
hyödynnetään esimerkiksi maanrakennus-
materiaalina. 

Lääkejäte apteekkiin
Lääkejätteet tulee lajitella ennen palautta-
mista. Kotona lääkepakkauksista poistetaan 
pahvikuoret ja muu muovi- tai sekajättee-

seen kuuluva. Henkilötietoja sisältävät oh-
jeliput poistetaan. Kiinteä lääkejäte pa-
kataan pussiin ja palautetaan apteekkiin. 
Nestemäiset lääkkeet palautetaan alkupe-
räisissä pulloissaan. Jodi ja mahdollinen 
elohopeajäte palautetaan erillään muusta 
lääkejätteestä.  Ei-lääkkeellisten tuotteiden, 
kuten vitamiinien ja ravintolisien, hävitys-
ohjeistus voi vaihdella eri kunnissa. Asia 
kannattaa tarkistaa apteekista.

Lääkejätteellä on  
ympäristövaikutuksia
Arviolta noin 60–80 % lääkejätteestä pa-
lautetaan apteekkeihin, joten lääkejätettä 
päätyy muualle kuin apteekkiin useita sa-

Lääkejäte tarkoittaa 
vanhentuneita tai 
tarpeettomia lääkkeitä. 
Se on aina vaarallista 
jätettä, joka pitää 
lajitella erikseen muusta 
jätteestä. Suomessa 
apteekit vastaanottavat 
kotitalouksissa syntyvän 
lääkejätteen maksutta. 

Hanna Mattila, proviisori, Tainionkosken apteekki

Lääkejätteen 
vähentäminen
– LOISTAVA TAPA SUOJELLA LUONTOA
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toja tuhansia kiloja vuodessa. Palauttamat-
tomat lääkkeet voivat joutua kaatopaikalle 
tai viemärin kautta vedenpuhdistamolle ja 
edelleen ympäristöön. Oikeaoppinen lääk-
keiden lajittelu on tärkeää, koska lääkejät-
teen poistaminen vedenpuhdistamolla jä-
tevedestä, lietteestä tai juomavedestä on 
huomattavan kallista. 

Lääkkeiden väärästä lajittelusta aiheu-
tuvat riskit ympäristölle ja ihmisille voi-
vat olla merkittäviä. Lääkejäämien mo-
nimutkaista ympäristökäyttäytymistä tai 
-vaikutusta ei vielä kunnolla tunneta. Eko-
systeemeihin voi kohdistua haittoja, ku-
ten antibioottien aiheuttama mikrobiresis-
tenssi tai eliöissä havaittavat hormonaaliset 
häiriöt tai käyttäytymismuutokset. Lääke- 
aineet ja niiden muuntumistuotteet saatta-
vat olla erittäin pysyviä ja biokertyviä. 

Käyttämätön lääke lisää kuluja
Uusi lääkehoito tulisi aina aloittaa pienel-
lä pakkauksella, jolloin lääkkeen ollessa so-
pimaton, sitä ei mene hukkaan. Lääkkeitä 
tulisi ostaa vain tarpeeseen, ei varmuuden 
vuoksi. Nykyään kalliita lääkkeitä (yli 1000 
€) saa ostaa korvattuna vain kuukauden an-
noksen. Koneellisessa annosjakelussa lää-
kehävikki on pientä, koska siinä toimite-
taan vain 2 viikon lääkkeet kerrallaan.

Apteekkeihin palautettavien lääkkei-
den arvo on jopa noin 100 miljoonaa eu-
roa vuosittain ja tästä summasta keskimää-
rin 66 % on maksettu sairausvakuutuksesta. 
Lääkejätteet muodostavat kansantaloudelli-
sen kuluerän, ja kestävän kehityksen kan-
nalta olisi merkittävää, että lääkejätteet pa-
lautettaisiin apteekkiin. 

"Lääkejäämien
monimutkaista

ympäristö-
käyttäytymistä tai 
-vaikutusta ei vielä
kunnolla tunneta.

Silmistä huolehtiminen on tärkeää, sillä 
päätetyöskentely on lisääntynyt. Tuuli ja ilmastointi 
pahentavat yhä entisestään herkkien silmien oireilua. 
Oikea valaistus ja hyvä työskentelyetäisyys vähentävät 
silmien rasitusta. Sopiva lukuetäisyys on n. 30 cm, mikä 
harvoin onnistuu älypuhelimen käyttäjältä.   
 
— Muista, että älypuhelin ei ole hyvä  
laite pitkäkestoiselle lukemiselle!

OLET AINUTLAATUINEN 

Tuntuuko, että katse on epätarkka ja silmiä väsyttää? 
Oire on tavallinen niin koululaisilla kuin työikäisilläkin, 
jotka lukevat paljon tai tekevät päätteellä töitä. Silmää 
liikuttavat lihakset väsyvät pitkästä lähityöskentelystä. 
Silloin rentouttava silmäjumppa on paikallaan. 

-15 %

Iiris-silmätipoissa on ainut laatuinen uusi koostumus, 
joka kosteuttaa silmiä pitkä kestoisesti. Ohut vesimäinen 

tippa on mukava käyttää. Hygieninen pipetti on käyt-
tökelpoinen 12 h ja pullo 3 kk avaamisesta. Säilöntäai-
neeton koostumus sopii myös piilo linssien käyttäjille. 

CE-merkitty lääkinnällinen laite.

04/2019

TARJOUS

31.7.2019 
asti
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ESITTÄÄ

TURVALLISESTI 
AURINGOSSA

-20 %
ACO SUN 

-TUOTTEET

 
Tarjous voimassa kesäkuun ajan.  

Tarjous ei koske huulivoiteita.
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Kesällä ihosta tulisi huolehtia hyvin, koska auringolla, vesileikeillä
ja saunomisella on vaikutuksensa ihon kuntoon.

Juhannustaikaa
koko kesä

Aurinko paitsi altistaa ihon palamiselle 
myös kuivattaa ihoa. Kasvoilla kannattaa 
käyttää erilaista aurinkovoidetta kuin var-
talolla, etenkin jos iho on herkkä, rasvoit-
tuva tai epäpuhdas. Silmänympärysihon 
suojaamista ei tule unohtaa. Osa kasvoil-
le tarkoitetuista tuotteista käy myös silmien 
ympärille, tai sitten käyttöön voi valita suo-
jakertoimellisen silmänympärysvoiteen.

Meressä uinnin jälkeen vartalo ja hiukset 
kannattaa huuhtoa huolellisesti, sillä meri-
vedellä on kuivattava vaikutus. Saunominen 
puolestaan parantaa ihon läpäisyestettä, jol-
loin iho ei pääse kuivumaan niin helposti. 
Joidenkin ihosairauksien, kuten psoriasik- 
sen, hoidossa tiheästä saunomisesta on ha-
vaittu olevan hyötyä.

Auringossa oleilun jälkeen iholta pes-
tään pois käytetyt aurinkosuojatuotteet. Ve-
denkestävän tuotteen pesuun paras valinta 
on öljypohjainen puhdistusaine. Kosteus-
voide lisätään heti suihkun jälkeen mielui-
ten vielä hiukan kostealle iholle. After sun 
-tuote on loistava valinta ihon kosteuttami-
seen ja rauhoittamiseen aurinkoisen päivän 
jälkeen.

Säännöllisellä kuorinnalla saa ihon heh-
kumaan ja kirkastumaan. Kuorinta kannat-
taa tehdä mahdollisimman hellävaraisesti 
kuorivalla tuotteella. Kasvojen lisäksi var-
talon iho olisi hyvä kuoria kuolleista ihoso-
luista, jolloin kosteusvoidekin imeytyy pa-
remmin ja myös ruskettuu helpommin. 
Kuorinnan jälkeen ihoa tulisi hemmotella 
omalle ihotyypille sopivalla naamiolla tai te-
hoseerumilla, kosteusvoidetta unohtamatta.

ACO Sun Face Fluid 
Mattifying SK 50+ 40 ml

Kosteuttava aurinko-
suojavoide, joka jättää

mattapinnan.
Hajusteeton.

21,00 €

Avene Soothing
moisture mask 50 ml

Kosteuttava ja rauhoittava
naamio kuivalle ja herkälle
 iholle. Annetaan vaikuttaa

10–15 minuuttia, jonka jälkeen
 hierotaan naamio ihoon.

22,32 €

Vichy Mineral 89 
-tiiviste 50 ml

Kosteuttava, vahvistava
ja suojaava tehotiiviste

kaikille ihotyypeille.
Käytetään pesun jälkeen 
ennen muita ihonhoito-

tuotteita.
23,25 €
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Yksilöllistä hoitoa 
ilman lääkkeitä

Nivelrikon esiintyvyys kasvaa iän myötä, 
mutta sen perimmäistä syytä ei tiedetä.

– Polvinivelrikon selkeät riskitekijät ovat 
ikä, lihavuus, aikaisempi polven vamma ja 
naissukupuoli. On myös näyttöä siitä, että 
raskas liikunta, fyysinen ja toistuvaa kyykis-
telyä vaativa työ, perimä ja polven linjausvir-
heet lisäävät polvinivelrikon riskiä, kertoo 
fysiatrian erikoislääkäri Tuomas Varjonen. 
Ortonilla työskentelevän Varjosen erityis-
osaamiseen kuuluu tuki- ja liikuntaelin -sai-
rauksien diagnostiikka, hoito ja kuntoutus.

Yleisimmin nivelrikkoa esiintyy käsissä, 
polvessa ja lonkassa. Tyypillisimmin polvi-
nivelrikko oireilee jomottavana kipuna, joka 
pahenee liikkuessa ja lievittyy levossa. Ni-
vel on aamuisin ja pitkään istumisen jälkeen 
jäykkä, mutta vetreytyy liikkeelle lähtiessä.

– Lääkäriin kannattaa aina hakeutua, mi-
käli kyseessä on uusi kipuoire, jonka selvää 
aiheuttajaa ei ole tiedossa tai mikäli omat 
hoitokeinot eivät ole riittäviä. Kiireellistä ar-
viota tarvitaan, jos taustalla on merkittävä 
vamma tai nivelen tulehdukseen viittaavia 
oireita, kuten nivelen kuumoitusta, punoi-
tusta ja turvotusta, Varjonen kertoo.

– Lääkkeettömään kivunhoitoon voi saa-
da apua akupunktiosta tai paikallista kyl-
mähoitoa käyttämällä. Lämpöhoitoa voi 
kokeilla, jos polvessa ei ole turvotusta. Fy-
sioterapeutin tekemät manuaaliset hoi-
dot saattavat lievittää oireita ja tukea oma-
ehtoista harjoittelua. Kotona toteutettavaa 
TENS-sähköärsytyshoitoa voi harjoitella fy-
sioterapeutin ohjauksessa. Tarvittaessa erilai-
sista liikkumisen ja pukemisen apuvälineistä 
voi myös olla hyötyä.

Liikunta ja terveelliset 
elämäntavat 
Liikunnalla ja elämäntavoilla voi ehkäistä ni-
velvaivoja ja lievittää jo alkaneen nivelrikon 
oireita. 

– Fysioterapeutin ohjaamat venyttely- ja 
liikkuvuusharjoitteet ovat omaehtoisen kun-
toutuksen avainasemassa. Lisäksi on tärkeää 
huolehtia säännöllisestä lihaskuntoharjoitte-
lusta. Liikunnassa parhaiten soveltuvat niin 
sanotut nivelystävälliset liikuntamuodot, ku-
ten vesilajit, pyöräily, kävely ja hiihto, Varjo-
nen listaa.

Nämä liikuntamuodot lisäävät nivelten 
kestävyyttä ja liikkuvuutta, mutta eivät kuor-
mita niitä liikaa. Nivelrikosta kärsivän olisi 

Nivelrikossa nivelrusto rappeutuu ja tuhoutuu, nivelet 
kipeytyvät ja niiden toimintakyky laskee. Hoito ja 
kuntoutus ovat hyvin yksilöllisiä ja riippuvat potilaan 
nivelrikkosairauden vaikeusasteesta, yleisestä 
terveydentilasta ja liikuntatottumuksista. Lääkehoidon
ja leikkausten lisäksi lääkkeettömät, omaehtoiset 
hoitokeinot ovat vähintäänkin yhtä tärkeitä. 

Maailman
yleisin 
nivelsairaus

Fysiatrian erikoislääkäri Tuomas Varjonen
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syytä välttää liikuntamuotoja, joiden jälkeen 
nivelet selkeästi kipeytyvät tai turpoavat. Yli-
paino kuormittaa nivelrustoa, joten vähäi-
nenkin laihdutus vähentää huomattavasti ni-
veliin kohdistuvaa rasitusta.

Kipulääkkeitä vain huolellisen 
harkinnan mukaan
Koska nivelrikkoa parantavaa tai taudin 
etenemistä hidastavaa lääkettä ei ole keksitty, 
eikä lähitulevaisuudessa tällaista ole luvassa, 
on lääkehoito oireenmukaista. Sen tavoittee-
na on lievittää kipua ja lisätä toimintakykyä.

– Ilman reseptiä saatavia tuotteita, kuten 
kondroitiinia, glukosamiinia ja kollageenia, 
voi kokeilla. Näiden hyödystä ei ole tieteellis-
tä näyttöä, mutta osa on saanut niistä avun.  
Ensisijaisena kipulääkkeenä suositellaan pa-
rasetamolia ja toissijaisesti tulehduskipulääk-
keitä. Myös erilaisia kipugeelejä on olemassa, 
Varjonen kertoo. Voimakkaampia kipulääk-
keitä tulee käyttää vain huolellisen harkin-
nan mukaan. Viimeisin vaihtoehto on kirur-
ginen hoito.

– Mikäli nivelrikkokipu on merkittävästi 
elämänlaatua ja toimintakykyä heikentävää, 
eikä edellä mainituilla hoitomuodoilla ole 
saatu riittävää hyötyä, tulee kirurginen hoi-
to harkintaan. Tyypillisin kirurginen toimen-
pide on polven tekonivelleikkaus. Suomessa 
tehdään vuositasolla tuhansia lonkan ja pol-
ven tekonivelleikkauksia.

Terveys 2000 -tutkimuksen havaintojen 
mukaan suomalaisista miehistä 6,1 % ja nai-
sista 8,0 % sairasti oireilevaa polvinivelrikkoa. 

 www.genumex.fi
Valmistuttaja ja markkinoija: Aboutmeds Oy, Espoo

3 kk  nivelkuuri 
90 kaps.

1 kk  nivelkuuri 
30 kaps.

nivelille!
Genumex® on uuden sukupolven niveltuote –

tieteellisesti tutkittu täsmätuote sisältää 
2. tyypin biologista UC-II®-kollageenia – 

jokaiselle nivelistään huolehtivalle!

Laktoositon  • gluteeniton • hiivaton  • soijatoN

VAIN YKSI KAPSELI 
PÄIVÄSSÄ RIITTÄÄ!



Apteekit palvelualojen 
digitalisaation kärjessä  

Apteekit hyödyntävät digitalisaatiota kai-
kessa toiminnassaan. Sähköinen resepti 
nopeuttaa lääkkeiden toimitusta, sähköi-
set tietokannat parantavat lääkitysturval-
lisuutta, varastorobotit ja sähköiset tilaus-
järjestelmät tukkuliikkeisiin tehostavat 
logistiikkaa ja verkkoapteekit mahdollista-
vat lääkkeiden ostamisen kotoa käsin sekä 
uusia palveluja.

Kuka muistaa paperireseptit?
Apteekit ottivat sähköisen reseptin käyttöön 
eturintamassa; kaikissa apteekeissa se oli käy-
tössä jo vuonna 2012. Nykyään vain poikke-
ustilanteissa resepti kirjoitetaan paperisena ja 
se talletetaan aina sähköiseen muotoon ap-
teekissa. Eläinlääkkeitä tai erityisluvallisia 
lääkkeitä sähköinen resepti ei vielä koske.

Tiedonvaihto Kelan kanssa on nopeu-
tunut digitalisaation myötä. Apteekki ha-
kee vaadittavat suorakorvaustiedot sähköi-

sesti reaaliajassa eikä Kela-korttia ole enää 
pakko esittää apteekin tiskillä. Ajokortti tai 
henkilökortti riittää Kela-korvauksen saa-
miseen. Myös Kelan myöntämät perustoi-
meentulon maksusitoumukset välittyvät 
sähköisesti apteekkiin. Tiedot lääkeostoista 
siirtyvät vastaavasti Kelaan apteekeista säh-
köisesti joka päivä, mikä nopeuttaa lääke-
korvausten käsittelyä. 

Verkkoapteekkien 
määrä kasvussa
Kuluvana vuonna suomalaisten verkkoap-
teekkien määrän odotetaan lähes tuplaan-
tuvan yli 200 apteekkiin, kun Suomen Ap-
teekkariliiton kehittämä eApteekki otetaan 
käyttöön. Uusi eApteekki on enemmän 
kuin verkkokauppa; se on osa apteekin lä-
hipalvelua ja mahdollistaa asiakaslähtöisten 
digipalveluiden kehittämisen myös pienillä 
paikkakunnilla. Apteekit tai tuttu henkilö-
kunta eivät häviä, verkossa tarjottavat pal-
velut vain täydentävät apteekkien tarjoamia 
lähipalveluita. 

Seuraavaa lääkekuuria 
varten ei välttämättä 
tarvitse enää mennä 
apteekkiin. Apteekkien 
verkkopalveluiden 
kautta asiakkaat voivat 
tilata tuotteensa kotiin tai 
noutaa ne apteekkien 
noutolokeroista. 
Digitalisaatio edistää
ajasta ja paikasta 
riippumatonta palvelua 
lähiapteekissa; 
avainasemassa ei ole 
tekniikka, vaan palvelu.

Marjo Rajamäki, proviisori, eMBA,
Sodankylän apteekin apteekkari

Apteekkien digitalisaatio
ei ole tekniikkaa vaan palvelua
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JOS PIGMENTTILÄISKÄT EIVÄT HÄIRITSE 
SARAN ONNEA, OLEMME ONNISTUNEET
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Päivittäistä elämää helpottavat hoitoratkaisut

*  Tutkimustapa: Yksilöllisesti vertaileva tutkimus Melascreen Depigmenting Intense Caren (sis. 12 %  
 atselaiini- ja 3 % glykolihappoa) kliinisen vaikutuksen selvittämiseksi. 31 naista, joilla on melasma,  
 levittivät voidetta 2 kertaa päivässä 4 kuukauden ajan.
**  Melascreen UV Richin kolorimetrinen arviointi auringon aiheuttamille pigmenttimuutoksille.
 27 aikuista, jolla on melasma tai lentigo. Vähintään 2 levitystä päivässä kasvoille, kaulalle ja käsille  
 ennen auringolle altistumista 4 viikon ajan.

VAIN APTEEKISTA

MELASCREEN DEPIGMENTING
Vaalentaa ja vähentää pigmenttiläiskiä

 ja tasoittaa ihon väriä

NÄKYVIÄ TULOKSIA 84 %:lla 
testanneista 2 KUUKAUDESSA* 

MELASCREEN UV
Vaalentaa ja suojaa pigmenttiläiskiä ja ennalta- 

ehkäisee valon aiheuttamaa vanhenemista

TUPLATEHOKKUUS 
jo 1. KUUKAUDESTA lähtien**

 UV light- tai Rich 
Cream  
40 ml

Depigmenting 
Care 
30 ml

Pitää myös muistaa verkon vaarat. Lääk-
keiden tilaaminen suomalaisista verkkoaptee-
keista on turvallista, toisin kuin ulkomaisista 
nettiapteekeista, joissa myydään paljon vää-
rennettyjä lääkkeitä. Reseptilääkkeiden osta-
minen verkkoapteekista edellyttää aina säh-
köistä reseptiä.

Mitä huominen tuo tullessaan?
Jo lähitulevaisuudessa asiointi muuttuu ajasta 
ja paikasta riippumattomaksi. Asiakkaat voivat 
asioida apteekissa haluamallaan tavalla: pistäyty-
mällä apteekissa tai kirjautumalla oman apteek-
kinsa verkkopalveluun. Videoapteekin® avul-
la voidaan ottaa reaaliaikainen yhteys apteekin 
farmaseuttiin tai keskustella suojatusti chatissa. 
Lääkkeet voidaan toimittaa kotiin tai työpaikalle 
tai ne voi noutaa apteekin noutolokerosta.  

Apteekin asiakkaalle on edelleen tarjolla asi-
antuntevaa palvelua ja tuttu farmaseutti palve-
lee myös verkossa. Omakantaan on kehitteillä 
sähköinen lääkityskortti, jossa on ajantasainen 
tieto asiakkaan lääkkeistä. Apteekista voi myös 
tilata sähköisen muistutuksen, kun on aika ha-
kea seuraava lääke-erä tai varata itselleen lää-
ke, jota apteekilla ei normaalisti ole varastossa.

Vähän kauempana tulevaisuudessa yksilöl-
liset lääkehoidot tulevat perustumaan ihmisen 
geeniperimään ja harvinaisempia lääkkeitä tu-
lostetaan apteekin 3D-tulostimilla asiakaskoh-
taisesti. Etälääketiede ja -hoidot yleistyvät ja 
apteekkikin jalkautuu enenevässä määrin asi-
akkaidensa luo digitalisaation avulla.

Lähteet:
www.apteekki.fi 
Digitaalinen apteekki nyt ja tulevaisuudessa. Hankepäällikkö 
Iiro Salonen, Suomen Apteekkariliitto.
Huomisen Lääkkeet. Suomen Apteekkariliiton pamfletti 2019.

"Jo lähitulevaisuudessa 
asiointi muuttuu 
ajasta ja paikasta 
riippumattomaksi.

30,00 24,50



[UUTUUKSIA APTEEKIN HYLLYLLÄ] 

Hellävarainen 
vartalokuorinta

Kuorinnan avulla ihon sarveiskerroksesta 
irtoaa kuollutta ihosolukkoa, minkä seu-
rauksena muut hoitotuotteet imeytyvät 
paremmin ihoon. Avènen uutuustuot-
teessa on kahdenlaisia pehmeitä rakeita, 
jotka kuorivat ihoa mekaanisesti, mutta 
silti hellävaraisesti samalla rauhoittaen ja 
kosteuttaen ihoa. 
Avène Body Gentle Scrub 
200 ml 20,65 €

Silmien puhdistaminen kätevästi 
silmäpyyhkeellä

Bevita Eye -silmäpyyhkeet ovat pehmeitä kuitukan-
gasliinoja, joiden ainesosat kosteuttavat ja puhdis-
tavat herkkiä silmäluomia ja ripsiä. Silmäpyyhkeet 
sopivat päivittäiseen käyttöön ja erityisen hyvin sil-
mäluomien reunojen tulehdustilojen yhteydessä. 
Tuote sopii sekä aikuisille että lapsille.
Bevita Eye -silmäpyyhe
20 kpl 10,50 €

Hormoniton intiimialueen hoitogeeli 

Femisan Vital on hormoniton emätingeeli emättimen kuivuu-
den, ärsytyksen tai kutinan hoitoon. Myös yhdyntä- tai virtsaa-
miskivusta kärsivien naisten oireiden lievittämiseen ja paran-
tamiseen. Käyttö aloitetaan annostelemalla yksi annos geeliä 
päivittäin kuukauden ajan, jonka jälkeen käyttöä harvennetaan.
Femisan Vital emätingeeli 36 g  22,00 €

Elinvoimaa 
silmänympärysiholle

Vichy Minéral 89 Eyes on gee-
limäinen silmänympärysvoide, 
joka vahvistaa silmänympärysalu-
een herkkää ihoa. Iho tulee täy-
teläisemmäksi sekä näyttää heh-
kuvalta. Voide sisältää 89 % Vichy 
Thermal Spa  -lähdevettä sekä 
mm. hyaluronihappoa ja kofeii-
nia. Sopii piilolinssien käyttäjille.
Vichy Minéral 89 Eyes
15 ml 23,90 €

Tilapäisen 
ummetuksen hoito

Smartlax®-tuoteperhe täydentyy 
Smartlax®-peräruiskeella. Se on 
nopeasti vaikuttava pienoisperäruiske 
tilapäisen ummetuksen hoitoon.
Valmiste pehmentää kovan ulosteen 
ärsyttämättä suolta. Valmistetta
käytetään tilapäiseen ummetukseen, 
ja sitä voidaan käyttää myös suolen 
tyhjentämiseen ennen peräsuolen
tähystystä (rektoskopia). Tuote sopii
aikuisille ja lapsille.
Smartlax peräruiske
4 x 5 ml 6,60 €

Pureskeltava 
D-vitamiini lapsille

Pehmokonna D-vitamiini on appelsiinin 
makuinen helposti pureskeltava tabletti. 
Makeutusaineena tabletissa on maltitoli.  
Minisun Pehmokonna 10 mikrog.
D-vitamiini 60 kpl 10,60 €
Minisun Pehmokonna 10 mikrog.
D-vitamiini 120 kpl 19,20 €
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Tehokas apu syylien  
ja känsien hoitoon

WARTNER JÄÄDYTYSHOITO

KÄSI- JA JALKASYYLIEN  
POISTOON

Nopea ja tehokas 

Jäädyttää syylän syvältä

Usein vain yksi hoitokerta riittää 

Riittää jopa 12 syylän hoitoon

Aikuisille ja yli 4-vuotiaille lapsille

WARTNER-SYYLÄKYNÄ

KÄSI- JA JALKASYYLIEN 
POISTOON

Tehokas jo ensimmäisestä 
viikosta alkaen

Nopea ja helppokäyttöinen

Aikuisille ja yli 4-vuotiaille 
lapsille

WARTNER-KÄNSÄKYNÄ 

KÄNSIEN JA  
KOVETTUMIEN POISTOON

Tehokas ensimmäisestä 
viikosta alkaen

Tarkka annostelu

Aikuisille ja yli 4-vuotiaille 
lapsille

Wartner on terveydenhuollon tarvike. Lue pakkausseloste  
huolellisesti ennen käyttöä. Perrigo Suomi Oy. www.wartner.fi

WAR190328FI1

Wartner-tuotteet tarjouksessa  
kesä-heinäkuun ajan.

✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓

✓

✓
✓

46657_Perrigo_Wartner_Terveyslehtiapteekit_105x280.indd   1 02/04/2019   10.14

LÄÄKEUUTUUS!

Väsyttämätön apu allergiseen nuhaan

Fexofenadine ratiopharm -tabletti sisältää feksofenadiinihyd-
rokloridia ja se on tarkoitettu aikuisten ja vähintään 12-vuoti-
aiden lasten kausiluonteisen allergisen nuhan oireiden lievit-
tämiseen. Valmistetta ei suositella käytettäväksi raskauden tai 
imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.  
Fexofenadine ratiopharm 120 mg 10 tabl. 7,81 €
Fexofenadine ratiopharm 120 mg 30 tabl. 14,91 €
Fexofenadine ratiopharm 120 mg 100 tabl. 26,68 €

Kramppeja ja 
suonenvetoa?

Apteq Crampex on nyt saatavana 
myös appelsiini-greipin makuisena 
poretablettina. Se on ainutlaatuinen 
ja vahva yhdistelmä hyvin imeyty-
vää magnesiumsitraattia ja B-vita-
miinikompleksia (B12-B9-B6-B2-B1).  
Magnesiumsitraatti edistää lihak-
sien ja hermoston normaalia toi-
mintaa, B-vitamiinit edistävät her-
moston toimintaa. Yksi poretabletti 
päivässä riittää.
Apteq Crampex
14 poretablettia 9,20 €

Pitkään kosteuttavat 
silmätipat

Iiris-silmätipoissa on ainutlaatui-
nen patentoitu teknologia, jos-
sa kosteuttava hyaluronaatti muo-
dostaa verkkomaisen rakenteen 
silmän pinnalle. Näin tipat kos-
teuttavat, korjaavat ja voitelevat 
silmiä tehokkaasti ja pitkäkestoi-
sesti. Tippoja voi käyttää piilolins-
sien kanssa.
Iiris-silmätipat 10 ml 15,30 €
Iiris-silmätipat 20 x 0,5ml 13,10 €

23,50
(norm. 28,50)

18,90
(norm. 23,50)

16,50
(norm. 20,50)



Nimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Katuosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Täytä yhteystietosi

Edellisen
ristikon
ratkaisu

Osallistu arvontaan toimittamalla täytetty ristikko 
31.7.2019 mennessä Paimion apteekkiin.  
Muista täyttää myös omat yhteystietosi. 
Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. 

Ristikkopalkintona arvomme Balmuirin 
ylellisen Como-kylpypyyhkeen (arvo n. 37 €) 
ja Sebamed Olive Face and Body Wash 200 ml 
-pesunestepakkauksen (arvo n. 5 €). 

Palauttamalla ristikon annat suostumuksesi henkilötietojen 
säilyttämiseen arvonnan suorittamisen ajaksi ja hyväksyt 
tietosuojaselosteen mukaisen tietojen käsittelyn.  
Tietosuojaseloste on osoitteessa www.paimionapteekki.fi. 

Palauta täytetty ristikko Paimion 
apteekkiin ja voita tuotepaketti! 
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Orionin
keräilytuote
– tuotelahja
6 leimalla

Orionin
keräilytuote
– tuotelahja
6 leimalla

Orionin
keräilytuote
– tuotelahja
6 leimalla

Tarjoukset
Tarjoukset voimassa 31.7.2019 asti tai niin kauan kuin tarjoustuotteita riittää.

 12,90
0,14/kpl (norm. 14,50)

Multivita Magnesium-
sitraatti + B6 90 tabl.
Hyvin imeytyvää magnesiumsitraattia nieltävänä 
tai pureskeltavana, hedelmäisen greipin tai lime-
sitruunan makuisena tablettina.

 17,50
(norm. 19,72)

Avene Soothing Eye 
Contour Cream 10 ml
Hajusteeton ja rauhoittava silmänympärysvoide 
herkälle, jopa ärtyneelle iholle.

 17,90
(norm. 21,00)

Sebamed Face & Body Wash 
ja Olive refill 1000 ml
Edullinen täyttöpussi, josta kaksi vaihtoehtoa: 
Liquid Face & Body Wash ja Olive Face & Body Wash.

31,90
0,35/kpl (norm. 36,00)

RelaTabs 
90 tabl.
Koko perheen maitohappobakteeri, 
eri makuja.

 18,90
0,16/kpl (norm. 21,50)

Glukosamiini 
Strong 120 tabl.
Kasvipohjainen glukosamiinivalmiste, joka sopii 
myös kala- tai äyriäisallergiasta kärsiville. 

25,90
0,17/kpl (norm. 29,00)

Bethover B12 + 
foolihappo 150 tabl.
Mansikanmakuinen imeskelytabletti B12-vitamiinin ja 
foolihapon saannin turvaamiseksi ja muistin tueksi.

11,90
23,80/l (norm. 12,95)

Souvenaid 4 x 125 ml
Varhaisen Alzheimerin taudin ravitsemus- 
hoitoon tarkoitettu ravintovalmistejuoma. 
Makuina mansikka, vanilja ja kahvi.

10,90
1,09/kpl (norm. 13,20)

Nesteytys 
ratiopharm 
10 poretabl.
Poretabletti neste- ja suolatasapainon säätelyyn. 
Sitruunanmakuinen liuos sisältää glukoosia ja 
elektrolyyttejä.

17,90
0,18/kpl (norm. 20,50)

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

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

Geeli iholle
lihas- ja
nivelkivun
hoitoon.

Kipua vastaan.
Uutuus

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 pohjukais- 
suolihaavaa tai sinulla on verenvuototaipumus. Ei tule käyttää raskauden viimeisen kolmanneksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pakkauskoot 50 g ja 100 g. 

burana.fi


