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14,90
0,07/kpl (norm. 17,60)

DeviSol 20 mikrog 
200 tabl.
Pieni D-vitamiinivalmiste. Vaihtoehtoina nieltävä tabletti 
ja sitruksen tai mustikan makuinen imeskeltävä tabletti.

12,90
0,43/kpl (norm. 15,30)

Rela Tabs 
30 tabl.
Koko perheen maitohappobakteeri, 
eri makuja.

22,80
0,25/kpl (norm. 28,50)

Betolvex Strong 
1,25 mg 90 tabl.
B-vitamiineja sisältävä valmiste muistin ja 
jaksamisen tueksi.



[PÄÄKIRJOITUS] 

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 Forssa Print
Painosmäärä 159 000 kpl

Heino Pernilä
apteekkari

Saatan kuvitella, mutta mielestäni asiak-
kailla on ollut viime aikoina enemmän 
aikaa keskustella käytössään olevista lääk-
keistä. Kun koronan takia kotona on viih-
dytty enemmän, on ollut ehkä aikaa 
tarkkailla omaa vointia ja miettiä, miten lää-
kityksestään saisi suurimman hyödyn. Me 
neuvomme parhaamme mukaan asiak-
kaitamme kaikissa lääkitykseen liittyvissä 
asioissa. Ja aina kannattaa kysyä, jos joku 
ohje tai neuvo jää mietityttämään.

Keskustelujen myötä olen myös havain-
nut, kuinka meille apteekkilaisille itses-
tään selviä perusasioita pitäisi aina muis-

taa käydä läpi asiakkaan kanssa. Hyvänä 
esimerkkinä tästä on lääkevoiteiden säi-
lytys kotona. Rohkea arvaukseni on, että 
aika moni säilyttää avattuja lääkevoidetuu-
beja jääkaapissa ajatellen, että niin kuu-
luu tehdä. Toki joidenkin voidevalmisteiden 
kanssa pitääkin toimia näin, mutta valtaosa 
voiteista säilyy huoneenlämmössä myös 
avattuna. Tällaisen huoneenlämmössä säily-
tettävän voiteen säilyttäminen jääkaapissa 
saattaa päinvastoin heikentää sen ominai-
suuksia ja rakennetta. Säännöllisin väliajoin 
pitäisi myös muistaa käydä kotona läpi jää-
kaapissa olevat lääkkeet. Eihän kotiin vain 

ole unohtunut vanhentuneita tuotteita? 
Niiden oikea paikka on lääkejäte.

Apteekkimme lehdessä yritämme 
monin eri tavoin välittää tietoa tervey-
destä, hyvinvoinnista ja lääkkeistä. Varmis-
taaksemme, että olemme lehden teossa 
oikealla tiellä, sivulta 33 löytyy kysely, jossa 
voitte kertoa mielipiteenne lehdestämme. 
Vastausten avulla voimme tulevaisuudessa 
painottaa teille tärkeitä aiheita. Kiitos vasta-
uksista jo etukäteen!

Koronapandemia koskettaa kaikkia maa-
pallon ihmisiä tavalla tai toisella. Avun tarve 
tulee olemaan valtava tulevina kuukausina, 
kun pandemian vaikutuksia pyritään kor-
jaamaan. Nenäpäivä-keräys on ollut mer-
kittävä avunantaja heikoimmassa asemassa 
olevien lapsien auttamiseksi. Suomen 
Apteekkariliitto jäsenapteekkeineen on 
tänäkin vuonna mukana Nenäpäivässä, jota 
vietetään 13. marraskuuta. Olemme teke-
mässä tärkeää työtä maailman lapsien aut-
tamiseksi.  Osallistu sinäkin!

Talvea kohti
rauhallisin mielin

Mukavaa syksyä!
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Etälääkäri on 
yllättävän lähellä

Etälääkäripalvelu on nykyaikainen terveyden-
hoidon ratkaisu, joka säästää asiakkaan aikaa ja

sujuvoittaa myös lääkärin työtä.

Teknologian ja palvelukulttuurin kehittymi-
sen ansiosta yhä useammat palvelut voidaan 
tarjota nykyisin myös etänä. Yksi näistä uu-
sista kehitysaskeleista on kätevä ja tehokas 
etälääkäripalvelu. Sen etuna on, ettei asiak-
kaan tarvitse lähteä lääkäriin eikä edes jo-
nottaa, vaan vastaanotto hoituu kätevästi 
kotisohvalta käsin. Palvelu sopiikin erityi-
sen hyvin asiakkaille, joilla on pitkä mat-
ka lähimpään terveydenhuollon yksikköön, 
liikkumiseen vaikuttava vaiva tai muita lii-
kunnallisia rajoitteita. 

Edistyksellinen teknologia 
tutkimuksen tukena
Etävastaanotto voidaan toteuttaa monella 
eri tavalla, asiakkaan vaivan ja tarpeen mu-

kaan. Tavallinen kuumeflunssa, kurkkukipu, 
migreenikohtaus tai vaikkapa vatsatauti voi-
daan useimmissa tapauksissa tutkia pelkän 
puhelun tai chatin välityksellä, mikäli ei ole 
selkeää tarvetta laboratoriotutkimukselle tai 
kuvantamiselle. 

Jos asiakkaalla on jonkinlainen silmin 
havaittava vaiva, kuten ihottuma, silmätu-
lehdus tai häiritsevä luomi, voidaan hyödyn-
tää apuna videoyhteyttä. Joillakin tervey- 
denhuollon yksiköillä on käytössään lisäksi 
palvelua varten suunniteltuja välineitä, jot-
ka tullaan asentamaan asiakkaan asuntoon 
ennen varsinaista vastaanottoa. Tällaisia vä-
lineitä ovat muun muassa erikoistarkat ka-
merat ja sähköiset stetoskoopit. Lääkäri voi 
lisäksi tarkastella asiakkaan sydänfilmejä ja 
muita dokumentteja.

Juttuun haastateltiin Omena Terveys -lääkärikeskuksen työterveyshuollon erikoislääkäri 
Minna Pihlajamäkeä sekä Seinäjoen Keskus-Apteekin apteekkari Raija Mattista.

Tervetullut lisä 
terveyden- 
huollon 
palvelupalettiin

Seinäjoen Ideaparkissa sijaitsevissa Ome-
na Terveys -lääkärikeskuksessa ja Seinäjo-
en Keskus-Apteekissa pidetään etäasiointia 
ennen kaikkea nykyaikaisena palveluratkai-
suna, joka parantaa palvelujen saavutetta-
vuutta.

– Lääkärin etävastaanotto on erinomai-
nen lisä palvelukokonaisuuteemme. Lähi-
tulevaisuudessa tullaan varmasti hyödyn-
tämään entistä enemmän myös chattia ja 
muita applikaatioita. Esimerkiksi korvien 
tutkimiseen on jo olemassa sovellus, jota 
kuka tahansa voi käyttää omalla puheli-
mella, kertoo Omena Terveyden työterveys-
huollon erikoislääkäri Minna Pihlajamäki.

Etäpalvelut tulevat yleistymään portait-
tain, sillä niissä hyödynnettäviä sovelluksia 
on vielä rajallisesti tarjolla. Lisäksi älylaitteet 
vaativat yhä totuttelua etenkin iäkkäämmäl-
tä väestöltä. 

– Etäpalvelut tulevat yleistymään vii-
meistään silloin, kun nykyinen tietokonesu-
kupolvi saavuttaa eläkeiän. On kätevää, että 
esimerkiksi täällä Seinäjoen Ideaparkissa on 
tarjolla sekä lääkärikeskus että apteekki – ja 
tulevaisuudessa molemmissa voinee asioi-
da myös kotoa käsin, pohtii Seinäjoen Kes-
kus-Apteekin apteekkari Raija Mattinen.
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Orion on
suomalainen
avainlippuyritys.

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

Buranagel 50 mg/g iholle levitettävä ibuprofeenigeeli paikallisen kivun oireenmukaiseen hoitoon hyvänlaatuisissa vammoissa, kuten ylä- tai alaraajojen 
venähdykset, nyrjähdykset ja ruhjeet. Aikuisille ja yli 14-vuotiaille. Levitetään 4–10 cm geeliä kipualueelle, 3 kertaa päivässä, enintään 5 vuorokauden ajan.  
Ei raskauden viimeisellä kolmanneksella eikä rikkoutuneelle iholle. Varo geelin joutumista silmiin tai limakalvoille. Haittavaikutukset yleensä iho-oireita,  
lopeta käyttö, jos ilmenee ihoreaktioita. Neuvottele käytöstä lääkärin kanssa, jos oireet pitkittyvät, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat  

maha- tai pohjukaissuolihaavaa tai sinulla on verenvuototaipumus. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pakkauskoot: 50 g ja 100 g.
burana.fi

Nyrjähtikö nilkka,
venähtikö lihas?
Buranagel hoitaa
paikallista kipua.
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Kampanja kestää lokakuun ajan.  
Kampanjassa mukana olevat tuotteet: DeviSol 20 mikrog 200 tabl., 

DeviSol MIX 10 mikrog 200 tabl. , DeviSol Mustikka 20 mikrog 200 tabl.,
DeviSol Strong 50 mikrog 200 tabl. ja DeviSol Neutral 20 mikrog 200 tabl.

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



[AJANKOHTAISTA] 

Ajankohtaista
asiaa
rokotteista
Koronavirukseen odotetaan rokotetta kuu-
meisesti. Kehitteillä on yli 200 erilaista ro-
koteaihiota, joista osaa kokeillaan jo ihmi-
sillä. Kokeiden avulla selvitetään rokotteen 
teho ja turvallisuus. Optimistisimpien ar-
vioiden mukaan rokote voisi olla käytössä 
jo tämän vuoden loppupuolella.

Koronarokotetta odottaessa kannat-
taa muistaa influenssarokote. Se suo-
jaa influenssalta ja sen jälkitaudeilta 
kuten korvatulehdukselta, keuhkoputken-
tulehdukselta, keuhkokuumeelta sekä sy-
däninfarktilta ja aivoverenkierron häiriöl-
tä. Influenssarokote vähentää influenssasta 
johtuvia kuolemia sekä sairaala- ja laitos-
hoitoja. Rokote vähentää myös influenssa-
tartuntoja, sillä kun yksi henkilö ei sairas-
tu, hän ei myöskään tartuta muita. 

Maailmalla kiertävät influenssavirus-
kannat vaihtelevat vuosittain ja influens-

sarokotteiden suojateho vaihtelee kaudes-
ta toiseen. Maailman terveysjärjestö WHO 
valitsee vuosittain rokotteeseen ne virus-
kannat, jotka todennäköisimmin aiheut-
tavat influenssaa. Suurin osa rokotteen ot-
taneista välttyy influenssalta. Jos rokotettu 
saa influenssan, on tauti yleensä lievem-
pi ja toipuminen nopeampaa. Influenssa-
rokote ei kuitenkaan suojaa flunssalta eikä 
koronavirukselta. 

Keille influenssarokote 
annetaan?
Influenssarokotteen saavat maksutta ne, joi-
den terveydelle influenssa aiheuttaa oleelli-
sen uhan tai joiden terveydelle rokotuksesta 
on merkittävää hyötyä. Maksuttomaan in-
fluenssarokotukseen ovat oikeutettuja muun 
muassa raskaana olevat, kaikki yli 65-vuoti-

aat, alle 7-vuotiaat lapset sekä sairauden tai 
hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluvat. 

Rokotteen voi ostaa myös apteekista 
lääkärin reseptillä ja käydä pistättämässä 
sen terveyskeskuksessa. Rokotteen voi ha-
kea myös yksityiseltä lääkäriasemalta.

Milloin 
influenssarokotuksen saa?
Influenssarokotukset aloitetaan yleensä 
marraskuussa. Terveyskeskukset tiedottavat 
alueellaan rokotusajoista ja -paikoista. Osa 
työnantajista tarjoaa rokotuksen työnteki-
jöilleen työterveyshuollon kautta. Rokottaa 
voi vielä vuodenvaihteen jälkeenkin. Suojan 
syntymiseen menee noin kaksi viikkoa. 

Mitä haittoja influenssa- 
rokotteesta voi olla?
Kaikilla rokotteilla voi olla haittavaikutuk-
sia, mutta ne ovat yleensä ohimeneviä ja nii-
tä esiintyy vain pienellä osalla rokotetuista. 
Rokotuksen jälkeen voi ilmetä lievää sairau-
den tunnetta, lämmönnousua, päänsärkyä 
ja lihaskipuja. Pistettävän influenssarokot-
teen jälkeen rokotuskohta saattaa punoit-
taa ja aristaa. Nenäsumuterokotteen jälkeen 
nenä voi olla tukkoinen ja nuhainen.

Lähde: THL.fi 7



Diabetesliiton ylilääkäri Pirjo Ilanne-Pa-
rikka kertoo, että esidiabetes ei yleen-
sä aiheuta erityisiä oireita. Potilaan tuleh-
dusherkkyys voi olla tavallista suurempi. 
Väsymys on kovin tavallinen oire, eikä siitä 
voi päätellä paljoa. Joillakin esiintyy kihdin 
oireita tai uniapneaa, eli yöllisiä hengitys-
katkoksia. Verensokerin vaihtelut ja veri-
suonten ahtautuminen voivat vaikeuttaa 
hermojen ja pienten hiussuonten toimin-
taa. Tämä voi aiheuttaa jalkojen puutumis-
ta ja kramppeja tai miehillä erektiohäiriöitä.

Tunne riskit
Yleensä esidiabetes on osa laajempaa ai-
neenvaihdunnan häiriötä. Potilaalla voi 
olla lisäksi kohonnut verenpaine, rasva-ai-
neenvaihdunnan häiriöitä tai rasvamaksa. 

Nämä voivat vahingoittaa sydäntä ja veri-
suonia, munuaisten ja hermojen toimintaa 
sekä silmänpohjan verisuonia.

Tyypin 2 diabetes on eri ihmisillä erilai-
nen. Joillakin diabeteksen etenemisen voi 
pysäyttää kokonaan tai sen puhkeaminen 
voi siirtyä myöhemmäksi. Toisilla verenso-
keri saattaa ponnisteluista huolimatta jat-
kaa nousuaan.

– Elintapoihin tulee kiinnittää huomiota 
varsinkin, jos kuuluu riskiryhmään, muis-
tuttaa Ilanne-Parikka. Tyypin 2 diabetesta 
sairastavien vanhempien lapset ovat aina 
riskiryhmässä.

Insuliini ja verensokeri
Verensokeri nousee lisääntyneen insulii-
nin tarpeen ja/tai riittämättömän insulii-
nin tuotannon takia. Esidiabeteksessa ve-
rensokeri on paastossa 5.6–6.9 mmol/l tai 
aterian jälkeen 7.8–11 mmol/l. Diabetesar-
vo on paastoarvo 7 mmol/l tai suurempi ja 
yli 11.0 mmol/l kaksi tuntia aterian jälkeen.

Juttuun haastateltiin Diabetesliiton ylilääkäri Pirjo Ilanne-Parikkaa. 

Elintavat
ensisijaisen
tärkeitä 
esidiabeteksen 
hoidossa 
Esidiabetes tarkoittaa normaalia korkeampaa 
verensokerin arvoa, joka ei kuitenkaan ole niin 
korkea, että kyseessä olisi diabetes. Jos elintapoja 
ei muuteta terveellisemmiksi, verensokeri herkästi 
nousee myöhemmin diabetesarvoihin.

Diabetesliiton ylilääkäri Pirjo Ilanne-Parikka 
kannustaa panostamaan terveellisiin elintapoihin.

8



Ylipaino, liikkumattomuus, tulehdukset, 
unenpuute, stressi ja huono ruokavalio li-
säävät insuliinin tarvetta. Jos haima ei pys-
ty lisäämään insuliinituotantoaan, veren-
sokeri nousee. Kun ylimääräistä rasvaa on 
liikaa, se kertyy vatsaonteloon, sisäelimiin 
ja lihaksiin. Varsinkin maksan rasvoittumi-
nen lisää insuliinin tarvetta. Haiman ras-
voittuminen heikentää insuliinin eritystä ja 
lihasten rasvoittuminen heikentää sokerin 
käyttöä lihaksissa.

Esidiabeteksen hoito
Potilaalla itsellään tulee olla motivaatiota 
elintapojen muutokseen. Elintapahoito on 
tehokkaampaa kuin lääkehoito, ja diabetes-
lääkkeitä ei suositella sairauden ehkäisyyn. 
Myöskään ylimääräisten vitamiini- tai ra-
vintolisävalmisteiden käytöstä ei ole tutki-
musnäyttöä diabeteksen ehkäisyssä.

Liikakilojen pudottaminen on keskeis-
tä kehittymässä olevan diabeteksen pysäyt-
tämisessä. Sopiva tavoite on yleensä noin 

5–15 prosentin painonpudotus. Tällöin ras-
vaa lähtee suhteessa eniten vatsaontelosta ja 
sisäelimistä, jolloin verensokeri laskee.

Elintavat kuntoon
Terveellinen ruokailu vaatii laatua, sään-
nöllisyyttä ja annoskokojen hallintaa. Lau-
taselle annostellaan ensin kasviksia täyttä-
mään ainakin puolet lautasesta. Kannattaa 
suosia kasviksia, marjoja, kuitupitoisia ruo-
kia, pehmeitä rasvoja ja hitaita hiilihydraat-
teja. Proteiinia tulee syödä joka aterialla.

Herkkujen, liiallisen suolan ja alkoho-
lin määrää vähennetään. Alkoholi sisältää 
paljon energiaa, rasvoittaa maksaa ja voi 
aiheuttaa haimatulehdusta. Sokerin mää-
rä ei saisi ylittää 10 prosenttia päivittäisestä 
energiansaannista.

Liikunta vaikuttaa terveyteen sekä itse-
näisesti että painonhallinnan kautta. Ar-
kiliikuntaa voi lisätä kasvattamalla as-
kelmäärää, vähentämällä ruutuaikaa ja 
tauottamalla istumista puolen tunnin vä-

lein. Lihaskuntoa ja kestävyyttä tulee tree-
nata säännöllisesti.

Apua ammattilaisilta
Jos lähisukulaisella on tyypin 2 diabetes tai 
jos vyötärömitta on miehellä yli metrin ja 
naisella yli 90 cm, on hyvä käydä muuta-
man vuoden välein mittauttamassa veren-
sokerinsa. Mittaus onnistuu omalla ter-
veys- tai työterveysasemalla.

Verensokerinsa voi mittauttaa ilman lä-
hetettä useassa yksityisessä laboratoriossa. 
Myös julkisen puolen laboratoriot kuten 
Fimlab ja Nordlab tutkivat edullisesti poti-
laan itsensä verkossa tilaamia tutkimuksia.

LISÄTIETOA
ESIDIABETEKSESTA

Diabetesliiton sivuilta: diabetes.fi 
Terveyskirjastosta: terveyskirjasto.fi
Terveyskylästä: terveyskyla.fi/diabetestalo

Apteekkarin 
vinkki
Maailman diabetespäivää vietetään 
14.11.2020! Päivän tarkoituksena on 
kiinnittää huomiota diabetekseen ja 
toisaalta kyse on diabeteksen kanssa 
elävien vuotuisesta toimintapäivästä. 

Muistathan, että diabetesta sairasta-
vat ovat koronavirustartunnan suh-
teen riskiryhmässä. Riskin suuruus 
on yksilöllistä, mutta hyvästä hoitota-
sapainosta ja terveellisistä elintavois-
ta huolehtiminen on aina tärkeää. 

9



Teksti: Tanja Kortelainen, johtava proviisori, Nummelan apteekki

Milloin eläinlääkäriin?

Jos lemmikkisi kärsii vatsavaivoista, mut-
ta on pirteä, löytynee apu kotiapteekista. 
Kuumeinen, veltto tai kramppaava eläin 
pitää viedä eläinlääkäriin. Mikäli oirei-
lu toistuu, pitkittyy muutamaa päivää pi-
demmäksi tai eritteiden seassa on verta, on 
myös syytä hakeutua eläinlääkäriin.

Jätökset talteen!
Koirilla ripuli on yleisimpiä ruoansula-
tuskanavan oireita. Lenkkeillessä koirat 
ovat kontaktissa monien taudinaiheutta-
jien kanssa. Keväisin lumen alta paljastuu 
talven korjaamattomat jätökset, ja koirien 

vatsat ovat vaarassa mennä sekaisin. On 
siis tärkeää myös hygieniasyistä hävittää 
koirien jätökset asianmukaisesti. 

Allergiat ja antibiootit 
mahdollisia syitä
Ruoka-aineallergiat voivat aiheuttaa toistu-
vaa ripulointia. Mikäli epäilet allergiaa, jätä 
ruoka-aineista yksi kerrallaan pois ruoka-
valiosta, jotta pääset aiheuttajan jäljille. An-
tibioottikuuri on yleinen ripulin aiheuttaja. 
Lemmikeilläkin on suolistossaan hyvä bak-
teerikanta, joka toimii tärkeimpänä osana 
immuunipuolustusta. Siksi lemmikeillekin 
suositellaan maitohappobakteeria, esimer-
kiksi Aptus Tehobakt Pet -jauhetta, aina an-
tibioottikuurien yhteydessä. 

Kotihoidon tueksi

Jos lemmikki on pirteä ja suostuu juo-
maan, voidaan sitä hoitaa aluksi kotona. 
Kotihoitona voi käyttää vatsaa tasoittavia 
valmisteita, kuten Canikur Pro -tahnaa. 
Eläimelle voi myös tarjota neutraalia ruo-
kaa, kuten keitettyä riisiä, pienissä erissä. 
On tärkeää huolehtia nesteytyksestä. Juo-
mavesi kannattaa terästää elektrolyyteillä, 
ja tarvittaessa pakkojuottaa lemmikkiä esi-
merkiksi ruiskulla. Mm. veteen liukenevaa 
lisäravinneseosta Aptus Nutrisal -jauhetta 
voi käyttää nestetasapainon säilyttämiseen 
koirilla ja kissoilla. Seuraavana päivänä voi 
riisin lisäksi tarjota esimerkiksi kanafilettä, 
ja siirtyä tavalliseen ruokailuun asteittain 
noin viikon kuluessa. Jos vatsa ei tasaan-
nu lääkityksestä huolimatta muutamassa 
päivässä, oireilu toistuu tai lemmikin yleis-
vointi heikkenee, on syytä kääntyä eläin-
lääkärin puoleen. 

Vaivaako oksentelu?
Lemmikki voi oksentaa siksi, että se on syö-
nyt jotain sopimatonta tai niellyt jonkin 
vierasesineen. Koirilla oksentelu voi johtua 
myös siitä, että vatsalaukku on tyhjä. Täl-
löin eläin kannattaa ruokkia useammin ja 
pienemmillä annoksilla. Oksentelu on usein 
vaaratonta, mutta sen taustalla voi olla myös 
loistartunta. Kotihoitona on neste- ja elekt-
rolyyttitasapainosta huolehtiminen, ja vat-
saa tasapainottavia ripulilääkkeitä voi ko-
keilla. Myös oksentavan lemmikin ruokinta 
on pieniä määriä neutraalia ruokaa.

Lemmikkieläinten yleisimmät vatsavaivat 
ovat ripulointi ja oksentelu. Ne voivat 
kieliä stressistä, tulehduksista tai 
eläimelle sopimattomasta ravinnosta.

Kun lemmikin 
vatsa vaivaa

Kuumeinen, 
veltto tai 

kramppaava eläin
pitää viedä 

eläinlääkäriin.

Aptus Nutrisal -jauhe 180 g
Aptus Tehobakt Pet -jauhe 140 g

Canikur Pro -tahna 15 ml

Tuotehinnat sivulla 35.
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KOVAT AJAT? 

PEGORION 
UMMETUKSEEN
· Jauhe kätevissä annospusseissa

· Voidaan sekoittaa mm. veteen tai mehuun

· Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille

Pegorion, jauhe oraaliliuosta varten, on ummetuksen hoitoon tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine: makrogoli 4000. Annostus: Aikuiset ja yli 8-vuotiaat 
lapset: 1 annospussi (12 g) 1–2 kertaa päivässä. 4–7-vuotiaat lapset: 1 annospussi (6 g) 1–2 kertaa päivässä. 2–3-vuotiaat lapset: 1 annospussi (6 g) kerran 

päivässä. Pakkauskoot: 20 x 6 g, 10 x 12 g, 20 x 12 g ja 50 x 12 g. Sopii myös raskauden ja imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.

8/
20
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itsehoitoapteekki.fi
Lisätietoja puh. 010 439 8250 ark. klo 8–22.





Lähde: Suomen Apteekkariliitto

Apteekeissa palvellaan päivittäin tuhansia 
asiakkaita, tuetaan lääkkeiden oikeaa käyt-
töä ja autetaan terveysasioissa.

– On upeaa, että apteekit ovat jälleen 
mukana Nenäpäivässä, iloitsee Nenäpäi-
vä-säätiön toiminnanjohtaja Riina Paasio. 
Hän kertoo, että apua tarvitaan nyt enem-

män kuin koskaan, sillä koronaviruksen 
aiheuttama tilanne voi vaikuttaa kehitys-
maiden lasten tulevaisuuteen hyvin dra-
maattisesti. Koulutie saattaa katketa koko-
naan tai elintärkeä rokote jäädä saamatta 
vallitsevan tilanteen vuoksi.

– Apteekit auttavat suurella sydämel-
lä meitä kaikkia täällä Suomessa ja tämän 
yhteistyön myötä apua saavat myös maail-
man heikoimmassa asemassa olevat lapset. 
Apteekit yhdessä Nenäpäivän kanssa pyr-
kivät auttamaan, jotta lasten tulevaisuus ei 
vaarantuisi, Paasio kertoo. 

– Apteekit ja apteekkien henkilökunta 
olivat viime vuonna innolla mukana Ne-
näpäivässä ja keräsivät pottiin yli 53 000 
euron summan. Olemme ilolla jatkamassa 
tärkeää työtä maailman vähäosaisimpien 
lasten hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-
seksi, kommentoi Apteekkariliiton Brand 
Manager Elina Aaltonen.

Koko maan kattavan apteekkiverkoston 
avulla punaisten nenien tärkeä sanoma 
saadaan näkymään kautta Suomen. Ap-
teekkariliiton jäsenapteekit osallistuvat Ne-
näpäivään myymällä Neniä ja lahjoittamal-
la osan APTEEKKI-tuotesarjan hoitavien 

nenäsuihkeiden myynnistä keräykseen. Li-
säksi apteekit kannustavat asiakkaitaan ja 
yhteistyökumppaneitaan mukaan erilaisilla 
tempauksilla, joita järjestetään tänä vuon-
na vastuullisesti koronaepidemian rajoitus-
ten puitteissa.

Asiakkaat voivat muun apteekkiasioin-
nin yhteydessä vaivattomasti ottaa osaa 
Nenäpäivään. Lahjoittaa voi myös verkos-
sa osoitteessa nenäpäivä.fi/apteekki. Ap-
teekit järjestävät Nenäpäivän tempauksia 
myös omien somekanaviensa kautta.

Nenäpäivä-keräys on järjestetty vuo-
sittain vuodesta 2007 lähtien. Keräyksen 
varoilla autetaan maailman kaikkein hei-
koimmassa asemassa olevia lapsia Afrikas-
sa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Nenäpäi-
vän avun vie perille yhdeksän luotettavaa 
järjestöä. Kirkon Ulkomaanapu, Suomen 
Punainen Risti, Fida International, Soli-
daarisuus, Plan International Suomi, Suo-
men Ammattiliittojen Solidaarisuuskes-
kus SASK, Suomen Lähetysseura, Suomen 
Unicef sekä Pelastakaa Lapset edistävät 
Nenäpäivän tuella lasten koulutusta, tur-
vaa, terveyttä ja ravinnonsaantia.

Suomen suurin ja hauskin 
hyväntekeväisyyskampanja 
Nenäpäivä järjestetään
jälleen loka–marraskuussa
ja varsinaista Nenäpäivää
vietetään 13. marraskuuta. 
Apteekkariliitto 
jäsenapteekkeineen on 
toistamiseen mukana
Nenäpäivän pääyhteistyö-
kumppanina auttamassa
maailman heikoimmassa
asemassa olevia lapsia.

Apteekit
jatkavat
Nenäpäivän
pääyhteistyö-
kumppanina

Kuva: Tomi Palsa
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Apteekistasi.
Markkinoija: Teva Finland Oy

AAAARRRGH
Se nopeavaikutteinen särkylääke.

Myös migreeniin.

ibuxin rapid 400 mg kalvopäällysteiset tabletit. 
Tehokas itsehoitolääke migreenikohtausten oireiden 
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 
22.4.2020 päivättyyn valmisteyhteenvetoon. Lisätiedot:
www.laakeohje.fi , infofi nland@tevapharm.com. 
FI/POTC/20/0002/5/20



Jos varvasväleissä on punoitusta, kutinaa, 
hilseilyä, halkeilua tai jopa rakkuloita, saat-
taa kyseessä olla silsasienen aiheuttama 
varvasvälisilsa. Infektio esiintyy tyypillises-
ti yhdessä tai kahdessa, pikkuvarpaan puo-
lelta reunimmaisessa varvasvälissä. 

Varvasvälisilsa on tyypillinen keski-ikäis-
ten ja ikääntyvien miesten vaiva. Naisilla ja 
lapsilla sitä esiintyy harvemmin. Varvasväli-
silsan voi saada esimerkiksi uima- tai urhei-
luhallin pukuhuoneesta. Kosteissa yleisissä 
tiloissa kannattaakin käyttää omia tossuja 
ehkäisemään tartuntaa. 

Apua itsehoitolääkkeistä 
Tyypillisen varvasvälisilsan voi hoitaa il-
man reseptiä saatavilla iholle annostelta-
villa lääkkeillä ilman lääkärissä käyntiä. 
Lääkäriin on syytä mennä, jos infektio on 

levinnyt jalkapohjaan tai itsehoito ei tehoa. 
Joskus silsa saattaa esiintyä myös nivusessa, 
jolloin asia on hyvä varmistaa lääkäriltä oi-
kean hoidon takaamiseksi. Varvasvälisilsan 
hoitoon on saatavilla useita eri lääkeval-
misteita, joista ensisijaisesti suositaan ter-
binafiinia tai ns. atsoli-ryhmän sienilääk-
keitä. Näillä ei ole eroa hoidon tehossa, kun 
lääkettä käytetään annosohjeen mukaises-
ti riittävän pitkä aika. Terbinafiini vaikuttaa 
kuitenkin nopeammin, sillä se tappaa sieni-
soluja. Atsoli-ryhmän lääkkeet puolestaan 
estävät sienisolujen kasvua.

Hoida huolella ja 
riittävän pitkään
Sienilääkettä käytettäessä jalat pestään ja 
kuivataan hyvin ennen lääkkeen annoste-
lua. Terbinafiinia annostellaan iholle ker-

ran päivässä viikon ajan. Lisäksi on saa-
tavilla myös erillinen kerta-annoshoito. 
Atsoli-ryhmän lääkkeitä käytetään valmis-
teen ohjeen mukaan yleensä 1–3 kertaa 
päivässä 2–6 viikon ajan, ja hoitoa on syy-
tä jatkaa noin 2 viikkoa oireiden häviämi-
sen jälkeen uusiutumisen ehkäisemiseksi. 
Silsa voi jäädä elämään kenkiin, joten eten-
kin sitkeissä tapauksissa ne on hyvä käsi-
tellä esimerkiksi sienilääkepuuterilla. Iholle 
annosteltujen sienilääkkeiden yhteisvaiku-
tusten riski muiden lääkkeiden kanssa on 
pieni. Jos käytössä on verenohennuslääke 
varfariini, on syytä noudattaa varovaisuutta 
atsoli-ryhmän valmisteiden kanssa. Terbi-
nafiini sopii hyvin käytettäväksi myös var-
fariinihoidon aikana. Apteekista saat apua 
sopivan lääkkeen valintaan sekä neuvoja 
lääkkeen käyttöön.

Kutinaa
varpaiden välissä?

Teksti: Janne Mikkola, farmasian tohtori, apteekkari, Pähkinärinteen apteekki
Lähde: Itselääkitys Käypä hoito -suositus, www.kaypahoito.fi
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Kohtuullisuus 
ennen kaikkea 

Urheilulääkäri Pippa Laukan mukaan paino ei 
aina kerro terveydestä kaikkea, mutta ylipainon 

haitallisuudesta täytyy silti voida puhua.

Juttuun haastateltiin urheilulääkäri Pippa Laukkaa. 
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Vaikka painoindeksi olisikin hieman pu-
naisella, se ei tarkoita, että täytyy alkaa au-
tomaattisesti laihduttaa. Tärkeämpää on 
voida omassa kehossaan hyvin. Tätä miel-
tä on urheilulääkäri Pippa Laukka.

– Terveyden arvioimisessa pitäisi käyt-
tää oikeita mittareita. Jokaisella meillä on 
se oma hyvän olon paino. Vaa’an lukeman 
sijaan huomiota tulisi kiinnittää lihaksen 
ja rasvan suhteeseen, paljonko rasvaa on 
kertynyt keskivartaloon tai millaisissa lu-
kemissa oma verenpaine on. Tämä olisi 
paljon parempi tapa arvioida omaa hyvin-
vointia nimenomaan terveyden näkökul-
masta, Laukka sanoo.

Urheilulääkäristä 
hyvinvointilääkäriksi
Pippa Laukasta on tullut nopeasti suuren 
yleisön tuntema hyvinvointilääkäri, joka 
on laittanut sekä tavisten että julkkisten 
elämäntapoja takaisin ruotuun MTV3:n 
Olet mitä syöt -ohjelman suorapuheisena 
lääkärinä. 

Myöskään ohjelmassa ei ole jääty tui-
jottamaan pelkästään vaa’an lukemia, ja jo-
kainen osallistuja on saanut Laukan opeilla 
parannettua terveyttään monilla eri mitta-
reilla mitattuna. 

Ohjelman ulkopuolella Laukka pitää 
liikuntalääkärin vastaanottoa Helsingissä 
sekä toimii naisten jalkapallomaajoukkue 
Helmareiden lääkärinä.

– Yhä enemmän hoidan tavallisia ihmi-
siä, jotka painiskelevat omien elintapojen-
sa kanssa ja haluavat parantaa terveyttään, 
Laukka taustoittaa.

Ylipaino ei ole 
ulkonäkökysymys
Vaikka Laukka uskoo, että hieman ylipai-
noisenakin voi voida hyvin, on ylipaino 
asia, jonka haitoista täytyy voida puhua ää-
neen. Ylipaino on edelleen kansantervey-
dellinen uhka. Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen mukaan lihavuus yleistyy Suomes-
sa nyt erityisesti työikäisillä. Yli 30-vuotiais-
ta vain neljännes on normaalipainoisia. 

Toisaalta samaan aikaan myös kehopo-
sitiivisuudesta on tullut valtava ilmiö meil-
lä ja maailmalla. Kehopositiivisuuden pe-
rusajatuksena on, että jokainen keho on 
yhtä arvokas, oli minkä kokoinen tai nä-
köinen tahansa. 

– Olen saanut kiitosta siitä, että joku 
puhuu järjen äänellä. On hyvä, että edel-
leen puhutaan myös siitä, mitä haittaa liha-
vuudesta on, ja minkä riskin se aiheuttaa. 
Lihavuus ei kuitenkaan ole ulkonäkökysy-
mys millään muotoa. Kehopositiivisuut-
ta on myös se, että pitää huolta itsestään 
ja osoittaa sen esimerkiksi elintavoillaan, 
Laukka muistuttaa.

Terveys on myös 
omissa käsissä
Nykyisin tiedetään, että esimerkiksi sy-
dän- ja verisuonisairaudet ja tietyt syövät 
kehittyvät pikkuhiljaa vuosikymmenten 
saatossa. Kansansairauksistamme tyy-
pin 2 diabetes on elintavoilla ehkäistävissä 
jopa 90-prosenttisesti ja sepelvaltimotauti 
80-prosenttisesti. 

– Tutkimusten valossa voimme suurim-
malta osalta vaikuttaa itse omaan tervey-
teemme, vaikkakaan emme ihan kaikkeen. 
Harva sairaus on sellainen, että se periy-
tyisi suoraan geneettisesti, vaan yleensä se 
tarvitsee jonkun elintapoihin liittyvän trig-
gerin, Laukka sanoo.

Siihen, millainen oma terveys mahdol-
lisesti on vanhempana, voi alkaa vaikuttaa 
jo nuorena.

– Oman vyötärönympäryksen, veren-
paineen, kehonkoostumuksen tai painoin-
deksin lukemat kannattaa ainakin tiedos-
taa jo ihan parikymppisenä. Mutta ei se 
koskaan myöhäistä ole! Elintapoihin voi 
tehdä tarkistuksia myöhemmälläkin iällä 
ja saada siitä aitoja hyötyjä irti.

Elämäntaparemontti ei olekaan Laukan 
mielestä vain nuorten ihmisten etuoikeus 
tai keski-ikäisten kirous. 

– Vanhempana elämäntapamuutosten 
vaikutukset voivat olla jopa dramaattisem-
pia. Vaikka alkaisi liikkua säännöllisesti 
vasta eläkeiässä, sillä on mahdollista saa-
da myönteisiä vaikutuksia aivojen muisti-
keskusalueeseen. Tämä taas vaikuttaa kes-

Tärkeintä on
voida omassa

kehossaan
hyvin.
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keisesti omatoimisuuteen eli siihen, että 
pystyy asumaan kotona ja hoitamaan omat 
asiansa. Liikuntaa lisäämällä parannetaan 
myös toimintakykyä ja vähennetään esi-
merkiksi reisiluun murtumariskiä, Lauk-
ka muistuttaa.

Muutos vaatii perustelut
Laukan mielestä elämäntapamuutoksen 
onnistuminen vaatii kuitenkin aina hyvän 
motivaation lähteen.

– Jostain täytyy aina löytyä se vipu 
omaan tekemiseen, jos halutaan saavuttaa 
pysyviä tuloksia. Eikä se ole se, että puoli-
so tai lääkäri käskee. Monelle hyvänä mo-
tivaationa on esimerkiksi se, ettei tarvitse 
käyttää säännöllisesti lääkkeitä. Tai jolle-
kin se, että on jaksavampi vanhempi. Tai 
ikäihmiselle, että pärjää pidempään koto-
na. Tutkimalla potilaan taustat kunnolla, 
saadaan usein myös kaivettua esiin paina-
vampia perusteita painonpudotukselle.

Eivätkä suomalaiset nyt ihan mahdot-
tomia tapauksia ole. Laukan mukaan suo-
malaisten terveydessä on tapahtunut myös 
paljon positiivisia muutoksia, jotka jäävät 
usein lihavuuskeskustelun jalkoihin. Esi-
merkiksi tyypin 2 diabeteksen lisäänty-
minen on hidastunut Suomessa viimeisen 
kymmenen vuoden aikana. 

– Myös suomalaisten kovien rasvojen 
käyttö on vähentynyt 23 prosentista 12 pro-
senttiin 60-luvulta lähtien ja samalla sydän-
kuolemien määrä on vähentynyt kymme-
nen prosenttia, Laukka huomauttaa.

Muutokset pieninä annoksina
Laukan mukaan tietämystä suomalaisilla 
kyllä on. Syyt suomalaisten ylipainon taus-
talla ovat yleensä kovin arkisia.

– Huonot valinnat on tehty meille vä-
hän liian helpoiksi. On helppoa hypä-
tä autoon ja ostaa nopeaa, epäterveellistä 
naposteltavaa. Todella monella ylipainoi-
sella taustalla vaikuttavat kiire ja väsymys. 
Väsyneessä kehossa nälkäviestit aktivoitu-
vat eri tavalla kuin levänneessä. Se ei ole 
omaa mielen heikkoutta, vaan fysiologiaa, 
Laukka lohduttaa.

Se mitä elintavoissa lähdetään korjaa-
maan, on yksilöllistä. Usein isoin haaste 

on malttaa tehdä muutoksia rauhassa, yksi 
kerrallaan.

– Monet ajattelevat, että jos on tunti ai-
kaa liikunnalle, siitä on revittävä kaikki te-
hot irti ja esimerkiksi kävelystä ei ole mi-
tään hyötyä. Kohtaan kuitenkin paljon 
työikäisiä potilaita, joille on syntynyt yli-
kuormitustila eli kehon voimavarat on ku-
lutettu loppuun. Silloin kovaa treenaami-
nen vain jouduttaa negatiivista kierrettä. 
Liikunta kannattaa aloittaa matalasykkei-
sestä ja kevyestä liikunnasta. Joskus taas 
paras treeni on hyvä yöuni.

Myös UKK-instituutin viime syksy-
nä päivittämät liikuntasuositukset tukevat 
ajatusta, että liikunnasta on hyötyä jo pie-
ninä annoksina. 

– Jo pari minuuttia liikettä vähentää eli-
mistön sytokiinivälittäjäaineen tasoa, joka 
on yhteydessä matala-asteiseen tulehduk-

seen. Tämä taas on yhteydessä aivojen 
hypotalamus-aivolisäke-akselin toimin-
taan, ja sitä kautta myös sukupuolihormo-
nien toimintaan. Eli vaikutukset voivat olla 
tosi isoja! Laukka huomauttaa.

Laukan mukaan liikunnan lisäämisen 
omaan arkeen tulisikin lähteä siitä, että 
katsotaan yksilötasolla, mitä keho tarvit-
see ja lähdetään toteuttaman sitä pieninä 
annoksina. 

– Vähän niin kuin totuttaisi pientä lasta 
syömään kiinteitä ruokia pieni maisteluan-
nos kerrallaan, Laukka vertaa.

Laukka toteaakin olevansa kohtuulli-
suuden puolestapuhuja, oli kyse sitten lii-
kunnasta tai vaikkapa ravinnosta.

– Riittää, että arjessa koittaa tehdä hyviä 
valintoja 80 prosenttia ajasta. Tämä on pal-
jon parempi tapa kuin aina yrittää suoriu-
tua täydellisesti kaikesta, hän kannustaa.

• Liikuntalääketieteen erikoislääkäri, joka on toiminut Aava Virta  
 -hyvinvointi- ja valmennusyksikön hyvinvointijohtajana vuodesta 2018 
 alkaen sekä naisten jalkapallomaajoukkueen lääkärinä vuodesta 2010.
• MTV3:n Olet mitä syöt -ohjelman asiantuntijalääkäri.
• Kolmilapsisen perheen äiti, täytti toukokuussa 50 vuotta.
• Huolehtii hyvinvoinnistaan terveellisillä elämäntavoilla, riittävällä unella  
 ja välttelemällä stressiä.  
• Harrastaa triathloniin tähtäävää harjoittelua eli treenaa monipuolisesti 
 eri kestävyyslajeja ja lihaskuntoa. Kovan treenin vastapainoksi on myös 
 innokas sesonkisienestäjä.

KUKA?
 Pippa Laukka
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Migreeniä on kahta erilaista tyyppiä, au-
rallista ja auratonta. Auraton migreeni on 
yleisempi migreenin muoto. Aurallisessa 
migreenissä on kohtauksen alussa näkö-
kentässä sahalaitakuvioita tai muita näkö-
häiriöitä. Molempiin migreenityyppeihin 
liittyy sykkivä, usein toispuoleinen pään-
särky. Migreenikohtauksen aikana silmät 
ovat valonarat, ja kovat äänet saattavat 
tuntua epämiellyttäviltä. Lisäksi kasvot tai 
raaja voivat puutua ja puheen tuotto olla 
vaikeaa. Usein kohtaukseen liittyy pahoin-
vointia tai oksentelua. 

Kohtauksia voi hoitaa 
ja ennaltaehkäistä 
Migreenitaipumusta ei voi poistaa, mut-
ta kohtauksia voidaan hoitaa ja ennaltaeh-
käistä. Migreenin lääkehoidon perustana 
ovat tulehduskipulääkkeet ja parasetamo-
li. Suurin osa migreeneistä hoituukin ta-
vallisilla särkylääkkeillä, ja tarpeen tullen 
niiden rinnalle lääkäri voi määrätä nii-
den tehoa parantavia pahoinvointilääkkei-
tä. Pahoinvointilääkkeet lisäksi helpottavat 
migreeniin liittyvää huonovointisuutta. 

Tiedosta mahdolliset 
haittavaikutukset
Tulehduskipulääkkeillä on runsaasti hait-
tavaikutuksia, minkä vuoksi niiden turhaa 
käyttöä on syytä välttää. Tulehduskipu-
lääkkeiden pelätyimpiin haittavaikutuk-

siin liittyy kohonnut riski vatsa- ja poh-
jukaissuolihaavalle. Ongelmallista on se, 
että osa tulehduskipulääkkeiden käyttä-
jistä ei saa minkäänlaisia varoittavia oirei-
ta ennen haavauman syntyä. Muita tuleh-
duskipulääkkeiden haittavaikutuksia ovat 
esimerkiksi lisääntynyt riski sydän- ja veri-
suonisairauksille sekä munuaisten toimin-
taa heikentävä vaikutus. Lisäksi haastetta 
tuottavat tulehduskipulääkkeiden runsaat 
yhteisvaikutukset monien eri lääkkeiden 
kanssa. Yhteisvaikutukset ja pitkäaikaisen 
käytön turvallisuus kannattaa varmistaa 
lääkäriltä. Apteekissa asioidessa kannattaa 
kertoa kaikista käytössä olevista lääkkeis-
tä yhteisvaikutusten tarkistamista varten. 

Triptaanit, estohoito 
ja kohtauslääkkeet
Lääkäri voi määrätä migreenikohtauksiin 
niin sanottuja täsmälääkkeitä eli triptaane-
ja. Niiden vaikutus perustuu migreenikoh-
tauksen aikana laajentuneiden pään alueen 
verisuonten supistamiseen. Triptaanit voi-
daan yhdistää tavanomaisen särkylääkkeen 
kanssa, koska niiden välillä ei ole haitalli-
sia yhteisvaikutuksia. Triptaaniannos voi-
daan yleensä uusia 2-4 tunnin kuluttua val-
misteesta riippuen, mikäli oireet palaavat, 
mutta yhden vuorokauden aikana voidaan 
ottaa korkeintaan vain kaksi annosta. 

Jos migreeni toistuu usein, voi lääkäri 
harkita migreenin estohoitoa. Estohoitona 
käytetään esimerkiksi joitain verenpaine- 

Migreeni
ja lääkkeet

Teksti: Proviisori Mika Wallin, Seinäjoen Keskus-Apteekki

Suurin osa
migreeneistä

hoituu tavallisilla
särkylääkkeillä.
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ja epilepsialääkkeitä. Uutena vaih-
toehtona migreenin estohoitoon on 
tullut pistettäviä biologisia valmis-
teita. Niiden vaikutusaika on varsin 
pitkä. Niitä annostellaan neljän tai 
jopa 12 viikon välein.

Markkinoille odotetaan lähiaikoi-
na uusia kohtauslääkkeitä. Niiden 
vaikutus kohdistuu samaan mole-
kyyliin kuin pistettävien biologisten 
valmisteiden. Ne voidaan annostel-
la suun kautta. Uusien kohtauslääk-
keiden tulo olisi toivottu vaihtoeh-
to triptaaneille. Triptaanit eivät sovi 
kaikille, ja näin ollen lääkärillä oli-
si valittavissa migreenipotilaan hoi-
toon myös muita vaihtoehtoja. 

Kokeile erilaisia 
lääkkeettömiä 
itsehoitomuotoja
Migreenin lääkehoito tulisi aina yh-
distää ei-lääkkeellisiin hoitoihin. 
Tällaisia lääkkeettömiä hoitovaihto-
ehtoja ovat esimerkiksi liikunta, fy-
sioterapia, akupunktio, jooga, pilates 
tai muut rentoutumiskeinot. Myös 
elämäntavoilla on usein vaikutusta 
migreenikohtausten yleistymiseen. 
Migreenikohtauksen voivat laukaista 
mm. stressi, valvominen, ruokailun 
viivästyminen, kirkkaat valot, tuok-
sut, tietyt ruoka-aineet sekä alkoholi. 
Näitä asioita välttämällä voi vähentää 
migreenikohtausten yleisyyttä. Lisäk-
si säännöllinen vuorokausirytmi sekä 
säännölliset ruokailuajat voivat vä-
hentää migreenikohtauksia.



Ilman tätä 
tuotetta 

en voi elää!
Haastattelimme apteekkien kosmetiikka- 

vastaavia heidän omista suosikkituotteistaan. 
Nappaa tästä vinkit ihonhoitoon!

Teksti: Elise Lehtonen, proviisori, Myllyn Apteekki

22



Tuotehinnat sivulla 35.

Sodankylän apteekki:
Kosmetologi 
Heidi Aikio

AVÈNE EXTREMELY 
GENTLE CLEANSER

200 ML
Hajusteeton puhdistus- 

tuote, joka sopii mainiosti  
kuivan ja atooppisen ihoni  

puhdistukseen. Tuotetta ei 
tarvitse huuhdella, vaan 

poistan sen vanulapulla ja 
lopuksi suihkautan Avène- 

terveyslähdevettä viimeistel- 
läkseni puhdistuksen. 

VICHY SLOW AGE
TÄYTELÄINEN PÄIVÄVOIDE 50 ML

Täyteläinen, raikas ja vahvistava päivävoide kuivalle iholle. 
Voide saa ihoni hehkumaan ja ehkäisee samalla ikääntymi-

sen merkkejä. Suojakerroin 30 suojaa ihoa vanhenemiselta. 

Tainionkosken apteekki:
Farmaseutti Milla Sorsa

VICHY MINÉRAL 89
TIIVISTE 50 ML
Käytän hoitotiivistettä aamuin 
illoin aina puhdistuksen jälkeen 
ennen päivä- tai yövoidetta. 
Ennen poskieni iho oli todella 
ohut, herkästi reagoiva ja 
punoittava, mutta ei enää! 
Tiiviste sopii kaikenikäisille ja 
kaikille ihotyypeille.

LA ROCHE-POSAY 
TOLERIANE ULTRA EYE 20 ML
Rauhoittaa ja kosteuttaa herkkää, 
ärtynyttä sekä helposti reagoivaa 
silmänympärysihoa. Tämän otan 
käyttöön viimeistään allergia-
kauden alkaessa – silloin tuote
on pelastukseni! Voide on kevyttä 
ja pakkaus todella riittoisa.

Pähkinärinteen
Apteekki: 

Farmaseutti
Taina Mäkinen

AVÈNE
HYDRANCE AQUA
CREAM-IN-GEL 50 ML
Todellinen monitoimituote!
Tätä voidetta voi käyttää
silmänympärysvoiteena,
kosteuttavana päivävoiteena
tai iltaisin kosteusnaamiona.
Saa ihon tuntumaan
kosteutetulta ja pehmeältä. 

ACO PURE GLOW
PERFECTING SERUM 30 ML
Tasapainottava seerumi
aikuisen naisen epäpuhtaalle 
iholle. Tekee kaiken, mitä toivoa 
voi: syväkosteuttaa ihoa, tasoittaa 
ihon sävyä ja antaa hehkua. 
Vähentää pigmenttiläiskien ja
ihohuokosten näkyvyyttä, ja mikä
parasta: vähentää juonteita. 

Herttoniemen
apteekki:

Farmaseutti
Marianne Viinikainen

AVÈNE DERMABSOLU 
SERUM 30 ML

Kiinteyttävä ja juonteita 
vähentävä seerumi naisille 

50-vuotiaasta alkaen. 
Ihoni tuntuu tuotteen 

käytön jälkeen napakalta
 ja pehmeältä. Ihon sävy 

myös tasoittuu käytön 
myötä. Koostumus on 

ylellinen ja hyvin imeytyvä.

VICHY PURETÉ
THERMALE MICELLAR

PUHDISTUSVESI 200 ML
Monitoimituote, jossa kasvovesi

on yhdistetty meikinpoisto-
aineeseen. Tällä saa puhdistettua

myös silmämeikin! Käytän tuotetta 
 aamuin illoin ihon puhdistuksessa.

Misellivesi sopii kaikille iästä ja
ihotyypistä riippumatta.

Tekee kasvoista raikkaan ja
puhtaan tuntuiset.

Myllyn Apteekki:
Apteekkari 

Anne Elo-Kinnunen

VICHY NEOVADIOL 
MAGISTRAL NIGHT 50 ML
Elinvoimaa aikuisen naisen 
iholle! Tämä ihanan ylellinen 
yövoide ravitsee ihoa ja
sileyttää iän tuomia ryppyjä 
kasvoiltani. Nopeasti
imeytyvä voide antaa iholle 
heleyttä ja hehkua. 

ACO CARING
SHOWER OIL 400 ML

Piristävän tuoksuinen 
suihkuöljy, joka pesee ihon 

kuivattamatta. Iholle jää peh-
meä ja kosteutettu tunne. 
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Niska- ja hartiaseudun jomotus johtuu 
useimmiten pitkäaikaisesta niskan ja har-
tioiden staattisesta jännitystilasta. Jännitys-
niska voi kehittyä esimerkiksi tietokoneen 
tai älypuhelimen kanssa työskenneltäessä, 
jos pää ja hartiaseutu kallistuvat pitkiä aiko-
ja eteenpäin.

Yleensä niska-hartiaseudun vaivat ja ki-
putilat tuntuvat lihasten jännittyneisyytenä, 
paikallisena lihasarkuutena ja jomotukse-
na tai kaularangan jäykkyytenä. Lihasperäi-
nen kipu voi myös heijastua takaraivolle tai 
muualle pään alueelle. Lisäksi niskavaivoi-
hin voi usein liittyä päänsärkyä, huimausta 
tai korvien soimista. Joskus oireina voi olla 
hartioihin, rintakehälle tai käsivarsiin sätei-
levä kipu ja sormien puutuminen.

Hyvä ryhti suojaa niskaa
Koko kehon hyvä ryhti on niska- ja hartia- 
seudun hyvinvoinnin kannalta tärkeää. Se 
auttaa vähentämään nivelten ja lihasten hai-
tallista kuormitusta. Pää painaa noin 4–5 
kiloa. Kun pää on pystyasennossa suoraan 
kaularangan jatkeena, sen paino jakautuu 
tasaisesti nikamien, välilevyjen ja lihasten 
varaan. Tässä asennossa kaulan, niskan ja 
hartiaseudun lihakset jaksavat työskennellä 

pisimpään. Kaularangan kuormitus kasvaa 
moninkertaiseksi mitä edemmäs tai alem-
mas päätä taivutetaan. 

Niskavaivojen riskitekijät
Näyttöpäätetyö on lisännyt lihasperäisiä nis-
kavaivoja. Pitkäaikainen istuminen sekä var-
talon kiertynyt ja kumara asento lisäävät nis-
kakipujen riskiä. Muita niskavaivojen syitä 
ovat huono ergonomia, toistotyö, vaativa tai 
tarkkuutta edellyttävä työ. Niskakivun ris-
kitekijöitä ovat myös lihavuus, tupakointi, 
purentahäiriöt sekä vähäinen liikkuminen, 
stressi ja huonontuneeseen terveyteen liitty-
vä elämänlaadun heikkeneminen.

Fyysisten tekijöiden lisäksi niskavaivojen 
taustalla voivat olla psykososiaaliset tekijät, 
kuten työn henkiset kuormitustekijät, ylei-
nen jännittyneisyys ja masentuneisuus. Myös 
unen puute ja huono fyysinen kunto voivat 
tuntua lihasten kipuiluna ja väsymisenä.

Vältä
niska-
ja hartia-
vaivat

Niska- ja hartiaseudun 
vaivat ovat yleisiä 
erityisesti keski-
ikäisillä. Yli 30-vuotiaista 
suomalaisista naisista 
40 % ja miehistä 
26 % on viimeisen 
kuukauden aikana 
kokenut niskan kipua.

Teksti: Anne Elo-Kinnunen,
apteekkari, Myllyn Apteekki
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Huolehdi ergonomiasta
Tietokoneen käyttö on yleistä työssä ja va-
paalla. Monet käyttävät älypuhelimia ja 
tablettitietokoneita useita tunteja päivittäin. 
Jo 1–2 tunnin päivittäinen käyttö liittyy nis-
kan ja hartiaseudun kipuihin. Yli 4 tunnin is-
tuminen tietokoneen ääressä voi puolestaan 
aiheuttaa päänsärkyä ja silmien väsymistä.

Näin vähennät 
niskan 
kuormitusta
• Pidä pää pystyssä.
• Vältä pitkäaikaista niskan eteen tai 
 taakse taivutusta tai kiertoa.
• Vältä työskentelyä pitkään kädet 
 koholla tai hartiatason yläpuolella.
• Sijoita tietokoneen näyttö niin, että 
 niska säilyy keskiasennossa.
• Käytä nukkuessasi niskan ja selän 
 keskiasentoa tukevaa tyynyä.
• Huolehdi niskan liikkuvuudesta.
• Pidä taukoja vähintään puolen 
 tunnin välein.
• Harjoita lihasvoimaa.
• Suojaa niska ja hartiat vedolta ja
 kylmältä.

Hoida niskakipua kotikonsteilla
• Tee normaalit arkitoimet ja liiku 
 kivusta huolimatta päivittäin.
• Tarvittaessa lievitä kipua ja lihas-
 jännitystä lämpö- tai kylmäpakkauksella.
• Apteekista on saatavilla myös
 - kylmägeelejä (esim. Ice Power)
 - kylmä-lämpögeeli (Perskindol)
 - kylmälaastari (Ice Power)
• Käytä kipulääkettä niskakipuun vain 
 alkuvaiheessa. 
• Paikallisesti kipukohtaan voi käyttää 
 tulehduskipulääkettä sisältävää geeliä 
 (vaikuttavana aineena esim. diklofenaakki 
 tai ibuprofeeni) kuuriluonteisesti.

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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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.



Maskin käyttö
vaatii
huolellisuutta
Lähde: THL.fi

Koronapandemia ei osoita hiipumisen 
merkkejä ja meidän kaikkien on edelleen 
pyrittävä ehkäisemään tartuntojen leviä-
mistä kaikin keinoin. Kasvomaskien pitä-
minen on yksi keino ehkäistä koronavirus-
tartuntojen leviämistä. Ensisijaisen tärkeää 
on edelleen noudattaa 1–2 metrin turvavä-
lejä aina kun mahdollista, pestä käsiä, ys-
kiä hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan 
sekä välttää kasvojen koskettelua. 

Kasvomaskeja on monenlaisia: kerta-
käyttöisiä maskeja tai uudelleen käytettäviä 
kangasmaskeja. Maskin voi myös valmistaa 
itse kankaasta. On hyvä muistaa, että vaik-
ka kasvomaski ei suojaa tehokkaasti käyttä-
jäänsä, THL suosittelee kasvomaskien käyt-
töä toisten suojaamiseksi. Maskien teho 
perustuu osittain siihen, että mahdollisim-
man moni käyttää niitä asianmukaisesti. 

Varsinaiset hengityssuojaimet (FFP1, 
FFP2 tai FFP3) ja lääkinnällisten laitteiden 
vaatimukset täyttävät CE-merkityt kirur-
giset suu-nenäsuojaimet suojaavat myös 
käyttäjäänsä, ja ne on ensisijaisesti tarkoi-
tettu terveydenhuollon henkilöstölle.

Kasvomaskin käyttö vaatii huolellisuut-
ta, jotta viruksella mahdollisesti tahraantu-
nut maski ei aiheuta tartuntariskiä. Maskia 
on aina käsiteltävä puhtailla käsillä. Maskia 
ei tule käyttää, jos se vaikeuttaa kohtuutto-
masti hengitystä tai muut terveyteen liitty-
vät syyt estävät maskin käytön. Keskustele 
tarvittaessa lääkärisi kanssa, jos terveyden-
tilasi vaikeuttaa kasvomaskin käyttöä.  

Kasvomaski ei sovellu lapsille. Maskin 
ohjeiden mukainen käyttö onnistuu 15 
vuoden iästä alkaen.

MUISTILISTA 
MASKIN KÄYTTÖÖN

• Kokeile erilaisia maskeja, jotta löydät 
 kasvoillesi sopivan mallin, jonka läpi 
 pystyt hengittämään.
• Varaa käyttöösi niin monta maskia kuin 
 päivän aikana tarvitset.
• Varaa mukaan käsihuuhdepullo ja tarvit-
 taessa ylimääräisiä maskeja vaihtoa varten.
• Pese tai desinfioi kädet ennen kuin asetat 
 uuden tai puhtaan maskin.
• Aseta maski kasvoille hyvissä ajoin ennen 
 tarvetta.
• Varmista, että maski asettuu tiivisti kasvoille 
 ja peittää suun, nenän ja leuan.
• Älä koske maskiin tai siirrä sitä leuan alle 
 tai otsalle käytön aikana.
• Jos kosket maskiin käytön aikana, pese 
 tai desinfioi kätesi ennen koskettamista
 ja sen jälkeen.
• Älä pue käytettyä maskia uudelleen. 
• Vaihda maski uuteen, jos se kostuu tai
 likaantuu.
• Poista maski puhdistetuin käsin 
 tarttumalla sen nauhoista. Älä koske 
 maskin ulkopintaan. 
• Laita kertakäyttöinen maski suoraan 
 roskiin käytön jälkeen ja uudelleen 
 käytettävä kangasmaski muovipussiin tai 
 suoraan pesukoneeseen.
• Pese tai desinfioi kädet maskin 
 poistamisen jälkeen.
• Pese kangasmaski vähintään 60 asteessa 
 aina käytön jälkeen tai keitä sitä viisi 
 minuuttia vedessä, johon on lisätty hieman 
 pesuainetta. Huuhtele maski ja kuivata se 
 paikassa, jossa on raitis ilma. 
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Teksti: Janne Mikkola, farmasian tohtori, apteekkari, Pähkinärinteen apteekki

Osto-oikeuden tarkistaminen

Asiakkaan hakiessa reseptilääkettä varmiste-
taan ensin hakijan oikeus ostaa reseptilääke. Ke-
la-kortti tai lääkärin tulostama potilasohje resep-
tilääkkeestä oikeuttavat tähän. Mikäli kyse on 
omista lääkkeistä, Kela-kortin sijaan käy myös 
passi, ajokortti tai henkilöllisyystodistus. Asiakas 
voi myös valtuuttaa toisen henkilön asioimaan 
puolestaan apteekissa. Valtuutuksen voi tehdä 
sähköisesti tai paperilla. 

Lääkeneuvonta 
Lääkeneuvonta on oleellinen osa farmaseutin 
työtä. Asiakkaan kanssa käydään läpi ohjeet lääk-
keen ottamisesta, esimerkiksi kuinka monta an-
nosta päivässä, mihin vuorokauden aikaan lää-
ke otetaan, onko ruokailulla merkitystä lääkkeen 
ottamisessa ja miten lääke otetaan suhteessa asi-
akkaan muuhun lääkitykseen. Muita mahdolli-
sia asiakkaan kanssa keskusteltavia asioita ovat 
mm. lääkkeen tyypilliset haittavaikutukset ja mi-
ten niitä voi ehkäistä. Asiakkaan on tärkeä tie-
tää mihin tarkoitukseen lääke on määrätty, tulee-
ko lääke kuuriluontoiseen vai pidempiaikaiseen 
käyttöön sekä lääkkeen säilytysolosuhteet. Asia-
kasta opastetaan myös mahdollisten lääkkeen an-
nostelulaitteiden, kuten astmapiippujen käytössä. 
Asiakkaan kanssa keskustellaan myös lääkkeiden 
hinnoista ja kartoitetaan, onko lääkkeistä saata-
villa edullisempia vaihtoehtoja.  

Farmaseutin
työ näkyväksi

Farmaseutin työ reseptien 
toimittamisessa on paljon 
muutakin kuin pelkkää 
lääkkeen ojentamista. 
Reseptien toimittamiseen 
liittyy asiakkaan palvelemisen 
lisäksi lakiin ja säännöksiin 
perustuvia tehtäviä. 
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Lääkekorvaus ja saatavuus
Farmaseuttinen henkilökunta tekee jokaisen lääk-
keen kohdalla päätöksen asiakkaan oikeudesta 
Kelan lääkekorvaukseen. Lääkekorvausta myön-
nettäessä huomioidaan muun muassa lääkkeen 
edellinen ostoaika, käyttöaihe, muutokset annos-
tuksessa, mahdollinen oikeus erityiskorvaukseen 
sekä lääkekohtaiset rajoitukset korvattavuudessa. 

Lääkkeiden lisääntyneet saatavuushäiriöt ai-
heuttavat lisätyötä apteekeissa. Mikäli asiakkaan 
lääkettä ei ole suoraan saatavilla, selvitetään, onko 
lääkkeelle olemassa toista vaihtokelpoista valmis-
tetta. Usein sellainen lääke löytyy suoraan apteekis-
ta. Jos vaihtokelpoista tuotetta ei ole suoraan aptee-
kin varastossa, selvitetään, onko vastaavaa tuotetta 
tukkuliikkeissä tai lähiapteekeissa. Tarvittaessa ote-
taan yhteyttä lääkäriin lääkkeen vaihtamiseksi ko-
konaan toiseen. 

Lääkevalmisteiden, annostusten 
ja reseptien tarkistaminen 
Lääkkeen toimittamisen yhteydessä varmistetaan, 
että lääkärin määräämä annos ei ylitä lääkkeen 
normaaliannosta ja että lääkemääräys ei poikkea 
yleisesti hyväksytyistä hoitokäytännöistä. Lääk-
keestä tarkistetaan myös, että sillä ei ole haitallisia 
yhteisvaikutuksia asiakkaan muiden samasta ap-
teekista ostettujen lääkkeiden kanssa. Mikäli riski 
yhteisvaikutukselle ilmenee, ratkaistaan se tapaus-
kohtaisesti farmaseuttista ammattitaitoa käyttäen. 
Usein riittää, että lääkkeiden vaikutuksia seurataan 
hieman tarkemmin tai lääkkeiden ottoajankohdat 
säädetään siten, että yhteisvaikutuksilta vältytään. 
Mikäli lääkkeillä on riski vakavaan yhteisvaikutuk-
seen, varmistetaan lääkkeiden käyttö tarvittaessa 
lääkäriltä. 

Kun reseptilääke luovutetaan asiakkaalle, sille 
tehdään lopuksi lääkevarmennus. Lääkkeestä var-
mistetaan eurooppalaisen lääkevarmennusjärjes-
telmän välityksellä, että lääke ei ole väärennös ja 
että sitä ei ole aikaisemmin myyty muualla.

Apteekissa opastetaan ja selvitellään myös mui-
ta asiakkaan lääkehoitoihin liittyviä asioita, kuten 
mitkä asiakkaan lääkkeet ovat ylipäätään käytössä, 
mistä lääkkeistä on voimassa olevat reseptit ja tar-
vittaessa reseptien uusimiset. 

Pidä listaa lääkkeistäsi!
Ajantasainen lääkelista helpottaa lääkitykseen liit-
tyvien asioiden selvittelyä lääkärissä ja apteekissa, 
joten jokaisen kannattaa pitää omaa listaa käytössä 
olevista lääkkeistä ja muista tuotteista. Lista voi olla 
tarvittaessa ihan vapaamuotoinen käsin kirjoitettu 
lista, mutta myös apteekeista saa valmiita pohjia. 

Kätevät erikseen pakatut jauhepussit
Vaikuttavana aineena makrogolia sisältävä Pegulos on 
tarkoitettu ummetuksen hoitoon aikuisille ja yli 2-vuotiaille 
sekä kuivuneen, suolessa pitkään olleen ulostekovettuman 
pehmentämiseen yli 12-vuotiaille. Alle 8-vuotiaille lapsille 6 g 
annospussit. Annospussillinen jauhetta sekoitetaan 2 desilitraan 
nestettä. Pegulosia voi käyttää raskauden ja imetyksen aikana. 
Sitä ei tule käyttää, jos kyseessä on suolen tukkeuma, puhkeama 
suolen seinämässä, vakava tulehduksellinen suolistosairaus tai 
vatsakipuja, joiden syytä ei tiedetä. Tutustu pakkausselosteeseen 
ennen valmisteen käyttöä.

Pegulos 12 g jauhe oraaliliuosta varten 20x12 g 14,66 € (61,08 €/kg)
Pegulos 12 g jauhe oraaliliuosta varten 50x12 g 26,21 € (43,68 €/kg)
Pegulos 6 g jauhe oraaliliuosta varten 20x6 g 12,30 € (102,50 €/kg)

Colonmint on piparminttuöl-
jyä sisältävä kasvirohdosval-
miste ruuansulatuskanavan 
lievien suolistokouristus-
ten, ilmavaivojen ja vatsaki-
vun oireenmukaiseen hoitoon 
etenkin potilaille, joilla on är-
tyvän suolen oireyhtymä (IBS). 
Colonmint-kapselit tulee ot-
taa tyhjään vatsaan. Niiden 
käyttöä ei suositella potilail-
le, joilla on maksasairaus, sap-
pitietulehdus, hapoton maha, 
sappikiviä tai jokin muu sappi-
sairaus.  Tuotetta ei myöskään 
suositella raskauden ja imetyk-
sen aikana. Tutustu huolellises-
ti pakkausselosteeseen.

Colonmint 60 kaps. 
24,67 € (0,41 €/kpl)

Uutuudet
Piparminttuöljyä lieviin vatsavaivoihin

LÄÄKEUUTUUS!



Ihonhoito-
tuotteet
koko
keholle
Teksti: Elise Lehtonen, proviisori, Myllyn Apteekki

Kädet:
Kädet kuivuvat herkästi 
usein toistuvan pesun  
takia. Pesuaineena kannat-
taakin käyttää saippuatonta 
pesuainetta, jotta iho ei 
kuivu liikaa. Päiväkäytössä 
toimii parhaiten kevyempi  
käsivoide, kun taas yöksi 
voi valita täyteläisemmän 
voiteen. 

Kasvot:
Valitse kasvojen puhdistus- ja hoitotuotteet oman 
ihotyyppisi mukaan. Kuivan ihon puhdistukseen 
sopii puhdistusemulsio tai -maito, joka ei kuiva-
ta ihoa. Kasvovesi antaa iholle lisäkosteutta ja ta-
sapainottaa ihon pH:n normaaliksi pesun jälkeen. 
Kuivan ihon voiteet ovat täyteläisiä ja rasvapitoisia, 
jotta ne täydentävät ihosta puuttuvia rasva-ainei-
ta. Jos rasvaista ja epäpuhdasta ihoa puhdistaa liian 
voimakkailla aineilla, voi iho kuivua liikaa ja se al-
kaa tuottaa talia entistä enemmän. Kosteusvoidetta 
ei sovi unohtaa, sillä myös rasvainen iho tarvitsee 
kosteutta. Tarvittaessa epäpuhtauksiin voi käyttää 
kuivattavaa paikallistuotetta tai kasvovoidetta, jos-
sa on mukana ihoa kevyesti kuoriva ainesosa. Nor-
maali- ja sekaihon puhdistukseen sopii esimerkik-
si puhdistusvaahto tai -geeli. Päivävoiteeksi riittää 
usein hiukan kevyempi voide, kun taas yöksi voi 
valita hoitavamman tuotteen. Seerumeilla saa lisä-
tehoa ihonhoitoon, sillä niissä on tiivistetyssä muo-
dossa ihoa hoitavia ainesosia. Seerumia käytetään 
puhdistuksen jälkeen ennen kasvovoidetta.

Tuotehinnat sivulla 35.

VICHY MINERAL 89
TIIVISTE 50 ML

Päivittäiseen käyttöön
kaikille ihotyypeille

tarkoitettu nestemäinen
tiiviste, joka vahvistaa ja

kosteuttaa kasvojen ihoa. 
Hajusteeton.

SEBAMED HAND WASH OIL 
KÄSIENPESUÖLJY 250 ML

Kosteuttava käsienpesuöljy 
herkälle, kuivalle, karhealle ja 

pykivälle iholle. Kosteuttaa ihoa 
ja suojaa kosteuden haihtumi-

selta. Estää ihon kuivumista. 
Hajusteeton.
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Päänahka:
Käytä hiusten pesuun omalle 
hiuspohjallesi sopivaa 
shampoota. Tarvittaessa 
sen lisäksi voi käyttää myös 
hoitoainetta hiuslatvoihin. 
Hiukset saa pestä joka 
päivä – erityisesti, jos pää-
nahka rasvoittuu nopeasti 
tai urheilee aktiivisesti. 
Kuivaa päänahkaa voi hoitaa 
hiuspohjaa kosteuttavalla 
geelillä.

Vartalo:
Vartalon pesuun sopii 
saippuaton pesuaine tai 
-öljy, joka ei kuivata ihoa. 
Iho rasvataan mieluiten 
pesun jälkeen vielä hiukan 
kosteana, jolloin voide  
lukitsee kosteuden ihoon. 
Talvisin iho vaatii yleensä 
rasvapitoisempaa voidetta 
kuin kesäaikaan. Jos iho 
tuntuu kuivalta pian voite-
lun jälkeen tai sitä kirvelee 
voidetta levitettäessä, kan-
nattaa kokeilla rasvaisem-
paa perusvoidetta.

Jalat:
Jalkojen pesu ja kuivaus tuli-
si tehdä päivittäin. Erityisen 
tärkeää on kuivata varpai-
den välit, joihin jää helpos-
ti kosteutta. Kosteaan ihoon 
muodostuu helpommin hal-
keamia ja rakkoja kuin kui-
vaan ihoon. Rasvaukseen 
voi käyttää rasvaista perus-
voidetta tai jalkavoidetta. 
Jos jaloissa on kovettumia 
tai halkeamia, niihin kan-
nattaa valita hoitovoide, jol-
la jalat saa kuntoon. Raspin 
käyttöä ei suositella, koska 
iho paksuntuu raspaamisen 
myötä entisestään.

ACO INTENSIVE DRY SCALP TREATMENT 150 ML
Geeli, joka kosteuttaa tehokkaasti, rauhoittaa ja

vahvistaa kuivaa ja herkkää hiuspohjaa. Hajusteeton.

CERALAN PESUÖLJY
VARTALOLLE 400 G

Voidemainen runsaasti ihoa 
kosteuttavia öljyjä sisältävä
pesuöljy. Pesevät aineosat 

ovat hellävaraisia. Sopii nor-
maalille, kuivalle ja atooppi-

selle iholle. Hajusteeton.

ACO INTESIVE
FOOT CREAM 100 ML

Erittäin täyteläinen jalka-
voide. Kosteuttaa tehok-
kaasti, pehmentää kuivat
jalat ja kovettumat. Voide 

vahvistaa ihon suoja-
kerrosta, suojaa ihoa

ja auttaa ehkäisemään
erittäin kuivan ihon muo-
dostumista. Hajusteeton.
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Nimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Katuosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Täytä yhteystietosi

Osallistu arvontaan toimittamalla ristikko tai palaute 
30.11.2020 mennessä apteekkiimme. Muista täyttää omat 
yhteystietosi. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. 
Palkintona arvomme viisi tuotepakettia (sis. DeviSol 20 
mikrog 200 tabl. ja Multivita Plus 100 tabl., arvo n. 30 €).

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

Palauta apteekkiimme täytetty 
ristikko ja/tai anna palautetta 
lehdestä ja voita tuotepaketti!

Edellisen
ristikon
ratkaisu

Anna 
palautetta 
lehdestä 
Palautteesi avulla voimme tehdä 
lehdestä entistäkin paremman. 
Palautathan täytetyn vastauslomakkeen 
apteekkiimme. Kiitos vastauksistasi! 

1. Mikä oli tämän lehden paras juttu?

3. Muita terveisiä tai kommentteja lehdestä?

2. Mikä on mielestäsi 
tärkeintä lehdessämme? 
Valitse kaksi vaihtoehtoa. 

Mainokset

Tuote-esittelyt

Joku muu, mikä?

Asiantuntija-artikkelit

Tarjoukset Uutuudet
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[UUTUUKSIA APTEEKIN HYLLYLLÄ] 

Aikuisen naisen 
epäpuhtaalle iholle
Cleanance Women -tuotteet autta-
vat vähentämään ihon epäpuhtauk-
sia ja tekevät ihosta kauniin, kirkkaan 
ja tasaisen. Tuotteiden sisältämä ter-
veyslähdevesi myös rauhoittaa ja 
pehmentää ihoa. Seerumia käyte-
tään aamuin illoin kasvovoiteen alla. 
Yövoiteen sisältämä retinaldehydi 
vähentää ryppyjä, näkyviä ihomuu-
toksia ja arpia.

Avène Cleanance Women
Corrective Serum 30 ml
Avène Cleanance Women
Smoothing Night Cream 30 ml

Helppoa ja tehokasta 
syylien poistoa
Wartner® Cryo Freeze perus-
tuu lääkärien käyttämään jää-
dytystekniikkaan. Se poistaa 
käsi- ja jalkasyylät tehokkaasti 
ja nopeasti täsmäjäädytyksellä. 
Syylät irtoavat yleensä yhdellä 
hoitokerralla 10–14 päivässä. 

Wartner Cryo Freeze 14 ml

Täitartuntojen 
ennaltaehkäisyyn
Bevitamed Ennaltaehkäisevä Täi- 
shampoo antaa suojaa täitartuntoja 
vastaan täikauden aikana. Shampoo 
tekee hiuksista epäsuotuisan ympä-
ristön uusien täiden kannalta, jol-
loin täitartunta vältetään. Samalla se 
puhdistaa hiukset hellävaraisesti ku-
ten tavallinen shampoo. Suoja alkaa 
heti pesun jälkeen ja vaikutus kestää 
kolme päivää. 

Bevitamed Ennaltaehkäisevä
Täishampoo 200 ml

Rautainen uutuus
Ramavit Rauta Fe2+100 mg on 
vahva ja vatsaystävällinen rauta-
valmiste nostamaan hemoglo-
biini- ja ferritiiniarvoja. Tabletti on 
helposti nieltävä. Rauta on siinä 
hyvin imeytyvässä ja helposti eli-
mistön hyväksikäytettävässä muo-
dossa, rautabisglysinaattina. Lisäksi 
valmisteessa on C-vitamiinia, joka 
edistää raudan imeytymistä.

Ramavit Rauta Fe2+100 mg 
60 tabl.

Elinvoimaisuutta ja hehkua silmille
Neovadiol Rose Platinum Eyes on silmänympärysvoide 
ikääntyvälle iholle vaihdevuosien jälkeen. Se tukee ihon pin-
takerroksen uusiutumista ja häivyttää silmäpusseja sekä vai-
kuttaa juonteisiin tehden katseesta hehkuvan ja levänneen 
näköisen. Täyteläisessä voiteessa on hienovarainen ruusun 
tuoksu ja se sopii herkällekin iholle.  

Vichy Neovadiol Rose Platinum Eyes
silmänympärysvoide 15 ml

Uutuusmaku
Kolmen päivän tehokuuri 
sisältää sinkkiasetaatin
lisäksi auringonhattu- ja 
inkivääriuutetta.  

Minisun Super Defence 
Sinkkiasetaatti
Vadelma-Lakritsi 30 tabl.
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Normaalihinnat 10/2020

Lihasten ja hermoston hyvinvointiin.

Apteq Crampex 

Tehokkaampi kuin 
pelkkä magnesium

Myös
Pore-

tabletti

Tarjous voimassa loka-marraskuun 2020 ajan.

Poretabletti 14 tabl.Nieltävä tabletti 120 tabl.

Avène Cleanance Women Corrective Serum
30 ml 26,00 €
Avène Cleanance Women Smoothing Night Cream
30 ml 24,50 €

Vichy Neovadiol Rose Platinum Eyes
silmänympärysvoide 15 ml 35,00 €

Ramavit Rauta Fe2+100 mg 60 tabl. 8,20 €

Bevitamed Ennaltaehkäisevä
Täishampoo 200 ml 16,60 €

Wartner Cryo Freeze 14 ml 29,50 €

Minisun Super Defence Sinkkiasetaatti
Vadelma-Lakritsi 30 tabl. 9,50 €

s. 10 TUOTTEET
Aptus Nutrisal -jauhe 180 g
13,80 €
Aptus Tehobakt Pet -jauhe 140 g
13,10 €
Canikur Pro -tahna 15 ml
21,50 €

s. 23 TUOTTEET
Vichy Neovadiol Magistral Night 50 ml 42,49 €
ACO Caring Shower Oil 400 ml 13,10 €  Katso tarjous takasivulta!
Avène Extremely Gentle Cleanser 200 ml 16,28 €
Vichy Slow Age täyteläinen päivävoide 50 ml 33,29 €
Vichy Minéral 89 tiiviste 50 ml 23,25 €
La Roche-Posay Toleriane Ultra Eye 20 ml 21,50 €
Avène DermAbsolu Serum 30 ml 46,50 €
Vichy Pureté Thermale Micellar puhdistusvesi 200 ml 13,39 €
Avène Hydrance Aqua Cream-in-gel 50 ml 32,00 €
Aco Pure Glow Perfecting Serum 30 ml 18,80 €

s. 30–31 TUOTTEET
Vichy Mineral 89 tiiviste 50 ml 23,25 €
Sebamed Hand Wash Oil käsienpesuöljy 250 ml 9,90 €
Aco Intensive Dry Scalp Treatment 150 ml 15,20 €
Ceralan pesuöljy vartalolle 400 g 16,80 €
Aco Intensive Foot Cream 100 ml 12,60 €

11,50
0,10/kpl (norm. 13,50)

7,90
0,56/kpl (norm. 9,20)

[UUTUUSTUOTTEIDEN HINNAT] 
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Uudelleen 
suljettava 

pipetti

Orionin
keräilytuote
– tuotelahja
6 leimalla

Orionin
keräilytuote
– tuotelahja
6 leimalla

Orionin
keräilytuote
– tuotelahja
6 leimalla

Tarjoukset
Tarjoukset voimassa 30.11.2020 asti tai niin kauan kuin tarjoustuotteita riittää.

20,50
0,21–0,23/kpl (norm. 24,00)

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

75,00
0,42/kpl (norm. 101,00)

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

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).

14,35
0,72/kpl (norm. 16,90)

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

10,90
27,25/l (norm. 13,10)

ACO Body Caring 
Shower Oil 400 ml
Hellävarainen suihkuöljy, jossa on ihoa tasapainottava 
pH. Sopii kaikille ihotyypeille, myös herkälle iholle. 
Miedosti hajustettu tai hajusteeton.

17,85
0,18/kpl (norm. 21,00)

Multivita Omegalive 
Strong 100 kaps.
Vahva kalaöljykapseli.

17,90
0,15–0,20/kpl (norm. 21,00)

Minisun monivitamiini Vahva 
120 tabl. ja Extra Vahva 90 tabl. 
Aktiivisen ihmisen vitamiini- ja hivenainevalmiste. 
Sisältää myös ubikinoni Q10:tä ja mustikkauutetta. 
Extra Vahvassa 50 mikrogrammaa D-vitamiinia.

17,10
(norm. 20,09)

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

9,70
0,24/kpl (norm. 11,40)

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


