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17,90
0,15–0,20/kpl (norm. 20,35)

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.

22,00
0,24/kpl (norm. 27,35)

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

10,90
0,55/kpl (norm. 12,75–13,70)

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



[PÄÄKIRJOITUS] 

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

Julkaisija Tainionkosken apteekki
Toimitusneuvosto  
Sari Eerikäinen, Tainionkosken apteekki 
Marjo Rajamäki, Sodankylän apteekki 
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Sari Eerikäinen
apteekkari

Aurinkoista kevään odotusta!

Toivoa ja valoa tunnelin päässä
Koronapandemian alusta alkaen oli selvää, että rokote on ainoa asia, 
jolla virus saadaan kuriin. Tuskin kukaan olisi voinut kuitenkaan aavis-
taa, kuinka nopeasti toimivia rokotteita saadaan markkinoille. Tie-
dämmehän lääkkeen kehittämisen yleensä kestävän useita vuosia.

Covid-19-virusta koskevia artikkeleita julkaistiin kymmeniä 
tuhansia ja kaikki voimat yhdistettiin tehokkaan rokotteen kehittä-
miseksi. Mikä voimanponnistus, kun lääketeollisuuden pitää kuiten-
kin varmistaa myös muiden rokotteiden tuotannon turvaaminen. 
Siitä huolimatta saadaan rakennettua tuotantolinjat ja logistiikka, 
joiden avulla pystytään jakamaan satoja miljoonia rokoteannoksia 
ympäri maailmaa. Lääketeollisuuden osaamiseen ja vastuullisuu-
teen on aina voitu luottaa ja kuluneen vuoden toimenpiteet vahvis-
tivat tätä tunnetta edelleen.

Kohti valoisampia aikoja
Rokote on luonut toivoa siitä, että jossakin vaiheessa voimme siirtyä 
uuteen vaiheeseen. Kouluttajapsykoterapeutti Maaret Kallio puhuu 
myös toivosta tämän lehden haastattelussa. Kun edessä näkyy edes 
hitunen valoa, koettelemukset on helpompi kestää.

Epidemian synkimpinäkin hetkinä saattoi nähdä valonpilkah-
duksia siitä, että kyllä me tästä yhdessä selviämme. Sen tiedon 

avulla olemme voineet tukea sekä asiakkaitamme että työtoverei-
tamme. Kaikissa Suomen apteekeissa on tehty valtavasti töitä, jotta 
toiminta on ollut turvallista sekä asiakkaille että työntekijöille näinä 
poikkeusaikoina. Arvostammekin suuresti asiakkaidemme luotta-
musta toimintaamme ja haluamme olla luottamuksen arvoisia tule-
vaisuudessakin.

Positiivista palautetta
Luottamus nousi esille myös niissä lukuisissa palautteissa, joita 
saimme edellisen lehden palautekyselyssä. Asiantuntija-artikkeleita 
arvostettiin eniten lehden sisällössä. Lisäksi erityisesti lehden moni-
puolisuutta kiiteltiin. Lehtien suunnittelun lähtökohtana onkin, että 
mietimme, mitkä asiat voisivat kiinnostaa lukijoita ajankohtaisuutta 
unohtamatta. Usein ideat syntyvät päivittäisestä apteekin arjesta. 
Näyttää siltä, että olemme onnistuneet aika hyvin ja moni löytää 
lehdestämme mielenkiintoista luettavaa. Kiitos kaikille kyselyyn vas-
tanneille!

Valoa tunnelin päässä on näkyvissä ja sitä on nyt entistä enem-
män myös luonnossa. Nautitaan pitenevistä päivistä ja liikutaan 
luonnossa turvallisesti.

P.S. Naisten päivänä maanantaina
8.3. jaamme tietoa auringolta
suojautumisesta. Tervetuloa hakemaan 
vinkkejä ja tutustumaan tarjouksiin!
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Apteekkien henkilökunta on palvellut koh-
ta jo vuoden asiakkaita koronaepidemian 
etulinjassa. Teemme kaikkemme, jotta 
asiointi on turvallista myös epidemian ai-
kana. Apteekeissa on tehostettu siivousta 
ja pintojen desinfiointia. Lisäksi kassoille 
ja reseptintoimituspisteisiin on asennettu 
roiskeilta suojaavia pleksejä.

Kaikkien on silti tehtävä oma osansa 
epidemian leviämisen estämiseksi. Muiste-
taan siis edelleen perusasiat: noudatetaan 
turvavälejä, huolehditaan käsihygienias-
ta sekä oikeasta yskimistekniikasta ja pi-
detään tarvittaessa maskia. Kädet on hyvä 
desinfioida apteekista saatavalla desinfioin-
tiaineella heti sisään tullessa.

Apteekeissa työskennellään vain tervei-
nä ja henkilökunta käyttää suojavarusteita 
paikallisen koronatilanteen mukaan. Suo-
sittelemme myös asiakkaille maskia etenkin 
alueilla, joilla epidemia on kiihtymis- tai le-
viämisvaiheessa. Mitä suurempi osa ihmi-
sistä käyttää maskia, sitä tehokkaammin se 
estää viruksen leviämistä. Maski estää eri-

tyisesti tartunnan saanutta tartuttamasta 
muita. Asiakkaalla on oikeus asioida myös 
ilman maskia, sillä kaikille maskin käyttö ei 
ole mahdollista oman terveydentilan takia.

Etäasiointi mahdollista 
kaikissa apteekeissa
Apteekkiin ei pidä tulla flunssaisena. Täl-
löin kannattaa hyödyntää apteekkien etä-
asiointimahdollisuuksia tai pyytää esi-
merkiksi läheistä asioimaan puolestaan 
apteekissa. Jo yli 150 apteekilla on käytös-
sään verkkoapteekki, jonka kautta voi ti-
lata lääkkeet ja muut tuotteet. Korona-
epidemian aikana reseptilääkkeitä saa 
poikkeuksellisesti tilata apteekista myös 
puhelimitse.

Suurimmalla osalla apteekeista on käy-
tössä kotiinkuljetus vähintään apteekin lähi-
alueille. Usein on mahdollista myös kuljetus 
muualle Suomeen kuljetusyhtiön noutopis-
teeseen. Kuljetuksen lisäksi toimitusvaihto-
ehtoja voivat olla nouto apteekista, apteekin 

ulkopuolelta tai apteekin noutolokeros-
ta. Toimitusvaihtoehdot selviävät apteekin 
verkkosivuilta tai puhelimitse.

Toisen puolesta asiointi
Satunnaisesti toisen puolesta asiointiin riit-
tää, että hakijalla on mukana vähintään re-
septin potilasohje tai potilaan Kela-kortti. 
Kela-kortilla asioitaessa hakijan on tiedet-
tävä tarkalleen, mitä lääkettä on hakemas-
sa. Esimerkiksi paperille kirjoitettu lista 
helpottaa asiointia.

Jos asioi säännöllisemmin toisen puoles-
ta, kannattaa lääkkeen hakijalle antaa säh-
köinen valtuutus. Tällöin hakijan täytyy ap-
teekissa tietää potilaan henkilötunnus, ja 
lisäksi apteekissa tarkistetaan hakijan henki-
löllisyys. Valtuus annetaan Suomi.fi-verkko- 
palvelussa ”Valtuudet” -kohdasta. Palvelun 
käyttöä varten tarvitaan esimerkiksi verk-
kopankkitunnukset. Valtuutuksen voi an-
taa myös kirjallisesti apteekista saatavalla 
lomakkeella.

Näin asioit

turvallisesti apteekissa 
koronaepidemian aikana

Teksti: Janne Mikkola, farmasian tohtori, apteekkari, Pähkinärinteen apteekki
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Apteekistasi.
Markkinoija: Teva Finland Oy

AAAARRRGH
Se nopeavaikutteinen särkylääke.
Myös migreenikohtausten oireiden hoitoon.

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. 
MULTI-FI-00145-11-20
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[AJANKOHTAISTA] 

Näin hoidat 
alaikäisen 
lääkeasioita

Huoltajalla on oikeus asioida apteekissa 
alaikäisen puolesta huoltajuussuhteen pe-
rusteella. Kela-kortti tai lääkkeen potilas- 
ohje oikeuttavat lääkkeen noutamiseen ap-
teekista. Jos huoltaja asioi lapsen puolesta 
apteekissa ilman lapsen Kela-korttia tai po-
tilasohjetta, huoltajuussuhde tarkistetaan 
huoltajan luvalla Suomi.fi-valtuuspalvelus-
ta. Tällöin huoltajan henkilöllisyys tunnis-
tetaan ja huoltajan tulee kertoa lapsen hen-
kilötunnus.

Päätöskykyinen lapsi voi kuitenkin kiel-
tää tietojensa antamisen huoltajalle. Täl-
löin apteekissakaan ei voida kertoa huol-
tajalle sellaisesta lääkkeestä, jonka tietojen 
antaminen on kielletty.

Alaikäisen puolesta asiointi 
Omakannassa
Huoltaja voi katsoa alaikäisen lapsen resep-
ti- ja terveystietoja Omakannassa osoittees-
sa kanta.fi/omakanta. Aiemmin huoltaja on 
voinut asioida Omakannassa ainoastaan alle 

10-vuotiaan lapsen puolesta, mutta loppu-
vuodesta 2020 mahdollisuus laajeni koske-
maan myös vanhempia lapsia. 

Kaikki yli 10-vuotiaiden lasten tiedot eivät 
välttämättä näy heti Omakannassa. Tietojen 
näkyminen vaatii ensin, että potilastietojär-
jestelmiin tehdään tarvittavat muutokset. Li-
säksi vain ne tiedot näkyvät, jotka on laitettu 
potilastietojärjestelmään muutosten jälkeen. 
Jos tiedot eivät näy, voi omasta terveyden-
huollosta tiedustella, milloin alaikäisten puo-
lesta asiointi Omakannassa on mahdollista.

Alaikäinen voi vaikuttaa 
tietojensa näkymiseen
Alaikäinen voi kieltää tietojensa näkymi-
sen huoltajalle, jolloin kielletyt tiedot eivät 
näy myöskään huoltajan Omakannassa. 
Mikäli terveydenhuollon ammattilainen, 
esimerkiksi lääkäri, arvioi alaikäisen ky-
vykkääksi päättämään hoidostaan, tällä on 
oikeus kieltää käyntiinsä liittyvien tietojen 
näkyminen huoltajalle.

Arvioon vaikuttavat muun muassa lap-
sen ikä, kypsyystaso ja hoitokäynnin syy. 
Alaikäinen ei voi kuitenkaan kieltää kaik-
kien tietojensa näkymistä huoltajalle, vaan 
päätös ja arvio kyvykkyydestä tehdään jo-
kaisella hoitokäynnillä erikseen. Apteekissa 
ei pystytä vaikuttamaan siihen, mitä tieto-
ja alaikäisestä lapsesta näkyy Omakannassa.

Lisätietoa: Kanta.fi

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

HUOLTAJA VOI TEHDÄ 
OMAKANNASSA SEURAAVIA 
TOIMINTOJA ALAIKÄISEN 
LAPSEN PUOLESTA: 

• Katsella reseptejä ja terveystietoja
• Pyytää reseptin uusimista
• Kuitata Kanta-palveluja koskevat 
 informaatiot
• Antaa Kanta-palveluja koskevan 
 suostumuksen.
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Anna
unelle
aikaa

Unilääkäri Henri 
Tuomilehto puhuu 
riittävän unimäärän 
ja säännöllisen 
unirytmin puolesta 
ja antaa vinkkejä, 
joilla kukin meistä 
voisi harjaantua 
entistä paremmaksi 
nukkujaksi.
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Monien arki on täynnä työkiireitä ja erilai-
sia aktiviteetteja. Vielä nukkumaan men-
nessäkin työasiat saattavat pyöriä mielessä. 
Lisäksi puhelin välkehtii kutsuvana yöpöy-
dällä. Aamulla herätessä väsyttää ja her-
mostuttaa, mutta uusi päivä olisi suoritetta-
va kunnialla. Nämä asiat ovat tuttuja myös 
Henri Tuomilehdolle.

- On toki hienoa, että nykyisin puhutaan 
paljon terveellisen ruuan ja tehokkaan lii-
kunnan puolesta, mutta jostain syystä uni 
unohtuu aina tästä keskustelusta. Liikun-
ta ja syöminen menettävät merkityksen-
sä, mikäli unen määrä jää vähäiseksi. Täy-
tyy muistaa, että uni on koko hyvinvoinnin 
perusta. Se vaikuttaa ihan kaikkeen. Ihmi-
nen pärjää pidempään syömättä ja juomat-
ta kuin nukkumatta, Tuomilehto summaa.

Uni on palautumista
Tuomilehto on 15-vuotisen uniasiantunti-
jauransa aikana muun muassa tehnyt tut-
kimusta, johtanut seitsemää uniklinikkaa, 
toiminut puhujana ja opastanut yrityksiä 
työkyvyn kohentamisessa. Tuomilehto on 
myös entinen urheilija ja toimii NHL-seura 
Columbus Blue Jacketsin taustajoukoissa.

- NHL-pelaajien kanssa keskitytään ni-
menomaan siihen, että suurien koitosten 
välissä tulee paitsi treenattua myös levättyä 
riittävästi. Laiminlyöty uni näkyy valitet-
tavan usein pelin lopputuloksessa. Toinen 
työssäni näkyvä porukka on nuoret, jotka 
vasta haaveilevat huippu-urheilijan urasta. 
Heitä on ensisijaisen tärkeää valmistaa ur-
heilijan elämää varten. Kun raaka ja haas-
tava ammattilaisurheilijan maailma aukeaa 
edessä, urheilijan kokonaisvaltainen kuor-
mitus lisääntyy huimasti. Kovinkaan stara 
ei kestä sellaista elämää pitkään, jos ei ym-
märrä unen merkitystä tasapainottavana 
tekijänä, Tuomilehto kertoo. 

Myös koronavirus on tuonut oman haas-
teensa päivittäiseen arkeen. Ihmiset ovat 
siirtyneet etätöihin, mikä vaatii totuttele-
mista ja työpäivän uudelleen rytmittämistä.

- Nythän tilanne on äitynyt sellaiseksi, 
että sekä työpäivä että vapaa-aika vietetään 
paikallaan istuen. Monet napostelevat pitkin 
päivää, liikkuvat vielä entistäkin vähemmän 
ja valvovat pitkälle yöhön. Työpäivän ja va-

paa-ajan raja on hämärtynyt. Korona-arjesta 
johtuva alakuloisuus yhdistettynä itseaiheu-
tettuun väsymiseen on kaikkinensa huono 
homma, Tuomilehto tuumii.

Kaikki lähtee 
ymmärtämisestä
Millainen sitten on hyvän unen resepti? 
Entä onko menestyksekkääseen nukkumi-
seen olemassa oikopolkuja tai vippaskons-
teja? Tuomilehdolla on vastaus valmiina:

- Ei. Uni tarvitsee yksinkertaisesti aikaa. 
Hyvä tapa parantaa jaksamista on lisätä unen 
määrää esimerkiksi puoli tuntia kerrallaan. 
Vaikutukset eivät näy heti seuraavana aamu-
na, vaan keholle täytyy antaa aikaa toipua vä-
symyksestä ja tottua uuteen rytmiin. Jo kah-
den viikon kuluessa tiedät, oletko nukkunut 

aiemmin riittävästi. Moni tulee yllättymään. 
Vinkkini kuuluukin: ymmärrä unen merki-
tys, kuuntele kehoasi ja tee suunnitelma, jota 
sitoudut noudattamaan.

Mikäli nukkuminen on haasteellista 
yrittämisestä huolimatta, suosittelee Tuo-
milehto uniharjoittelun tueksi nukkumis-
ta edistäviä valmisteita.

- Melatoniini on luonnollinen aine ja sitä 
sisältävien valmisteiden kokeileminen voi 
olla paikallaan. Melatoniini kannattaa ot-
taa säännöllisesti 1–2 tuntia ennen nukku-
maan menoa. Tosin sekään ei ole ihmelääke, 
etenkään jos ei itse tee mitään nukkumisen 
eteen. Uniongelmien pitkittyessä tai pahen-
tuessa on aina syytä olla yhteydessä lääkäriin.

Aina on toivoa
Vaikka unen tarve ja nukkumisen taito 
ovatkin pitkälti yksilöllisiä ominaisuuk-
sia, tekee tässäkin asiassa harjoitus mesta-
rin. Tuomilehdolla onkin lohdullinen vies-
ti kaikille unen kanssa painiville:

- Uni on ominaisuus, jota pystyy voimis-
tamaan. Kun peruspaketti on saatu kun-
toon, niin kestää entistä paremmin myös 
arjen haasteita. Lääkäriin voi ja kannattaa 
olla yhteydessä, jos jaksaminen on univa-
jeen takia kortilla. Aina on toivoa, kun on 
kyse nukkumisesta. Hankalatkin unihäiriöt 
ovat pääsääntöisesti hyvin hoidettavissa.

KUKA?

Henri 
Tuomilehto

• Unilääkäri, dosentti, puhuja 
 ja kirjailija
• Tutkinut unta jo yli 15 vuotta
• Johtaa seitsemää 
 Coronaria-uniklinikkaa
• Uniasiantuntijana 
 NHL-joukkue Columbus 
 Blue Jacketsissa

Tässäkin asiassa
harjoitus tekee 

mestarin.
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Viime vuonna allergiakausi alkoi Etelä-Suo-
messa poikkeuksellisesti jo helmi–maa-
liskuun vaihteessa, kun yleensä siitepölyä 
alkaa esiintyä maalis–huhtikuussa. Aller-
giakausi alkaa tyypillisesti lepän ja pähki-
näpensaan siitepölyn aiheuttamilla oireilla. 
Myöhemmin keväällä kukkii koivu, ja vii-
meisenä kesällä heinät ja pujo. Allergiakau-
den tuloon kannattaa varautua ajoissa. Jos 
tietää olevansa allerginen siitepölylle, voi 
lääkkeet varata kotiin jo etukäteen ennen 
tarvetta. Monilla allergialääkkeillä täyden 
tehon saavuttaminen vie useita päiviä.

Apua ikäviin oireisiin
Siitepölyallergia ilmenee usein silmien ku-
tinana, punoituksena tai vuotamisena, ne-
nän tukkoisuutena, kirkaseritteisenä nenän 
vuotamisena, kutinana tai aivasteluna sekä 
iho-oireina. Tyypillisiä siitepölyallergian oi-
reita voi hoitaa ilman reseptiä saatavilla itse-
hoitolääkkeillä. Poikkeavien oireiden syy on 
hyvä selvittää lääkärillä.

Siitepölyallergian itsehoidossa suositel-
laan ensisijaisesti paikallishoitoa nenäsuih-
keilla tai -tipoilla sekä silmätipoilla. Allergi-
sen nuhan hoidossa tehokkaimpia lääkkeitä 
ovat nenään annosteltavat kortisonisumut-
teet. Niillä täysi teho saavutetaan 1–2 vii-
kon käytön jälkeen. Allergiseen nuhaan on 

saatavilla myös antihistamiinisuihkeita, jot-
ka sopivat myös lapsille aivan nuorimpia lu-
kuun ottamatta.

Allergisiin silmäoireisiin suositellaan en-
sisijaisesti antihistamiinisilmätippoja. Myös 
natriumkromoglikaattitipat auttavat silmä-
oireisiin, mutta ne eivät ole yhtä tehokkaita 
kuin antihistamiinitipat ja niiden vaikutus 
alkaa hitaammin. Natriumkromoglikaatti-
tippojen käyttö suositellaankin aloitettavan 
jo ennen oireiden ilmenemistä.

Jos paikallishoito ei tuo riittävää apua, 
voi lisäksi ottaa antihistamiinia suun kaut-
ta. Valmisteita löytyy tabletteina, liuoksena 
ja tippoina. Ne saattavat jo itsessään lievit-
tää riittävästi lieviä allergisia oireita ja autta-

vat siitepölyallergian lisäksi myös hyttysten 
pistojen aiheuttamiin reaktioihin. Apteekis-
sa autetaan asiakkaalle sopivan lääkityksen 
valinnassa ja neuvotaan lääkkeen käytössä.

Huolehdi nenän 
limakalvoista
Nenän limakalvoista on hyvä huolehtia 
huuhtelemalla epäpuhtaudet säännöllisesti 
limakalvoilta. Huuhteluun voi käyttää esi-
merkiksi nenähuuhtelukannua tai valmii-
ta huuhteluun tarkoitettuja suihkeita. Mi-
käli nenän limakalvot kuivuvat esimerkiksi 
allergialääkityksen johdosta, kostutussuih-
keet tuovat tähän apua. 

Varaudu 
ajoissa 
allergia-
kauteen
Teksti: Janne Mikkola, farmasian tohtori, apteekkari,  
Pähkinärinteen apteekki
Lähde: Itselääkitys, Käypä hoito -suositus, Käypähoito.fi
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Lääkinnällinen  
laite. 

* Hemilä et al. BMC Famiy Practice 2015; 16:24 Tarjous voimassa helmi-maaliskuun ajan.

Flunssan  
ensioireisiin

Helpottaa flunssaa ja lyhentää oireiden kestoa.*

Sinkkiasetaatti- 

imeskelytabletti

APTEEKISTA.
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Suojaa
ihosi kevät-
auringolta

Tiesitkö, että puhdas tuore lumi heijastaa pe-
räti 80 prosenttia UV-säteilystä? Vaikka läm-
pötila ei nouse korkeaksi, voi UV-indek-
si nousta suojautumisrajan yli keväälläkin. 
Aurinkosuojavoiteen käyttöä suositellaan, 
kun UV-indeksi nousee kolmeen tai sen yli. 
UV-indeksillä tarkoitetaan haitallista UV-sä-
teilyn määrää.

Eroon aurinkoihottumasta
Aurinkoihottumaa esiintyy helpommin juu-
ri keväällä, kun iho saa ensikosketuksen 
UV-säteistä pitkän pimeän ajan jälkeen. Au-
rinkoihottuma on ihon yliherkkyysreaktio, 
joka voi oireilla muun muassa punoituksena, 
näppylöinä ja kutinana. Oireet ilmaantuvat 

muutaman tunnin kuluessa aurinkoaltistuk-
sesta. Lieviä oireita voi hoitaa kotikonstein, 
mutta jos ne eivät riitä, tulisi hakeutua lääkä-
riin. Parasta olisi ennaltaehkäistä aurinkoi-
hottumaa käyttämällä aurinkosuojavoidetta.

Käytä aurinkosuojaa oikein
Hyvä aurinkosuojatuote suojaa sekä UVA- 
että UVB-säteitä vastaan. Kasvoilla kannat-
taa käyttää erilaista aurinkovoidetta kuin 
vartalolla, etenkin jos iho on herkkä, rasvoit-
tuva tai epäpuhdas. Vaikka oma iho ei pa-
laisikaan auringossa, kannattaa iho suojata 
UV-säteilyltä ihosyöpäriskin vuoksi.

Aurinkosuojakerroin kertoo, kuinka pal-
jon pidempään iho kestää auringossa pala-
matta. Mikään tuote ei kuitenkaan anna täy-
dellistä suojaa, vaikka aurinkosuojakerroin 
olisi suuri. Aurinkosuojavoide kannattaa le-
vittää puolisen tuntia ennen ulos menoa, jot-
ta se ehtii imeytyä. Voidetta tulee levittää 
riittävä määrä ja sitä tulee lisätä parin tunnin 
välein. Yleensä aurinkosuojatuotteita käyte-
tään vähemmän kuin valmistaja on suosi-
tellut ja niitä lisätään liian harvoin. Tällöin 
aurinkosuoja jää pakkauksessa ilmoitettua 
suojakerrointa pienemmäksi.

Teksti: Elise Lehtonen, proviisori, Myllyn Apteekki

Talven jälkeen kalpea, 
ohut iho on herkkä 
palamaan auringossa. 
Kevätaurinko saattaa 
olla erittäin petollinen, 
varsinkin jos ulkoillaan 
lumisissa maisemissa. 

1. La Roche-Posay Anthelios 
KA+ SK50+ 50 ml
Erittäin korkea aurinkosuoja
herkälle iholle, jolla kohonnut 
riski palaa auringossa. Kosteuttaa 
ja rauhoittaa ihoa.

2. ACO Sun Face Cream 
SK50+ 50 ml
Aurinkosuojavoide kuivalle iholle. 
Kosteuttaa pitkään ja antaa 
korkean suojan.

3. Avène Hydrance
UV-Light SK30 40 ml
Kosteuttava päivävoide
suojakertoimella normaalille
ja sekaiholle.

4. Ducray Melascreen 
UV Light tai Rich SK50+ 40 ml
Päivävoide pigmenttiläiskiin
taipuvaiselle iholle. Ennalta-
ehkäisee ja vaalentaa jo olemassa
olevia pigmenttimuutoksia.

Tuotehinnat sivulla 35.

1. 2.

3.

4.
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Orion on
suomalainen
avainlippuyritys.

itsehoitoapteekki.f i
Lisätietoja puh. 010 439 8250 ark. klo 8–22
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monivitamiini- ja kivennäisainevalmisteet
PLUS & JUNIORIPLUS & JUNIORI
monivitamiini- ja kivennäisainevalmisteet
PLUS & JUNIORIPLUS & JUNIORI
monivitamiini- ja kivennäisainevalmisteet

APTEEKISTA.

KAMPANJAPAKKAUKSET:

200:N HINNALLA!

250 kpl

RAJOITETTU ERÄ!
Tarjous koskee vain Multivita Plus

ja Multivita Juniori MIX -valmisteita.
Tarjous on voimassa niin kauan

kuin tuotteita on saatavilla.



Apteekeissa tietoturvallisuus on osa laadu-
kasta asiakaspalvelua. 

Suomen Apteekkariliiton kehittämis-
päällikkö, proviisori Ari Jansenin mielestä 
tärkeintä on, että asiakas tietää apteekin kä-
sittelevän tietojaan oikein ja turvallisesti. 

– Apteekissa henkilötietojen käsittely on 
aina ollut hyvällä ja turvallisella tolalla. Asia- 
kas myös pystyy saamaan tietoa siitä, mihin 
ja missä tarkoituksessa hänen henkilötieto-
jaan käsitellään.

Milloin henkilötietojen 
käsittelyyn ja tallettamiseen 
tarvitaan suostumus?
– Suurin osa tiedoista, mitä apteekissa tal-
lennetaan järjestelmiin, perustuu lakiin ja 
määräyksiin. Erillinen suostumus tarvitaan 
vain silloin, kun henkilötietojen käsittely ei 
perustu apteekin lakisääteisiin tehtäviin, 
apteekin ja asiakkaan väliseen sopimuk-
seen tai niin sanottuun rekisterinpitäjän 
oikeutettuun etuun, joka voi muodostua 
asiakassuhteen perusteella. Suostumus-
ta tarvitaan esimerkiksi silloin, kun aptee-
kin järjestelmään kirjataan jotakin oleellis-
ta tietoa, jonka kirjaamista laki ei velvoita. 
Tällainen tieto voi olla esimerkiksi merkin-
tä asiakkaan allergiasta, Jansen avaa.

Usein asiakas antaakin suostumuksen 
tietojensa käsittelyyn tietämättään. Esi-
merkiksi reseptiasioinnin yhteydessä Kela- 
kortti on suostumus tarvittavien resepti- ja 
Kela-tietojen käsittelyyn.

Jos hyökkääjät pääsevät hakkeroitu-
maan suurten sairaaloiden tietoverkkoihin, 
mikä on tietoturvan taso pienissä aptee-
keissa; voisiko psykoterapiakeskus Vastaa-
mon kaltainen tietoturvauhka olla mahdol-
linen apteekeissa?

Kaikki apteekkijärjestelmät ovat A-luo-
kan terveydenhuollon tietojärjestelmiä. 
Tämä tarkoittaa sitä, että ne ovat viran-
omaisen auditoimia ja hyväksymiä. Tie-
tomurron kohteena ollut Vastaamon jär-
jestelmä on B-luokan järjestelmä, ja näin 
ollen siihen ei ole kohdistunut vaatimuk-
sia ja valvontaa samalla tavalla kuin ap-
teekkien järjestelmiin, joihin kohdistuvat 
samat vaatimukset kuin esimerkiksi lääkä-
riasemien järjestelmille. Kaikki liikennöin-
ti Kanta-palveluihin on salattua ja tietojen 
pääsyyn käytetään monitasoista käyttäjien 
ja organisaatioiden tunnistusta.

 Hyvä tietoturva on apteekeissa kai-
ken A ja O. Kun tietoturva-asiat ovat tek-
nisesti hyvällä tasolla, on tietosuojakin 
kunnossa. Apteekkien tietoturvalle asettaa 
korkeat vaatimukset myös valvova viran-

omainen Valvira. Jokaisen yksityisen ap-
teekin tietoturvasta vastaa viime kädessä 
apteekkariyrittäjä, joka on henkilökohtai-
sesti vastuussa asiakkailleen ja viranomai-
sille apteekin tietoturvallisesta toiminnasta.

APTEEKIN TIETOTURVA 
PÄHKINÄNKUORESSA

• Käsiteltävät henkilötiedot on
 luokiteltu ja suojattu luokituksen 
 mukaan.
• Omavalvontasuunnitelma, jonka 
 mukaan toimitaan.
• Suojatut tietoliikenneyhteydet 
 viranomaisten järjestelmiin.
• Apteekkijärjestelmissä käyttäjä-
 tunnistus ja arkaluonteisten 
 tietojen osalta vahva tunnistus 
 varmennekortilla.
• Roolipohjaiset oikeudet eli työn-
 tekijä pääsee vain tehtäviensä 
 mukaisiin tietoihin.
• Apteekin kumppaneilta 
 edellytetään vastaavaa tieto-
 suojan ja -turvan tasoa.

Ovatko tietosi 
turvassa apteekissa?

Teksti: Marjo Rajamäki, apteekkari, Sodankylän apteekki
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Selän takana
huolehtimisesta 

positiiviseen 
puuttumiseen

Haaveilu ja toivo ovat kantavia 
voimia meidän kaikkien 
arjessa. Kauaskantoiset 
ajatukset tukevat elämän 
kriisitilanteista selviytymistä.

Juttuun haastateltiin kouluttajapsykoterapeutti 
ja tietokirjailija Maaret Kalliota.

Kuvat: Katri Lehtola.
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Apua
ei tarvitse

pelätä.

Arjen pyörittäminen koronatilanteen keskellä on tuntu-
nut monesta välillä raskaalta. Kouluttajapsykoterapeutti ja 
tietokirjailija Maaret Kallio tunnistaa tilanteen vaikeuden 
ja kertoo itsekin olevansa huolissaan pandemian vaiku-
tuksista sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla. Erikoises-
sa tilanteessa Kallio haluaa kannustaa meitä kaikkia pitä-
mään kiinni toivon tunteesta.

– Itse olen viimeksi ilahtunut perheeni kanssa käydyis-
tä juttuhetkistä, joissa olemme pohtineet toisen koiran ja 
jopa kanojen hankintaa. Nämä suunnitelmat eivät ehkä 
tule oikeasti toteutumaan, mutta niistä on hauska haaveil-
la, Kallio kertoo. Vaikka hän on luonteeltaan harkitsevai-
nen, perheen yhteiset haaveet piristävät mieltä.

Koronatilanteessa voi olla vaikea hahmottaa tulevai-
suutta, kun tiedossa ei ole mukavia arjen tauottajia sa-
maan tapaan kuin ennen. Juhlien ja ulkomaanmatkojen 
tilalle pitäisikin keksiä jotain muuta, mitä tulevaisuudelta 
odottaa. Oli haaveena sitten oman kanakopin perustami-
nen tai vaikkapa kesämökin hankinta.

Toivo on voimavara 
Kirjoittaminen on aina ollut Kalliolle luonteva tapa il-
maista itseään, sillä hän viihtyy hyvin yksin omien ajatus-
tensa kanssa. Ihmissuhteista ja ihmismielen toiminnas-
ta Kallio haluaa aina oppia lisää. Uuden oppimista hän 
kuvailee loputtoman kiinnostavaksi ja nöyränä pitäväk-
si työksi.

– Mitä enemmän opiskelen, sitä paremmin ymmärrän, 
miten vähän näistä asioista voi loppujen lopuksi edes tie-
tää, hän toteaa.

Kirjassaan Voimana toivo Kallio käsittelee toivon tär-
keyttä mielen hyvinvoinnin kannalta. Kukaan ei voi olla 
koko ajan iloinen ja pirteä. Elämässä on välillä vaikeita ai-
koja, ja se on täysin normaalia. Tärkeää onkin tunnistaa 
ja hyväksyä myös vaikeat tunteet. Jos olo on epätoivoinen, 
kannattaa puhua läheisen ihmisen kanssa. Ammattiavun 
hakeminenkin voi olla paikallaan, jos oma tai läheisen hy-
vinvointi huolettaa.

– Vaikeiden asioiden hyväksyminen on tietenkin val-
tavan iso ja vaikea tehtävä, Kallio muistuttaa. Tärkei-
tä voimavaroja ovat pystyvyyden ja vaikuttavuuden tun-
teet, eli mitä voi itse asioille tehdä. Suuren surun edessä 
pitäisi kuitenkin myös pystyä hyväksymään se, että kai-
kille asioille ei vain voi mitään.
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Lahjaksi kahden ACO-tuotteen ostajalle: ACO Protecting Hand Cream. Tarjous voimassa maaliskuun ajan 
kampanjaan osallistuvissa apteekeissa. Tarjous ei koske ACO-huulivoiteita. Kaupanpäällisiä rajoitettu erä. 

KAUPAN 
PÄÄLLE 

KAHDEN ACO- 
TUOTTEEN OSTAJALLE

MAALISKUUSSA

KÄSIVOIDE 
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Lähipiiri tukena
Mitä tehdä, jos huomaa läheisellä ihmisel-
lä oireita ahdistuksesta tai pahasta olosta? 
Kallion mukaan lähipiiri yleensä kyllä tie-
tää, jos jokin on vinossa. Toisten ihmisten 
asioihin puuttumisen kynnys voi silti olla 
korkea.

– Usein tällaisessa tilanteessa huoleh-
dimme ihmisen selän takana ja pohdimme 
muiden läheisten kanssa, miten hän voi. 
Emme saisi turhaan pelätä toisten elämään 
puuttumista, sillä niinhän meidän pitäisi-
kin toimia, sanoo Kallio.

Stressi ja ahdistus voivat näkyä käytök-
sessä esimerkiksi kireytenä tai kiukkuna. 
Toisen ajatuksia ei kuitenkaan kannata läh-
teä tulkitsemaan liian pitkälle vain omasta 
näkökulmastaan katsoen. Havainnoista voi 
puhua neutraaliin sävyyn. ”Olen huoman-
nut, että…” on hyvä tapa aloittaa keskustelu.

Yleensä lähipiiri huomaa pahan olon jo 
ennen kuin ihminen itse oivaltaa, mistä on 
kyse. Jos läheisen on vaikea ottaa apua vas-
taan, avun hakemista voi normalisoida ja ko-
rostaa, että asiassa ei ole mitään hävettävää. 
Ammattilaisen tuki ei välttämättä tarkoi-
ta vuosien intensiivistä psykoterapiaa, vaan 
vastaanotolla voi käydä vaikka vain kerran 
arvioimassa tilannetta. Apua ei tarvitse pe-
lätä. Ketään ei kuitenkaan voi pakottaa am-
mattilaisen puheille, paitsi jos kyseessä on 
lapsi. Silloin on aina velvollisuus auttaa.

Kohti valoisampia aikoja
Loppuvuonna 2020 julkaistiin Kallion kir-
jaan pohjaava Voimana toivo -verkko-
kurssi. Hänellä piti olla kirjansa julkaisun 
kunniaksi luentokiertue ympäri Suomen, 
mutta koronan takia se jouduttiin peru-
maan. Kurssilla käsitellään kuuden viikon 
ajan toivon keskeisiä teemoja viikoittaisten 
nauhoitettujen videoluentojen sekä konk-
reettisten toivoa ja jaksamista tukevien 
harjoitusten parissa.

Kallion mielestä tämä haastattelu osuu 
tärkeän toivon teeman kannalta hyvään ai-
kaan vuodesta. Lukijoille hän toivoo voi-
mia ja rohkeutta pitää unelmistaan kiinni 
vaikeissakin elämäntilanteissa. 

– Helmikuussa aletaan olla jo kevään 
kynnyksellä ja päivät muuttuvat yhä va-
loisammiksi. Toivo on vahvasti läsnä, hän 
tunnelmoi.

KUKA?

Maaret Kallio
• Kouluttajapsykoterapeutti ja tietokirjailija,  
 joka tunnetaan muun muassa Helsingin  
 Sanomien kolumnistina.
• Työskentelee psyko- ja pariterapeuttina sekä
 psykoterapeuttien kouluttajana ja työnohjaajana.
• On kirjoittanut useita tietokirjoja,  viimeisimpänä 
 maaliskuussa 2020 julkaistu teos Voimana toivo.
• Pitää huolta hyvinvoinnistaan nauttimalla luonnon 
 rauhasta sekä viettämällä aikaa puolisonsa,
 kahden lapsensa ja ystäviensä kanssa.

Maaret Kalliolle pysähtyminen 
ei ole uutta. Hänen mielensä on 

aina virkistynyt parhaiten 
luonnon rauhassa.

Työkaluja
koronatilanteessa
jaksamiseen
Arjen hidastumisesta johtuva rauhoittu-
minen voi tuntua hyvältä, mutta pitkitty-
nyt koronatilanne aiheuttaa myös huolta 
ja stressiä. Tilanteen aiheuttamaa ahdis-
tusta käsiteltäessä toistuvat Kallion mu-
kaan usein samat haasteet ja ratkaisut.

Yksi tärkeä selviytymiskeino on rajo-
jen asettaminen. Media tuottaa jatkuvas-
ti tavattoman määrän informaatiota, joka 
voi aiheuttaa kovasti stressiä. Jokaisen oli-
si hyvä löytää tasapaino sen suhteen, kuin-
ka tiiviisti kriisiin liittyviä uutisia seuraa.

Poikkeusolot ovat olleet jarruttamisen 
ja varovaisuuden aikaa. Silti pitäisi muis-
taa, että elämä on päällä juuri nyt. Pitää 
elää eikä jäädä odottelemaan, että tilan-
ne menee ohi. Mielelle ei tee hyvää jumit-
taa vain kielletyissä asioissa ja odottelussa. 
Kauaskantoisten ajatusten ja mielekkyy-
den vaaliminen sekä haaveilu auttavat jak-
samaan. Mitä sinä haluaisit tehdä talvilo-
malla, entä ensi kesänä?

– Voi pohtia myös, mitä tästä ajas-
ta ehkä kaipaa jälkikäteen, Kallio neuvoo. 
Moni on pyhittänyt enemmän aikaa esi-
merkiksi ulkoilulle, perheen yhteiselle ajal-
le ja lepäämiselle. Näitä hyviä puolia voi 
pyrkiä lisäämään myös tavallisessa arjessa.

19



Akne on krooninen ihon tulehdustauti, 
jossa talirauhasen tiehyt tukkeutuu ja tali-
rauhanen tulehtuu. Tulehdus johtuu ihon 
normaalikasvustoon kuuluvasta Propioni-
bacterium acnes -bakteerista.

Tautimuodot ja oireet
Nuorilla akne on yleistä, noin 90 prosen-
tilla on aknea murrosiän loppupuolella. 
Akne voi puhjeta myös vasta aikuisiällä, 
naisilla esimerkiksi hormonaalisten muu-
tosten vuoksi raskausaikana. Lisäksi stres-
si voi vaikuttaa aknen puhkeamiseen. Suu-
rimmalla osalla oireet ovat ohimeneviä ja 
lieviä, mutta osalla ne voivat olla erittäin 
vaikeita ja jättää arpia. Auringolle altistu-
minen, tietyt lääkkeet, rasvaiset voiteet ja 
kuuma ympäristö voivat pahentaa akneoi-
reita. Akne on usein perinnöllistä.

Lievin aknemuoto on komedoakne, jos-
sa iholla on musta- ja valkopäitä ja vain vä-
hän tulehtuneita näppylöitä. Aknen ylei-
simmässä muodossa eli märkänäppyläisessä 
aknessa on punoittavia näppylöitä, kome-
doja ja märkänäppylöitä eli finnejä. Vaikein 
aknemuoto, kystinen akne, aiheuttaa syviä 
ja kivuliaita ontelomaisia muutoksia iholla.

Yleisimmin aknea ilmenee kasvoilla 
poskissa ja otsassa sekä hartioilla. Aikuis- 
iän akne oireilee monesti leuan alueella. 
Akne saattaa esiintyä myös pelkästään var-
talolla esimerkiksi selässä. Vartaloaknen 
hoidossa kätevintä on käyttää syväpuhdis-
tavaa pesuainetta suihkussa. Iho tulisi puh-
distaa päivittäin, etenkin urheilun ja hikoi-
lun jälkeen.

Hoida aknea oikein
Aknen perushoitona on ihon huolellinen 
puhdistus päivittäin. Pesun jälkeen levite-
tään kevyt kosteusvoide, joka ei tuki iho-
huokosia. Vaikka iho olisi rasvainen, sitä 
tulee kosteuttaa. Liian voimakkaita tuot-
teita ei kannata käyttää lievästi epäpuh-
taalle iholle, koska talintuotanto saattaa li-
sääntyä ylimäärin, jolloin iho rasvoittuu 
entistä enemmän. Tarvittaessa epäpuh-
taalle ihoalueelle voidaan käyttää kuivatta-
vaa tai antiseptista täsmätuotetta. Aikuisen 
akneihoa voidaan hoitaa myös hoitoseeru-
milla, joka samalla toimii ikääntymisen 
merkkejä vastaan.

Kuorinta-aineita kannattaa käyttää va-
roen finnisellä iholla, koska näppylät voi-

vat ärtyä karkeista kuorinta-aineista. Sen 
sijaan savea sisältävät kasvonaamiot ovat 
erityisen hyviä rasvoittuvalla iholla, koska 
ne imevät liiallista talia iholta. Näppylöitä 
ei saisi puristella, koska se vain pahentaa 
tulehdusta. Meikkiä sen sijaan saa käyttää, 
kunhan valitsee antikomedogeenisiä tuot-
teita, jotka eivät tuki ihohuokosia.

Ilman reseptiä aknen hoitoon on saata-
vana lääkevalmiste, joka sisältää bentsoyy-
liperoksidia. Se saattaa kuivattaa ihoa voi-
makkaasti, minkä vuoksi se ei sovi kaikille. 
Jos kuitenkin muut aknetuotteet on koettu 
tehottomiksi, kannattaa lääkehoitoa harki-
ta ennen lääkärin konsultaatiota.

Lääkäri auttaa oireiden 
pitkittyessä tai pahetessa
Ihon paraneminen vie aikaa, mutta jos oi-
reet ovat häiritseviä eivätkä helpotu muu-
tamassa kuukaudessa, kannattaa kääntyä 
lääkärin puoleen. Lääkäriin on myös syy-
tä mennä, jos akne kestää vuosia. Akneiho 
voi olla hyvinkin kipeä ja etenkin nuorilla 
akne vaikuttaa myös sosiaalisiin suhteisiin. 
Hyvällä hoidolla voidaan estää aknearpien 
muodostumista.

Eroon
aknesta
Teksti: Elise Lehtonen, proviisori, Myllyn Apteekki

Komedoakne Kystinen akneMärkänäppyläinen akne
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Nenä tukossa?
Naso-ratiopharm avaa tukkoisen nenän.

Naso-ratiopharm on nenän tukkoisuuden 
lyhytaikaiseen hoitoon tarkoitettu 
säilytysaineeton nenäsumute. Vaikuttava 
aine on ksylometatsoliini. Vahvempi (1 
mg/ml)  vahvuus on tarkoitettu aikuisille 
ja yli 10-vuotiaille ja miedompi (0,5 mg/
ml) 2-10–vuotiaille lapsille. Alle 10-vuotiaille 
yhtäjaksoisesti enintään 5 vuorokauden 
ja yli 10-vuotiaille enintään 7 vuorokauden 
ajan. Käyttö raskauden ja imetyksen aikana 
vain lääkärin ohjeen mukaan. Tutustu 
huolella pakkausselosteeseen. 
Itsehoitolääke. Markkinoija Teva 
Finland Oy. MULTI-FI-00143-11-20

 Nopeasti tehoava

 Säilöntäaineeton

 Oma vahvuus lapsille
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Laatu Hinta
Kaksi hyvää syytä valita ratiopharm

HERKÄN IHON HOITOTUOTTEITA:

1. ACO Pure Glow Purifying Day Cream 50 ml
Päivävoide epäpuhtauksia ja ensimmäisiä ikääntymisen 
merkkejä vastaan. Jättää iholle mattapinnan.

2. Avène Cleanance Women Smoothing Night Cream 30 ml
Yövoide aikuiselle epäpuhtaalle iholle. 
Auttaa vähentämään epäpuhtauksia ja ryppyjä.

3. Ducray Keracnyl Serum 30 ml
Seerumi aikuiselle akneiholle arpeutumia, epäpuhtauksia 
ja ikääntymisen merkkejä vastaan.

4. La Roche-Posay Effaclar Serum 30 ml
Kolmea eri happoa sisältävä seerumi aikuisen iholle. 
Vähentää epäpuhtauksia ja niistä jääneitä jälkiä.

5. Sebamed Clear Face Deep Cleansing Foam 150 ml
Syväpuhdistava puhdistusvaahto myös nuorelle käyttäjälle. 
Ehkäisee uusien epäpuhtauksien syntymistä. 

Tuotehinnat sivulla 35.
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Koe o losi  varmaksi -

 kaikissa ti lanteissa

Tutkitusti raikas hengitys 
12 tunnin ajan

Ainutlaatuinen, 
patentoitu  
koostumus

Sisältää fluoria, 
joka ehkäisee  
reikiintymistä

SB12-SUUVESI 
ei ainoastaan peitä, vaan 

EHKÄISEE 
PAHANHAJUISTA 
HENGITYSTÄ 

Tarjous 
SB12 500 ml

suuvedet 
- 15 %

Raikas hengitys pidempään. 

Vain apteekista  - www.sb12.

Tarjous voimassa 31.3.2021 asti.



Talvisin iho kuivuu, kutisee ja hilseilee hel-
posti kuivan pakkasilman, keskuslämmityk-
sen ja suurten lämpötilanvaihteluiden vuok-
si. Ihonhoitorutiineihin kannattaa kiinnittää 
huomiota ja tarvittaessa vaihtaa tuottei-
ta hoitavammiksi. Pesuaineeksi tulisi valita 
joko öljymäinen tai voidemainen saippuaton 
tuote, joka ehkäisee ihon kuivumista. Han-
kaavien harjojen tai sienien käyttöä suih-
kussa tulisi välttää, jotta iho ei ärsyyntyisi ja 
kuivuisi lisää. Pesuveden on hyvä olla mie-
luummin haaleaa kuin liian kuumaa. 

Iho kuivataan pyyhkeellä taputellen 
välttäen hankaamista. Rasvaus riittävän 
rasvapitoisella voiteella tulisi tehdä mie-
lellään heti pesun jälkeen, kun iho on vielä 
hiukan kostea. Jos iho tuntuu pian voitelun 
jälkeen uudestaan kuivalta tai sitä kirvelee, 
kannattaa kokeilla rasvapitoisempaa voi-
detta. Jos iho on rikkoutunut kutinan ja 
raapimisen takia, suihkun jälkeen kannat-
taa suihkauttaa iholle mineraalipitoista läh-
devettä ja rasvata heti sen jälkeen. Tällöin 
voiteen levitys ei kirvele ja tunnu ikävältä.

Kädet ja jalat vaativat 
hoitavampia tuotteita
Jalkojen kovettumia tai halkeamia hoi-
detaan päivittäin pesun jälkeen kevyesti 

kuorivalla jalkavoiteella. Pesun jälkeiseen 
kuivaamiseen tulee kiinnittää huomio-
ta. Erityisesti varvasväleihin jää helpos-
ti kosteutta. Jalkojen raspaamista ei suosi-
tella, koska se vain pahentaa kovettumaa. 
Iho nimittäin puolustautuu raspausta vas-
taan kasvattamalla ihosolukkoa suojakseen. 
Tärkeää on myös selvittää kovettumien syy 
ja mahdollisuuksien mukaan välttää niitä. 
Esimerkiksi vääränkokoiset tai -malliset 
kengät aiheuttavat monesti jalkoihin ongel-
mia. Kaikkein parasta olisi ennakoida hal-
keamien ja kovettumien syntyä rasvaamal-
la jalkoja säännöllisesti.

Käsien ja jalkojen hoitoa voi tehostaa 
voitelemalla iho illalla ennen nukkumaan-
menoa ja laittamalla yöksi puuvillasukat tai 
-käsineet tehostamaan voiteen imeytymis-
tä. Kuivien käsien pesussa kannattaa käyt-
tää ihoa kosteuttavaa pesuainetta. Käsi-
voiteeksi voi valita päiväkäyttöön hiukan 
kevyemmän vaihtoehdon, joka imeytyy 
hyvin. Sen sijaan yön ajaksi voi laittaa pak-
sumpaa, suojakerroksen jättävää voidetta.

Intiimialueen kuivuus on yleistä
Naisilla intiimialueen limakalvot ohenevat 
vaihdevuosien aikana estrogeenin puutteen 
vuoksi. Se voi aiheuttaa emättimen kuivuut-

Iän myötä voi moni kohta kropassa alkaa tuntua 
kuivalta ja hauraalta. Kuivuus voi vaivata myös 

nuorempia ihmisiä. Vaivojen kanssa ei kannata jäädä 
yksin, vaan apua voi hakea omasta apteekista.

Kuivuus voi
vaivata koko

kroppaa

Teksti: Elise Lehtonen, proviisori, Myllyn Apteekki
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ta, kirvelyä ja yhdyntäkipuja. Lisäksi riski 
saada emätin- ja virtsatietulehdus suurenee. 
Limakalvojen kuivuutta voivat aiheuttaa 
vaihdevuosien lisäksi imetys, tietyt lääke-
hoidot tai gynekologiset toimenpiteet.

Limakalvojen hoidossa tärkeää on hyvä 
hygienia. Liian tiheää pesua ja saippuan 
käyttöä ei kuitenkaan suositella. Pesunes-
teenä kannattaa käyttää valmistetta, jos-
sa on intiimialueelle luonnollinen matala 
pH-arvo. Pikkuhousunsuojia tulisi käyttää 
vain tarvittaessa. 

Vaihdevuosien aiheuttamaan kuivuuteen 
ensisijainen hoitokeino on paikallisestrogee-
nivalmiste, joka sisältää estradiolia tai estrio-
lia. Tuotteiden sisältämä estrogeenimäärä 
on pieni, joten se vaikuttaa vain paikallisesti 
emättimessä vahvistaen ohentuneita lima-
kalvoja.  Reseptillä on saatavana peruskor-
vattava paikallisestrogeenivalmiste. Lisäksi 
intiimialueen ihon kosteutuksessa kannattaa 
käyttää perusvoidetta tai hoitoöljyä. Paikallis- 
estrogeenin lisäksi voidaan käyttää hormo-
nittomia hoitotuotteita.

Nuoremman naisen emättimen kui-
vuutta voidaan hoitaa hormonittomalla 
kosteuttavalla voiteella tai hyaluronihap-
poa sisältävillä emätintabletteilla. Lisäksi 
yhdynnän aikana kannattaa käyttää liuku-
voidetta tai ihoöljyä.

Suun kuivuus on 
tärkeä hoitaa hyvin
Suun kuivuus on yleinen vaiva etenkin 
ikääntyessä, koska syljen eritys vähenee iän 
myötä. Kuivuutta voivat aiheuttaa myös 
monet lääkkeet, perussairaudet, vaihde-
vuodet sekä säde- ja syöpähoidot. Kuivaa 
suuta on tärkeää hoitaa, koska vähentynyt 
syljeneritys aiheuttaa herkästi hampaisiin 
reikiä ja suutulehduksia. 

Kuiva suu voi oireilla arkuutena, kirve-
lynä, palan tunteena kurkussa sekä pahan-
hajuisena hengityksenä. Yöllä saattaa herätä 
suun kuivuuteen juomaan vettä. Apteekis-
ta löytyy tekosylkivalmisteita, jotka kos-
teuttavat suuta pidempään kuin pelkkä ve-

silasillisen juominen. Hampaiden ja suun 
puhdistukseen tulee kiinnittää huomio-
ta. Hampaat pestään aamuin illoin fluori-
pitoisella hammastahnalla ja hammasvälit 
puhdistetaan kerran päivässä. Aralle suulle 
kannattaa valita hellävarainen vaahtoama-
ton hammastahna. 

Maskin käyttö voi 
pahentaa kuivasilmäisyyttä
Kuivasilmäisyys voi johtua joko liiallisesta 
kyynelten haihtumisesta tai riittämättömäs-
tä kyynelten erityksestä. Kuivasilmäisyydel-
le altistavat muun muassa ikääntyminen, 
ilmastointi, kuiva sisäilma sekä näyttöpääte-
työskentely. Myös maskin käytön on havait-
tu pahentavan oireita. Hengitysilma nou-
see maskin ja kasvojen välistä ylöspäin kohti 
silmiä ja lisää siten kyynelten haihtumista, 
mikä kuivattaa silmän pintaa.

Kuivuminen voi liittyä myös johonkin 
perussairauteen, kuten Sjögrenin oireyhty-
mään, reumaan, diabetekseen tai kilpirau-
hasen vajaatoimintaan. Hormonaalisilla 
muutoksilla vaihdevuosi-iässä ja imetyk-
sen aikana on vaikutusta kuivasilmäisyy-
teen. Lisäksi tietyt lääkkeet voivat aiheut-
taa silmien kuivumista.

Silmien kuivuus oireilee roskan ja kui-
vuuden tunteena silmissä, silmien vuota-
misena, kirvelynä, kutinana tai poltteluna. 
Kuivien silmien hoidossa käytetään silmän 
pintaa voitelevia nestemäisiä tai geelimäi-
siä tippoja. Tipat auttavat parhaiten, jos 
niitä käytetään jo ennen oireiden alkamis-
ta. Kostutustippoja käytetään tarpeen mu-
kaan, niin usein kuin on tarve. Geelimäiset 
tipat kosteuttavat silmää pidempään kuin 
nestemäiset tipat. 

Ihonhoito-
rutiineihin

kannattaa kiinnittää
huomiota.

TÄSMÄTUOTTEITA 
KOKO KEHON 
KUIVUUTTA VASTAAN:

1. Ceralan pesuöljy 400 g
Voidemainen pesuöljy kuivalle ja 
atooppiselle iholle. Korjaa ja ravitsee ihoa.

2. Avène Cicalfate Hand Cream 100 ml
Käsivoide kuiville ja halkeileville käsille. 
Jättää suojaavan kalvon iholle.

3. ACO Intensive Foot Cream 100 ml
Täyteläinen jalkavoide kosteuttaa ja 
pehmentää kuivat jalat ja kovettumat. 

4. ACO Intimate Care Soothing Cream 50 ml
Pehmentävä ja hoitava voide intiimialueelle. 
Muodostaa suojaavan ja hankausta estävän 
kalvon iholle.

5. bioXtra Geelisuusuihke 50 ml
Geelimäinen suihke kosteuttaa nopeasti 
ja tehokkaasti kuivaa suuta.

6. Thealoz Duo 10 ml
Pitkään kosteuttava nestemäinen 
silmätippa ilman säilöntäaineita.

Tuotehinnat sivulla 35.24
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Kipua
vastaan

Tehokas
apu

Suomen ainoa
ibuprofeenia
sisältävä kipugeeli.

Orion on
suomalainen
avainlippuyritys.

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

itsehoitoapteekki.f i
Lisätietoja puh. 010 439 8250 ark. klo 8–22
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Eteisvärinä
on yleisin 
sydämen 
rytmihäiriö
Teksti: Reetta Kettunen, proviisori, Tainionkosken apteekki

Olo on vetämätön, 
sydämessä tykyttää 
ja sen rytmi on epä-
säännöllinen, mikähän 
voisi olla kyseessä? 
Oireet voivat johtua 
eteisvärinästä, joka on 
yleisin sydämen rytmi- 
häiriö. Eteisvärinä voi 
olla myös täysin oireeton.
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Tunnista oireet ja 
hakeudu tutkimuksiin
Eteisvärinän aiheuttamia rytmihäiriöitä to-
detaan yli 75-vuotiaista noin 10 prosentilla. 
Sen ilmaantuvuus kasvaa iän ja liitännäis-
sairauksien myötä. Rytmihäiriöt voivat olla 
jatkuvia tai kohtauksittaisia. Niitä laukaise-
vat tekijät ovat yksilöllisiä, mutta tyypilli-
sesti rytmihäiriöitä voivat aiheuttaa valvo-
minen, stressi, liiallinen alkoholin käyttö 
sekä muut päihteet. Kaikkia tekijöitä ei 
myöskään tunneta.

Harmittomiltakin tuntuvien sydänoirei-
den alkaessa lääkärin tarkastukseen on syy-
tä hakeutua viivytyksettä. Hoitamattomana 
eteisvärinään liittyy nimittäin lisääntynyt 
kuolleisuus, verisuonitukosten riski sekä 
heikentynyt sydämen pumppaustoiminta. 
Yksittäinen eteisvärinäkohtaus ei ole hen-
genvaarallinen, mutta toistuessaan ja pit-
kittyessään voi sydämeen muodostua ve-
rihyytymiä ja ne voivat kulkeutua aivoihin 
aiheuttaen tukosriskin. 

Hoito riippuu 
yksilöllisistä tekijöistä
Eteisvärinän hoito valitaan aina yksilöl-
lisesti. Hoidon valinnassa otetaan huo-
mioon rytmihäiriöiden aiheuttamat oireet 
sekä mahdollisten eteisvärinälle altistavien 
sairauksien, kuten diabeteksen tai korkean 
verenpaineen hoito. Hoidon tavoitteena 
on vähentää eteisvärinäkohtauksia ja estää 
niiden aiheuttamia komplikaatioita. Ryt-
mihäiriöiden hoito parantaa elämänlaatua, 
sillä rytmihäiriöt voivat tuntua epämiellyt-
täviltä. Lääkehoitoon voi kuulua lääkeval-
misteita, jotka rauhoittavat sydämen sy-
kettä ja vähentävät sydämen työkuormaa. 
Sydämeen vaikuttavat lääkkeet tulee ottaa 
aina säännöllisesti, eikä käyttöä tule lopet-
taa äkillisesti tai omin päin.

Lääkäri voi valita verenohennuslääkkeen 
komplikaatioiden, kuten aivohalvauksen es-
toon. Hoidot ovat kehittyneet, mutta osa 
uusista valmisteista on arvokkaita. Veren- 

ohennuslääkkeiden käyttöön liittyy lisäänty-
nyt mustelmataipumus ja nenäverenvuodot. 
Verenohennuslääkkeiden vaikutus voi voi-
mistua joidenkin lääkeaineiden tai luontais-
tuotteiden vaikutuksesta. Mainitse siis aina 
verenohennuslääkkeen käytöstä uuden lää-
kehoidon valintatilanteessa lääkärissä ja itse-
hoitolääkkeitä ostaessa apteekissa. Lääkehoi-
tojen lisäksi osalle potilasta voidaan tehdä 
sähköinen rytminsiirto tai katetriablaatio.

Elämäntaparemontti 
voi auttaa
Vaikka hoitoon kuuluu usein lääkehoito, 
eteisvärinän hoitoon pystyy vaikuttamaan 
myös itse omilla elämäntavoilla. Tärkeää 
on muun muassa riittävä uni, säännölli-
nen liikunta ja eteisvärinäkohtauksia lau-
kaisevien tekijöiden välttäminen. Liikunta 

tukee eteisvärinän hoitoa, mutta liiallise-
na tai liian raskaana se voi puolestaan lau-
kaista eteisvärinäkohtauksen. Varsinkin lii-
kunnan aloitus tulisi tehdä maltilla ja omia 
tuntemuksia kuunnellen. Liikunnan pitäisi 
tuntua miellyttävältä.

Hakeudu lääkäriin 
oireiden toistuessa
Oman sairastumisriskin seurantaan kuulu-
vat säännölliset lääkärintarkastukset. Myös 
apteekissa voi ottaa puheeksi omaa terveyt-
tä askarruttavat asiat, sillä apteekin palve-
lut ovat monesti helpommin saavutettavissa. 
Apteekissa ohjataan tarvittaessa jatkohoitoon 
ja opastetaan mielellään jo käytössä olevien 
lääkkeiden käytössä. Oman sydänterveyden 
seuraamiseen hyvä apuväline on verenpai-
nemittari. Uusimmat kotiverenpainemittarit 
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UUTUUS!
Apteq C+D+Sinkki 90 tabl.

Tehoyhdistelmä
vastustuskyvylle

 

APPELSIINI-TYRNI

PURUTABLETTI

Valmiste koostuu kolmesta ainesosasta, joilla kaikilla on 
tutkimusnäyttöä immuunijärjestelmän toiminnan 

tukemisesta. Sopii aikuisille päivittäiseen käyttöön ja 
kuureina yksi purutabletti päivässä.  Makeutettu 

ksylitolilla, sorbitolilla ja sukraloosilla.

laktoositon • gluteeniton  • hiivaton 
 soijaton • liivatteeton 

Apteq C+D+Sinkin koostumus on räätälöity tuke-
maan vastuskykyä. Yksi raikkaan appelsiinin ja 

tyrnin makuinen purutabletti sisältää:

 • 500mg C-vitamiinia
 • 50µg D-vitamiinia
 • 15mg sinkkiä

Valmistettu Suomessa.

- 15%
Tarjous voimassa 31.3.2021 asti.

myös tunnistavat eteisvärinän rytmihäiriöt. 
Teknologia ei kuitenkaan korvaa lääkärin 
tutkimuksia. Lääkäriin tulee ehdottomasti 
hakeutua, kun rytmihäiriökohtaus ilmaan-
tuu ensimmäistä kertaa tai jos kohtaukset 
ovat toistuvia. Terveyskeskuksessa rytmihäi-
riö todetaan EKG:n rekisteröinnillä eli sy-
dänfilmillä. Sykkeen seurantaan ja eteisväri-
näpotilaiden seulontaan on olemassa myös 
puhelinsovelluksia ja laitteita. Niiden hyöty-
jä omahoitona tutkitaan aktiivisesti.

Oma terveys tärkeintä
Paikalliset sydänyhdistykset tarjoavat ma-
talan kynnyksen vertaistukea sekä tietoa 
sydänterveydestä. Lääkärintarkastuksia ja 
hyvien elämäntapojen noudattamista tus-
kin voi painottaa liikaa, sillä onko mikään 
tärkeämpää kuin oma terveys?

Eteisvärinän
hoito valitaan aina 

yksilöllisesti.



HOITAA JA SUOJAA

Bepanthen edesauttaa pienehköjen iho- ja limakalvovaurioiden paranemista. Vaikuttava aine 
dekspantenoli. Älä käytä valmistetta, jos olet yliherkkä jollekin tuotteen sisältämälle aineelle.
Lue pakkausseloste. Bayer Oy. *) Tamro Bright Pharmacy Market, FY 2020. L.FI.MKT.09.2020.6469

31562714_Bepanthen_Voiteet_105x280mm_Terveyslehtiapteekit.indd   131562714_Bepanthen_Voiteet_105x280mm_Terveyslehtiapteekit.indd   1 07/12/2020   12.3507/12/2020   12.35



Jos lääke on loppu omasta lähiapteekista, voi uuden Lääke- 
haku-palvelun kautta katsoa mistä apteekista lääkettä 
on vielä saatavilla. Palvelu toimii internetissä osoitteessa 
laakehaku.fi 

Palveluun kirjoitetaan lääkkeen nimi tai osa lääkkeen 
nimestä, jolloin palvelu listaa lääkkeet hakusanan perus-
teella. Tämän jälkeen valitsemalla hakutulosten joukosta 
lääkkeen haluttu vahvuus ja pakkauskoko palvelu näyt-
tää lääkkeen lähtöhinnan ja hinnan Kela-korvattuna. 

Klikkaamalla ”Etsi lähin apteekki” palvelu listaa ap-
teekit ja näyttää, missä apteekeissa lääkettä on saatavilla. 
Apteekkien yhteystiedot näkyvät myös palvelussa. En-
nen apteekkimatkaa kannattaa esimerkiksi soittamalla 
varmistaa, että lääkettä on vielä apteekin varastossa. 

Jos apteekin yhteydessä on ”Osta verkosta” -painike, 
on apteekilla käytössään verkkokauppa, ja painike vie 
suoraan verkkoapteekkiin. Apteekin verkkosivuilta sel-
viävät tuotteiden toimitusvaihtoehdot. Osassa lääkkeistä 
on rajoituksia verkon kautta ostettaessa, esimerkiksi 
kylmäsäilytystä vaativissa tuotteissa on huomioitava säi-
lytyslämpötila.

www.laakehaku.fi

Uusi
lääkehaku.fi-palvelu 

auttaa
löytämään 
puuttuvat 
lääkkeet
Teksti: Janne Mikkola, farmasian tohtori, 
apteekkari, Pähkinärinteen apteekki
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[UUTUUKSIA APTEEKIN HYLLYLLÄ] 

Herkän ihon Favora-uutuudet
Uudet Favoran herkän ihon tuotteet rauhoittavat ja 
kosteuttavat tehokkaasti ärtynyttä ihoa. Näin punoitus, 
kutina ja kiristävä tunne vähenevät. Ne vahvistavat ihon 
omaa, luonnollista suojamekanismia, jolloin ulkoisten 
ärsykkeiden vaikutus ei pääse horjuttamaan ihon  
tasapainoa. Tuotteet ovat hajusteettomia sekä väri- 
aineettomia ja niille on myönnetty Allergiatunnus®.

Favora rauhoittava kosteusvoide 50 ml
Favora rauhoittava ja ravitseva hoitovoide 50 ml
Favora rauhoittava ja kosteuttava seerumi 30 ml
Favora rauhoittava ja kosteuttava naamio 75 ml

C-vitamiinia iholle
Pure Vitamin C10 -seerumi on 
tehokas, runsaasti C-vitamiinia 

sisältävä, ihoa uudistava seerumi. 
Seerumi vähentää ryppyjä, antaa 

iholle hehkua ja ihon sävystä tulee 
tasaisempi. Soveltuu kaikille 

ihotyypeille, myös herkälle iholle. 

La Roche-Posay Pure Vitamin 
C10 seerumi 30 ml 

Edullista ikääntyvän 
ihon hoitoa
APTEEKKI Kauneus -sarjan hoitavat voiteet 
kiinteyttävät, silottavat ja kosteuttavat 
ikääntyvää ihoa. Voiteet sisältävät muun 
muassa E-vitamiinia ja hyaluronihappoa 
sekä runsaasti A-vitamiinia. Päivävoide on 
kevyt ja hyvin imeytyvä. Yövoide on täyteläinen 
ja erittäin hoitava sisältämiensä arganöljyn ja 
sheavoin ansiosta. Voiteet sopivat kaikille iho- 
tyypeille ja niissä on mieto miellyttävä tuoksu.  

APTEEKKI Kauneus Hoitava päivävoide 100 ml
APTEEKKI Kauneus Hoitava yövoide 100 ml

Kauran hoitavaa 
voimaa iholle
Rhealba®-kauraa sisältävä  
A-Derman uusi Exomega Control 
-spray ravitsee, kosteuttaa ja 
lievittää atooppisen ihon kutinaa. 
Tuote sopii koko perheelle, vasta-
syntyneellekin. Spraypullo toimii 
kaikissa asennoissa, jopa ylösalaisin. 
Käyttö kerran päivässä riittää.

A-Derma Exomega 
Control Spray 200 ml

Rentouta niska- 
ja selkäjumit
Perskindolin uusi lämpögeeli 
tehostaa verenkiertoa, rentouttaa 
lihaksia, lievittää jumeista 
aiheutuvaa kipua ja edistää 
paranemista erityisesti selän, 
niskan ja hartioiden alueella. 
Lämpögeeli sopii käytettäväksi 
useita kertoja päivässä. Tuotetta 
voivat käyttää aikuiset ja lapset 
viidestä vuodesta ylöspäin. 
Lämpögeeli ei sisällä chiliuutetta.

Perskindol Thermo Hot 100 ml 

1
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Vahva uutuus luuston 
hyvinvointiin
Calcichew D3 Opti mansikka-melonin ma-
kuinen purutabletti sisältää 500 milligram-
maa kalsiumia ja 25 mikrogrammaa D-vita-
miinia. Tuote on tarkoitettu D-vitamiinin ja 
kalsiumin puutteen ehkäisyyn ja hoitoon 
aikuisilla ja iäkkäillä sekä osteoporoosin 
hoidon tukena, jos siihen liittyy D-vitamii-
nin ja kalsiumin puutteen riski. Munuais-
kivistä tai vaikeista munuaisvaivoista kär-
sivien ei pidä käyttää tuotetta. Tutustu 
huolellisesti pakkausselosteeseen ennen 
valmisteen käyttöä. 

Calcichew D3 Opti 100 purutablettia
19,98 € (0,20 €/kpl)

Ainutlaatuinen yhdistelmä 
maitohappobakteereita
i3.1 ratiopharm on kliinisesti tutkittu 
yhdistelmä kolmesta maitohappo- 
bakteerikannasta, jotka tutkitusti 
säilyvät elävinä ruoansulatuskanavan 
läpi lisäten maitohappobakteerien 
määrää suolistossa ja se voi siten ylläpitää 
suoliston monipuolista mikrobiomia. 
Yhdessä kapselissa on vähintään  
3 miljardia bakteeria. Valmistetta voi  
käyttää päivittäin ja se sopii laktoosi- 
intolerantikoille, kasvisruokavaliota  
tai FODMAP-ruokavaliota noudattaville. 

i3.1 Ratiopharm 30 kapselia

Luonnollinen vaihtoehto kuukautiskipujen 
lievitykseen
Ladiva on vadelmanlehtiuutetta sisältävä kasvirohdosvalmiste 
lievien supistuksenomaisten kuukautiskipujen lievitykseen 
aikuisilla, yli 18-vuotiailla naisilla. Jos oireet jatkuvat pidempään 
kuin 7 vuorokautta, ota yhteys lääkäriin. Ladiva-valmisteella ei ole 
raportoitu yhteisvaikutuksia eikä sillä ole tunnettuja haittavaikutuksia. 
Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.

Ladiva vadelmanlehtiuute 8 kapselia

Vastustuskykyä lapsille
Minisunin uutuustuote sisältää lasten 

immuunijärjestelmän normaalia toimintaa 
edistävää D3-vitamiinia (5 mikrogrammaa). 

Mustikan ja vadelman makuiset dinosau-
ruksen muotoiset pureskeltavat pehmytpalat 
sisältävät myös C-vitamiinia 75 milligrammaa 

ja sinkkiä 2,5 milligrammaa. 3–10 -vuotiaille 
1 pehmytpala ja yli 10-vuotiaille 2 pehmyt- 

palaa päivässä. Tuote on makeutettu 
maltitolilla ja sen värit sekä aromit ovat 

luontaisia. Tuote sisältää hunajaa.

Minisun Super Defence 
Pehmodino 60 kpl

LÄÄKEUUTUUS!

 6

7

8

Tuotehinnat sivulla 35.
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Nimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Katuosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Täytä yhteystietosi

Osallistu arvontaan toimittamalla ristikko 
31.3.2021 mennessä apteekkiimme. 
Muista täyttää omat yhteystietosi. Voittajille 
ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Palkintona 
arvomme kolme tuotepakettia (sis. Minisun 
Monivitamiini Extra Vahva 90 tabl. ja Bethover B12  
+ foolihappo 100 tabl., arvo noin 45 €).

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

Palauta apteekkiimme 
täytetty ristikko ja 
voita tuotepaketti!

Edellisen ris-
tikon ratkaisu
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Normaalihinnat 2/2021

[UUTUUSTUOTTEIDEN HINNAT] 

[LEHDEN TUOTTEIDEN HINNAT] 

Favora rauhoittava kosteusvoide 50 ml 22,45 €
Favora rauhoittava ja ravitseva hoitovoide 50 ml 22,45 €
Favora rauhoittava ja kosteuttava seerumi 30 ml 22,45 €
Favora rauhoittava ja kosteuttava naamio 75 ml 20,40 €

La Roche-Posay Pure Vitamin C10 seerumi 30 ml 43,90 €

APTEEKKI Kauneus Hoitava päivävoide 100 ml 13,60 €
APTEEKKI Kauneus Hoitava yövoide 100 m 13,60 €

Perskindol Thermo Hot 100 ml 17,70 €

A-Derma Exomega Control Spray 200 ml 20,65 €

Ladiva vadelmanlehtiuute 8 kapselia 8,64 €

Minisun Super Defence Pehmodino 60 kpl 12,00 €

i3.1 Ratiopharm 30 kapselia 22,30 €
12,90

0,32/kpl (norm. 14,65)

s. 13 TUOTTEET
La Roche-Posay Anthelios 
KA+ SK50+ 50 ml 22,00 €
ACO Sun Face Cream 
SK50+ 50 ml 19,40 €
Avène Hydrance UV-Light 
SK30 40 ml 28,75 €
Ducray Melascreen UV Light
tai Rich SK50+ 40 ml 23,30 €

s. 21 TUOTTEET
ACO Pure Glow Purifying Day Cream 
50 ml 15,10 €
Avène Cleanance Women Smoothing 
Night Cream 30 ml 22,60 €
Ducray Keracnyl Serum 30 ml 23,85 €
La Roche-Posay Effaclar Serum 
30 ml 39,90 €
Sebamed Clear Face Deep 
Cleansing Foam 150 ml 12,40 €

s. 24 TUOTTEET
Ceralan pesuöljy 400 g 15,55 €
Avène Cicalfate Hand Cream 
100 ml 14,95 €
ACO Intensive Foot Cream 
100 ml 11,65 €
ACO Intimate Care Soothing Cream 
50 ml 9,70 €
bioXtra Geelisuusuihke 50 ml 8,70 € 
Thealoz Duo 10 ml 15,85 €
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TarjouksetPMS 1795
CMYK 0/100/92/0

MUSTA

Tarjoukset voimassa 31.3.2021 asti tai niin kauan kuin tarjoustuotteita riittää.

18,00
0,60/kpl (norm. 22,30)

i3.1 ratiopharm 
30 kaps.
Päivittäiseen käyttöön sopiva suoliston 
monipuolista mikrobiomia ylläpitävä valmiste.

79,00
0,44/kpl (norm. 96,70)

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

10,70
50,95–93,04/l (norm. 13,25)

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

14,30
0,07/kpl (norm. 16,85)

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

20,20
0,20–0,22/kpl (norm. 23,70)

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

13,30
(norm. 14,85)

Iiris silmätipat 
10 ml
Pitkään kosteuttavat silmätipat kuiville 
ja ärtyneille silmille.

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

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

13,80
276,00/l (norm. 16,25)

Membrasin Vaginal 
Vitality Cream 50 ml
Tyrniöljyä sekä maito- ja hyaluronihappoa sisältävä 
voide intiimialueiden ja emättimen kuivuusoireisiin.

7,60
(norm. 9,20)

Nasolin A-vitamin 
nenäsuihke 10 ml
Seesamiöljyä ja A-vitamiinia sisältävä nenäsuihke 
kuivan nenän hoitoon. Vaihtoehtoina tuoksuton, 
sitruuna-mentoli ja timjami-eukalyptus.


