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

Geeli iholle
lihas- ja
nivelkivun
hoitoon.

Kipua vastaan.
Uutuus

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

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

Pakkauskoot 50 g ja 100 g. 
burana.fi



[PÄÄKIRJOITUS] [SISÄLLYS] 

Julkisuudessa keskustellaan apteekkien uudistamisesta 
ja väitetään, etteivät apteekit kehitä toimintaansa. Itse 
en tunnista näistä väitteistä sitä apteekkimaailmaa, jossa 
olen työskennellyt jo yli 30 vuotta. 

Apteekeissa on vuosia hyödynnetty teknologiaa 
rutiinitöiden automatisoinnissa, mutta henkilökohtaista 
palvelua emme halua siirtää koneiden tehtäväksi. Jos se 
on menneisyyttä, elämme mielellämme vanhassa ajassa.

Suomen Apteekkariliitolla on useita apteekkialan 
kehittämisehdotuksia. Apteekkien määrää halutaan 
lisätä hallitusti niin, että apteekkipalvelut varmistetaan 
ympäri Suomea. Kuten muilta toimialoilta olemme 
havainneet, radikaali uudistaminen ilman luotettavaa 
tietoa päätösten tukena voi johtaa huonompaan 
palveluun ja hintojen nousuun.

Me haluamme myös vahvistaa sitä, että apteekit 
olisivat entistä tiiviimpi osa terveydenhuoltoa. Apteekki 
on matalan kynnyksen paikka, josta saa neuvoja ja 
suosituksia. Tarvittaessa ohjaamme asiakkaan lääkäriin. 

Lääkkeisiin ja terveyteen liittyvä neuvonta edistää 
lääkehoitojen onnistumista – mutta vain tiiviissä 
yhteistyössä asiakkaan kanssa. Vain asiakas itse tietää, 
mitä lääkkeitä hän todella käyttää ja mihin tarkoitukseen. 
Tämän takia ajan tasalla oleva lääkityslista on äärettömän 
tärkeä.

Lääkehoidon päivää vietetään 21.3. Tänä vuonna 
teemana on ”Tunnetko lääkehoitosi tavoitteet?” Se 
rohkaisee ihmisiä keskustelemaan lääkehoidostaan 
terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Lue lisää 
sivulta 23.

Tervetuloa keskustelemaan lääkehoidoista meille 
apteekkiin minä päivänä tahansa, olemme täällä sinua 
varten!
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Julkaisija Tainionkosken apteekki

Toimitusneuvosto  
Sari Eerikäinen, Tainionkosken apteekki 

Ritva Ylänkö, Herttoniemen apteekki 
Anne Elo-Kinnunen, Myllyn Apteekki 

Janne Mikkola, Pähkinärinteen apteekki 
Marjo Rajamäki, Sodankylän apteekki

Toimitus Mainostoimisto SST Oy

Kannen kuva Kristian Heilimö

Painopaikka Newprint Oy, Raisio

Painosmäärä 185 800 kpl

Sari Eerikäinen
apteekkari

Avoinna ma–pe 8–20, la 8–18, su ja arkipyhät 10–18

Tykkää meistä Facebookissa

Imatran Prismakeskus,  
Karhumäenkatu 1, 55120 Imatra
www.tainionkoskenapteekki.fi,  
info@tainionkoskenapteekki.fi
puh. 05 432 1272

PMS 1795
CMYK 0/100/92/0

MUSTA

Saat S-Etukortilla Bonusta 
apteekkimyymälässä 
maksetuista tuotteista ja 
palveluista. Bonus ei kerry 
resepti- tai itsehoitolääkkeistä.



Hoivaa ihoa talvella 

Vartalon pesuaineeksi tulisi valita joko öl-
jymäinen tai voidemainen saippuaton tuo-
te, joka ehkäisee ihon kuivumista. Suih-
kussa ei kannata käyttää hankaavia harjoja 
tai sieniä, jotta iho ei ärsyyntyisi ja kuivui-
si lisää. Pesuveden pitäisi olla mieluummin 
haaleaa kuin liian kuumaa. 

Kosteuta heti  
peseytymisen jälkeen
Kuivaa iho pyyhkeellä taputellen, vältä 
hankaamista. Rasvaus riittävän rasvapitoi-
sella voiteella tulisi tehdä heti pesun jäl-
keen, jolloin iho on vielä hiukan kostea. Jos 
iho kirvelee voiteen levityksen jälkeen, tu-
lisi siirtyä rasvaisempaan tuotteeseen. 

Samoin jos iho tuntuu pian rasvauk-
sen jälkeen uudestaan kuivalta, kannat-
taa valita rasvapitoisempi voide. Kutinan 
ja raapimisen jäljiltä rikkoutuneelle ihol-
le voi suihkun jälkeen suihkauttaa mine-
raalipitoista lähdevettä ja rasvata heti sen 
jälkeen. Tällöin voiteen levitys ei kirvele ja 
tunnu ikävältä. Voiteen vaikutusta voi te-
hostaa laittamalla käsiin puuvillahanskat ja 
jalkoihin sukat yön ajaksi. 

Vähennä  
vesipesuja
Kasvojen puhdistustuotteina tulisi suosia 
maitomaisia valmisteita, etenkin jos iho-
tyyppi on kuiva. Liika vesipesu kuivattaa 
ihoa entisestään, joten valitse puhdistus-
tuote, jota ei tarvitse huuhtoa iholta pois. 

Viimeistele puhdistus alkoholittomalla 
kasvovedellä, joka kosteuttaa ihoa ja edes-
auttaa kasvovoiteen imeytymistä. Kasvo-
vesi suositellaan laitettavaksi kasvoille kä-
sin taputtelemalla, jonka jälkeen kerroksen 
annetaan kuivua ja lisätään toinen kerros. 
Kerroksia lisätään tarpeen mukaan niin 
monta kuin iholle imeytyy.

Kasvovoide on hyvä vaihtaa talveksi ravit-
sevampaan voiteeseen, jonka alla tulee käyt-
tää aina tehokosteuttavaa seerumia. Kuivaa 
ihoa ei kannata kuoria talvella liian voimak-
kailla kuorinta-aineilla. Sen sijaan on pa-
rempi suosia rakeetonta kuorintaa ja käyttää 
kosteuttavaa naamiota kuorinnan jälkeen. 
Naamiota voi käyttää myös yövoiteen ase-
mesta eli naamion voi jättää vaikuttamaan 
iholle yöksi ja pestä vasta aamulla pois.

Varo pakkasta ja aurinkoa!
Pakkaskeleillä voide tulisi levittää iholle 
ainakin puoli tuntia ennen ulkoilua, jot-
ta se ehtii imeytyä. Kovalla pakkasella ei 
kannata käyttää vesipitoisia voiteita, jotka 
jäätyvät helposti iholle ja saattavat aiheut-
taa paleltumia. Pitkän ulkoilun ajaksi pak-
kasvoiteeksi voi valita suojaavan tuotteen, 
joka vähentää ihon ärsytystä ja rasittumis-
ta lämpötilanvaihteluiden takia. 

Aurinkosuojan sisältävä kasvo- tai 
meikkivoide on hyvä ottaa käyttöön jo tal-
vella, koska lumi ja jää heijastavat aurin-
gon UV-säteitä moninkertaisesti. Talvella 
iho on usein ohentunut, joten palamisriski 
on suuri varsinkin vaaleaihoisilla.

Teksti: Anne Elo-Kinnunen, apteekkari, Myllyn Apteekki

Talvisin iho kuivuu, kutisee ja hilseilee helposti kuivan 
pakkasilman, keskuslämmityksen ja suurten lämpötilavaihteluiden 

vuoksi. Ihonhoitorutiineihin on hyvä kiinnittää huomiota ja 
tarvittaessa vaihtaa tuotteita hoitavammiksi.

"Kovalla pakkasella 
ei kannata käyttää 
vesipitoisia voiteita, 
jotka jäätyvät helposti 
iholle ja saattavat 
aiheuttaa paleltumia.
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Ceralan Pesuöljy 400 g, 15,05 €
Vaahtoava voidemainen pesuöljy 
herkälle iholle. Hajusteeton.

Carbalan Plus
200 g, 11,25 €
Perusvoide kuivalle ja 
atooppiselle iholle. 
Sisältää mm. karbamidia, 
ksylitolia ja karitevoita.

ACO Face Soft & 
Soothing Cleansing 
Lotion 200 ml,  
10,30 €
Hellävarainen 
puhdistusemulsio 
kuivalle iholle. 
Hajusteeton.

Avène Cold Cream
Lip Butter 10 ml, 9,50 €
Ravitseva, korjaava
ja suojaava voide 
kuiville huulille.

Avène Cold Cream 
40 ml, 11,85 €
Rauhoittava ja 
hoitava voide, joka 
suojaa ihoa ulkoisilta 
ärsykkeiltä, kuten 
kylmyydeltä ja 
hankaukselta.

Avène Rich
Compensating Cream
50 ml, 27,00 €
Ravitseva voide
kuivalle ja herkälle
iholle. Käy päivä-
ja yövoiteeksi.

Katso tarjoukset s. 35
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Perrigo Suomi Oy
www.aco.fi

48060_Perrigo_KuivanIhonHoito_Terveyslehti_220x280.indd   1 4.12.2018   12.44



Lähetä kysymys

Palstalla apteekkari vastaa 
terveysaiheisiin kysymyksiin. Onko 
sinulla kysyttävää terveydestä 
tai apteekkipalveluista? Lähetä 
oma kysymyksesi osoitteeseen 
apteekkarivastaa@gmail.com. 
Julkaisemme osan kysymyksistä 
palstalla.

Julkisuudessa käydään vilkasta 
keskustelua apteekkitoiminnasta. 
Mistä oikein on kysymys?
Kysymys on siitä, kehitetäänkö apteekki-
toimintaa tulevaisuudessa osana tervey-
denhuoltoa vai osana muuta elinkeinotoi-
mintaa. Kysymys on myös siitä, halutaanko 
suosia kasvollista, kotimaista yrittäjyyttä vai 
koti- ja ulkomaisia suuryrityksiä, keskitty-
mistä ja ketjuuntumista. Suomessa apteek-
kiyrittäjät, apteekkarit, ovat korkeasti koulu-
tettuja terveydenhuollon ammattilaisia.

Miksi apteekin voi 
omistaa vain proviisori?
Kun apteekin omistaja on terveydenhuollon 
ammattihenkilö, proviisori, apteekkia joh-
detaan ja kehitetään varmimmin terveyden-
huollon tavoitteiden mukaisesti. Apteekki 
on myös riippumaton lääketeollisuudesta ja 
lääketukkukaupasta, jolloin niiden kaupal-
liset tavoitteet eivät ohjaa apteekin neuvon-
taa ja valikoimia. Jos mallista luovuttaisiin, 
apteekkien omistus keskittyisi muutamalle 
suurelle toimijalle, valikoimat kapenisivat ja 
verotulot pienenisivät.

Miksi apteekkien sijaintia 
ja määrää säännellään?
Näin varmistetaan, että apteekkipalveluja on 

saatavilla myös harvaanasutuilla alueilla, ja 
että verkosto on mahdollisimman tasainen 
ja kattava. Määräsääntely on osa sijainnin 
ohjausta. Sillä varmistetaan myös apteekin 
riittävä yksikkökoko, jotta se voi ylläpitää 
kattavaa lääkevarastoa. Suurempi yksikkö 
on myös kustannustehokkaampi.

Eikö apteekkialan avaaminen 
kilpailulle laskisi lääkkeiden 
hintoja?
Tästä ei ole näyttöä. Maissa, joissa apteek-
kisääntelyä on purettu, ei ole voitu osoittaa 
hintojen laskua pitkällä aikavälillä. Tämä 
käy ilmi Lääkealan turvallisuus- ja kehittä-
miskeskuksen laajasta kansainvälisestä kir-
jallisuuskatsauksesta (Fimea, julkaisusarja 
3/2017). Apteekkisääntelyllä ja lääkkeiden 
hinnoilla ei ole suoraa yhteyttä. Lääkkeiden 
hintoja säännellään Lääkkeiden hintalauta-
kunnan päätöksillä ja valtion lääketaksalla.

Eivätkö Kelan lääkemenot kasva, 
koska apteekit eivät kilpaile?
Kelan lääkemenot kasvavat, koska korvat-
tavaksi tulee vuosittain uusia lääkkeitä, jot-
ka ovat yleensä kalliita. Syynä on myös väes-
tön ikääntyminen ja siitä johtuva lääkkeiden 
käytön kasvu. Apteekkien toteuttamat lääke-
vaihdot edullisempiin rinnakkaislääkkeisiin 

ovat sen sijaan tuottaneet lääkkeiden käyt-
täjille ja Kelalle yhteensä jo yli miljardin eu-
ron säästöt.

Miksi itsehoitolääkkeitä myydään 
vain apteekeissa?
Tärkein syy on lääkitysturvallisuus. Aptee-
kissa asiakkaalle tarjotaan neuvontaa lääk-
keen oikeaan ja turvalliseen käyttöön ja 
apua sopivimman lääkkeen valintaan huo-
mioiden esimerkiksi asiakkaan muu lääkitys 
ja sairaudet. Apteekissa osataan myös ohja-
ta lääkäriin tai lääkkeettömään hoitoon, jos 
itsehoitolääke ei ole oikea hoitovaihtoehto.

Lähde: Suomen Apteekkariliitto
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Sari Eerikäinen, apteekkari, 
Tainionkosken apteekki

Apteekkari
vastaa
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"Pirjoa voi pitää 
apteekkimme sieluna.
–Artturi Kolonen, proviisori   

Minun 
apteekkini
- Virkailijakerholta Prismakeskukseen

Jääskestä Imatralle siirretyn Tainionkos-
ken apteekin historia ulottuu yli 100 vuo-
den päähän (perustettu 1876). Talvisodan 
jälkeen luovutetulta alueelta siirrettiin n. 
40 apteekkia muualle Suomeen ja Jääsken 
apteekin uudeksi paikaksi määrättiin Ruo-
kolahden pitäjän Tainionkosken väkiri-
kas teollisuusyhdyskunta, jossa sijaitsivat 
Tornator Oy:n sulfiittitehdas ja rullateh-
das. Apteekkihuoneiston apteekkari Kaar-
le Rinne sai Tornator Oy:n virkailijakerhon 
alimmasta kerroksesta. 

Apteekki on kasvanut ja muuttanut 
vuosien saatossa asiakkaitaan parhaiten 
palvelevien tilojen perässä. Vuonna 1965 
silloinen apteekkari Elli Pakkanen muutti 
apteekin virkailijakerholta Vuoksen sääs-
töpankin taloon Siitolanrannassa. 40 vuot-
ta myöhemmin apteekkari Ilkka Vähämaa 
muutti apteekin Vuoksen ääreltä asiakas-
virtojen äärelle K-Citymarketin yhteyteen. 

Apteekille saatiin nykyaikaiset avarat tilat 
suoratoimituspisteineen ja laaja palveluva-
linta. Nykyinen apteekkari Sari Eerikäinen 
muutti apteekin syksyllä 2015 uuteen Pris-
makeskukseen, missä palvelemme asiak-
kaita vuoden jokaisena päivänä nopeasti, 
ystävällisesti ja asiantuntevasti.  

Tainionkosken apteekki on palvellut
imatralaisia yli 75 vuoden ajan.

Apteekkari  
Sari Eerikäinen
Apteekkariurani aloitin Lapissa sillä het-
kellä Suomen nuorimpana apteekka-
rina vuonna 2001 ja sieltä sitten ”kottii 
Karjalaan”; ensin Lappeenrantaan ja nyt 
jo kuuden vuoden ajan ura on jatkunut 
Imatralla. Tärkeintä minulle on olla päi-
vittäin asiakaspalvelussa ja yritän herkäl-
lä korvalla kuunnella asiakkaiden toivei-
ta. Yhdessä huippuhyvän ja sitoutuneen 
henkilökunnan kanssa voin toteuttaa 
ideoita, joiden tavoitteena on kehittää 
palveluamme. ”Ja venäjää en osaa sa-
naakaan mutta pesäpallosta sen sijaan 
tiedän aika paljon!”

Farmanomi Pirjo Moilanen
Olen työskennellyt Tainionkosken apteekissa yli 40 vuoden 
ajan. Siinä ajassa olen ehtinyt nähdä sen huikean kehityksen, 
joka apteekkialalla on tapahtunut. 70-luvun lopulla apteekki oli 
hyvin toisenlainen paikka kuin tänä päivänä. Henkilökunnalta 
odotettiin vakavaa virkamiesmäistä käytöstä. Lääkeneuvontaa 
ei saanut antaa. Kaikki tuotteet olivat tiskin takana ja käärittiin 
silkkipaperiin. Vuonna 1978 teknisin laite apteekissa oli kirjoi-
tuskone. Vuonna 1983 saatiin kopiokone ja vuonna 1987 en-
simmäiset MikroMikko tietokoneet. 

Työtehtäväni ovat merkittävästi muuttuneet tähän päivään tul-
taessa. Reseptin käsittelyyn ja lääkkeiden valmistukseen liittyvät 
tekniset työt ovat loppuneet. Nykyisin minut löytää varmimmin 
palveluvalinnasta, jossa palvelen asiakkaita kassalla, avustan 
hyllytyksessä, suunnittelen kampanjoita ja tulkkaan (venäjä). 
Vaikka moni asia onkin vuosien mittaan muuttunut, niin aina-
kin kaksi asiaa on pysynyt samana. Iloa Tainionkosken apteekis-
sa on aina ollut ja asiakkaat on kohdattu yksilöllisesti.  

Apteekin esittely 
Apteekkiin voi nykyään tulla matalalla kynnyksellä kysymään ohjeita ja neuvoja erilaisissa 
terveysasioissa. Palveluvalinnassa on aina farmaseutti tai proviisori valmiina opastamaan 
lääkkeiden ja muiden tuotteiden oikeassa ja turvallisessa käytössä. Palveluvalinnasta löy-
tyy apteekkikosmetiikkaa sekä terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä tuotteita. Sairauksien 
ehkäisyyn, elintapoihin ja terveyteen liittyvät aiheet ovat usein esillä. Kun apu löytyy ap-
teekista, voi asiakas välttää lääkärikäynnin. Joskus asiakkaan ajattelema tuote ei olekaan 
hyvä, vaan vaivaan löytyykin sopivampi. Saatamme myös arvioida, että asiakkaan olisi vii-
saampaa kääntyä lääkärin puoleen.

Farmaseuteilla ja proviisoreilla on tärkeä rooli lääkehoitojen onnistumisessa. Opastamme 
lääkkeen oikeaan ja turvalliseen käyttöön, tuemme hoidon seurantaa ja annamme tietoa 
terveyttä edistävistä elämäntavoista. Reseptilääkkeet asiakaspisteillemme tulevat suoraan 
varastorobotista sujuvasti ja luotettavasti. Tavarahallinnosta, laskutuksesta ja apteekin jär-
jestyksestä huolehtivat lääketeknikot ja tekniset apulaiset. Heitä kohtaat kassalla ja tuot-
teita hyllyttämässä. 

Yhteistyökumppaneinamme on lääkäriasemia, hoitokoteja ja kotihoidon asiakkaita. Mo-
nille toimitamme lääkkeet valmiiksi annosjaeltuina pusseina. Annosjakelun alussa teh-
dään lääkehoidon arviointi, jota on mahdollista ostaa myös erillisenä palveluna aptee-
kistamme. Vuosittain otamme farmasian opiskelijoita suorittamaan opintoihin kuuluvaa 
harjoittelua ja tarjoamme työelämään tutustumiseen paikkoja peruskoulun oppilaille.

Apteekki on Suomen käytetyin terveydenhuollon lähipalvelu, jonka asiantuntemus kan-
nattaa hyödyntää lääke- ja terveysneuvonnassa. Tainionkosken apteekissa olemme asia-
kasta varten, tervetuloa palveltavaksi!
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"Pirjoa voi pitää 
apteekkimme sieluna.
–Artturi Kolonen, proviisori   

Minun 
apteekkini
- Virkailijakerholta Prismakeskukseen

Jääskestä Imatralle siirretyn Tainionkos-
ken apteekin historia ulottuu yli 100 vuo-
den päähän (perustettu 1876). Talvisodan 
jälkeen luovutetulta alueelta siirrettiin n. 
40 apteekkia muualle Suomeen ja Jääsken 
apteekin uudeksi paikaksi määrättiin Ruo-
kolahden pitäjän Tainionkosken väkiri-
kas teollisuusyhdyskunta, jossa sijaitsivat 
Tornator Oy:n sulfiittitehdas ja rullateh-
das. Apteekkihuoneiston apteekkari Kaar-
le Rinne sai Tornator Oy:n virkailijakerhon 
alimmasta kerroksesta. 

Apteekki on kasvanut ja muuttanut 
vuosien saatossa asiakkaitaan parhaiten 
palvelevien tilojen perässä. Vuonna 1965 
silloinen apteekkari Elli Pakkanen muutti 
apteekin virkailijakerholta Vuoksen sääs-
töpankin taloon Siitolanrannassa. 40 vuot-
ta myöhemmin apteekkari Ilkka Vähämaa 
muutti apteekin Vuoksen ääreltä asiakas-
virtojen äärelle K-Citymarketin yhteyteen. 

Apteekille saatiin nykyaikaiset avarat tilat 
suoratoimituspisteineen ja laaja palveluva-
linta. Nykyinen apteekkari Sari Eerikäinen 
muutti apteekin syksyllä 2015 uuteen Pris-
makeskukseen, missä palvelemme asiak-
kaita vuoden jokaisena päivänä nopeasti, 
ystävällisesti ja asiantuntevasti.  

Tainionkosken apteekki on palvellut
imatralaisia yli 75 vuoden ajan.

Apteekkari  
Sari Eerikäinen
Apteekkariurani aloitin Lapissa sillä het-
kellä Suomen nuorimpana apteekka-
rina vuonna 2001 ja sieltä sitten ”kottii 
Karjalaan”; ensin Lappeenrantaan ja nyt 
jo kuuden vuoden ajan ura on jatkunut 
Imatralla. Tärkeintä minulle on olla päi-
vittäin asiakaspalvelussa ja yritän herkäl-
lä korvalla kuunnella asiakkaiden toivei-
ta. Yhdessä huippuhyvän ja sitoutuneen 
henkilökunnan kanssa voin toteuttaa 
ideoita, joiden tavoitteena on kehittää 
palveluamme. ”Ja venäjää en osaa sa-
naakaan mutta pesäpallosta sen sijaan 
tiedän aika paljon!”

Farmanomi Pirjo Moilanen
Olen työskennellyt Tainionkosken apteekissa yli 40 vuoden 
ajan. Siinä ajassa olen ehtinyt nähdä sen huikean kehityksen, 
joka apteekkialalla on tapahtunut. 70-luvun lopulla apteekki oli 
hyvin toisenlainen paikka kuin tänä päivänä. Henkilökunnalta 
odotettiin vakavaa virkamiesmäistä käytöstä. Lääkeneuvontaa 
ei saanut antaa. Kaikki tuotteet olivat tiskin takana ja käärittiin 
silkkipaperiin. Vuonna 1978 teknisin laite apteekissa oli kirjoi-
tuskone. Vuonna 1983 saatiin kopiokone ja vuonna 1987 en-
simmäiset MikroMikko tietokoneet. 

Työtehtäväni ovat merkittävästi muuttuneet tähän päivään tul-
taessa. Reseptin käsittelyyn ja lääkkeiden valmistukseen liittyvät 
tekniset työt ovat loppuneet. Nykyisin minut löytää varmimmin 
palveluvalinnasta, jossa palvelen asiakkaita kassalla, avustan 
hyllytyksessä, suunnittelen kampanjoita ja tulkkaan (venäjä). 
Vaikka moni asia onkin vuosien mittaan muuttunut, niin aina-
kin kaksi asiaa on pysynyt samana. Iloa Tainionkosken apteekis-
sa on aina ollut ja asiakkaat on kohdattu yksilöllisesti.  

Apteekin esittely 
Apteekkiin voi nykyään tulla matalalla kynnyksellä kysymään ohjeita ja neuvoja erilaisissa 
terveysasioissa. Palveluvalinnassa on aina farmaseutti tai proviisori valmiina opastamaan 
lääkkeiden ja muiden tuotteiden oikeassa ja turvallisessa käytössä. Palveluvalinnasta löy-
tyy apteekkikosmetiikkaa sekä terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä tuotteita. Sairauksien 
ehkäisyyn, elintapoihin ja terveyteen liittyvät aiheet ovat usein esillä. Kun apu löytyy ap-
teekista, voi asiakas välttää lääkärikäynnin. Joskus asiakkaan ajattelema tuote ei olekaan 
hyvä, vaan vaivaan löytyykin sopivampi. Saatamme myös arvioida, että asiakkaan olisi vii-
saampaa kääntyä lääkärin puoleen.

Farmaseuteilla ja proviisoreilla on tärkeä rooli lääkehoitojen onnistumisessa. Opastamme 
lääkkeen oikeaan ja turvalliseen käyttöön, tuemme hoidon seurantaa ja annamme tietoa 
terveyttä edistävistä elämäntavoista. Reseptilääkkeet asiakaspisteillemme tulevat suoraan 
varastorobotista sujuvasti ja luotettavasti. Tavarahallinnosta, laskutuksesta ja apteekin jär-
jestyksestä huolehtivat lääketeknikot ja tekniset apulaiset. Heitä kohtaat kassalla ja tuot-
teita hyllyttämässä. 

Yhteistyökumppaneinamme on lääkäriasemia, hoitokoteja ja kotihoidon asiakkaita. Mo-
nille toimitamme lääkkeet valmiiksi annosjaeltuina pusseina. Annosjakelun alussa teh-
dään lääkehoidon arviointi, jota on mahdollista ostaa myös erillisenä palveluna aptee-
kistamme. Vuosittain otamme farmasian opiskelijoita suorittamaan opintoihin kuuluvaa 
harjoittelua ja tarjoamme työelämään tutustumiseen paikkoja peruskoulun oppilaille.

Apteekki on Suomen käytetyin terveydenhuollon lähipalvelu, jonka asiantuntemus kan-
nattaa hyödyntää lääke- ja terveysneuvonnassa. Tainionkosken apteekissa olemme asia-
kasta varten, tervetuloa palveltavaksi!
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– Liikkumattomuus ei ole uusi ilmiö, mut-
ta hahmotamme asian nykyään eri tavalla. 
Aiemmin puhuttiin vain liikunnan vähäi-
syydestä, mutta nyt ajatellaan liikkumista 
kokonaisvaltaisemmin, Turun yliopiston 
entinen terveysliikunnan professori Tom-
mi Vasankari kertoo.

On havaittu, että jo muutamankin mi-
nuutin liikkumisella on terveysvaikutuksia 
– kunhan se tapahtuu riittävän usein.

– Vähäinen fyysinen aktiivisuus on 
paitsi ihmiselle itselleen ajan myötä han-
kala elintapa, siitä muodostuu yhteiskun-
nalle kallis ongelma, varoittaa Vasankari.

Koko kansan haaste
Liikkumattomuus on riski niin yksilölle 
kuin yhteiskunnallekin. Se on riskitekijänä 
kaikissa keskeisissä länsimaisissa sairauk-
sissa, ja näkyy sairauspoissaoloina, ennen-
aikaisena eläköitymisenä, hoivan tarpeena 
ja jopa ennenaikaisena kuolemana. Nuo-
remmissa ikäluokissa liikkumattomuus 
nähdään esimerkiksi syrjäytymisen riski-
tekijänä.

Myös runsaan istumisen on havaittu 
tuottavan omat terveysriskinsä. Jopa ne, 
jotka liikkuvat päivässä riittävästi, saatta-
vat viettää loppupäivän pääosin istuen.

Kasvaneen tiedon myötä on havaittu, 
että liikkuminen ja liikunnallisuus eivät 
ole käsitteinä mustavalkoisia: on hyvin eri 
tavoilla liikkuvia ihmisiä. Lisäksi liikkumi-

sen määrä voi vaihdella iän myötä. Suuret 
muutokset, kuten työuran päättyminen tai 
perheen perustaminen, vaikuttavat myös 
liikkumiseen. Liikkumattomia on kuiten-
kin kaikissa ikä- ja sosiaalisissa ryhmissä.

Mittaamisella  
laadukkaampaa opastusta
Uusilla kiihtyvyysmittareilla pystytään 
mittaamaan tarkasti, miten paljon ihmi-
nen liikkuu päivänsä aikana. Aiemmin lii-
kunnallisuutta ja liikkumisen määrää mi-
tattiin ainoastaan kysymyksillä.

– Mitä teet työksesi, miten menet töi-
hin, miten liikut vapaa-aikanasi. Näillä ky-
symyksillä määriteltynä ihminen voi olla 
liikunnallinen, mutta olla silti käytännössä 
aika liikkumaton, Vasankari sanoo.

Liikkumattomuudestaan huolestunut 
voikin hakeutua liikuntaneuvontaan. Läh-
tötilanteen arvioinnissa kiihtyvyysmittarit 
ovat erinomaisia. 

– Tarkan mittaamisen myötä liikkujal-
le annettava ohjeistus tulee henkilökohtai-
semmaksi, kannustavammaksi ja myös sal-
livammaksi. Liikkuminen jaetaan pieniin 
päivittäisiin annoksiin, Vasankari kertoo.

Sitten liikettä!
Vasankarin mukaan yhteiskuntaa tulisi ra-
kentaa nykyistä paremmin liikkuminen 
huomioon ottaen. Lisäksi olisi tärkeää tuo-

da tieto ja opastus helpommin saavutetta-
vaksi.

– Infrastruktuuri voitaisiin suunnitella 
niin, että vahingossa liikkumisen riski kas-
vaisi, Vasankari naurahtaa. 

– Ja reaaliaikaista tietoa tuottavia kiih-
tyvyysmittareita on jo olemassa. Tulevai-
suudessa ne ovat varmasti systemaattisem-
min käytössä mm. työterveyshuollossa ja 
muissa terveydenhuollon prosesseissa li-
sää liikettä kaipaaville.

Terveyttään tukevalle hyvä lähtökoh-
ta on tehdä arjen normaaleja asioita toisin.

– Annan aina saman neuvon elintapa-
muutoksiin: tee sellaisia muutoksia, joista 
voit pitää kiinni vuosikymmeniä. Mitä pi-
dempään muutoksen pystyy pitämään, sen 
tehokkaampi se on, Vasankari sanoo.

Vasankarin ideoita onkin helppo ot-
taa arjessa käyttöön. Linja-autolla matkus-
taessa voi jäädä kyydistä pysäkki aiemmin 
pois. Se ei tunnu kerralla paljolta, mut-
ta viikossa siitä kertyy jo tuntuva muutos. 
Auton voi jättää parkkipaikalla kauempaan 
ruutuun, hissin sijaan voi käyttää portai-
ta. Ruokakaupassa voi käydä useammin ja 
kulkea vähintään osan matkoista pyörällä 
tai kävellen. 

– Jos istuminen on sinun terveydellesi 
haastava asia, mitkä asiat voisit tehdä toi-
sin? Esimerkiksi lehden voi lukea seisaal-
taan. 

UKK-instituutin johtajan Tommi Vasankarin mielestä meidän tulisi 
kiinnittää huomiota sekä liikkumiseemme että istumiseemme. Vaikka 
liikkumattomuudesta tulee helposti elämäntapa, liikkeelle voi päästä.

Istutko liian 
tukevasti?
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VÄHEMMÄN
KUTINAA*97%

XeraCalm A.D -tuotteet eivät sisällä hajusteita, parabeeneja, 
väriaineita tai alkoholia. Hoitovoiteet ovat lisäksi säilöntä-
aineettomia ja niissä on D.E.F.I.  -erikoiskorkki, joka säilyttää 
hoitovoiteen steriilinä ensimmäisestä käyttö kerrasta  viimeiseen.

Erityinen teho kutinan tunteeseen. XeraCalm A.D -tuotteet sisältävät 
innovatiivisen I-modulia® teho aineen, joka on peräisin Avènen terveys-
lähde vedestä. Tämä erityinen antimikrobinen tehoaine rauhoittaa kutinaa 
ja tulehdusta ihossa – tutkitusti se vähentää kutinaa –97 %. 

Cleansing Oil mieto puhdistusöljy
Cream kosteuttava hoitovoide 
Balm täyteläinen balsami

Atooppisen, 
kutiavan ja kuivan 

ihon hoitoon

XeraCalm A.D

INNOVATI IVINEN TEHOAINE

TURVALLINEN KOOSTUMUS

XeraCalm A.D

*Caused by skin dryness. Clinical score evaluated for 28 
days on 32 subjects between 7 months and 9 years old.

-15%

Mitä tehdä?

Ota yhteyttä kunnan terveydenhuoltoon 
tai liikuntatoimeen!

Jokaisessa kunnassa on 
liikuntaneuvontaa saatavilla. 
Lisäksi myös osasta apteekeista saa 
liikuntaneuvontaa, ja niissä osataan 
ohjata palvelupolun alkuun.

Internetistäkin löytyy vinkkejä: 
www.ukkinstituutti.fi 
www.kkiohjelma.fi/tapahtumat_ja_
kampanjat/liikkujan_apteekki

Tarjous voimassa
31.3.2019 asti.



Lääkitse
itseäsi
liikkeellä

Hoitojen ja elämäntapamuutosten lisäk-
si säännöllisen liikunnan tulee kuulua pit-
käaikaissairauksien ehkäisyyn, hoitoon ja 
kuntoutukseen. Oikein toteutetulla liikun-
nalla on vain vähän terveyshaittoja verrat-
tuna sen tarjoamiin hyötyihin.

Liikunta auttaa useiden pitkäaikaissai-
rauksien, kuten valtimotautien, lihavuuden, 
diabeteksen, rappeuttavien tuki- ja liikun-
taelinsairauksien, ahtauttavien keuhkosai-
rauksien, muistisairauksien, masennusoi-
reiden sekä useiden syöpien, hoidossa.

Liikkeelle viisi kertaa viikossa
Kaikille aikuisille suositellaan kohtuukuor-
mitteista kestävyysliikuntaa ainakin 150 
minuuttia viikossa. Käytännössä tämä tar-
koittaa esimerkiksi reipasta kävelyä, sauva-
kävelyä tai rauhallista pyöräilyä viisi kertaa 
viikossa, puoli tuntia kerrallaan. 

Vaihtoehtoisesti rasittavampaa liikun-
taa, kuten juoksua, aerobicia tai maasto-
hiihtoa, suositellaan 75 minuuttia viikos-
sa eli esimerkiksi kolme kertaa viikossa 25 
minuuttia. Lisäksi kaikille suositellaan li-
hasvoimaa tai -kestävyyttä ylläpitävää tai 
lisäävää liikuntaa – vaikkapa kuntosalihar-
joittelua, jumppaa, venyttelyä tai tanssia  
– vähintään kahtena päivänä viikossa.

Yli 65-vuotiaille suositellaan lisäksi liik-
kuvuutta ja tasapainoa ylläpitävää ja kehit-
tävää liikuntaa, kuten kotivoimistelua.

Mitä tarkoittavat 
kuormittavuus ja rasittavuus?

Liikunta on lihastyötä, ja kuormitus aiheu-
tuu pääosin hengityselimistön, sydämen ja 
verenkiertoelimistön toiminnasta. Liikun-
nan kuormittavuus vaihtelee sen mukaan, 
kuinka hyvä liikkujan suorituskyky on: 
hyväkuntoiselle rauhallinen kävely (4–5 
km/h) on hyvin kevyttä liikuntaa, mutta 
esimerkiksi sydän- tai keuhkosairaalle tai 
huomattavasti ylipainoiselle se on jo hyvin 
raskasta. Rasittavuus tarkoittaa sitä, millai-
sena henkilö itse kokee liikunnan aiheutta-
man kuormituksen.

Kohtuukuormitteisen liikunnan aikana 
hengästyy jonkin verran, mutta pystyy pu-
humaan. Tällainen liikkuminen on edellä 
esitetyn liikuntasuosituksen perusta: toi-
saalta riittävän kuormittavaa, jotta sil-
lä saadaan aikaan kunto- ja terveyshyöty-
jä, mutta turvallista niin verenkierto- kuin 
tuki- ja liikuntaelimistön kannalta.

Jos olet terve, kevyen tai kohtuukuor-
mitteisen liikunnan voi aloittaa ilman ter-
veystarkastusta. Mikäli olet kuitenkin vuo-
sikausia liikkunut vain vähän, aloittamassa 
huomattavasti normaalia raskaampaa lii-
kuntaa – esimerkiksi lähdössä laturetkelle – 
tai sinulla on jokin terveydellinen ongelma, 
kannattaa ensin kääntyä lääkärin puoleen.

Lähde: www.käypähoito.fi

Teksti: Anne Elo-Kinnunen, apteekkari, Myllyn Apteekki

Nykyinen liikunnan Käypä hoito -suositus
korostaa säännöllisen liikunnan merkitystä 
pitkäaikaissairauksissa. 

Kaikille aikuisille 
suositellaan 

kohtuukuormitteista 
kestävyysliikuntaa 

ainakin 150 minuuttia 
viikossa.

"

12



Calcichew® D3 Extra appelsiini 500 mg/20 mikrog, purutabletti. D-vitamiinin ja kalsiumin  
puutteen ehkäisyyn ja hoitoon iäkkäillä. D-vitamiini- ja kalsiumlisä osteoporoosin hoidon 

tukena, jos potilaalla on D-vitamiinin ja kalsiumin puutteen riski. Ei lapsille.  
Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Lisätietoja: www.calcichew.fi.

PÄIVITTÄINEN KALSIUM & D-VITAMIINI
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KAMPANJAPAKKAUKSET:

200:N HINNALLA!
250 kpl

PLUS & JUNIORIPLUS & JUNIORI

Tarjous koskee vain Multivita Plus  
ja Multivita Juniori MIX -valmisteita.
Tarjous on voimassa niin kauan kuin 

tuotteita on saatavilla.

RAJOITETTU ERÄ!

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

Orion on 
suomalainen 
avainlippuyritys.



Teksti: Reetta Kettunen, proviisori, Tainionkosken apteekki

Biologiset lääkkeet ovat nopeimmin kasvava 
lääkeryhmä. Mutta mitä ne oikeastaan ovat?

Biologisista lääkeaineista pyritään valmis-
tamaan täsmälääkkeitä eli vaikuttamaan 
juuri oikeaan kohdekudokseen. Raken-
teeltaan biologiset lääkkeet ovat pääasias-
sa suurikokoisia proteiinirakenteisia mole-
kyylejä, joita annostellaan yhä useammin 
pistoksena potilaan kotona. Osassa lää-
keaineita on päästy päivittäisestä annoste-
lusta viikoittaiseen tai jopa kuukausien vä-
lein tapahtuvaan annosteluun. Harvempi 
annostelutiheys lisää hoitomyöntyvyyttä, 
mikä on olennaisen tärkeää hoidon onnis-
tumisen kannalta.

Uudet lääkeaineet ovat  
lisänneet lääkekustannuksia
Biologisten lääkkeiden haittapuolia ovat 
proteiinirakenteen huono säilyvyys sekä 
kallis hinta. Apteekissa näitä kalliita, har-
vemmin toimitettavia lääkkeitä saattaa olla 

varastossa rajattu määrä, joten tarvittaes-
sa asiakkaiden kanssa sovitaan etukäteen 
lääkkeiden tilaamisesta. 

Biologisten lääkkeiden lisääntynyt käyt-
tö on nostanut yhteiskunnan lääkemenoja 
viime vuosina. Toisaalta kalliiden lääkkei-
den tulo markkinoille on mahdollistanut 
monille työelämässä pysymisen, vähentä-
nyt sairaalahoidon tarvetta sekä paranta-
nut eloonjäämisennustetta. 

Uutuutensa vuoksi kaikkien biologisten 
lääkeaineiden pitkäaikaiskäytöstä ei ole 
kertynyt tarkkaa tietoa. Osassa sairauksis-
ta tai niiden estossa biologiset lääkeaineet 
ovat kuitenkin ensisijainen tai ainoa hoi-
tomuoto; esimerkiksi voi ottaa rokotteet. 
Osassa sairauksista, kuten selkärankareu-
man hoidossa, erikoislääkäri voi aloittaa 
biologisen lääkehoidon vasta harkinnan 
jälkeen, kun ensin on kokeiltu perintei-
sempiä hoitomuotoja.

Biologisia lääkeaineita käytetään vakavien 
ja merkittävästi elämänlaatua heikentä-
vien sairauksien hoidossa. Tunnetuimpia 
ovat rokotteet sekä insuliinit. Käyttöaiheet 
ovat kuitenkin laajentuneet vuosien aika-
na monien syöpien, reumaattisten saira-
uksien, MS-taudin, astman sekä muun 
muassa tulehduksellisten suolistosairauk-
sien hoitoon. Kehitteillä on myös biologi-
sia lääkeaineita migreenin estoon sekä syö-
pälääkkeitä, jotka ohjaavat elimistön omia 
soluja tuhoamaan syöpäsoluja.

Biologiset lääkeaineet ovat 
täsmälääkkeitä
Biologiset lääkkeet poikkeavat monin 
tavoin perinteisistä tablettimuotoisis-
ta lääkeaineista. Ne ovat peräisin elävis-
tä soluista, kuten bakteereista, hiivoista ja 
nisäkässoluista, tai ovat niiden tuottamia. 

Rakenteeltaan 
biologiset lääkkeet ovat 
pääasiassa suurikokoisia 
proteiinirakenteisia 
molekyylejä. Biologiset

lääkkeet 
– oletko jo

kuullut niistä?

"
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Hevosharrastus on opettanut suosikkijuontaja 
Sari Tammiselle, 51, oman kehon 
kuuntelemista ja kunnioittamista. 

Kadonnutta 
ravia 
metsäs-
tämässä

Sari Tamminen on pitkän linjan radio-
juontaja ja tuttu kasvo myös useista tele-
visio-ohjelmista. Monet muistavat hänet 
erityisesti 1992–2012 esitetyistä Sataman 
valot- ja Kesäillan valssi -ohjelmista. Posi-
tiivisena ja energisenä esiintyjänä tunnettu 
Tamminen muistelee työhistoriaansa läm-
möllä.

– Urani alkoi tosiaan jo 1980-luvun lo-
pulla, radion puolella. Ensin työskentelin 
Auran Aalloilla ja sen jälkeen Iskelmä-ra-
diossa. Alun perin Sataman valot -nimellä 
kulkenutta Kesäillan valssia tein yhteensä 
20 vuotta, mikä on pisin aika mitä Suomes-
sa kukaan on tehnyt yhtä ja samaa ohjel-
maa, Sari Tamminen kertoo.

Vastapainoa kiireelliselle työarjelle tar-
joavat perhe ja hevoset. Hevosia Tam-
minen on harrastanut pikkutytöstä asti. 
Lapsena ratsun virkaa toimitti sohvan sel-
känoja. Lopulta Tammisen isä vei tytön tal-
leille, oikeiden hevosten luo.

– Siitä se innostus sitten lähti, ja sa-
malla tiellä ollaan vieläkin. Joka aamu al-
kaa talleilta. Avaan päivän sanomalla he-
vosille: ”Huomenta, äidin hepat!”. Hevoset 
hirnahtelevat takaisin ja osoittavat olevan-
sa tyytyväisiä. Vaikea sanoa, ovatko ne in-
noissaan minusta vai murkinasta, Tammi-
nen nauraa.

”Matikka nelonen,  
uskonto kymppi”

Tammisen silmäterä on kuusivuotias läm-
minveriruuna Andree. Marita Taavitsaisen 
André-kappaleesta nimensä saanut ravihe-
vonen on ollut Tammisen elämässä synty-
mästään asti. Parivaljakon suhde on tiivis 
ja he tekevät nykyisin kaiken yhdessä.

– Hoidan ja valmennan Andreen itse. 
Menemme aina yhdessä myös kilpailupai-
kalle, vaikken itse toimikaan raviohjastaja-
na. Andreelle on tärkeää, että äiti on mu-
kana kaikessa ja kaikkialla, Tamminen 
kertoo.

Hän kuvailee Andreeta herkäksi, kiltiksi 
ja hienotunteiseksi persoonaksi, joka paitsi 
hakee myös antaa huomiota. Aamuisin en-
nen uloslähtöä Andreella on tapana nyppiä 
Tammista hihasta. Se on hevosen tapa pyy-
tää silityksiä ja taputuksia. 

– Andree on erityinen hevonen ja vaatii 
myös sen mukaista huomiota. Se ei esimer-
kiksi suostu lähtemään kilpailuihin ilman 
parasta ystäväänsä, Poju-nimistä ponia. 
Kisoissa ohjastajan tulee jättää lähtö koko-
naan Andreen vastuulle tai hevonen suut-
tuu. Andree kärsii lisäksi silmäsairaudesta, 
minkä vuoksi sen on pidettävä auringon-
valolta suojaavaa verkkopäähinettä.

Joka aamu alkaa 
talleilta. Avaan päivän 
sanomalla hevosille: 
”Huomenta, äidin 
hepat!"

"
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Kuka? 
Sari 
Tamminen
• Radio- ja televisiojuontaja

• Syntynyt 1967

• Asuu Turussa perheensä kanssa

• Valmentaa Andree-nimistä 
lämminveriruunaa
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Aurinkosuojavoide 
kasvoille SK50, 50 ml

Aurinkosuojapuikko SK50, 15 g
Aurinkosuoja huulille SK50, 15 ml

Tarjous voimassa 
maaliskuun 2019 loppuun 
asti tai niin kauan kuin 
tarjoustuotteita riittää.
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Tamminen korostaa, että hevosten 
kanssa toimeen tuleminen on taitolaji, eikä 
mikään ole itsestään selvää. On ihmisen 
vastuulla antaa hevoselle selkeitä viestejä 
ja opetella ymmärtämään hevosen tarpei-
ta ja tapoja reagoida ärsykkeisiin. 

– Hevosten kanssa pitää olla kärsivälli-
nen, tsemppaava ja yhteistyökykyinen. He-
vosten pitämiseen liittyy myös yllättäviä 
menoeriä, eli kukkaron nyörit olisi hyvä 
pitää löysällä. Tässä hommassa on hyvä, 
jos matikka on nelonen ja uskonto kymp-
pi, Tamminen sanailee.

Elämän mittaisessa  
parisuhteessa itsensä kanssa
Tamminen eli pitkään ura ja kiireet edellä, 
kunnes vuosituhannen vaihteessa tuli stop-
pi. Tamminen kävi läpi eron, myi Vihdissä 
sijainneen maatilansa ja palasi takaisin syn-
nyinkaupunkiinsa, Turkuun. Stressaavasta 
elämäntilanteesta puhkesi värikalvontuleh-
dus ja sen kautta selkärankareuma.

– Olin aina rientänyt tuulispäänä uusia 
haasteita kohti. Sen varjolla olin laiminlyö-

nyt omaa hyvinvointiani. Samoihin aikoi-
hin tapasin sattumalta Kairon Instituutin 
johtajan. Hän katsoi minua syvälle silmiin 
ja kysyi: ”Sari, miksi kohtelet itseäsi noin 
huonosti?”. 

Kommentin jälkeen Tamminen alkoi 
panostaa terveelliseen ruokavalioon ja li-
sätä arkeensa liikuntaa ja venyttelyä. Eten-
kin golf osoittautui hyväksi liikuntamuo-
doksi, sillä se tarjoaa selkää vetreyttävää 
kiertoliikettä ja jalkoja hellivän pehmeän 
alustan. Tamminen aloitti myös vyöhyke-
terapian opinnot. Nykyisin hän pitää ”Elä-
män mittaisessa parisuhteessa itseni kans-
sa” -nimistä luentoa.

– Ihmisen olisi hyvä oppia pyytämään 
ja antamaan anteeksi. Kaikilla on sisällään 
itkemättömiä itkuja, jotka pitää päästää 
ulos. Jokainen meistä on lopulta elämän 
mittaisessa parisuhteessa itsensä kanssa. 
Eli toimeen on tultava, tapahtui mitä ta-
hansa, Tamminen painottaa.

Oman kehon kohtaaminen opetti Tam-
miselle paljon myös hevosten fysiikasta ja 
hyvinvoinnista. Tamminen huomasi, että 
kehoon kuin kehoon täytyy suhtautua ko-

konaisuutena, ei useiden osatekijöiden 
summana.

– Joka päivä painelen Andreen lihakset 
läpi. Andree viestittää nyökkäyksillä, jos 
jokin paikka on kipeä. Kutsun tällaista he-
vosen fysiikan tutkimista kadonneen ravin 
metsästykseksi. Monesti oudon käyttäyty-
misen tai heikon kilpailumenestyksen ta-
kaa löytyy kipua, Tamminen selventää.

”Yhdessä päästään pitkälle”
Nyt Tamminen voi hyvin ja keskittyy pait-
si juonto- ja vyöhyketerapiatyöhön myös 
Andreen tuleviin ravikoitoksiin. Odotuk-
set ovat korkealla, sillä Andree on voitta-
nut uransa aikana jo 14 kilpailua, ollut use-
aan otteeseen kolmen parhaan joukossa ja 
tienannut yli 40 000 euroa.

– Me olemme mahtava tiimi. Molemmil-
la on luja luotto toiseen ja siihen, että yhdes-
sä päästään pitkälle, Tamminen summaa.

-15%

Aurinkosuojavoide 
kasvoille SK50, 50 ml

Aurinkosuojapuikko SK50, 15 g
Aurinkosuoja huulille SK50, 15 ml

Tarjous voimassa 
maaliskuun 2019 loppuun 
asti tai niin kauan kuin 
tarjoustuotteita riittää.
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Hummani hei!
Apteekki apuna 
hevosenomistajan
arjessa

Rahalla saa ja hevosella pääsee – rahois-
taan. Kuitenkin hevosharrastus on antoisa, 
liikunnallinen ja sosiaalinen sekä psyykel-
le hyväksi. 

Suomessa on noin 75 000 hevosta. Ol-
laan kaukana 1950-luvun huippulukemis-
ta, jolloin hevosia oli 408 000. Hevonen ei 
ole enää työväline, vaan harrastuskaveri, 
kilparatsu tai -ravuri, terapiaratsu ja yleen-
sä perheenjäsen. Suomessa on vielä muuta-
ma metsuri, jotka käyttävät hevosta oikeas-
ti työssäkin. 

Hevosen omistaminen on yleensä har-
rastuspohjaista, ja harvalla on taustalla 
vuosikymmenten vankkumatonta hevos-
miestaitoa äidinmaidosta ja isän opeista 
perittynä. Kun hevosen terveyden kanssa 

kohdataan ongelmia, on usein tietolähteenä 
tallikaveri, tallin omistaja, Suomi24 tai hep-
patalli.net. 

Parhaita tietolähteitä ovat kuitenkin am-
mattilaiset, kuten eläinlääkärit, valmentajat 
ja myös apteekin farmaseutit. Apteekeissa 
löytyy osaamista, vaikka varsinaista hevos-
harrastajaa ei löytyisikään. Perusasioihin, 
kuten haavanhoitoon ja esimerkiksi eri-
laisiin iho-ongelmiin, saa apua apteekista 
usein ilman reseptiä. 

Kura-ajan kiusana rivi
Rivillä tarkoitetaan ihon pinnalla olevaa tu-
lehdusta, joka on sekundaarinen oire jostain 
muusta ongelmasta iholla. Se syntyy ylei-

simmin kuraiseen vuodenaikaan, kun iho 
hautuu mudassa, mutta voi tulla myös ke-
sällä, kun aurinko pääsee polttamaan ihoa. 

Rivitulehdus aiheuttaa tartuttavan rupi-
panssarin, joka on systeemisen hoidon ta-
voittamattomissa. Tämä tarkoittaa, että rivi-
tulehdukseen on turha käyttää suun kautta 
annettavia tai pistettäviä antibiootteja, vaan 
paras lopputulos saadaan huolellisella pai-
kallishoidolla. Rivin hoidossa ei myöskään 
pidä käyttää paksuja vaseliini- tai parafiini-

Teksti: Tanja Kortelainen, johtava proviisori, Nummelan apteekki.

Antoisa hevosharrastus ei ole harrastuksista halvin, 
mutta onneksi apu humman yleisimpiin pulmiin 
löytyy lähiapteekista.

Lue lisää:
www.hevosesihyvaksi.fi
www.heppalaakari.fi
www.hippos.fi
www.hevostietokeskus.fi
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Osta Rela-tuote ja valitse 
itsellesi sopivin tapa relata!

LEPO JA PALAUTUMINEN 
OVAT OSA HYVINVOINTIA

Osta Rela Tabs 60 tabl. tai Rela Tipat/+D saat
• BookBeat 1 kk:n ilmainen jakso
• Finnkino-elokuvalippu 1 kpl TAI 
• Viking Line -etukortti: Päiväristeily Tallinnaan  

Osta Rela Tabs 90 tabl. saat
• BookBeat 1 kk:n ilmainen jakso
• Finnkino-elokuvalippu 1 kpl TAI
• Viking Line -etukortti: Päiväristeily Tallinnaan tai   
  Hki–Tukholma–Hki tai Vuorokauden risteily Turusta

Kampanja-aika 1.–28.2.2019. Lue lisää 
kampanjasta: www.relatabskampanja.fi   

MUISTA SÄÄSTÄÄ OSTOKUITTI! 
Palkintoja rajoitettu erä.    

APTEEKISTA

pohjaisia voiteita, sillä ne tarjoavat suojaa 
anaerobisissa oloissa viihtyville bakteereille. 

Rivialueen hoito ja puhtaanapito hel-
pottuu, jos karvat on mahdollista ajaa pois. 
Hoidettava alue tulee pestä antimikrobisel-
la ja pehmentävällä shampoolla, esimerkik-
si Hexocilillä. Tämän jälkeen alue kuiva-
taan huolellisesti ja siihen laitetaan rupea 
pehmentävää rasvaa, joka ei haudo. Hyväk-
si havaittu on Vetramilin-hunajavoide, joka 
on myös antimikrobinen. Tämän päälle teh-
dään kääre esimerkiksi Animalintex-sidok-
sesta ja Petflex-siteestä. Alkuun sidosta voi 
käyttää märkänä, jolloin se imee turvotusta 
tehokkaammin pois haava-alueelta. 

Sidos tulee kääriä huolellisesti ja varmis-
taa, ettei se hierrä tai purista liikaa. Kun hoi-
don aloittaa huolellisesti, on vaiva yleensä 
selätettävissä kotikonstein. Rivin pahentues-
sa on syytä kääntyä eläinlääkärin puoleen. 

Riittävillä vitamiineilla 
iho kuntoon
Talvikaudella tulee varmistaa hevosen vita-
miinien saanti. Kevättä kohden heinän vita-
miinimäärät laskevat ja tällöin muun muas-
sa A-, D- ja E-vitamiinien saannista tulee 
huolehtia. Vitamiinivalmisteiden välillä on 
hinta- ja laatueroja. Imeytymiseen ja käy-
tettävyyteen elimistössä vaikuttavat monet 
seikat. Tällaisia ovat esimerkiksi vitamii-
nin synteettinen muoto verrattuna luon-
nolliseen ja se, miten vitamiini on suojattu 
esimerkiksi hapettumiselta. Lisäksi imey-
tymisen kannalta olennaista on vitamiinin 
suolamuoto ja mihin se on sidottu. 

Myös eläinten vitamiinivalmisteita löy-
tyy apteekista. Markkinoiden halvin ei vält-
tämättä ole käytössä edullisin, kun tarkastel-
laan todellisia hyötyjä. 

Erilaisten iho-oireiden kanssa painiessa ei 
kannata unohtaa luonnollisen E-vitamiinin 
merkitystä. Hevonen saa E-vitamiinia kesäl-
lä tuoreesta laidunruohosta. Muulloin sen li-
sääminen ruokintaan on tärkeää. Monissa 
täysrehuissa ja vitamiinivalmisteissa E-vita-
miinia on lisättynä, mutta määrät ovat mel-
ko vähäisiä. Lisäksi E-vitamiini on usein syn-
teettistä muotoa, jonka käytettävyys hevosen 
elimistössä on heikompi. E-vitamiinilla on 
saatu suotuisia vaikutuksia jopa kesäihottu-
man hoidossa. 

Monessa apteekissa hevosten vitamiinit 
ja muut ravintolisät ovat tilaustavaraa, mut-
ta apteekit saavat niitä asiakkaalle jopa päi-
vän tilausajalla.



Posirex on antiseptinen imeskelytabletti, joka lievittää suu- ja nielutulehduksen oireita. Vaikutus alkaa jo 
viidessä minuutissa. Vaikuttavat aineet ovat 2,4 -diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli. Posirex Honey-
Lemon sopii yli 6-vuotiaille ja aikuisille. Posirex Mint sopii yli 12-vuotiaille ja aikuisille. Raskaus- ja imetysaikana 

tulee noudattaa varovaisuutta. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriisi.

Hunaja-Sitruuna Minttu

KURKKUKIVUN LIEVITYKSEEN! 
Hyviä uutisia

UUTUUS!
Posirex
IMESKELYTABLETIT
• NOPEA VAIKUTUS 
• TEHOKAS
• ANTISEPTINEN

APTEEKISTA.
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Tunnetko lääkehoitosi 
tavoitteet?

Kaikille lääkkeiden käyttäjille ei ole itses-
tään selvää, miksi he ottavat säännöllisesti 
tiettyä lääkettä tai mitä lääkehoidolla tavoi-
tellaan. Terveydenhuollossa toivotaankin 
lääkkeiden käyttäjiltä omaa aktiivisuutta 
lääkehoitonsa seuraamisessa.

”Tunnetko lääkehoitosi tavoitteet?” on 
21. maaliskuuta vietettävän valtakunnalli-
sen Lääkehoidon päivän teema. Lääkehoi-
don päivänä ihmisiä rohkaistaan keskuste-
lemaan terveydenhuollon ammattilaisten 
kanssa omasta lääkehoidosta, sen hyödyis-
tä ja havaituista haitoista. 

– Tavoitteena on, että yhä useampi ym-
märtää lääkehoitonsa tavoitteen, ja että 
tämä tavoite on asetettu yhteisymmärryk-
sessä lääkärin kanssa. Näin jokainen voi 
ottaa enemmän vastuuta lääkityksestään, 
kertoo asiantuntijaproviisori Johanna Sali-
mäki Apteekkariliitosta.

Oikeat lääkkeet oikeaan 
aikaan

Lääkkeiden käyttäjien olisi hyvä osata tun-
nistaa lääkehoitojensa toivottuja vaiku-
tuksia, kuten oireiden häviämistä tai toi-
mintakyvyn paranemista. Yhtä tärkeää on 
tunnistaa lääkehoidon mahdollisia haitta-
vaikutuksia.

Keskustelu terveydenhuollon ammatti-
laisten kanssa voi auttaa vähentämään tur-
haa lääkkeiden käyttöä sekä pääsemään 
eroon yhteis- ja haittavaikutuksista. Täl-
löin hoito toteutuu paremmin, ja samal-
la potilas ja yhteiskunta säästävät lääkeku-
luissa.

Lääkehoito on kohdallaan silloin, kun 
ihminen ottaa vain tarvitsemiaan lääkkeitä 
ohjeiden mukaisena annoksena ja oikeaan 
aikaan.

– Järkevä lääkkeiden käyttö on kaikkien 
etu, Salimäki huomauttaa.

Lääkityslista kuntoon
Lääkehoidon päivänä ihmisiä kannuste-
taan pitämään ajantasaista lääkityslistaa. 
Listaan kirjataan kaikki käytössä olevat re-
septi- ja itsehoitolääkkeet, vitamiinit ja ra-
vintolisät. Listan ylläpito on erityisen tär-
keää moni- ja pitkäaikaissairaille.

Lääkityslista auttaa hallitsemaan lääke-
hoidon kokonaisuutta. Terveydenhuollon 
ammattilaiset auttavat tarvittaessa listan 
ylläpitämisessä.

– Kaikissa lääkkeisiin liittyvissä ongel-
missa voi kääntyä apteekin ja farmasian 
ammattilaisten puoleen. Onnistunut lää-
kehoito on kumppanuutta, Salimäki muis-
tuttaa. 

Teksti: Erja Elo, Suomen Apteekkariliitto

LÄÄKEHOIDON PÄIVÄÄ VIETETÄÄN 21.3.

Kun seuraavan kerran menet lääkärin vastaanotolle, muista kysyä, mihin 
käyttämäsi lääke on tarkoitettu ja millaisia tuloksia lääkehoidollasi tavoitellaan.

Lääkehoidon päivänä 21.3. 
järjestetään paikallisia 
tapahtumia ympäri 
Suomea apteekeissa, 
terveysasemilla, 
sairaaloissa, kirjastoissa, 
kouluilla ja toreilla.

"
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Itsehoito-
lääkkeillä voi
olla haitallisia

yhteis-
vaikutuksia
Monia sairauksia ja oireita voidaan 

hoitaa ilman reseptiä saatavilla 
itsehoitolääkkeillä. Oikein käytettynä 

itselääkitys on yleensä turvallista. Kaikilla 
lääkkeillä on kuitenkin haittavaikutuksia, 

eivätkä kaikki lääkkeet sovi kaikille.

Teksti: Janne Mikkola, farmasian tohtori, apteekkari, Pähkinärinteen apteekki
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Itsehoitolääkkeillä ja myös tietyillä luon-
taistuotteilla voi olla vakaviakin yhteis-
vaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa. 
Yhteisvaikutus voi ilmetä esimerkiksi lääk-
keen tehon heikentymisenä tai haittavaiku-
tusten lisääntymisenä.

Kipulääkkeen valintaan  
apua apteekista
Kipulääkkeen valinnasta kannattaa aina 
keskustella apteekissa ammattilaisen kans-
sa. Itsehoidon tulehduskipulääkkeet, ku-
ten ibuprofeeni, ketoprofeeni, naprokseeni 
ja asetyylisalisyylihappo, ärsyttävät mahan 
limakalvoa ja voivat lisätä ruoansulatuska-
navan verenvuotoriskiä.

Tämä haitallinen ominaisuus lisääntyy 
käytettäessä näitä lääkkeitä yhdessä veren 
hyytymistä estävien lääkkeiden, esimerkik-
si varfariinin, kanssa. Yhteisvaikutuksen 
seurauksena voi syntyä vakaviakin maha-
verenvuotoja.

Veren hyytymistä estävien lääkkeiden 
käyttäjien kannattaa valita itsehoidon ki-
pulääkkeeksi parasetamolivalmiste, joka ei 
ole tulehduskipulääke. Se on turvallisem-
pi vaihtoehto. 

Tulehduskipulääkkeet voivat lisätä ma-
haverenvuodon riskiä myös masennus-
lääkkeiden tai kortisonitablettien kanssa, 
etenkin pidempiaikaisessa yhteiskäytössä. 
Tulehduskipulääkkeet voivat myös heiken-
tää verenpainelääkkeiden tehoa.

Kipulääkkeen satunnainen käyttö ei 
yleensä vaikuta merkittävästi kohonneen 
verenpaineen hoitoon, jos hoito on tasa-
painossa. Pidempiaikaisessa yhteiskäytössä 
on tärkeää seurata verenpainetta säännölli-
sesti. Myös näissä tapauksissa turvallisem-
pi valinta on parasetamoli.

Paikallisesti käytettävillä kipugeeleillä yh-
teisvaikutusriski on epätodennäköinen, kos-
ka imeytyminen verenkiertoon on vähäistä.

Sitova yhteisvaikutus  
heikentää lääkkeen tehoa
Sopimaton lääkeyhdistelmä voi vaikuttaa 
toisiinsa jo suolistossa, jolloin lääkkeen 
imeytyminen verenkiertoon vähenee, eikä 
lääke tehoa toivotulla tavalla. Esimerkiksi 
rauta-, magnesium- , sinkki- ja kalkkival-
misteet sekä närästykseen käytetyt antasi-
dit voivat sitoa suolistossa muun muassa 
tiettyjä antibiootteja, kilpirauhasen vajaa-

toiminnan hoitoon käytettävää tyroksiinia, 
allergialääke feksofenadiinia, epilepsia/ki-
pulääke gabapentiinia sekä osteoporoosin 
hoidossa käytettäviä lääkkeitä ja heikentää 
näiden vaikutuksia.

Lääkkeiden toisiaan sitovan yhteisvai-
kutuksen voi välttää pitämällä riittävän 
pitkän, vähintään useamman tunnin välin 
näiden lääkkeiden ottamisessa. 

Joskus lääkkeen sitovaa ominaisuut-
ta käytetään myös hyödyksi. Esimerkiksi 
myrkytysten hoitoon käytettävät hiilitable-
tit sitovat suolistossa muita aineita ja estä-
vät myrkkyjen pääsyä verenkiertoon. Sa-
malla ne kuitenkin estävät myös muiden 
lääkkeiden imeytymistä ja voivat heiken-
tää niiden tehoa. Ripulin hoitoon kannat-
taakin valita joku muu valmiste.

Yskänlääkkeiden kodeiini  
kannattaa huomioida
Myös itsehoidon yskänlääkkeillä voi olla 
yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden 
kanssa. Joidenkin yskänlääkkeiden sisältä-
mä kodeiini saattaa voimistaa keskusher-
mostoa lamaavien aineiden, muun muassa 
uni- ja rauhoittavien lääkkeiden, haittavai-
kutuksia.

Tietyt mielialalääkkeet ja sienilääke ter-
binafiini voivat lisätä dekstrometorfaanin 
haittavaikutuksia ja toisaalta heikentää ko-
deiinin yskänärsytystä hillitsevää vaikutusta. 

Varovaisuutta  
varfariinin kanssa
Veren hyytymistä ehkäisevän varfariinin 
kanssa on käytettävä hyvin varovaisesti 
muita lääkkeitä ja luontaistuotteita. Roh-
dosvalmisteista muun muassa mäkikuisma 
ja ginseng voivat heikentää varfariinin ve-
ren hyytymistä ehkäisevää vaikutusta. Me-
latoniini, kalaöljy, omega-3-rasvahapot, sa-
hapalmu ja karpalo voivat puolestaan lisätä 
varfariinin vaikutusta.

Myös osa itsehoidon sienilääkkeistä 
saattaa joissain tapauksissa lisätä veren-
vuodon riskiä varfariinia käyttävillä. Tur-
vallisin sienilääke tässä tapauksessa on ter-
binafiini.  

Itsehoitolääkkeen sopivuus kannattaa 
aina varmistaa apteekin ammattilaiselta. 
Jos ilmenee riski yhteisvaikutuksesta muun 
lääkityksen kanssa, useimmiten tilalle löy-
tyy sopiva korvaava valmiste.

Itsehoitolääkkeillä 
ja myös tietyillä 
luontaistuotteilla 
voi olla vakaviakin 
yhteisvaikutuksia 
muiden lääkkeiden 
kanssa. 

"
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Kaikki ylioppilaat voivat hakea yliopistoon 
opiskelemaan proviisoriksi. Proviisorit työl-
listyvät pääasiassa apteekkeihin. Proviiso-
reita on myös sairaala-apteekeissa sekä lää-
keteollisuuden, lääketukkukauppojen ja 
lääkemarkkinoinnin tehtävissä.

Apteekissa proviisori toimii esimiehenä, 
ratkoo työpaikkansa arjen pulmatilantei-
ta ja palvelee asiakkaita yhdessä farmaseut-
tien kanssa. Apteekkarin kanssa hän suun-
nittelee apteekin toimintaa ja vie uudistuksia 
käytäntöön.

Apteekkariksi luvan kanssa
Apteekin pitämiseen tarvitaan apteekkilu-
pa, joka voidaan myöntää vain laillistetulle 

proviisorille. Toimiluvat apteekeille myön-
tää lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskes-
kus Fimea. 

Apteekkiluvan hakukriteereissä arvoste-
taan hakijan opintoja, aikaisemman toimin-
nan monipuolisuutta ja apteekkikokemusta. 
Johtamistaitoa kertyy esimiestehtävistä sekä 
koulutuksista. Apteekkilupa myönnetään ha-
kijalle, jolla katsotaan olevan parhaat edelly-
tykset apteekkiliikkeen harjoittamiseen. 

Ensimmäisen apteekkiluvan saadessaan 
proviisorilla on usein reilusti yli kymmenen 
vuotta työkokemusta. Usein proviisori saa 
ensimmäisen apteekkilupansa pienen paik-
kakunnan maaseutuapteekkiin. Noin vii-
den vuoden jälkeen on mahdollista hakeu-
tua isompaan apteekkiin.

Apteekkari on yrittäjä

Apteekkariyrittäjä on henkilökohtaisesti 
vastuussa alueensa lääkehuollosta ja -turval-
lisuudesta. Apteekkarin vastuulla ovat hen-
kilökunnan ammatillisen osaamisen ja asia-
kaspalvelun kehittäminen sekä yrityksen 
talous ja johtaminen. Olennainen osa ap-
teekkarin tehtäviä on moniammatillisen yh-
teistyön edistäminen alueen muun tervey-
denhuollon kanssa.

Apteekkariura on lähes kaikille mahdol-
lista, kun aloitetaan pienestä. Nykyinen ap-
teekkilupajärjestelmä on turvannut innos-
tuneen apteekkariyrittäjän pienimmillekin 
paikkakunnille. Lupajärjestelmä kannus-
taa proviisoreja ja apteekkareita kehittä-

Ylioppilaan tie 
apteekkariksi

Apteekki tarjoaa asiantuntevaa 
terveyden ja hyvinvoinnin 
apua. Etenkin pienemmillä 
paikkakunnilla apteekilla 
on myös tärkeä sosiaalinen 
merkitys. Mutta kuka saa 
pyörittää apteekkia ja mitä 
siihen vaaditaan?

Teksti: Anne Elo-Kinnunen, apteekkari, Myllyn Apteekki
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SILMÄYSTÄVÄLLISET 

SILMÄTIPAT

Markkinoija ratiopharm Oy
FI/OTC Oth/18/0140/11/18

• Ophtim Eye® Hydra 
kevyt silmätippa etenkin päiväkäyttöön

• Ophtim Eye® Forte 
paksumpi silmätippa etenkin yökäyttöön

UUDELLEEN-
SULJETTAVAT

PIPETIT

Ophtim Eye®  
Hydra ja Forte 
pipettipakkaukset 
Tarjous on voimassa 31.3.2019 
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mään jatkuvasti omaa osaamistaan. Lisäksi 
apteekkarit henkilöyrittäjinä ovat jatkuvasti 
mukana apteekin arjessa ja sen kokemuksen 
myötä kehittämässä myös koko alaa. Poike-
ten useista muista toimialoista apteekkareis-
ta valtaosa – 73 % – on naisyrittäjiä.

Opiskelu

PROVIISORIN
TUTKINTO

Helsingin yliopisto
Itä-Suomen yliopiston. 5 v

Apteekkarina

ENSIMMÄINEN 
APTEEKKILUPA

Pienempi apteekkin. 5 v

TOINEN 
APTEEKKILUPA

Isompi apteekki

Proviisorina

Apteekki
Sairaala-apteekki
Lääketeollisuus

Lääketukkukaupat
Lääkemarkkinointin. 15 v

12,50
0,63/kpl (norm. 14,85)



MAGNESIUM

BIOTIINI
FOOLIHAPPO

C-VITAMIINI
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B-VITAMIINEJA

SINKKI

VÄSYTTÄÄKÖ?
BEROCCA AUTTAA
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KLIINISESTI TUTKITTU 
TEHOYHDISTELMÄ VITAMIINEJA  
JA KIVENNÄISAINEITA 
NE VAIKUTTAVAT
     FYYSISEEN SUORITUSKYKYYN 
     AIVOJEN TOIMINTAAN
B- ja C-vitamiinien ja sinkin puutostilat ja lisääntynyt tarve. 1 tabletti päivässä. Ei alle 11-vuotiaille. Valmistetta ei tule käyttää jos olet yliherkkä jollekin tuotteen sisältämälle aineelle, on liikaa kalsiumia tai magnesiumia elimistössä, munuaistauti, virtsakivitauti tai raudan 
varastoitumistauti, sinulla on lisääntynyt virtsan oksaalihappo pitoisuus, munuaisten vajaatoimintaa tai glukoosi-6-fosfataasi- dehydrogenaasin puutos, koska valmiste sisältää C-vitamiinia. Lue pakkausseloste. Bayer Oy   



*Äidinmaidonkorvikkeen tai vieroitusvalmisteen määrään lasketaan mukaan D-vitaminoidut lastenvellit ja -puurot.
Lähde: THL.fi

Imeväisikäisten 
D-vitamiinin 
käyttösuositusta 
päivitetty

Pieniannoksisen  
asetyylisalisyyli-
hapon käyttöä
ei kannata
aloittaa omin päin

D-vitamiinilisien käyttösuositukset 
vauvoille ovat muuttuneet. Valtion ra-
vitsemusneuvottelukunta ja THL ovat 
päivittäneet suositukset, koska uusien 
EU-säädösten mukaisesti äidinmai-
donkorvikkeiden ja vieroitusvalmistei-
den D-vitamiinipitoisuuksia nostetaan.

Päivitetyllä D-vitamiinilisän käyt-
tösuosituksella varmistetaan, että 
vauvat saavat riittävästi D-vitamii-

nia, mutta estetään vitamiinin liialli-
nen saanti. 

Kaikki lapset tarvitsevat D-vita-
miinivalmisteen kahden viikon iästä 
lähtien. D-vitamiinin saantisuositus 
imeväisiässä on 10 mikrogrammaa 
vuorokaudessa. Annostelussa on otet-
tava huomioon lapsen nauttimien äi-
dinmaidonkorvikkeiden tai vieroitus-
valmisteiden määrä.

Terveiden ikäihmisten ei pidä itse aloittaa 
asetyylisalisyylihapon (ASA) käyttöä sydän- 
ja verisuonisairauksien ehkäisyyn. ASA:n 
pitkäaikaisesta käytöstä tulee aina keskustel-
la ensin lääkärin kanssa.

Pieniannoksisen ASA:n on osoitettu vä-
hentävän verisuonitukoksia suuririskisillä 
ja oireisilla potilailla. Esimerkiksi sepelvalti-
motautipotilailla se vähentää sydäninfarktin 
ja kuoleman riskiä.

Syksyllä 2018 New England Journal of 
Medicine -lehdessä julkaistiin joukko analyy-
sejä, joissa selvitettiin pienen ASA-annoksen 
(100 mg/vrk) vaikutuksia terveillä ikäihmi-
sillä (ASPREE-tutkimus).

Amerikkalais-australialaistutkimuksen 
kohderyhmänä oli 19 114 yli 70-vuotiasta 
miestä ja naista, joilla ei tutkimuksen alussa 
ollut kroonisia sairauksia. Heidät satunnais-
tettiin lume- ja ASA-ryhmiin keskimäärin 
viideksi vuodeksi.

Tutkimuksissa selvitettiin muun muas-
sa toimintakykyistä elinaikaa, joka arvioitiin 
tutkimuksen alusta hetkeen, jolloin todettiin 
pysyvä arkea haittaava toiminnanvajaus tai 
dementia. Lisäksi selvitettiin muun muassa 
sydän- ja verisuonisairauksien sekä merkit-
tävien verenvuotojen ilmenemistä.

Tutkimuksen mukaan ASA:sta ei ole hyö-
tyä sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyssä 
ikäihmisillä, joilla ei ole kroonisia sairauksia. 
Terveillä ikäihmisillä viiden vuoden hoito ei 
vähentänyt sydän- ja verisuonitapahtumia, 
eikä ASA:lla ollut vaikutusta toimintakykyi-
seen elinaikaan. Sen sijaan ASA lisäsi ris-
kiä verenvuotoihin, joiden riski iän mukana 
muutenkin kasvaa.

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

Lähteet: NEJM 2018;DOI:10.1056/NEJMoa1800722, NEJM 2018;DOI:10.1056/
NEJMoa1805819, NEJM 2018;DOI:10.1056/NEJMoa1803955

IMEVÄISIKÄISET
D-VITAMIINILISÄ VALMISTEENA YMPÄRI 
VUODEN, MIKROGRAMMAA/VRK

10

6

2

10

Täysimetetty lapsi ja lapsi, joka saa päivittäin 
vähemmän kuin 500 ml äidinmaidon- 
korviketta tai vieroitusvalmistetta*

Lapsi, joka saa päivittäin 500–800 ml 
äidinmaidonkorviketta
tai vieroitusvalmistetta*

Lapsi, joka saa päivittäin enemmän 
kuin 800 ml äidinmaidonkorviketta 
tai vieroitusvalmistetta*

Yksivuotias
lapsi

[AJANKOHTAISTA] 
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Kuivattaako
lääke suuta?

Suun kuivumiseen kannattaa kiinnittää 
huomiota, sillä se altistaa muun muassa 
hampaiden reikiintymiselle, ientulehduk-
selle sekä pahanhajuiselle hengitykselle. 
Kuivuuden tunteen lisäksi tyypillisiä kui-
van suun oireita ovat yöllinen herääminen 
suun kuivuuteen, palan tunne kurkussa ja 
metallin maku suussa. Suu voi myös tun-
tua tahmaiselta ja kuivan ruoan nielemi-
nen vaikealta.

Lääkkeet suun 
kuivuuden takana
Useat lääkeaineet voivat vähentää syljen 
eritystä ja kuivattaa suuta. Vaikutus on yk-
silöllinen ja siihen vaikuttavat muun muas-
sa normaali syljen eritys, nestetasapaino, 
perussairaudet sekä käytettävä lääkitys ja 
lääkkeiden annokset.

Tyypillinen suun kuivuutta aiheutta-
va lääkeaineryhmä ovat psyykenlääkkeet, 
kuten masennuslääkkeet, sekä tietyt psy-
koosin hoitoon käytettävät lääkkeet. Mo-
net virtsankarkailuun tai yliaktiivisen 

rakon hoitoon käytettävät lääkkeet kuivat-
tavat myös suuta.

Nesteenpoistolääkkeet voivat aiheuttaa 
suun kuivuuden tunnetta poistamalla nes-
tettä elimistöstä. Muita altistavia lääkkeitä 
ovat jotkin astma- ja allergialääkkeet, mat-
kapahoinvointiin käytettävät lääkkeet sekä 
monet lihaksia rentouttavat lääkkeet.

Kuivan suun itsehoito
Päivittäisestä hammashygieniasta huoleh-
timinen on erityisen tärkeää, sillä se eh-
käisee hampaiden reikiintymistä ja suun 
tulehduksia. Suu, hampaat ja hammasvä-
lit puhdistetaan huolellisesti käyttäen fluo-
rihammastahnaa ja tarvittaessa hammas-
lankaa.

Apteekista on saatavilla kuivan suun 
hoitoon tarkoitettuja, muun muassa fluo-
ria ja ksylitolia sisältäviä imeskelytablet-
teja, jotka samalla hoitavat hampaita. 
Apteekista löytyy myös kuivan suun ham-
mastahnoja sekä suuta kostuttavia suihkei-
ta ja geelejä.

Geelit ja suihkeet ovat hyviä esimerkiksi 
yöaikaan, koska niiden kostuttava vaikutus 
kestää pidempään kuin veden. Kokeilemal-
la löytää itselle sopivimman valmisteen.

Kuivasuisen on huolehdittava riittävästä 
nesteiden saannista. Sokeripitoisia ja suo-
laisia juomia on hyvä välttää; vesi on hyvä 
janojuoma. Tarvittaessa suuta voi myös 
kostuttaa vedellä.

Mikäli suun kuivuus tuntuu aiheutuvan 
nimenomaan lääkkeestä, kannattaa siitä 
keskustella lääkärin kanssa. Joskus lääk-
keen voi vaihtaa toiseen vähemmän suu-
ta kuivattavaan hoidon kärsimättä, mutta 
aina se ei ole mahdollista. 

Lähteet: Hannuksela-Svahn A. Kuiva suu. Lääkärikirja
Duodecim, 2015. www.terveyskirjasto.fi

Lahtinen A, Ainamo A. Suun kuivuus – haittojen ehkäisy ja
oireiden lievitys. Aikakauskirja Duodecim, 2006.

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

Monet lääkeaineet voivat vähentää syljen eritystä ja aiheuttaa
haittavaikutuksena suun kuivuutta. Suun kuivuus on yleisempää,

jos samanaikaisesti on käytössä useita lääkkeitä.
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Koe o losi  varmaksi -

 kaikissa ti lanteissa

Tutkitusti raikas hengitys 
12 tunnin ajan

Ainutlaatuinen, 
patentoitu  
koostumus

Sisältää fluoria, 
joka ehkäisee  
reikiintymistä

Raikas hengitys pidempään. 

Vain apteekista  - www.sb12.fi

SB12-SUUVESI 
ei ainoastaan peitä, vaan 

EHKÄISEE 
PAHANHAJUISTA 
HENGITYSTÄ 

Tarjous voimassa
31.3.2019 asti.

SB12-suuvesi,
250 ml

13,00
52,00/l (norm. 15,00)



[UUTUUKSIA APTEEKIN HYLLYLLÄ] 

Hunaja lasten yskään
Mielikki-yskähunaja on Käypä hoito -suosi-
tuksen mukainen turvallinen ja tehokas hoito 
akuuttiin yskään yli 1-vuotiaille. Mielikin sisäl-
tämä lääkinnällinen hunaja ja glyseroli muo-
dostavat yskänärsytystä vähentävän kalvon 
nielun yskänreseptoreihin (Demulcent-vaiku-
tus). Tuote sopii myös hoitamaan ärtyneitä li-
makalvoja ja lievittämään nielun kipua.
Apteq Mielikki Yskähunaja
200 ml 11,80 €

Hyaluronihappo myös 
nenäsuihkeessa
A-Vita Hydra+ on ainoa hyaluronihap-
poa sekä neljää vitamiinia sisältävä öl-
jymäinen nenäsuihke. A-Vita Hydra+ 
kosteuttaa kuivaa nenää ja edistää lima-
kalvon hyvinvointia. Se soveltuu pait-
si limakalvon kosteutukseen, myös tu-
kihoidoksi nenän ja sivuonteloiden 
sairauksiin. 
A-Vita Hydra+ -nenäsuihke
20 ml 14,00 €

Kollageenia nivelille
Genumex® on ravintolisä nivelten hyvinvoin-
tiin. Se sisältää patentoitua UC-II®-kollageenia, 
joka on nivelissä ja rustoissa esiintyvä kolla-
geenin muoto. Genumexia otetaan vain yksi 
kapseli kerran päivässä.
Genumex
30 kaps. 20,55 €
90 kaps. 42,15 €

Naisille, jotka haluavat  
ikääntyä kauniisti
Avènen uusi anti-age-linja DermAbsolu kiinteyttää, ko-
hottaa ja ravitsee ikääntyvää ihoa. Voiteet hidastavat 
ikääntymistä ainutlaatuisten patentoitujen aktiiviainei-
den yhdistelmän ansiosta. DermAbsolu-voiteet ovat 
erittäin turvallisia ja sopivat myös herkälle iholle.
Avène DermAbsolu serum -seerumi 30 ml 41,25 €
Avène DermAbsolu eyes -silmänympärysvoide  
15 ml 28,75 €
Avène DermAbsolu tinted SPF 30 -sävyttävä  
päivävoide 40 ml 37,40 €
Avène DermAbsolu day -päivävoide 40 ml 37,40 €
Avène DermAbsolu night -yövoide 40 ml 39,30 €
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Ibuprofeenia kipugeelinä
Uusi Buranagel on iholle levitettävä geeli, joka sisältää tulehdus-
kipulääke ibuprofeenia. Geeli on tarkoitettu paikallisen kivun ly-
hytkestoiseen oireenmukaiseen hoitoon hyvänlaatuisissa nivel- ja 
lihasvammoissa aikuisille ja yli 14-vuotiaille lapsille. Geelin joutu-
mista silmiin tai limakalvoille on varottava, eikä sitä tule käyttää 
raskauden viimeisen kolmanneksen aikana. Tutustu huolellisesti 
pakkausselosteeseen ja noudata siinä olevia ohjeita.
Buranagel 50 mg/g
50 g 15,40 €
100 g 19,98 €

LÄÄKEUUTUUS!

Muistin tueksi!*

Bethover B12-vitamiini + foolihappo auttaa turvaamaan 
riittävän B12-vitamiinin ja foolihapon saannin päivittäin. 
Mansikanmakuinen imeskelytabletti on hyvin imeytyvä. 

*B12-vitamiini edistää hermoston normaalia toimintaa ja 
normaaleja psykologisia toimintoja.

APTEEKISTA

Tarjous voimassa 31.3.2019 asti.Uudet makuvaihtoehdot
Minisun Monivitamiini Multi -vitamiinivalmiste on saanut ap-
pelsiinin makuisen purutabletin rinnalle kaksi uutta makua: 
kolan ja mansikan. Myös pakkauskoko on uusi.
Minisun Monivitamiini Multi Kola/Mansikka
90 tabl. 10,70 €

22,00
0,15/kpl (norm. 26,95)



Nimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Katuosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Täytä yhteystietosi

Edellisen
ristikon
ratkaisu

Osallistu arvontaan toimittamalla täytetty ristikko 
31.3.2019 mennessä Tainionkosken apteekkiin. Muista 
täyttää myös omat yhteystietosi. Voittajille ilmoitetaan 
henkilökohtaisesti.

Ristikkopalkintona arvomme kolme Orionin tuotepakettia, 
joihin sisältyy Fiilus Arkeen mansikka 30 tabl., Sebamed 
Olive Face & Body Wash 300 ml, Aqualan Duo 200 g ja 
Multivita Plus 100 tabl. Yhden paketin arvo on n. 40 €.

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

Palauta täytetty ristikko  
Tainionkosken apteekkiin 
ja voita tuotepaketti!
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Makuina  
anis ja veri- 
appelsiini

Kätevät 
kerta-annos-

pipetit

Tarjoukset voimassa 31.3.2019 asti tai niin kauan kuin tarjoustuotteita riittää.

19,00
0,19/kpl (norm. 23,00)

Melatoniini Orion 1,9 mg, 
100 tabl.
Suussa hajoava vahva melatoniinitabletti lyhentää 
nukahtamisaikaa ja lievittää aikaerorasituksen oireita.

10,50
 (norm. 11,75)

A-Vita Plus -nenäsuihke,  
20 ml
A-vitamiinia ja dekspantenolia sisältävä nenän 
limakalvoja kosteuttava ja hoitava suihke.

11,50
0,58/kpl (norm. 12,40)

Bepanthen Eye -silmätipat, 
20 x 0,5 ml
Kuivia, ärtyneitä ja väsyneitä silmiä kosteuttava 
silmätippa.

27,00
540,00/l (norm. 31,70)

Avène Rich ja Extremely Rich 
Compensating Cream, 50 ml
Erittäin ravitseva hoitovoide kuivalle ja herkälle iholle. 
Vaihtoehtoina rich ja extremely rich.

9,00/kpl
0,23/kpl (norm. 11,55)

Posivil FluZink,  
40 tabl.
Imeskeltävä sinkkivalmiste flunssan oireiden 
lievittämiseen ja lyhentämään flunssan kestoa.

9,90/kpl
47,14–86,09/l (norm. 11,90)

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

30,00/kpl
0,33/kpl (norm. 33,50)

RelaTabs,  
90 tabl.
Koko perheen maitohappobakteeri,  
eri makuja.

9,90/kpl
39,60/kg (norm. 11,80)

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

15,00
0,08/kpl (norm. 18,90)

Multivita Ascorbin Long 
500 mg, 200 tabl.
Pitkävaikutteinen C-vitamiinivalmiste.

TarjouksetPMS 1795
CMYK 0/100/92/0

MUSTA
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Se nopeavaikutteinen särkylääke.

Apteekistasi.
Markkinoija: ratiopharm Oy

Myös migreeniin.

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

Apteekistasi.
Markkinoija: ratiopharm Oy

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

Myös migreeniin.

Apteekistasi.
Markkinoija: ratiopharm Oy

Myös migreeniin.

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


