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Tarvitsetko 
lisää C- ja 
D-vitamiinia?

PMS 1795
CMYK 0/100/92/0

MUSTA

22,70 
0,15/tabl. (norm. 27,80)

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

18,10
0,09/tabl. (norm. 22,00)

Multivita Plus 
200 tabl.
Monivitamiini- ja hivenainevalmiste takaamaan aikuisten 
päivittäinen vitamiinien ja hivenaineiden saanti.

16,00
0,16/tabl.(norm. 19,90)

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

Eroon
täistä ja

kiho-
madoista



Uudelleen 
suljettava 

pipetti

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

6,90
(norm. 8,60)

Naso ja Naso Fresh 
seesamiöljy ratiopharm 
10 ml nenäsumute 
Seesamiöljyä sisältävä suihke kuiville nenän lima- 
kalvoille. Fresh sisältää myös raikasta eukalyptusöljyä.

11,50
0,58/kpl (norm. 12,80)

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

8,90
50,28/l (norm. 9,90)

CeraVe Moisturising 
Cream 177 ml 
Kolmea keramidia ja hyaluronihappoa sisältävä hajusteeton 
voide kuivalle iholle. Sopii sekä kasvoille että vartalolle.

Erilainen kesä
tuo uusia kokemuksia
Tästä tulikin sitten erilainen kesä, huokaisi 
varmaan moni meistä kesäkuussa. Useim-
pien suunnitelmat kesän aktiviteettien 
osalta menivät vaihtoon koronarajoitusten 
takia. Eräs asiakas totesi, että luonto tun-
tuu kuitenkin olevan suomalaisten puolella: 
onhan lämpöä ja hyviä ilmoja riittänyt, eikä 
luonto ole ollut miesmuistiin näin runsas ja 
rehevä. Metsän antimilla on voinut täyttää 
pakastimia ja ulkona liikkumisesta ammen-
taa voimia syksyyn. 

Syksyn koronatilanteesta emme tiedä 
vielä mitään, joten sen suhteen emme voi 
muuta kuin olla valppaana ja hereillä. Roko-
tetta odottaessa voimme vain hoitaa oman 
osuutemme noudattamalla ohjeita. Niillä 
saimme ensimmäisen erävoiton taudista. 
Me apteekissa seuraamme tarkasti tautilan-

netta ja voitte luottaa siihen, että varmis-
tamme asioinnin olevan turvallista. Etäpal-
velumme ovat edelleen käytössä ja niitä 
kannattaa hyödyntää. Kesäkuussa otet-
tiin käyttöön myös Suomen Apteekkari-
liiton ylläpitämä lääkehakupalvelu, jonka 
avulla voi tarkistaa yksittäisen lääkkeen saa-
tavuuden omassa apteekissa. Palvelu löytyy 
osoitteesta laakehaku.fi.

Abit ja opiskelupaikkaa hakeneet jou-
tuivat keväällä erityisen paineen alle poik-
keusjärjestelyiden takia. Ylioppilaiden juh-
lat siirtyivät ja muutokset sekoittivat monen 
opiskelijan valmistautumisen pääsykokei-
siin. Hattua täytyy nostaa näille koronake-
vään nuorille!

Apteekkimme on palvellut koko ajan 
normaalisti. Syksyllä on tiedossa erilaisia 

tapahtumaviikkoja, joiden toteutus jou-
dutaan toki miettimään koronatilanteen 
mukaan. Lehdessämme voimme kertoa 
turvallisesti ajankohtaisista asioista. Seu-
raava lehti ilmestyy taas lokakuussa.

Jos aikaa on, lääkevarastot on hyvä 
käydä läpi ja tuoda vanhentuneet tai käyt-
tämättömät lääkkeet apteekkiin hävitettä-
väksi. Yleensä lääkekaappien siivous ajoit-
tuu joulusiivouksen yhteyteen, mutta ehkä 
sen voisi tänä poikkeuksellisena vuonna 
tehdäkin jo syksyllä. Eikä jouluunkaan ole 
kuin viisi kuukautta! Vähemmän aikaa kuin 
taaksepäin katsoen koronapandemian 
alkuun Suomessa.

Aurinkoista loppukesää!



Mukana
metallinen
täikampa

11,50
0,13–0,14/tabl. (norm. 13,90)

Multivita 
Magnesiumsitraatti + B6 
Hyvin imeytyvästä magnesiumsitraattivalmisteesta 
saatavana useita vaihtoehtoja. Valitse itsellesi sopivin!

18,00
90,00/l (norm. 24,65)

Paranix shampoo 
200 ml
Helppokäyttöinen ja tehokas shampoo päätäiden 
sekä niiden munien poistoon 2-vuotiaasta lähtien. 

9,90
19,80/l (norm. 12,80)

OMAN APTEEKIN 
Käsidesi 500 ml
Ihoa hoitavia sekä ihon kuivumista estäviä öljyjä 
sisältävä käsidesi. Etanolipitoisuus 71 %.

Koululaisen 
kiusantekijät

Miten täit häädetään?
Täit imevät verta ihmisen päänahasta, 
mikä aiheuttaa kutinaa. Täit eivät häviä 
ihmisen päästä itsestään, vaan vaativat 
aina häätöä.

Häädössä kannattaa suosia lääkkeettö-
miä täiden tukahdutusmenetelmään pe-
rustuvia valmisteita, jotka eivät aiheuta 
lääkeresistenssiä. Shampoohoidon lisäksi 
täikamman käyttö on tärkeää. Hiukset 
kammataan vähintään joka toinen päivä 

kahden viikon ajan täitartunnan toteami-
sen jälkeen. Kampaaminen on hyvä teh-
dä pesun jälkeen vielä kosteisiin hiuksiin. 
Hiukset kammataan huolellisesti osioit-
tain tyvestä latvaan. Häädön yhteydessä 
kaikki vuodevaatteet, pyyhkeet ja unilelut 
tulee aina pestä.

Täitartuntaa voi ennaltaehkäistä välttä-
mällä kampojen, harjojen ja hattujen lai-
naamista muille. Lisäksi ennaltaehkäisyyn 
on olemassa suihkeita ja shampoita, joi-
den tuoksua täit karttavat.

Kihomadot pois
perusteellisella loishäädöllä
Kihomatotartunnan tunnistaa peräaukon 
suulla tuntuvasta kutinasta, joka vaivaa 
tyypillisesti öisin. Kun peräaukkoa raa-
vitaan, siirtyy kihomatoja myös käsiin ja 
kynsien alle. Kihomadot tarttuvatkin lap-
selta toiselle yleensä käsien välityksellä. 
Hyvä käsihygienia on paras keino kiho-
matotartunnan ennaltaehkäisyyn.

Kihomadot hoidetaan ilman reseptiä 
saatavalla pyrviinilääkkeellä, joka otetaan 
kerta-annoksena. Kahden viikon kuluttua 
hoito uusitaan.

Jos täitä tai kihomatoja havaitaan yh-
dellä perheenjäsenellä, koko muu perhe 
on hyvä hoitaa samalla kertaa. Myös tar-
haan ja kouluun kannattaa ilmoittaa tar-
tunnasta, jotta toisetkin lapset voidaan 
tutkia. Kotona kaikki liinavaatteet ja uni-
lelut tulee pestä koneessa. Normaali pesu 
60 asteessa riittää.

Teksti: Elise Lehtonen,  proviisori, Myllyn Apteekki

Täit ja kihomadot ovat kiusallisia, 
mutta tavallisia lapsiperheen vaivoja. 
Monissa perheissä taistelu niitä 
vastaan alkaa syksyllä koulujen alettua. 
Tartuntoja voi koettaa ennaltaehkäistä, 
mutta mikään menetelmä ei ole 
sataprosenttisen varma. Jos perheen 
lapsi saa täi- tai kihomatotartunnan, 
on tärkeää hoitaa huolellisesti koko 
perheen loiskarkotus.



Tarvitsetko lisää
C- ja D-vitamiinia?
D-vitamiinin tärkein tehtävä on luuston 
lujittaminen sekä lapsilla että aikuisilla. 
Kesäisin sitä muodostuu iholla auringon-
valon vaikutuksesta. Lisäksi sitä saa muun 
muassa kalasta ja D-vitaminoiduista mai-
totuotteista. 

Jos D-vitamiinia ei saa riittävästi, altistuu 
osteoporoosille ja luun murtumille. Puutos 
on yhdistetty myös muihin tauteihin kuten 
syöpiin, verenkiertotauteihin ja hengitys-
tieinfektioihin. Varmistathan siis, ettei D-vi-
tamiinin saantisi jää alle suositusten. 

C-vitamiini vaikuttaa muun muassa 
kudosten kasvuun ja hampaiden muo-
dostumiseen. Lisäksi se toimii elimistössä 

antioksidanttina, eli suojaa elimistöä vapai-
den radikaalien aiheuttamalta haitalliselta 
hapettumiselta. C-vitamiini myös edistää 
immuunijärjestelmän normaalia toimin-
taa ja raudan imeytymistä ravinnosta. Sen 
puutos voi näkyä esimerkiksi väsymyksenä 
ja infektioherkkyytenä. 

Ruokavaliossa C-vitamiinia saadaan 
hedelmistä, marjoista ja kasviksista.  
FinRavinto 2017 -tutkimuksen mukaan 
noin viidesosa suomalaisista miehistä saa 
liian vähän C-vitamiinia. Aikuisilla saanti-
suositus on 75 milligrammaa vuorokau-
dessa.
Lue lisää: ruokavirasto.fi ja thl.fi.

D-vitamiinin lisätarve suomalaisten suositusten mukaan

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

Turvallisen D-vitamiinin saannin ylärajana pidetään alle puolen vuoden ikäisillä 25 mikrog/vrk, 6–12 
kuukauden ikäisillä 35 mikrog/vrk, 1–11-vuotiailla 50 mikrog/vrk ja nuorilla sekä aikuisilla 100 mikrog/vrk. 

Ikä D-vitamiinin lisätarve ruoasta saatavan D-vitamiinin lisäksi

2 vk–1 v. Kokonaistarve 10 mikrog/vrk ympäri vuoden. D-vitamiinilisän 
 määrä riippuu ravinnon mukana saadusta D-vitamiinin määrästä.

1–2 v. 10 mikrog/vrk ympäri vuoden.

2–17 v. 7,5 mikrog/vrk ympäri vuoden.

18–74 v. 10 mikrog/vrk loka–maaliskuussa silloin, kun päivittäin ei käytetä 
 D-vitaminoituja maitovalmisteita, rasvalevitteitä ja/tai kalaa.

≥ 75 v. 20 mikrog/vrk ympäri vuoden. 10 mikrog/vrk voi riittää, jos käyttää 
 säännöllisesti ja paljon D-vitaminoituja maitovalmisteita, 
 rasvalevitteitä ja/tai kalaa.

Raskaana olevat
ja imettävät naiset 10 mikrog/vrk ympäri vuoden.

12,90
0,06/tabl. (norm. 16,35)

Minisun D-vitamiini 
20 mikrog 200 tabl. 
D-vitamiinia sisältävä purutabletti. Makuina 
neutraali, metsämansikka, villivadelma ja kola.

16,80
0,08/tabl. (norm. 19,50)

Multivita Ascorbin Long 
500 mg 200 tabl.
Pitkävaikutteinen C-vitamiinivalmiste vähentää 
väsymystä sekä edistää immuunijärjestelmän 
normaalia toimintaa.

9,80
0,33/tabl. (norm. 11,50)

Fiilus Arkeen 
30 kpl
Maitohappobakteeri jokapäiväiseen käyttöön.  
Useita makuja ja vaihtoehtoja. Valitse sopiva!


