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17,60
0,18/kpl (norm. 22,00)

Maitohappobakteeri + B 
ratiopharm 100 kaps.
Maitohappobakteeri- ja B-vitamiinivalmiste 
päivittäiseen käyttöön.

 11,60
0,58/kpl (norm. 14,10)

Bevita Eye 20 x 0,5 ml 
silmätipat 
Kosteuttavat, suojaavat ja 
voitelevat silmätipat kuiville silmille.

24,65
0,16/kpl (norm. 29,00)

Bethover B12 + 
foolihappo 150 tabl.
Mansikanmakuinen imeskelytabletti B12-vitamiinin 
ja foolihapon saannin turvaamiseksi ja muistin tueksi.
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Toimitusneuvosto  
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Ritva Ylänkö, Herttoniemen apteekki 
Anne Elo-Kinnunen, Myllyn Apteekki 
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Heino Pernilä
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Luin mielenkiinnolla tämän lehden juttua neuvolan tarjoamas-
ta avusta kiireiseen vauvavuoteen. Kuinka ylpeitä voimme olla 
siitä, että meillä on kaikille suomalaisvauvoille ja heidän van-
hemmilleen hieno, avoin neuvolajärjestelmä. Voisikohan mal-
lia laajentaa niin, että kaikille ikäryhmille olisi oma neuvolansa?  
Ammattilaisten apu olisi helposti saatavilla ja asiakkaiden saama 
tieto olisi juuri sitä, mitä he siinä elämäntilanteessa tarvitsevat.

Vaikka aikuisneuvoloita ei olekaan, on kuitenkin tahoja, joista 
saa tarvittavaa tietoa sairauden yllättäessä. Suomessa toimii lu-
kuisia potilasjärjestöjä, jotka tekevät valtavasti työtä välittääk-
seen tutkittua, selkeää tietoa sairauksista ja niiden hoidosta. 
Tiedon jakamisen lisäksi potilasjärjestöt järjestävät erilaisia ta-
pahtumia valtakunnallisesti ja paikallisesti.  

Potilasjärjestöjen toimintaa on tarjolla kaikille kansantautejam-
me sairastaville (mm. sydän- ja verisuonitaudit, syöpä, astma, 
diabetes, reuma ja mielenterveys). Luotettavan tahon jakama 
informaatio on internetissä vain muutaman klikkauksen pääs-
sä. Varsinkin sairastumisen alussa saattaa kaivata kokonaisval-
taista tietoa sairaudestaan. Potilasjärjestön materiaalia löytyy 
myös terveydenhuollon yksiköistä ja materiaalipaketteja voi ky-
sellä myös puhelimitse suoraan potilasjärjestöiltä. 

Tänä vuonna lääkkeiden Kela-korvauksiin ei tullut muutok-
sia. Vuoden alusta omavastuukertymä jälleen nollaantui ja yli 
18-vuotiaiden alkuomavastuu lääkkeistä säilyi ennallaan 50 eu-
rossa. Alkuomavastuu myös kerryttää kattokorvaussummaa, 
joka vuonna 2020 on 577,66 euroa.

Uusi asia kattokorvausten maksamisessa on se, että apteekeis-
sa tiedetään reaaliaikaisesti asiakkaan omavastuukertymä. Kat-
tokorvaussumman täyttyessä apteekissa voidaankin heti ottaa 
kattokorvauksen täyttyminen huomioon, eikä asiakkaan tar-
vitse enää hakea takautuvasti Kelasta maksamiaan ylimääräisiä 
kustannuksia. 

Kun kevät taas vähitellen koittaa ja olosuhteet paranevat, van-
ha sanonta ”ylös, ulos, ja lenkille” muistuu mieleen. Viime syksy-
nä julkaistujen uusien liikuntasuositusten mukaan liikunnan ei 
tarvitse olla veren maku suussa suorittamista vaan kaikenlainen 
liikuskelu on hyvä juttu. Eipä ole yhtään lääkettä, joka samal-
la tavalla auttaisi kaikkien sairauksien hoidossa. Hyödynnetään 
siis tämä lääke, joka on ilmainen kaikille.

Aurinkoisia talvipäiviä!

Potilasjärjestöt ja apteekit sairastuneiden tukena



[SISÄLLYS] 

KAMPANJAPAKKAUKSET:

200:N HINNALLA!

250 kpl

PLUS & JUNIORIPLUS & JUNIORIPLUS & JUNIORI
monivitamiini- ja kivennäisainevalmisteet

RAJOITETTU ERÄ! 
Tarjous koskee vain Multivita Plus-  

ja Multivita Juniori MIX -valmisteita.

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

APTEEKISTA.

multivita.fi
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Talvi-iho
kaipaa

seerumia
Kun iho tuntuu kaipaavan

lisäkosteutta, kannattaa ottaa
käyttöön seerumi. Kosteuttava

seerumi tehostaa myös
kasvovoiteen imeytymistä. 

Teksti: Elise Lehtonen, proviisori, Myllyn Apteekki

1. Vichy Mineral 89 50 ml
Ihoa vahvistava ja kosteuttava hoitotiiviste kaikenikäisille ja kaikille ihotyypeille.
2. Avène Radiance Serum 30 ml
Heleyttävä ja kirkastava seerumi väsyneelle iholle.
3. ACO Lift & Fill Hydrating Serum 30 ml
Syväkosteuttava anti-age -seerumi ikääntymistä vastaan.
4. La Roche-Posay Hyalu B5 serum 30 ml
Uudistava seerumi rypyille ja täyteläisyyttä kaipaavalle iholle.
5. Favora kiinteyttävä ja korjaava seerumi 30 ml
Täyteläisyyttä tuova seerumi, joka häivyttää ryppyjä.

Tuotehinnat sivulla 35.
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UUTUUS!

APTEEKISTA.

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

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

Seerumi on tehotiiviste, joka sisältää enemmän 
vaikuttavia aineita kuin päivä- tai yövoiteet. Tii-
visteen aktiiviset aineet on pilkottu pieniksi mo-
lekyyleiksi, jolloin ne pääsevät imeytymään syväl-
le ihoon. 

Jokaiselle ihotyypille on olemassa sopiva see-
ruminsa ja tuotteen avulla voidaan täsmähoitaa 
kasvojen erilaisia ongelmia. Esimerkiksi pigment-
timuutoksille, ikääntymismuutoksiin, rasvoittu-
valle, väsyneelle tai couperoottiselle iholle löytyy 
omat tuotteensa. 

Talvella kannattaa suosia tehokosteuttavia see-
rumeita etenkin, jos iho kuivuu herkästi pakka-
sen ja kuivan sisäilman vuoksi. Osa seerumeista 
on ohuempia ja vesipohjaisia, jolloin ne soveltu-
vat hyvin päiväkäyttöön. Öljypohjaiset seerumit 
toimivat parhaiten illalla käytettynä, mutta kui-
vaihoinen voi käyttää niitä myös aamuisin.

Käytä yhtä seerumia kerrallaan
Vaikka käyttäisi hoitavaa seerumia, ei kasvovoi-
detta sovi unohtaa. Varsinkin kuiva iho tarvitsee 
lisäksi kosteusvoidetta, joka antaa suojaa ulkoisia 
ärsykkeitä vastaan ja sitoo seerumin vaikuttavat 
aineet ihoon. 

Useita eri tehoseerumeita ei kuitenkaan tule 
käyttää samanaikaisesti. Myöskään vanhemmal-
le iholle tarkoitettuja tuotteita ei kannata käyttää 
liian nuorena. Etenkin herkkä iho saattaa reagoi-
da ihoa eri tavalla aktivoiviin aineisiin ja seurauk-
sena voi syntyä esimerkiksi näppylöitä.

Kuuriluontoisesti tai päivittäin
Seerumi levitetään aina puhtaalle iholle aamuin 
illoin ennen muita hoitovoiteita. Hiukan kosteil-
ta kasvoilta seerumi imeytyy entistä paremmin. 
Kasvovesi kannattaakin levittää käsin taputellen, 
jotta mahdollisimman paljon kosteutta jää iholle. 

Seerumin imeytymistä voi lisätä kuorimal-
la ihon illalla puhdistuksen jälkeen. Kuolleiden 
ihosolujen poiston jälkeen seerumin vaikuttavat 
aineet pääsevät huomattavasti paremmin imeyty-
mään syvälle ihoon. 

Seerumeita voi käyttää tuotteesta ja ihosta 
riippuen päivittäin tai kuuriluontoisesti 2–3 kuu-
kauden ajan. Vuodenajan vaihtelut kannattaa 
huomioida sopivan seerumin valinnassa. 

Myös stressi voi vaikuttaa ihon kuntoon, jol-
loin kasvoja voi hemmotella esimerkiksi heleyt-
tävällä seerumikuurilla. Kasvojen ihoa kannattaa 
tarkkailla seerumin käytön myötä, sillä vain siten 
huomaa, mitkä aineet toimivat ja sopivat omalle 
iholle parhaiten.



4/
20

19



4/
20

19

– Robottilennokit ovat nopeita. Kun nii-
hin yhdistetään lentoautomaatiojärjestel-
mä, kuten AI.Pilot-teknologiaan perustuva 
ByDrone, apteekit ja sairaalat voivat toi-
mittaa lääkkeitä hetkessä avun tarvitsijoil-
le, kommentoi Third Space Auton perusta-
ja Arshia Gratiot.

Demolento on osa yhteishanketta, jossa 
selvitettiin droonikuljetusten käyttömah-
dollisuuksia ja hyötyjä lääkkeiden toimi-
tuksessa. Hanke toteutettiin tutkimus- ja 
kehitysyhteistyönä Aalto-yliopistossa 
poikkitieteellisesti eri alojen opiskelijoiden 
kanssa. Aalto-yliopiston tutkimusryhmät 
kartoittivat muun muassa droonikuljetus-
ten palvelumuotoilua ja lainsäädäntöä.

– Esimerkiksi meidän käyttämämme 
lennokki lentää kilometrin minuutissa, ker-
too Gratiot. 

Lennokkien kantama vaihtelee kym-
menestä kilometristä jopa 110 kilometriin. 
Gratiotin mukaan tällaiset esittelytilaisuudet 
ovat tarpeen, koska niiden avulla lääketeolli-
suus ja viranomaiset voivat kannustaa logis-
tiikka-alaa muuttamaan toimintatapojaan. 

– Uskon, että parin vuoden kuluessa 
tällaiset järjestelmät otetaan käyttöön maa-
seudulla, saaristossa ja muilla vaikeapääsyi-
sillä seuduilla, joissa niille on todella tarvet-
ta, toteaa Gratiot.

Apteekkariliiton toiveena on, että droo-
nikuljetukset voisivat olla arkipäivää tule-
vaisuudessa. Liitto on kehittänyt useiden 
vuosien ajan apteekkien digitaalisia pal-
veluja. Yli 200 apteekkia on ottamassa lä-
hitulevaisuudessa käyttöön uuden verk-
kopalvelualustan, johon on integroitu 
verkkoapteekki.

– Mikäli tämä teknologia kehittyy, var-
masti suomalaiset voivat tulevaisuudessa 
saada lääkkeet kotiinkuljetettuina droonil-
la, kertoo Apteekkariliiton farmaseuttinen 
johtaja Charlotta Sandler.

Maantieteellisesti haasteellisten aluei-
den lääketoimitusten lisäksi droonilennot 
voisivat toimia hyvin esimerkiksi silloin, 
jos asiakkaan on äkillisen sairauden vuoksi 
hankala päästä apteekkiin.

Orion on mukana yhteishankkeessa ai-
noana lääkeyhtiönä. Orion haluaa yhdessä 
apteekkien kanssa mahdollistaa uudenlai-
sia ratkaisuja, joilla voidaan palvella asiak-
kaita entistä monipuolisemmin ja tarveläh-
töisemmin.

Drooneista apua lääkekuljetuksiin

Tieteiselokuvaa vai
lähitulevaisuutta?

Suomen Apteekkariliitto ja Orion toteuttivat Suomen ensimmäisen lääkekuljetuksen 
droonilla Helsingin Lauttasaaressa syyskuussa 2019. AI-startup Third Space Auton 
toteuttamalla lennolla kuljetettiin valikoima itsehoitolääkkeitä Lauttiksen apteekilta 

Lauttasaaren Senioritalolle, jossa hoitohenkilökunta vastaanotti paketin.

Lähteet: www.apteekkari.fi; www.lentoposti.fi  |  Kuva: Sami Heiskanen  |  Teksti: Marjo Rajamäki, Sodankylän apteekin apteekkari 7



Flunssa alkaa usein yleisoireilla, kuten 
kurkkukivulla, päänsäryllä, kuumeella ja 
vilunväristyksillä. Myöhemmin saattaa il-
metä nenän vuotamista ja tukkoisuutta, 
huonovointisuutta sekä yskää. Oireet ovat 
yleensä lieviä ja kestävät 1–2 viikkoa, jos-
kus pidempäänkin. Yskä saattaa kestää 
joissakin tapauksissa jopa neljä viikkoa. 

Flunssa tarttuu usein käsien kautta, jo-
ten flunssan ehkäisyssä huolellinen käsihy-
gienia on tärkeää. Kannattaa myös huolehtia 
riittävästä D-vitamiinin saannista, sillä D-vi-
tamiinilisä saattaa ehkäistä flunssaa etenkin 
jos D-vitamiinitasot ovat riittämättömät. 

Lääkäriin on syytä hakeutua, jos fluns-
san oireet pitkittyvät, pahenevat tai yleis-
kunto heikkenee selvästi, ilmenee korva-
särkyä, poskiontelosärky kestää yli viikon 

tai ilmaantuu otsan tai silmänseudun sär-
kyä. Myös jos yskä kestää yli kuusi viikkoa, 
ysköksissä on verta, tai yskä on ilmaantu-
nut ilman flunssan muita oireita, on syytä 
hakeutua lääkäriin. 

Sinkkiä flunssan ensioireisiin
Sinkkiasetaatti saattaa lyhentää flunssan 
kestoa jopa 40:llä prosentilla. Parhaan te-
hon saa, kun aloittaa sinkin käytön heti 
flunssan ensioireiden ilmaantuessa ja ottaa 
sinkkiä pakkauksen ohjeen mukaan useita 
kertoja vuorokaudessa. 

Sinkkiä voi käyttää joko imeskelytablet-
teina tai suusuihkeina, joilla saadaan ai-
kaan paikallinen vaikutus nieluun. Nieltä-
vistä tableteista ei ole apua. 

Apteekin
hyllyltä apua
flunssan
itsehoitoon

Flunssa eli tavallinen 
nuhakuume on viruksen 
aiheuttama tauti.
Flunssaa aiheuttavia 
viruksia on tunnistettu 
satoja. Koska flunssa
on viruksen aiheuttama,
ei antibioottikuurista
ole apua. Myöskään 
influenssarokote ei
suojaa tavalliselta
flunssalta.

Teksti: Janne Mikkola, apteekkari,
farmasian tohtori, Pähkinärinteen apteekki
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Myös C-vitamiinilisä saattaa lyhentää 
flunssan kestoa. Sinkkikuurin aikana mui-
den lääkkeiden käyttö kannattaa ottaa pu-
heeksi apteekissa, sillä sinkki saattaa vai-
kuttaa joidenkin lääkkeiden tehoon, jos 
niitä ottaa parin tunnin sisällä toisistaan. 
Tällaisia ovat muun muassa tyroksiini ja 
tietyt antibiootit. 

Lievitystä oireiden mukaan
Flunssaan liittyvää kuumetta ja särkyjä voi 
lievittää tulehduskipulääkkeillä tai parase-
tamolilla. Etenkin tulehduskipulääkkeet lie-
vittävät päänsäryn ja kuumeen lisäksi myös 
flunssaan liittyviä lihas- ja nivelkipuja. 

Kipulääkkeiden kohdalla on tärkeää nou-
dattaa suositeltua annosta ja varmistaa lääk-
keen sopivuus itselle ja muun oman lää-
kityksen kanssa. Tulehduskipulääkettä ja 
parasetamolia voi tarvittaessa käyttää myös 
samanaikaisesti. Kurkkukipuun löytyy ap-
teekista muun muassa tulehdusta lievittäviä, 
puuduttavia ja nielua desinfioivia valmisteita.  

Tukkoiseen nenään saa lievitystä avaa-
vista nenäsumutteista. Näissä on tärkeää 
huomioida, että ne on tarkoitettu vain ti-
lapäiseen käyttöön. Lapsilla sumutteiden 
käyttöaika on korkeintaan viisi päivää ja ai-
kuisilla noin viikko. Pidempiaikainen käyt-
tö on haitallista nenän limakalvoille ja voi 
pahentaa tukkoisuutta. 

Nuhaa voi lievittää myös nenän suola-
vesihuuhtelulla, esimerkiksi nenähuuhte-
lukannulla tai suolavesisuihkeilla. Niitä voi 
käyttää tarvittaessa pidempiaikaisestikin.

Yskänlääkkeiden 
teho vaatimaton
Itsehoitoyskänlääkkeiden teho flunssaan 
liittyvän yskän hoidossa on vaatimaton. 
Yskänlääkkeillä on kuitenkin haittavai-
kutuksia ja niillä voi olla yhteisvaikutuk-
sia muiden lääkkeiden kanssa, joten niitä 
ei suositella rutiininomaiseen käyttöön ys-
kän hoidossa. 

Etenkin lapsilla mahdolliset haittavai-
kutukset ylittävät herkästi yskänlääkkees-
tä saadun mahdollisen hyödyn. Kodeiini-
pitoiset yskänlääkkeet on alle 12-vuotiailla 
lapsilla täysin kiellettyjä haittavaikutusris-
kin takia. Lapset saattavat saada yskään 
avun hunajasta, näitä valmisteita löytyy ap-
teekista yli 1-vuotiaille.

Apteekin ammattilaisilta varmistat oi-
keat tuotteet ja niiden sopivuuden itsellesi.

Huomioi 
nämä asiat 
flunssan 
hoidossa
- Flunssan oireisiin tarkoitetut tabletit
 ja kuumat juomat sisältävät usein 
 tulehduskipulääkettä tai parasetamolia. 
 Varmista, että et ota samanaikaisesti 
 vastaavaa valmistetta esimerkiksi 
 lääkärin määräämänä reseptilääkkeenä.
- Tulehduskipulääkkeet eivät sovi kaikille 
 ja niillä on haitallisia yhteisvaikutuksia 
 useiden muiden lääkkeiden kanssa. 
- Nenän tukkoisuutta lievittäviä 
 valmisteita saa käyttää korkeintaan
 noin viikon ajan yhtäjaksoisesti, lapsilla
 5 vuorokautta. 
- Asetyylisalisyylihappoa ei suositella 
 kipu- ja kuumelääkkeeksi lapsille ja
 nuorille.
- Alle 12-vuotiaille ei saa antaa lainkaan 
 kodeiinipitoisia yskänlääkkeitä. 
- Varmista aina apteekista lääkkeen
 sopivuus itselle ja oman muun 
 lääkityksen kanssa.

Lähde: Itselääkitys Käypä hoito -suositus
Täydellinen lähdeluettelo saatavilla
Pähkinärinteen apteekista.

"Pidempiaikainen 
nenäsumutteiden

käyttö on haitallista 
nenän limakalvoille 

ja voi pahentaa 
tukkoisuutta.
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Se nopeavaikutteinen särkylääke.

Myös migreeniin.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 painavil-
le, vähintään 6-vuotiaille lapsille. Neuvottele lääkärin kanssa, jos 
sairastat maha- tai pohjukaissuolihaavaa tai olet raskaana. Vain 
lyhytaikaiseen käyttöön. Pakkauskoot 10 ja 30 tabl. Tutustu huo-
lella pakkausselosteeseen. Perustuu 22.1.2018 päivättyyn val-
misteyhteenvetoon. Lisätiedot: www.laakeohje.fi , infofi nland@
tevapharm.com. FI/POTC/19/0012/8/19

Apteekistasi.
Markkinoija: Teva Finland Oy.

Lähde: Suomen Latu

Suomessa tehdyn tutkimuksen mukaan 
säännöllinen kylmäkaraisu parantaa ve-
renkiertoa, voimistaa elimistön puolus-
tusjärjestelmää sekä parantaa siten vas-
tustuskykyä. Avantouimareiden mielestä 
avannossa käynnin jälkeen myös yöuni pa-
ranee, stressi vähenee, kolotukset häviävät 
ja vireystaso pysyy korkealla. 

Talviuimarin virkistyminen johtuu kyl-
män veden antamasta hormoniruiskeesta. 
Nopea kylmäaltistus lisää kortisolin ja en-
dorfiinin eritystä. Kudosten jäähtyminen ja 
kortisoli yhdessä estävät kiputuntemusta ja 
endorfiinit puolestaan saavat aikaan mieli-
hyvän tuntemuksen.

Koska avantouinti parantaa verenkier-
toa ja kudosten aineenvaihduntaa, se hi-
dastaa solujen vanhenemista ja säilyttää 
esimerkiksi ihon kimmoisuutta. Säännölli-
sesti uivien verenpaine myös laskee. Myön-
teiset vaikutukset kuitenkin häviävät, jos 
säännöllinen avantouinti lopetetaan.

Avantouinti sopii lähes kaikille, mutta 
sydän- ja verisuonisairauksia sekä vaikeaa 
astmaa sairastavien tulee neuvotella lääkä-
rin kanssa harrastuksen aloittamiseen liit-
tyvistä riskeistä. Saunan ja avannon väli-
nen lämpöero aiheuttaa sydämelle kovan 
rasituksen ja verenpaineen vaihtelu saat-
taa aiheuttaa huimauksen tunnetta, josta ei 
kuitenkaan terveelle ihmiselle ole haittaa. 

Avanto- ja kylmäuinti-
harrastus on nyt kovassa 
nosteessa, eikä ihme, sillä 
avantouinnilla on tutkitusti 
useita terveyshyötyjä. 

OHJEITA AVANTOON:

• Avantouimarin varusteisiin kuuluvat 
 uima-asu, pyyhe, jalkineet (esim. villa- 
 sukat tai neopreenitossut), päähine 
 sekä käsineet (esim. neopreenihanskat).
• Lihaksistoa kannattaa lämmitellä ennen 
 avantoon menoa joko saunassa tai liikun-
 nalla, kuten kävely- tai hiihtolenkillä. 
• Ruumiin lämpötilan täytyy antaa aina
 tasaantua saunan ja avannon välillä.
 Saunasta ei tule kiirehtiä avantoon
 tai toisinpäin. 
• Aloittelijan kannattaa viipyä avannossa
 aluksi vain muutamia sekunteja.
 Päätä ei kastella. Keho sopeutuu kylmään
 vähitellen. Kehon karaistuessa avannossa
 voi olla pidempään. 
• Ensimmäistä kertaa avannossa tulee pyrkiä 
 rentoutumaan hengittämällä rauhallisesti 
 muutaman kerran. Ensimmäisillä
 kerroilla kylmä vesi voi aiheuttaa
 hengen salpautumista. Se on kuitenkin
 normaalia ja vaaratonta.
• Saunomisen ja avannon jälkeen
 kannattaa pukeutua lämpimästi
 vilustumisen välttämiseksi.
• Kuumeisena tai alkoholin vaikutuksen
 alaisena ei avantoon saa mennä.

 Pulahda
avantoon

10



AAAARRRGH
Se nopeavaikutteinen särkylääke.

Myös migreeniin.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 painavil-
le, vähintään 6-vuotiaille lapsille. Neuvottele lääkärin kanssa, jos 
sairastat maha- tai pohjukaissuolihaavaa tai olet raskaana. Vain 
lyhytaikaiseen käyttöön. Pakkauskoot 10 ja 30 tabl. Tutustu huo-
lella pakkausselosteeseen. Perustuu 22.1.2018 päivättyyn val-
misteyhteenvetoon. Lisätiedot: www.laakeohje.fi , infofi nland@
tevapharm.com. FI/POTC/19/0012/8/19

Apteekistasi.
Markkinoija: Teva Finland Oy.



Probioottinen perusvoide

Probicare
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Sopii sekä  
kasvoille että  

vartalolle.

Herkästi reagoivan 
ihon puolustaja

Iho altistuu jatkuvasti erilaisille ärsykkeille
• UV-säteilylle
• saasteille
• kosmetiikalle

Myös stressi, pesu vääränlaisilla tuotteilla, tietyt 
ruoka-aineet ja allergiat voivat ärsyttää ihoa. 

Ärsykkeiden seurauksena ihon mikrobitasapaino 
saattaa muuttua ja patogeeniset bakteerit eli 
taudinaiheuttajat lisääntyä iholla.

Orionin uutuusvoide Probicare vahvistaa, 
rauhoittaa ja uudistaa ihoa. 

Täyteläinen, hajusteeton Probicare sisältää
• Lactococcus lactis -solu-uutetta, joka uudistaa 

ihoa ja parantaa ihon luonnollista vastustuskykyä 
• glyserolia, joka ylläpitää ihon kosteustasapainoa 
• karitevoita, joka pehmentää ja hoitaa ihoa.

Tuote on vegaaninen. Kehitetty ja valmistettu Suomessa.
Lue lisää: perusvoide.fi

APTEEKISTA.

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



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

[AJANKOHTAISTA] 

Miksi apteekki
ehdottaa lääkkeen
vaihtamista toiseen?
Lääkevaihto eli geneerinen substituutio 
otettiin käyttöön vuonna 2003 lääkekustan-
nusten kasvun hillitsemiseksi. Lääkevaih-
dossa apteekki vaihtaa lääkärin tai hammas-
lääkärin määräämän lääkkeen halvimpaan 
tai lähes halvimpaan saatavilla olevaan vaih-
tokelpoiseen lääkkeeseen, niin sanottuun 
rinnakkaisvalmisteeseen. Lääkettä ei saa 
vaihtaa toiseen, jos asiakas kieltää vaihdon 
tai lääkäri on kieltänyt vaihdon.

Rinnakkaisvalmisteissa
sama vaikuttava lääkeaine
Kun alkuperäisen lääkkeen patenttisuoja on 
päättynyt, saavat muutkin kuin alkuperäis-
lääkkeen valmistaja tuoda myyntiin oman 
rinnakkaisvalmisteensa. Rinnakkaisvalmis-
teiden tulee täyttää samat laatuvaatimukset 
kuin alkuperäisvalmisteenkin. Rinnakkais-
valmisteessa on sama vaikuttava lääkeaine 
ja sitä on sama määrä kuin alkuperäisval-
misteessa. Lääkkeiden apuaineissa saattaa 
olla eroja, joten rinnakkaisvalmiste voi olla 

ulkonäöltään, väriltään tai muodoltaan eri-
lainen kuin alkuperäisvalmiste. 

Myös rinnakkaisvalmisteen teho on 
sama kuin alkuperäisvalmisteen, joten rin-
nakkaisvalmistetta voi käyttää turvallisin 
mielin alkuperäisvalmisteen sijaan. 

Hintakilpailua
rinnakkaisvalmisteiden välillä
Kun alkuperäisvalmisteelle tulee rinnak-
kaisvalmiste, laskee hintakilpailu lääkkei-
den hintoja. Lisäksi apteekkien tekemät 
lääkevaihdot nopeuttavat hintakilpailua. 
Lääkkeiden hinnat saattavat laskea nopeas-
ti jopa 90 prosenttia. 

Apteekkien tekemät lääkevaihdot ovat 
tähän mennessä tuoneet jo yli miljardin 
euron säästöt, joista hyötyvät sekä asiak-
kaat että yhteiskunta.

Lääkevaihto käytännössä
Apteekissa kerrotaan asiakkaalle, jos lääk-
keestä on saatavilla edullisempi rinnak-

kaisvalmiste. Hintaero alkuperäisvalmis-
teen ja rinnakkaisvalmisteen välillä voi 
olla jopa satoja euroja. Hintaerot rinnak-
kaisvalmisteiden välillä ovat puolestaan 
yleensä pieniä, lähtöhinnassa ero on yleen-
sä korkeintaan 50 senttiä. 

Samasta lääkkeestä voi olla markkinoilla 
jopa kymmenen rinnakkaisvalmistetta, ei-
vätkä apteekit pysty pitämään näitä kaikkia 
samanaikaisesti varastossaan. Lääkkeiden 
hinnat voivat vaihtua kahden viikon välein, 
mutta apteekeissa kuitenkin varmistetaan, 
että edullisia valmisteita on saatavilla. 

Lääkevaihto avuksi lääkkeiden
saatavuushäiriöissä
Lääkevaihto helpottaa myös saatavuutta 
lääkkeiden toimituskatkoksissa. Jos jokin 
lääke loppuu Suomesta kokonaan, aptee-
kit selvittävät onko lääkkeellä mahdolli-
sesti saatavilla olevaa rinnakkaisvalmistet-
ta. Tällöin korvaava lääke löytyy yleensä 
suoraan apteekin hyllyltä. 
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Ärsykkeiden seurauksena ihon mikrobitasapaino 
saattaa muuttua ja patogeeniset bakteerit eli 
taudinaiheuttajat lisääntyä iholla.

Orionin uutuusvoide Probicare vahvistaa, 
rauhoittaa ja uudistaa ihoa. 

Täyteläinen, hajusteeton Probicare sisältää
• Lactococcus lactis -solu-uutetta, joka uudistaa 

ihoa ja parantaa ihon luonnollista vastustuskykyä 
• glyserolia, joka ylläpitää ihon kosteustasapainoa 
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APTEEKISTA.

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

"Rinnakkaisvalmisteen 
teho on sama kuin 

alkuperäisvalmisteen.
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Matolääkkeitä on saatavilla useisiin eri sisä-
loisiin. Oikean lääkkeen valinta riippuu sii-
tä, milloin ja millä on viimeksi madotettu ja 
mikä on riski saada tartunta. Oikean mato-
lääkkeen valintaan saa parhaiten apua aptee-
kin farmaseutilta, mutta tässä muutamia tär-
keitä asioita lemmikin omistajalle. 

Madotustiheys perustuu 
riskiarvioon
Suositeltava madotustiheys ja oikean ma-
tolääkkeen valinta riippuu lemmikin elin-
tavoista. Jos koira esimerkiksi ulkoilee pel-
kästään kotipihassa narussa, sen riski saada 
sisäloistartunta on aivan erilainen kuin jos se 
käy koirapuistoissa tai aktiivisesti esimerkik-
si näyttelyissä tai metsällä. Myös raakaravin-
to voi olla tartunnan lähde. 

Yleisohje koirien madotukselle on kaksi 
kertaa vuodessa ja aina, kun on syytä epäil-
lä sisäloistartuntaa oireiden perusteella. Ma-

dotukset on syytä ajoittaa tällöin kevääseen 
ja maan jäätymisaikaan syksyyn. Metsästävät 
koirat tulee madottaa vähintään neljä kertaa 
vuodessa. 

Kotona sisällä oleva kissa pärjää yhdellä 
madotuksella, kun taas ulkoileva, mahdol-
lisesti saalistava kissa tulee madottaa vähin-
tään neljä kertaa vuodessa, jopa useammin. 
Madotus pitää siis harkita aina tarpeen mu-
kaan tapauskohtaisesti.

Näytepohjainen madotus
Suurin osa kotikoirista ja -kissoista on ma-
dottomia, kun ulkoilun hygieniasta pide-
tään huolta eli jätökset kerätään heti pois. 
Nykyään suositellaan myös matonäytteen 
ottamista ja tarveperusteista madottamis-
ta. Omistaja ottaa eläimestään ulostenäyt-
teen, joka lähetetään laboratorioon tutkit-
tavaksi. Näytteestä lasketaan matojen ja 
niiden munien määrä. 

Suositus näyteperusteisesta madotuksesta 
pohjautuu siihen, että sillä halutaan pienen-
tää matojen resistenssin eli vastustuskyvyn 
kehittymistä matolääkkeelle. On kuitenkin 
hyvä muistaa, että näytteenottohetkellä lois-
kierron vaihe voi olla sellainen, ettei munia 
ole lainkaan. Tällöin tulos on väärä. Mikäli 
näytteitä ei halua ottaa, on eläimet madotet-
tava säännöllisesti. 

Madota aina ennen 
rokotusta ja astutusta
Siitoseläimet on syytä madottaa ennen astu-
tusta ja tiineyden aikana sekä yhdessä pen-
tumadotuksen kanssa. Näin vältetään pen-
tujen tartuntoja kohdussa ja synnytyksessä, 
sillä pennuilla ei vielä ole vastustuskykyä. 
Hyvän rokotevasteen saamiseksi ohjeistus 
on, että eläimet pitäisi madottaa myös aina 
noin viikkoa ennen rokotusta. 

Madotusviidakosta selviät helpoiten, kun 
käännyt apteekkisi puoleen!

Yksi lemmikin terveydestä huolehtimisen kulmakivistä on sisäloisten häätö 
eli madotus. Ilman reseptiä apteekista on saatavilla valmisteita koirille ja 

kissoille. Muut eläinlajit hoidetaan eläinlääkärin ohjeiden mukaisesti, sillä niiden 
madotukseen käytettävät valmisteet ovat reseptilääkkeitä. 

Teksti: Tanja Kortelainen,
johtava proviisori,

Nummelan apteekki

Muistathan lemmikin 
madotuksen?
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Ahdistuneisuus sekä 
riittämättömyyden ja 
epäonnistumisen tunteet 
leimaavat yhä useammin 
tuoreiden vanhempien 
ensimmäistä vauvavuotta. 
Syynä tähän ovat 
lisääntynyt tieto hyvästä 
vanhemmuudesta sekä 
ympäristöstä kumpuavat 
paineet. Neuvolassa 
pyritäänkin nykyään 
korostamaan riittävän 
hyvää vanhemmuutta.

"Jos paineita tulee 
perheen ulkopuolelta

muutenkin liikaa, 
neuvolan tehtävä ei ole

enää lisätä niitä.
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Ulkopuolisten ihmisten aiheuttamat suori-
tuspaineet ovat merkittävin vanhempien uu-
pumista lisäävä tekijä. Näin todettiin viime 
lokakuussa julkaistussa Jyväskylän yliopiston 
tutkimuksessa, kun aihetta tutkittiin Suo-
messa ensimmäistä kertaa. 

– Nykyaikana vanhemmuus on todel-
la intensiivistä vanhemmuutta. Lapset ovat 
vuosi vuodelta tarkemmin harkittuja ja omil-
le lapsille halutaan tarjota vain parasta, ker-
too lastenneuvolan terveydenhoitaja ja käti-
lö Susanna Tamminen.

Erityisesti äitien täydellisyyden tavoitte-
lu voi alkaa jo odotusaikana. Tietoa ja odo-
tuksia hyvästä vanhemmuudesta tulee mo-
nesta eri suunnasta: sosiaalisesta mediasta, 
neuvolasta, kavereilta ja omilta vanhemmil-
ta. Usein tiedot ovat keskenään jopa ristirii-
taisia.

– Vanhemmat alkavat saamansa tiedon 
pohjalta luoda itselleen vaatimuksia ja ko-
kevat riittämättömyyden tunteita, jos eivät 
täytäkään näitä itse itselleen asettamia vaati-
muksia. Jos esimerkiksi täysimetys ei onnis-
tukaan, koetaan herkästi koko imetys epäon-
nistuneeksi. Hiukan vastaavia voimakkaita 
tunteita voivat aiheuttaa esimerkiksi kanto-
liinailu, sormiruokailu tai kaupan valmisso-
seiden ostaminen, Tamminen kuvailee.

Perspektiiviä saadaan  
neuvolasta 
Monet vaatimuksista peilaavat nimenomaan 
äitiin, mutta myös isille asetetut vaatimukset 
ovat nousseet. 

Tamminen on huomannut, että perheet 
ovat muuttuneet jopa hieman sokeiksi sille, 

että riittävän hyvään vanhemmuuteen riittäi-
si vähempikin vaatimustaso.  

– Ajatellaan, että perhe-elämän täytyisi 
olla jatkuvaa onnellisuutta. Ja jos ei ole on-
nellinen juuri nyt, kaikki on pilalla. 

Neuvolan yksi tehtävä onkin nykyään riit-
tävän vanhemmuuden korostaminen. 

– Useimmille perheille tämä tarkoittaa 
vaatimustason madaltamista. Neuvola on 
hyvä auktoriteetti sanomaan, että nyt ei tar-
vitse jaksaa enempää, olet ollut jo riittävän 
hyvä. Jos paineita tulee perheen ulkopuolel-
ta muutenkin liikaa, neuvolan tehtävä ei ole 
enää lisätä niitä. Neuvola voi sen sijaan tarjo-
ta asioihin perspektiiviä: kaikessa ei voi eikä 
tarvitse pyrkiä täydellisyyteen, riittävän hyvä 
riittää, Tamminen korostaa.

Vauva-arki voi yllättää
Kaikki vanhemmat eivät ole alttiita ulkopuo-
lelta tuleville vaatimuksille, mutta vauva-ar-
ki voi silti uuvuttaa.

–  Nuorilla aikuisilla on koko ajan vähem-
män kokemuksia vauvoista ja tietämystä lap-
siperheiden arjesta. Samalla tukiverkot ovat 
supistuneet. Moni tietää kyllä teoriatasolla, 
mitä vauvan tulo tuo tullessaan, mutta so-
peutuminen voi ottaa aikansa. Uudet van-
hemmat voivat yllättyä, että vauva on niin 
absoluuttisen riippuvainen vanhemmasta. 
Varsinkin itkuisen vauvan kanssa kuka ta-
hansa voi uupua, jos tilanteeseen ei saa mis-
tään apua tai tukea, Tamminen sanoo.

Tammisen mukaan olisikin tärkeää, että 
kunnissa neuvolat tarjoaisivat ensimmäistä 
lastaan odottaville perhevalmennusta, jossa 
toimii vertaistuellinen ajatus. 

Suorituspaineet
voivat pilata 

vauvavuoden
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– Ideaalitilanne on moniammatillisesti toteutet-
tava perhevalmennus pienryhmässä, joka pysyy sa-
mana sekä raskaus- että vauva-aikana. Tätä todella 
kaivataan, sillä vanhempien tukiverkot pienenevät 
koko ajan. Perhevalmennusryhmässä perheet saa-
vat tietoa vauva-arjesta jo raskausaikana sekä pää-
sevät synnytyksen jälkeen jakamaan vauva-arjen 
kokemuksia muiden samassa tilanteessa olevien 
kanssa. Perhevalmennuksen suhteen kunnissa on 
todella suuria alueellisia eroja, Tamminen tietää.

Kunnissa tarjotaan 
lisäapua vaihtelevasti
Neuvolan terveydenhoitajille on vuosien saatossa 
siirtynyt yhä enemmän tehtäviä. Esimerkiksi isyy-
dentunnistukset ja jälkitarkastukset tehdään ny-
kyään monesti neuvolaterveydenhoitajan toimesta.

– Tämä on erittäin hyvä asia, mutta samalla uu-
det tehtävät ovat vieneet aikaa pois vapaasta kes-
kustelusta vanhempien kanssa, minkä tulisi olla 
aina olennainen osa vastaanottokäyntiä. Vanhem-
pien inhimillinen hätä pitäisi pystyä huomaamaan 
ajoissa. Ei myöskään riitä, että ongelmat havaitaan, 
vaan niihin pitäisi olla resursseja puuttua. Uupu-
neille vanhemmille tarjottava konkreettinen lisätu-
ki vaihtelee kunnittain rajustikin, Tamminen har-
mittelee.

Tamminen on kuitenkin huojentunut siitä, että 
nykyään vanhemmat myös uskaltavat helpommin 
myöntää olevansa uupuneita. Hän myös muistut-
taa, että perheiden tarpeet pitää tunnistaa ja koh-
data myös mahdollisissa seuraavissa raskauksissa.

– Vauvan tulo perheeseen on aina herkkä vai-
he ihmisen elämässä. Neuvolassa käynnin ei tulisi 
koskaan olla pelkkää punnitsemista ja mittaamis-
ta. Perheet ovat tyytyväisiä, kun he tulevat kuulluk-
si, oli kyseessä sitten ensimmäinen tai viides lapsi.

Pienempiä ja yleisimpiä vauvan vaivoja voi hoitaa kotikonstein 
apteekista löytyvillä tuotteilla.

Vaippa-alueen iho on koko ajan alttiina hankaukselle ja kosteu-
delle. Säännöllisen pesun lisäksi hoitorutiineihin tulisi kuulua ai-
nakin talkki tai vaippaihottumaan tarkoitettu tuote. 

Erilaiset vatsavaivat ovat yleisiä vauvoilla, koska suolisto on 
vasta kehittymässä. Ilmavaivojen helpotukseen voi kokeilla sime-
tikoni- tai dimetikonitippoja, jotka pienentävät ilmakuplien kokoa 
vatsassa. Lisäksi vauvahieronta tai maitohappobakteerivalmis-
teet voivat auttaa. Osaan maitohappobakteeritipoista on lisätty 
D-vitamiinia, jota tulisikin antaa lapsille ympäri vuoden.

Nenän tukkoisuuden hoitoon kannattaa hankkia keittosuola-
tipat tai merivesisuihke. Ne poistavat ylimääräisen liman nenäs-
tä ja kosteuttavat samalla limakalvoja. Erittäin limaisen nenän saa 
puhdistettua niistäjän avulla.

Vauvan pieni pulauttelu on aivan normaalia, mutta jos se on 
runsasta eikä mikään tunnu pysyvän lapsen sisällä, tulee hakeu-
tua lääkäriin. Myös ripulin yllättäessä tulee hakeutua hoitoon 
herkästi. Pieni lapsi kuivuu aikuista nopeammin ripulin tai oksen-
telun takia.

 Imeväisikäisen vauvan yskä ja alle kolmen kuukauden ikäisen 
kuume tulee aina tutkia lääkärin vastaanotolla. Lääkäriin arvioon 
tulee hakeutua muutenkin, jos vauvan yleiskunto laskee eikä leik-
kimiseen, syömiseen tai juomiseen riitä energiaa.

Vauvaperheen
kotiapteekki

Teksti: Elise Lehtonen, proviisori, Myllyn Apteekki

1. Apteekki Imuniistin
Laite nenäeritteen poistamiseen
turvallisesti, hellävaraisesti ja 
tehokkaasti.

2. Physiomer Baby Mist 115 ml 
Merivesipohjainen suihke vauvan ja 
pienen lapsen nenän puhdistukseen.

3. Fiilus Napero Drops +D3 7 ml
Neutraalinmakuinen tippa, jossa on 
sekä D-vitamiinia että hyvin tutkittuja 
maitohappobakteereja.

4. Minicare Diaper
Rash Spray 50 ml
Suihke vaippa-
ihottuman 
ennaltaehkäisyyn
ja hoitoon.

  2

 4 1

  3

Tuotehinnat sivulla 35.

Lastenneuvolan terveydenhoitaja ja kätilö Susanna Tamminen 
toivoo, että kaikissa kunnissa tarjottaisiin moniammatillista 
perhevalmennusta pienryhmissä.
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– Ulkona liikkuminen on tärkeä osa meidän 
jokaisen arkea. Jotta pääsemme tapaamaan 
ystäviä, ruokaostoksille, pankkiin, postiin 
tai konsertteihin, meidän tulee poistua ko-
toa. Myös monet harrastukset vaativat ul-
kona liikkumista, kertaa gerontologian toh-
torikoulutettava Sini Siltanen Jyväskylän 
yliopistosta. 

Ulkona liikkuminen voi 
vaikeutua ikääntyessä
Tyypillisesti iän myötä lihasvoima, -kestävyys
ja tasapaino heikkenevät. Muutoksia havai-
taan jo 65 ikävuoden jälkeen, mutta erityises-
ti 80 ikävuoden paikkeilla toimintakyky alkaa 
heiketä merkittävästi. 

Mäkinen maasto kodin ympärillä saat-
taa aiheuttaa vaikeuksia ja raskas ulko-ovi 
tai jyrkät rappuset voivat tehdä kotoa yksin 
poistumisen jopa mahdottomaksi.

– Onkin tärkeää, että jokainen meis-
tä pyrkii ylläpitämään toimintakykyään iän 
myötä, Siltanen toteaa.

Huolehdi riittävästä 
liikunnan määrästä

Parhaiten toimintakykyä ylläpitää liikun-
ta. Suositusten mukaan reipasta liikuntaa 
tulisi harjoittaa viikoittain vähintään kaksi 
ja puoli tuntia. Määrä kannattaa jakaa use-
ammalle päivälle. Jo kymmenenkin mi-
nuutin liikuntatuokiot kerryttävät aktiivi-
suutta.

– Jos liikunta ei ole aiemmin ollut osa 
arkea, kannattaa aloittaa kevyesti ja omaa 
kehoa kuulostellen. Jos taas on tottunut 
liikkumaan paljon, voi pyrkiä esimerkiksi 
kävelemään 10 000 askelta joka päivä, Sil-
tanen kehottaa.

Pääasiassa liikunta on mahdollista, tur-
vallista ja hyödyllistä kaikille – sen aloitta-
minen ei siis ole myöhäistä koskaan. Ikäih-
misille on tärkeää ylläpitää kestävyys- ja 
lihaskuntoa. Kävely, hiihto ja uinti edistä-
vät kestävyyttä, kun taas lihaskuntoa voi 
harjoittaa esimerkiksi painoja nostelemal-
la tai kehonpainoharjoituksilla.

Ulkona liikkuminen on keskeistä ikääntyvän 
ihmisen hyvinvoinnille. Kotoa on poistuttava, jotta 
toimintakykyisyys ja arjen mielekkyys säilyvät.

Aktiivinen
vanhuus 
– ylös, ulos
ja lenkille!

Sini Siltanen on terveystieteiden maisteri (TtM) ja tohtorikoulutettava Gerontologian 
tutkimuskeskuksessa Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa Jyväskylän yliopistossa. 

Hän viimeistelee väitöskirjaa ikääntyvien ihmisten ulkona liikkumisesta ja psykologi-
sista voimavaroista. GEREC (www.gerec.fi) on Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen 

vanhenemisen ja ikääntyvän yhteiskunnan tutkimuksen yhteenliittymä. 
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Luusto ja lihakset tuottavat liikettä, suojaavat elämälle 

tärkeitä elimiä ja rakentavat koko olemuksesi perustan. 

Luusto ja lihakset uusiutuvat läpi elämän ja tarvitsevat 

toimintansa tueksi kivennäis- ja hivenaineita. Tarve 

vaihtelee yksilöllisesti.  

 
Uusi kalsiumravintolisä lääkeyhtiö Takedalta: tarkoin 

harkittu yhdistelmä kalsiumia, muita kivennäisaineita 

ja vitamiineja hyvinvoinnin tueksi.

by Calcichew®

VAIN APTEEKISTA

UUTUUS!

 FI/CAL/0819/0006 

-15 %
Tarjous  

voimassa 
31.3.2020  

asti.

43664_Takeda_Calcifit_Terveyslehti_105x280.indd   1 22/11/2019   9.16

Erityisen tärkeää ikääntyessä on 
tasapainoharjoittelu, sillä se lisää liik-
kumisvarmuutta ja auttaa ehkäise-
mään kaatumisia. Lajit kuten tans-
si ja suunnistus taas kohottavat paitsi 
kuntoa, myös harjoittavat aivojen tie-
tojenkäsittelytoimintoja.

– Liikunnallisen elämäntavan 
omaksumisen kannalta on tärkeää 
löytää sellaiset lajit, jotka ovat itsel-
le mielekkäitä ja turvallisia, Siltanen 
muistuttaa.

Pysy sisukkaana
Tavoitteet ohjaavat arkeamme ja va-
lintojamme ja kertovat, mitä haluam-
me saavuttaa, ylläpitää tai välttää. 
Ikääntyessä tavoitteet liittyvät usein 
terveyden, toimintakyvyn tai sosiaa-
listen suhteiden ylläpitoon. Toisaal-
ta ne voivat liittyä myös uuden kielen 
tai tietokoneen käytön opetteluun tai 
vaikkapa 100-vuotiaaksi elämiseen.

– Tutkimuksissa on osoitettu, että 
tavoitteita asettavat ja niihin aktii-
visesti pyrkivät ikäihmiset liikkuvat 
laajemmassa elinpiirissä. He kokevat 
mahdollisuutensa liikkumiseen pa-
remmiksi kuin he, joilla ei juuri ole ta-
voitteita elämässään, Siltanen kertoo.

Sisukkuudesta on hyötyä erityises-
ti silloin, kun fyysinen toimintakyky 
heikkenee ja kaikki arkeen aiemmin 
kuuluneet aktiviteetit eivät enää ole 
mahdollisia. Harrastuksista luopu-
misen sijaan voi miettiä muita keino-
ja aktiivisuuden ylläpitoon.

– Jos aktiviteetti vaatii liikkumista 
paikasta toiseen, voi kokeilla kävely-
vauhdin hidastamista, kesken matkan 
lepäämistä tai vaikkapa apuvälineen 
käyttöä. Vanhojen aktiviteettien tilalle 
voi myös keksiä uusia. Ehkä sellaisia, 
jotka ovat lähempänä kotia tai joihin 
saa seuralaisen mukaan, jotta matka 
taittuu helpommin. Tärkeintä on, et-
tei luovuta helpolla, Siltanen vinkkaa.
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Teksti: Elise Lehtonen, proviisori, Myllyn Apteekki

Suomalaisista 25–30 prosentilla 
on jossakin elämän vaiheessa 
atooppisen ihottuman oireita. 
Atoopikon iho vaatii erityistä 
huolenpitoa etenkin talvipakkasilla 
ja lämmityskaudella.

Atooppinen
iho vaatii
hellää
hoitoa
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Alttius atooppiselle ihottumalle kestää läpi 
elämän, mutta lievimmillään atopia voi il-
metä vain ihon kuivuutena talvisin. Atoop-
pinen iho reagoi normaalia herkemmin 
muun muassa hikoiluun, kuivaan talvi-il-
maan, pesuaineisiin ja stressiin. 

Yleensä atooppinen ihottuma alkaa oi-
reilla jo ennen kouluikää, mutta suurim-
malla osalla oireet helpottuvat iän myötä.  

Atoopikon ihon läpäisyeste ei toimi 
normaalisti, joten erilaiset ärsykkeet pää-
sevät helpommin sen läpi. Sitten ärsykkeet 
kohtaavat kehon puolustusjärjestelmän so-
luja aktivoiden ne, jolloin tulehdusreaktio 
käynnistyy. Tulehdusreaktion takia muo-
dostuu ihottumaoireita ja ihon läpäisyeste 
heikkenee entisestään. 

Atooppiselta iholta myös haihtuu 
enemmän vettä ja siksi se kuivuu herkästi. 
Atooppisen ihottuman oireet ilmenevät 
aaltoilevasti ja myös ihottuma-alueiden 
esiintymispaikat voivat vaihtua. Käytän-
nössä millä ihoalueella tahansa voi esiin-
tyä ihottumaa.

Iho-oireet voivat häiritä unta
Atooppinen ihottuma kutisee voimak-
kaasti, kuivuu sekä hilseilee. Kutinan ja 
raapimisen takia iho myös punoittaa ja voi 
rikkoutua. Kutina häiritsee päivittäistä elä-
mää ja usein myös yöunta.

Ihottuma voi joko ohentaa tai toisaalta 
paksuntaa ihoa jatkuvan hankauksen ja raa-
pimisen takia. Rikkoutuneella iholla taudin-
aiheuttajat pääsevät lisääntymään herkästi, 
mikä saattaa johtaa jopa bakteeri-infektioon.

Myös hikoilu ärsyttää tulehtunutta ja 
herkistynyttä ihoa. Ihon pesuun tarkoite-
tut saippuat ja pesuaineet kannattaa valita 
tarkasti, sillä ne voivat ärsyttää hyväkun-
toistakin ihoa. Iho-oireet voivat pahentua, 
jos iholle jää pitkäksi aikaa kosteutta pesun 
tai liikunnan jälkeen. 

Myös stressi saattaa johtaa puolustus-
järjestelmän aktivoitumisen myötä ihot-

tuman pahenemiseen. Stressaavat tilan-
teet voivat pahentaa kutinan tuntemusta, 
jolloin ihon raapiminen lisääntyy ja ihon 
kunto huononee.

Ihoa hoidetaan 
säännöllisellä rasvauksella
Atooppisen ihottuman hoitona ja ehkäisynä 
toimii ihon rasvaus perusvoiteella ja tarvit-
taessa lääkevoiteella. Atoopikon tulisi myös 
yrittää välttää ihoa ärsyttäviä tekijöitä. 

Kosmetiikassa kannattaa suosia herkän 
ihon tuotteita, joissa on Allergia-, Iho- ja 
Astmaliiton tunnus. Työskenneltäessä kos-
teissa ja likaisissa olosuhteissa suojakäsi-
neiden käyttö on suositeltavaa.

Iho tulisi pestä päivittäin haalealla ve-
dellä ja happamalla tai neutraalilla pesuai-
neella. Pesuun voi käyttää myös perusvoi-
detta tai pesuöljyä. Iho kuivataan kevyesti 
taputtelemalla välttäen hankaamista.

Pesun jälkeen iho rasvataan mahdolli-
simman pian, mielellään ihon ollessa vielä 
kostea. Säännöllinen rasvaus antaa iholle 
suojaa ulkoisia ärsykkeitä vastaan ja eh-
käisee ihottuman uusiutumista. 

Rasvaus tehdään 1–2 kertaa päivässä, 
vaikkei ihottumaoireita olisikaan sillä het-
kellä. Voide estää liiallista kosteuden haih-
tumista iholta ja ehkäisee näin ihon kuivu-
mista. Mitä kuivempi iho on, sitä rasvapi-
toisempaa voidetta tulisi käyttää. Jos iho 
kutisee jo tunnin kuluttua rasvauksesta, 
tulee voide vaihtaa rasvaisempaan.

Voiteista löytyy vaihtoehtoja
Perusvoiteen valinnassa huomioidaan ihon 
kunto, ihotyyppi, hoidettava alue sekä vuo-
denaika.

Karvaisille ihoalueille käytetään ke-
vyempää perusvoidetta, kun taas kuiville 
ihoalueille, kantapäihin ja taipeisiin vali-
taan hoitavampi ja rasvaisempi voide. 

Propylenglykolia ja karbamidia sisältä-
vät voiteet ovat tehokkaasti ihoa kosteut-
tavia. Herkästi tulehtuva atooppinen iho 
hyötyy erityisesti propylenglykolista, koska 
se toimii myös antimikrobisena aineena. 

Keramideja sisältävät voiteet puolestaan 
vahvistavat ihon heikentynyttä suojakerrosta. 

Probioottisilla voiteilla voidaan vahvis-
taa ihon vastustuskykyä ja estää haitallisten 
bakteerien kasvua.

Atooppiselta iholta haihtuu 
enemmän vettä ja siksi se 

kuivuu herkästi.

Tuotehinnat sivulla 35.
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Rokottamisella on erittäin suuri merkitys eri-
laisten vakavien tautien ehkäisyssä sekä yksi-
lö- että yhteisötasolla. 

– Pelkästään tuhkarokko-sikotautivihu-
rirokkorokote (MPR) ehkäisee Suomessa yli 
50 000 tuhkarokkotapausta, 37 000 sikotauti-
tapausta ja 27 000 vihurirokkotapausta vuo-
dessa. Rokottamalla ehkäistään myös lukui-
sia vakavia tauteihin liittyviä komplikaatioita, 
kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
erikoistutkija Jonas Sivelä.

Rokotteesta riippuu, kuinka suuri osa vä-
estöstä täytyy rokottaa riittävän rokotekatta-
vuuden saavuttamiseksi. Esimerkiksi tuhka-
rokon kohdalla väestöstä 95–97 prosenttia 
tulisi olla rokotettu. Siten saavutettaisiin niin 
sanottu laumasuoja – eli suojattuja olisivat 
myös ne, jotka eivät ole voineet ottaa rokotet-
ta terveydellisistä syistä.

Rokotusvastaisuus Suomessa 
marginaalinen ilmiö 

Rokotusvastaisuudesta puhutaan tänä päivä-
nä paljon. Sivelä muistuttaa, että se on Suo-
messa erittäin marginaalinen ilmiö. Suurin 
osa ihmisistä ottaa kaikki kansalliseen roko-
tusohjelmaan kuuluvat rokotteet. 

Usein mahdollisen rokottamattomuuden 
taustalla ei ole sen ihmeellisempää syytä tai 
agendaa. Rokote voi jäädä ottamatta unoh-
tamisen, hankalien aukioloaikojen ja pitkien 
välimatkojen takia. 

– Nämä voivat usein olla rokotusvastai-
suutta merkittävämpiä syitä rokottamatto-
muuden taustalla, Sivelä kertoo.

Täytyy kuitenkin muistaa, että rokottamat-
tomuus on harvinaista. Korkean rokotuskat-
tavuuden myötä monet taudit ovat muuttu-
neet erittäin harvinaisiksi tai jopa kadonneet. 
Tämä voi vaikuttaa siihen, että käsitykset tau-
tien vakavuudesta ja rokotteiden hyödyistä 
ovat hämärtyneet ajan kuluessa. 

– On tärkeää ylläpitää keskustelua ja tuoda 
esiin oikeaa, tutkimukseen perustuvaa tietoa 
taudeista ja niiden ehkäisystä, Sivelä painottaa. 

Turvallisuutta 
seurataan tarkasti 
Kuten kaikilla lääkkeillä, rokotteillakin voi 
olla haittavaikutuksia. Rokottamiseen liittyviä 
haittavaikutuksia esiintyy erittäin harvoin, ja 
suurin osa niistä on lieviä ja nopeasti ohi me-
neviä. Olisi kuitenkin hyvä, jos rokotettaval-
la tai hänen huoltajallaan olisi riittävästi tie-
toa mahdollisista rokotusreaktioista jo ennen 
rokottamista. Pitää myös muistaa, ettei mikä 

tahansa rokottamisen jälkeen saatu oire vält-
tämättä johdu rokotteesta. 

Rokotteiden turvallisuutta seurataan erit-
täin tarkasti. Ennen kuin rokote saa myynti-
luvan käy se läpi monivaiheisen ja tarkkaan 
säädellyn turvallisuusseurannan ja haittavai-
kutusarvioinnin.  Viranomaistahot seuraavat 
jatkuvasti käytössä olevien rokotteiden tur-
vallisuutta niin kansallisesti kuin kansainvä-
lisestikin. 

Tehosterokotteet 
omalta terveysasemalta 
Kansallinen rokotusohjelma käsittää lasten li-
säksi aikuiset, joten nämä rokotteet ovat mak-
suttomia myös aikuisille. Joitakin lapsuus- ja 
nuoruusiän rokotteita tehostetaan aikuisiässä. 
Jäykkäkouristus-, kurkkumätä- ja poliorokot-
teen tehosterokote annetaan 25 vuoden iässä 
ja jäykkäkouristus- ja kurkkumätätehostero-
kote 45 ja 65 vuoden iässä, jonka jälkeen te-
hosterokote tulee ottaa 10 vuoden välein. 

Jos aikuinen ei ole saanut suojaa tuhka-
rokkoa, sikotautia ja vihurirokkoa vastaan, on 
MPR-rokote syytä käydä täydentämässä. Yli 
65-vuotiaat ja ne aikuiset, joiden terveydelle 
influenssa aiheuttaa oleellisen uhan, saavat il-
maisen influenssarokotteen. Rokotteet anne-
taan omalla terveysasemalla ja sieltä saa myös 
parhaiten lisätietoja. 

Jos lähtee matkalle, voi tarvita kansalli-
seen rokotusohjelmaan kuuluvien rokottei-
den lisäksi lisärokotuksia. Rokotteiden tarve 
määräytyy kohdemaan mukaan. Lisätietoa 
saa ensisijaisesti omalta terveysasemalta, jo-
hon kannattaa olla yhteydessä hyvissä ajoin 
ennen matkalle lähtöä.

Rokotteet hyödyttävät 
meitä torjumalla erilaisia 
vakavia tauteja. Myös 
mahdolliset epidemiat 
pystytään pitämään 
paremmin hallinnassa, 
kun tarpeeksi moni on 
ottanut kansalliseen 
rokotusohjelmaan kuuluvat 
rokotteet. Miksi joskus 
rokote kuitenkin jätetään 
ottamatta? 

Rokotevastaisuus
on Suomessa 
harvinaista

Juttuun haastateltiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Jonas Sivelää.
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Vaivaako yskä?
Ambroxol ratiopharm – apu limaiseen yskään!

 Pakkauksessa kätevä 
ja hygieeninen 
annosruisku

Mansikanmakuinen

Myös oma vahvuus 
6-12-vuotiaille lapsille

Laatu Hinta
Kaksi hyvää syytä valita ratiopharm

UUTUUS!

Ambroxol ratiopharm 3 mg/ml & 6 mg/ml oraaliliuos on itsehoitolääke limai-
sen yskän hoitoon aikuisille ja yli 12-vuotiaille (6 mg/ml) ja 6-12-vuotiaille 
lapsille (3 mg/ml). Vaikuttava aine on ambroksolihydrokloridi. Älä 
käytä Ambroxol ratiopharmia alle 6-vuotiaille, jos olet allerginen 
ambroksolille tai olet raskaana tai imetät. Tutustu huolella pakka-
usselosteeseen ennen käyttöä. Markkinoija: Teva Finland Oy.
FI/OTC-CH/19/0135/9/19.
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• Influenssarokote on paras suoja influenssa vastaan. 
 Influenssarokotteen saavat Suomessa maksutta ne, joiden 
 terveydelle influenssarokotuksesta on merkittävää hyötyä, 
 kuten 6 kuukauden–6 vuoden ikäiset lapset, yli 65-vuotiaat 
 ja tietyt riskiryhmät.

• TBE-rokote antaa suojan harvinaista puutiaisaivokuumetta
 vastaan. Kansallisen rokotusohjelman rokotteisiin ovat 
 oikeutettuja ne kolme vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat, 
 jotka asuvat vakinaisesti tai kesäasunnossa tietyillä riski-
 alueilla ja joilla on kotikunta Suomessa. Vaikka TBE-rokotetta
 kutsutaan ”punkkirokotteeksi”, se ei suojaa borrelioosilta, 
 joka on yleisin punkkien levittämä tauti. 

• Hepatiitti A- ja B -rokote antaa suojan sekä hepatiitti A- että 
 hepatiitti B -viruksen aiheuttamilta maksatulehduksilta. 
 Rokotteen saavat kansallisen rokotusohjelman osana 
 ilmaiseksi ne, joilla on suurentunut riski saada tartunta.

• Yhdistelmärokote antaa suojan kurkkumätää, jäykkäkou-
 ristusta ja hinkuyskää vastaan. Sen saa tehosterokotteena 
 14–15-vuotiaana sekä 25 vuoden iässä. 45- ja 65-vuotiaat 
 saavat jäykkäkouristus- ja kurkkumätätehosterokotteen, 
 jonka jälkeen tehosterokote tulee ottaa 10 vuoden välein.

• Tuhkarokko-, sikotauti-, vihurirokkorokote antaa suojan tuhka-
 rokkoa, sikotautia ja vihurirokkoa vastaan. Kaikilla – niin lapsilla 
 kuin aikuisillakin – tulee olla joko rokotteen tai sairastetun tau-
 din antama suoja tauteja vastaan. MPR-rokote tulee ottaa, jos 
 suojaa näitä mainittua tauteja vastaan ei ole. Lähes kaikki 
 vuonna 1975 ja sen jälkeen syntyneet ovat saaneet MPR-
 rokotteen, mutta 1960-luvun lopussa tai 1970-luvun alussa 
 syntyneillä suoja voi olla puutteellinen. 

• Poliorokote antaa hyvän suojan halvausoireista tautia vastaan. 
 Se kuuluu kansalliseen rokotusohjelmaan ja on maksuton. 
 Sen saa normaalisti osana viitosrokotussarjaa, eli kurkku-
 mätä-jäykkäkouristus-hinkuyskä-polio-hib-rokotetta. 

Lisätietoa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla: 
thl.fi/rokottaminen

Suomalaiset
rokote-
suositukset 





Lääkkeiden välitön saatavuus apteekeista 
on säilynyt Suomessa erinomaisella tasolla 
lääkkeiden saatavuusongelmien yleistymi-
sestä huolimatta. Ruotsissa asiakas joutuu 
palaamaan apteekkiin hakemaan varastos-
ta puuttunutta lääkettä selvästi useammin 
kuin Suomessa.

Apteekkariliiton vuonna 2019 tekemän 
selvityksen mukaan Suomessa 98 prosent-
tiin resepteistä lääke löytyi heti apteekin va-
rastosta. Ruotsissa resepteistä vain 95 pro-
senttia pystyttiin toimittamaan apteekista 
välittömästi.

Suurin syy eroon Suomen ja Ruotsin vä-
lillä löytyy lääkevarastoista. Suomessa va-
raston riittämättömyys on syynä 16 prosent-
tiin lääkepuutoksista, kun vastaava osuus 
Ruotsissa on lähes neljännes kaikista lääke-
puutoksista.

Apteekkariliiton farmaseuttisen johta-
jan Charlotta Sandlerin mukaan kattavan 

ja alueen asukkaiden tarpeita vastaavan lää-
kevaraston ylläpitäminen on apteekin tär-
keimpiä velvollisuuksia.

– Apteekin asiakkaina on sairaita ih-
misiä, joilla on tarve saada lääke nopeasti, 
Sandler muistuttaa. 

Suomessa lääkkeen välitön toimitusvar-
muus on hieman matalampi pienissä aptee-
keissa, mutta niissäkin lääke löytyy apteekin 
varastosta 97 prosentin varmuudella.

– Mitä isompi apteekki, sitä varmemmin 
lääke löytyy apteekin varastosta, mutta Suo-
messa pienessäkin apteekissa toimitusvar-
muus on parempi kuin Ruotsissa keskimää-
rin, Sandler toteaa.

Apteekit auttavat  
ongelmatilanteissa
Suomessa 96 prosenttia asiakkaista saa kaik-
ki lääkkeensä heti apteekista mukaan. Kak-

si kolmesta lääkepuutteesta johtuu siitä, että 
lääke on parhaillaan tilauksessa tai se tila-
taan tarvittaessa esimerkiksi lääkkeen kalliin 
hinnan vuoksi. Vajaa neljäsosa lääkepuut-
teista johtuu lääkkeiden saatavuushäiriöis-
tä. Vain alle promillessa lääketoimituksista 
saatavuusongelma viivästytti asiakkaan lää-
kehoidon aloitusta tai jatkumista.

– Ongelmatilanteessa apteekit tekevät 
kaikkensa, jotta asiakas saisi lääkkeensä. 
Suomalaiset apteekkarit vastaavat henkilö-
kohtaisesti lääkkeiden hyvästä saatavuudes-
ta apteekin sijaintialueella, Sandler kertoo.

Lääkkeiden toimitusvarmuutta aptee-
keista selvitettiin 476 erikokoisessa aptee-
kissa eri puolilla Suomea keväällä 2019. 
Apteekit kirjasivat kaikki ilmenneet lääke-
puutteet ja niiden syyt. Tutkimusotos sisäl-
si kaikkiaan liki 600 000 reseptiä ja melkein 
332 000 asiakasta.

Apteekkien 
toimitusvarmuus 
huippuluokkaa
ja parempi
kuin Ruotsissa
Lähde: www.apteekkari.fi

"96 % asiakkaista
saa kaikki lääkkeensä 

heti mukaan.
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Suolistosyöpä on yhteinen nimitys paksu- ja 
peräsuolen syöville. Riski sairastua suolisto-
syöpään kasvaa iän myötä ja sairastuneiden 
keski-ikä on noin 65 vuotta. 

Koska suolistosyöpään liittyvät oireet il-
menevät vähitellen, niitä ei usein osata pitää 
vakavina, jolloin tutkimuksiin hakeutumi-
nen viivästyy. Selvitysten mukaan yhdeksän 
kymmenestä pitää oireita hävettävinä, min-
kä vuoksi viidennes potilaista hakeutuu lää-
käriin vasta siinä vaiheessa, kun tauti on jo 
levinnyt.

Suolistosyöpä todetaan paksusuolen tä-
hystyksessä, jossa otetaan koepala epäilyt-
tävästä suolen seinämän muutoksesta. Li-
sätutkimuksina voidaan käyttää esimerkiksi 
röntgenkuvausta.

Tutkituta pitkäaikaiset oireet
Yleisiä suolistosyövän oireita ovat erilaiset 
vatsan toimintahäiriöt, kuten vatsakipu, um-
metus, vaihteleva ripuli ja ulostamisvaikeus. 
Myös ulostamispakkoa, limaisia ja niukko-
ja ulosteita tai vatsan turvottelua ja kouris-
telua voi esiintyä.

Aikainen 
toteaminen 
auttaa voittamaan 
suolistosyövän

Teksti: Sanna Tulonen, Myllyn Apteekki

Lähteet: 
Suomen Suolistosyöpäyhdistys ry 
Duodecim Terveyskirjasto

Suolistosyöpä on Suomessa naisten toiseksi 
yleisin ja miesten kolmanneksi yleisin 
syöpätauti, johon sairastuu vuosittain yli 3 000 
henkilöä.  Hoitotulokset ovat sitä paremmat, mitä 
varhaisemmassa vaiheessa syöpä todetaan.
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KURKKU KIPEÄNÄ?

Flurbiprofeeni

Lievittää turvotusta   
ja nielemisvaikeuksia
Kipulääke

Hillitsee 
tulehdusreaktiota

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

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

Sumute = 
annostelu suoraan 
kipukohtaan  

Vaikutus alkaa
välittömästi

Imeskelytabletti
 
Paikallinen 
tulehduskipulääke

1 ANNOS  
VAIKUTTAA 

JOPA 
6 TUNTIA
Sokeriton

Sokeriton

Suolistosyövässä ja erityisesti peräsuolen syövässä 
ilmaantuu usein verta ulosteeseen. Tästä syystä ane-
mia on myös yleinen oire. Joskus syöpä voi aiheuttaa 
suolen tukkeuman, joka aiheuttaa potilaalle oksen-
telua, ulostamisvaikeutta sekä erittäin kovaa vatsaki-
pua. Tällaisessa tapauksessa nopea leikkaushoito on 
tarpeen.

Tutkimuksiin on syytä hakeutua, jos ulosteessa 
on verta, vatsan toimintahäiriöt jatkuvat, tai ulosteen 
väri tai koostumus on poikkeavaa pidemmän aikaa.

Lääkehoidot kehittyneet 
nopeasti
Suolistosyövän ennuste riippuu sen levinneisyysas-
teesta toteamisvaiheessa. Pinnallisissa kasvaimissa 
paranemismahdollisuudet ovat yleensä hyvät, ja suu-
rin osa potilaista paranee pelkällä leikkauksella tai 
leikkauksen ja sädehoidon ja/tai solunsalpaajahoi-
don yhdistelmällä. Pidemmälle edenneessä syövässä 
ennuste on huonompi.

Paikallinen vain suolen seinämässä oleva suolis-
tosyöpä pyritään aina leikkaamaan. Leikkauksessa 
poistetaan kasvaimen laajuuden ja sijainnin mukaan 
suolta osittain. Leikkauksen yhteydessä poistetaan 
myös lähialueiden imusolmukkeita, joihin syöpäsolut 
ovat mahdollisesti levinneet. Samalla saadaan tietoa 
syövän levinneisyysasteesta. Peräsuolisyövässä anne-
taan usein sädehoitoa leikkausta edeltävästi.

Kymmenen viime vuoden aikana suolistosyövän 
hoito on kehittynyt suuresti. Perinteisten solunsal-
paajien rinnalle on otettu käyttöön täsmälääkkeitä, 
joiden toiminta on räätälöity estämään tiettyä mole-
kyylitason tapahtumaa, josta syöpäsolut ovat riippu-
vaisia. Monia uusia lääkkeitä on myös kehitteillä. Pi-
simmällä kehitys on vasta-ainehoidoissa.

Liikunta, terveellinen ravinto 
ja seulonnat ehkäisevät
Suolistosyövän riskitekijäksi on todettu länsimainen 
elämäntapa, etenkin ruokavalio, joka sisältää pal-
jon punaista lihaa, eläinperäistä rasvaa ja vähän kui-
tua. Niin ikään tupakka ja alkoholi lisäävät suolisto- 
syöpäriskiä.

Sairastumisriskiä vähentävät runsas vihannesten 
ja hedelmien käyttö sekä kuitupitoinen ravinto. Mai-
tovalmisteilla ja kalalla näyttäisi olevan myös suojaava 
vaikutus.

Vuonna 2018 Maailman Syöpätutkimussäätiö 
nosti fyysisen aktivisuuden tärkeimmäksi suolisto-
syöpäriskiä vähentäväksi tekijäksi.

Suolistosyöpää seulotaan ulosteen hemoglobiini-
tutkimuksella. Vuonna 2019 Suomessa on käynnis-
tetty uusi suolistosyövän seulonta vapaaehtoisissa 
kunnissa, ja se laajenee myöhemmin vähitellen valta- 
kunnalliseksi ohjelmaksi.



Verenpaineeseen
ja kolesteroliin
voi vaikuttaa 

elämäntavoilla

Teksti: 
Miia Kelosuo, 
proviisori, 
Tainionkosken 
apteekki

Millaiset ovat ruokailutottumuksesi? Lii-
kutko päivittäin riittävästi vai vetääkö sohva 
puoleensa? Vuonna 2017 suomalaisista yli 
30-vuotiaista miehistä 75 prosenttia ja nai-
sista 60 prosenttia oli ylipainoisia. Syitä on 
monia. Saamme energiaa enemmän kuin ku-
lutamme sitä. Istumme paljon ja arkiliikun-
ta on vähentynyt. Ruokaa, terveellistä ja epä-
terveellistä, on saatavilla helposti ja paljon. 

Kolesteroli ja  
valtimotaudin vaara
Kolesteroli on tärkeää elimistölle, mutta 
liian suuri veren kolesterolimäärä ahtaut-
taa verisuonia.  Seurauksena voi olla sepel-
valtimotauti ja sepelvaltimon tukkeutuessa 
sydäninfarkti. Aivoinfarkti syntyy, kun ko-
lesteroli ahtauttaa ja lopulta tukkii aivoval-
timon. Valtimotaudin vaaraa lisäävät korkea 
verenpaine, tupakointi, huomattava ylipai-
no ja vähäinen liikunta. Liian vähäinen uni-
kin voi sekoittaa rasva-aineenvaihduntaa ja 
altistaa ylipainolle.

Kokonaiskolesteroli (kuva 1.) jaetaan ko-
lesterolia kudoksiin kuljettavaan LDL-ko-
lesteroliin (ns. huono kolesteroli) ja koles-
terolia kudoksista maksaan kuljettavaan 
HDL-kolesteroliin (ns. hyvä kolesteroli). 
Runsaasti liikuntaa harrastavilla HDL-ar-
vo voi olla jopa 20–30 prosenttia suurem-
pi kuin normaalisti. Veressä on myös trig-
lyseridejä, joita solut käyttävät ravintonaan. 
Liian suuri triglyseridiarvo altistaa sydän- 
ja verisuonitaudeille. Triglyseridiarvoon voi 
vaikuttaa säännöllisellä liikunnalla ja vähen-
tämällä energian saantia.

Entä verenpaine?

Korkea verenpaine on ylipainoisilla jopa 
kolme kertaa yleisempää verrattuna nor-
maalipainoisiin, myös lapsilla. Ylipaino 
ja univaje kohottavat, ja laihduttaminen 
ja kunnon yöunet laskevat verenpainetta.  
Sympaattisen hermoston aktiivisuus nos-
taa verenpainetta supistamalla sisäelinten ja 
ihon verisuonia. Energian saantia vähentä-
mällä sympaattisen hermoston aktiivisuutta 
voidaan laskea, jolloin verenpainekin laskee.

Verenpaine on normaali, kun se on alle 
85/130 mmHg (alapaine/yläpaine). Ve-
renpaine on kohonnut, kun se on 90/140 
mmHg tai korkeampi. Keski-iässä nou-
see yleensä ensin alapaine. Iäkkäämmillä 
alapaine voi olla normaali, mutta yläpaine 
nousee, sillä ikääntyessä verisuonien kim-
moisuus vähentyy. Ylipainoisilla kilojen pu-
dottaminen auttaa: painon laskiessa yleensä 
myös verenpaine laskee.

Liikunta auttaa terveyden 
edistämisessä
Lokakuussa 2019 (kuva 2.) julkaistun lii-
kuntasuosituksen mukaan jo kevyemmäs-
täkin liikuskelusta on hyötyjä terveydelle. 
Paikallaanoloa tulisi tauottaa. Viikoittain 
hengästymistä aiheuttavaa reipasta liikuntaa 
tulisi olla vähintään 2,5 tuntia ja lihaskunto-
liikuntaa ainakin kahdesti viikossa. Liikun-
ta voi olla pihatöitä, retkeilyä luonnossa tai 
vaikkapa tanssimista. Pääasia, että liikkumi-
nen on mieluista ja päivittäistä. 

Kuva 1. Kolesterolitavoitteet (lähde: Sydänliitto, sydan.fi)

Kokonaiskolesteroli LDL-kolesteroli

alle 3,0 mmol/l
Tavoitearvo on valtimotautia
sairastavilla alle 1,8 mmol/l ja
useimmilla suuren
sairastumisriskin henkilöillä alle
2,5 mmol/l

alle 5,0 mmol/l miehillä yli 1,0 mmol/l
naisilla yli 1,2 mmol/l

alle 1,7 mmol/l

HDL-kolesteroli Triglyseridit
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Koe o losi  varmaksi -

 kaikissa ti lanteissa

Tutkitusti raikas hengitys 
12 tunnin ajan

Ainutlaatuinen, 
patentoitu  
koostumus

Sisältää fluoria, 
joka ehkäisee  
reikiintymistä

SB12-SUUVESI 
ei ainoastaan peitä, vaan 

EHKÄISEE 
PAHANHAJUISTA 
HENGITYSTÄ 

Tarjous 
SB12 500 ml

suuvedet 
- 15 %

Raikas hengitys pidempään. 

Vain apteekista  - www.sb12.

Tarjous voimassa 31.3.2020 asti.

Oikeat ruokavalinnat tärkeitä
Terveyttä edistävässä ruokavaliossa on tärkeää vali-
ta pehmeitä rasvoja kovien rasvojen sijaan. Runsaasti 
rasvaa eli paljon energiaa sisältäviä ruokia (esim. rans-
kalaisia perunoita, viinereitä, rasvaisia juustoja) on pa-
rempi syödä vain harvoin. Ruokavaliosta on hyvä karsia 
runsaasti kolesterolia sisältäviä ruokia kuten rasvaiset 
maitovalmisteet ja vaihtaa ne vähärasvaisiin tuotteisiin. 
Kuidut alentavat veren huonoa kolesterolia ja laskevat 
verenpainettakin. Jos suolan käyttöä vähentää viiteen 
grammaan päivässä, voi yläpaine laskea jopa 6 mmHg 
ja alapaine 4 mmHg. Suolan sijaan ruoanvalmistukses-
sa voi käyttää esimerkiksi yrttejä. 

Verenpaineeseen ja kolesteroliin voi vaikuttaa omil-
la elämäntavoilla. Nauti hyvästä ja terveellisestä ruoas-
ta, liiku ja panosta nukkumiseen.

Lähteet:
Aro A., Mutanen M. ja Uusitupa M. Toim. 2017, Ravitsemustiede,
Kustannus Oy Duodecim

Hekkala A-M 2019, Kolesteroli, www.sydan.fi

Paunonen A. ja Anttila S. 2007, Matkalla maratonille, Docendo

Vanhanen H. 2003 Geriatria (Tilvis R., Hirvonen A., Jäntti P., Lehtonen A., 
Sulkava R.) Kustannus Oy Duodecim

Kuva 2.
Liikkumalla terveyttä – askel kerrallaan. Viikoittainen liikkumisen 
suositus 18–64-vuotiaille. UKK-instituutti, 2019. www.ukkinstituutti.fi/
liikkumisensuositus/aikuisten-liikkumisen-suositus
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Avaa tukkoisen  
nenän tehokkaasti 
• Vaikutus alkaa nopeasti  

ja kestää 6–8 tuntia

• Tilapäiseen käyttöön

• 2–10-vuotiaille miedompi vahvuus

Pysähdy, hengitä

AVAAVA 
NASOLIN  
NENÄSUMUTE

SOPII YLI
2-VUOTIAILLE

Ksylometatsoliini. Nasolin 0,5 mg/ml ja 1 mg/ml nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen. 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.

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

APTEEKISTA.



Nimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Katuosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Täytä yhteystietosi

Edellisen
ristikon
ratkaisu

Osallistu arvontaan toimittamalla täytetty ristikko 31.3.2020 
mennessä apteekkiimme. Muista täyttää myös omat 
yhteystietosi. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. 
Ristikkopalkintona arvomme kolmelle voittajalle Vichy 
Aqualia Thermal Rich -kosteusvoiteen 50 ml, arvo n. 30 €. 

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

Palauta täytetty ristikko 
apteekkiimme ja voita 
Vichy-kosteusvoide!
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[UUTUUKSIA APTEEKIN HYLLYLLÄ] 

1. Täsmähoitoa yleisimpiin IBS-oireisiin
Diplomag® IBS on tarkoitettu vähentämään ärtyvän suo-
len oireita. Siitä on saatavilla tuotteet sekä ripuli- että um-
metuspainotteisen IBS:n hoitoon. Diplomag® IBS Ripuli 
-valmisteen vaikuttavista aineista bentoniittisavi norma-
lisoi suoliston liikkeitä ja simetikoni lievittää kaasunmuo-
dostuksen aiheuttamia kivuliaita oireita. Diplomag® IBS 
Ummetus -valmisteen vaikuttavista aineista makrogoli 
3350 ja psyllium edistävät suolen toimintaa ja simetikoni 
lievittää kaasunmuodostuksen aiheuttamia kipuja. 

4. Magnesiumia 
pitkäkestoisesti
Diasporal DEPOT -ravintolisä on tarkoitettu erityisesti stressiperäisiin li-
hasjännityksiin. Kaksivaiheinen tabletti sisältää magnesiumia ja neljää B-vi-
tamiinia. Tabletin nopeasti liukenevasta osasta vapautuu välittömästi mag-
nesiumia sekä B2- ja B12-vitamiinia elimistön käyttöön, hitaasti liukeneva 
osa vapauttaa magnesiumia sekä B1- ja B6-vitamiinia usean tunnin ajan. 
Diasporal DEPOTia käytetään vain yksi tabletti päivässä.

2. Helpotusta kuivalle ja 
kutisevalle iholle 
La Roche-Posayn uutuustuote Lipikar 
Baume AP+M rauhoittaa ihoa välittö-
mästi, vähentää kuivuuden aiheutta-
maa kutinaa ja vähentää myös kutinan 
uusiutumista. Voide imeytyy nopeasti 
ja vaatteet voi pukea heti päälle. Tuote 
sopii herkälle, ärtyneelle sekä atopiaan 
taipuvalle iholle. Hajusteeton. 

3. Uutta intiimivaivoihin
Gynevia-emätingeeli hoitaa bak-
teerivaginoosin oireita sekä ennal-
taehkäisee säännöllisesti käytetty-
nä sen uusiutumista. Geeli sisältää 
glyserolia, maitohappoja ja alfa-glu-
kaanioligosakkarideja. Alfa-glukaa-
nioligosakkaridit ovat ravintoaineita 
laktobasilleille, joita tarvitaan ter-
veen emättimen mikrobiflooras-
sa. Maitohappo puolestaan laskee 
emättimen pH:ta. Gyneviaa käyte-
tään kahdeksan päivän kuurina.
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LÄÄKEUUTUUS!
Limaa irrottava yskänlääke
Ambroxol ratiopharm -oraaliluos sisältää 
ambroksolia ja se on tarkoitettu limaa erit-
tävän yskän lyhytaikaiseen hoitoon aikuisille 
ja yli 12-vuotiaille. Ambroxol ratiopharm on 
tarkoitettu otettavaksi suun kautta aterioi-
den jälkeen käyttäen apuna pakkauksessa 
olevaa mittaruiskua. Nesteiden nauttiminen 
tehostaa limaa poistavaa vaikutusta. Mikä-
li olo ei parane viiden päivän jälkeen tai se 
huononee, tulee kääntyä lääkärin puoleen. 
Raskaana olevien ei pidä käyttää valmistetta 
eikä sitä suositella myöskään imetyksen ai-
kana. Tutustu huolellisesti pakkausselostee-
seen ennen valmisteen käyttöä.

Ambroxol ratiopharm 6 mg/ml 
oraaliliuos 100 ml 9,89 €

5. Prebiootteja myös kasvojen 
hoitotuotteissa
ACO Sensitive Balance on herkälle iholle tarkoitettu kasvojen 
hoitosarja. Tuotteet sisältävät prebiootteja, jotka auttavat säi-
lyttämään ihon luonnollisen tasapainon. Tuotteissa on lisäksi 
kosteuttavia, suojaavia, rauhoittavia ja vahvistavia ainesosia. Ne 
sopivat kaikille ihotyypeille ja ovat hajusteettomia. 

 2

4

 5

1

 3

Normaalihinnat 2/2020

[LEHDEN TUOTTEIDEN HINNAT] 

Uutuustuotteiden hinnat

Diplomag® IBS Ripuli
30 kaps. 18,80 €
Diplomag® IBS Ummetus
20 annospussia 18,80 €

La Roche-Posay Lipikar Baume AP+M  
200 ml 21,90 €
400 ml 31,90 €

Gynevia emätingeeli 8 x 5 ml 20,50 €

Diasporal DEPOT 30 tabl. 19,40 €

ACO Sensitive Balance Face fluid 
50 ml 18,80 €
ACO Sensitive Balance Face cream
50 ml 18,80 €
ACO Sensitive Balance Eye cream
15 ml 16,70 €
ACO Sensitive Balance Micellar
Cleansing gel 200 ml 15,70 €

Probicare perusvoide
200 g 13,70 €

Probicare perusvoide
500 g 32,50 €

Apteekki Imuniistin 15,70 €

Katso tarjoushinta takasivulta!
Physiomer Baby Mist 115 ml 14,30 € 

Fiilus Napero Drops 
+ D3 7 ml 7,90 € 

Minicare Diaper Rash 
Spray 50 ml 10,40 € 

Vichy Mineral 89 50 ml 23,25 €

Avène Radiance Serum 
30 ml 27,53 €

ACO Lift & Fill Hydrating 
Serum 30 ml 26,00 €

La Roche-Posay Hyalu
B5 serum 30 ml 47,50 €

Favora kiinteyttävä ja korjaava 
seerumi 30 ml 24,00 €
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Tarjoukset
Tarjoukset voimassa 31.3.2020 asti tai niin kauan kuin tarjoustuotteita riittää.

10,55
0,26/kpl (norm. 12,40)

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

13,30
(norm. 15,70)

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

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

Apobase Lotion, Creme 
ja Oily Creme 250 g   
Tehokkaasti kosteuttava ja kosteuden säilyttävä 
perusvoide. Rasvapitoisuus 20 % (Lotion), 
30 % (Creme) tai 60 % (Oily Creme).

17,85
0,15/kpl (norm. 21,00)

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

14,80
0,07/kpl (norm. 17,40)

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

15,90
(norm. 17,00)

Bepanthen Eye 
silmätipat 10 ml
Kosteuttavat silmätipat kuiville, ärtyneille ja väsyneille 
silmille. Avattu pullo säilyy käyttökelpoisena 12 kuukautta.

10,90
0,09/kpl (norm. 13,50)

Crampex 120 tabl.
Vahva yhdistelmä hyvin imeytyvää 
magnesiumsitraattia ja B-vitamiineja.

20,90
0,21–0,23/kpl (norm. 24,50)

Melatoniini Orion 
1,9 mg 
Vahva melatoniinitabletti, jossa vaihtoehtoina 
pitkävaikutteinen (90 tabl.), nieltävä (100 tabl.) tai 
neutraalinmakuinen suussa hajoava (100 tabl.) 

 11,50
54,76–100,00/l (norm. 14,30)

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


