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CMYK 0/100/92/0

Voi hyvin ja nauti
kesän askareista!
Lukemisesta on tullut monelle tärkeä korona-ajan ajanviete ja hyvä niin.
Lukemisen avulla voi lähteä nojatuolimatkalle ympäri maailmaa ja käyttää
mielikuvitustaan. Lukemisen ja äänikirjojen kuuntelun tiedetään olevan terveellistä aivoille. Kirjailija Marisha Rasi-Koskisen jutussa annetaan vinkkejä ajatuksia ja tunteita herättävistä kirjoista. Jos dekkarien lukeminen kiinnostaa, listaan voisi lisätä Indrek Harglan kirjoittaman Apteekkari Melchior
-sarjan, jonka tapahtumat sijoittuvat 1400-luvun Tallinnaan. Kirjojen juonet ovat mukaansatempaavia ja jännitystä on sopivasti. Mielenkiintoista on
myös kuvaus tuon aikaisesta apteekkitoiminnasta. Kirjasarjassa esiintyvää
tietämystä lääkkeenvalmistuksesta hyödynnetään vielä tänäkin päivänä.
Muista myös rokotukset ja rutiinitarkastukset
Lukemisen ja muiden kesäpuuhien lomassa on toivottavasti aikaa huolehtia myös terveydestä ja esimerkiksi varata aika vuosikontrolliin. Koronavuosi on lisännyt hoitovelkaa ja yleisesti on havaittu, etteivät ihmiset hae
apua riittävän nopeasti terveydentilan muuttuessa. Valitettavan monet
jättävät rutiinitarkastukset kokonaan väliin. Erityisesti hampaiden ja suun
hyvinvoinnista olisi tärkeä pitää huolta. Pandemiatilanne paranee koko
ajan rokotusten myötä ja siirrymme vähitellen kohti normaalia. On tärkeää, ettei itsestä huolehtiminen jää taka-alalle. Myöskään muiden rokotusten tärkeydestä ei voi varmaan liikaa muistuttaa. Milloin esimerkiksi jäykkäkouristusrokote on otettu? Jos kesällä liikkuu punkkialueilla ja luonnossa
ylipäätään, kannattaa harkita punkkirokotteen ottamista. Ja jos punkkirokote on aikoinaan otettu, milloin on tehosteen aika? Yleensä ensimmäinen
tehoste annetaan kolmen vuoden kuluttua perusrokotussarjan viimeisestä
annoksesta.
Tärkeää tietoa, kiinnostavia aiheita ja ammattitaitoista palvelua
Lehtemme lukijat arvostavat luotettavaa tietoa ja toivovat asia-artikkeleita.
Tämä selvisi tekemässämme lukijatutkimuksessa. Sivumäärän rajallisuuden vuoksi jokaisesta lehdestä ei ehkä löydy sisältöä aivan kaikille, mutta
tavoitteemme on tarjota monipuolisesti tietoa eri aihealueista. Jos joku
asia jää askarruttamaan, apteekkimme henkilökunta on aina valmis auttamaan ja neuvomaan kaikissa terveyden edistämiseen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa.
Tainionkosken apteekki palvelee kesälläkin jokaisena päivänä normaalien aukioloaikojen mukaan. Juhannusaatto on tästä ainoa poikkeus eli silloin suljemme klo 15.

Aurinkoista juhannusta
ja hyvää kesää!

Sari Eerikäinen
apteekkari
P.S. Olethan varmistanut, että ensiapuvälineesi ja -taitosi ovat ajan tasalla
ja mökin lääkekaapista löytyvät kaikki
tarvittavat tuotteet. Kesällä kun sattuu
ja tapahtuu!

8,60

43,00/kg (norm. 9,90)

Aqualan L
kesäpakkaus 200 g

Orionin
keräilytuote
– tuotelahja
6 leimalla

Kevyt, kosteuttava ja hyvin imeytyvä voide koko perheelle.
Kesäisessä kukkasomisteisessa tuubissa!

16,50

0,17/kpl (norm. 20,30)

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

24,20

0,16–0,20/kpl (norm. 27,80)

Bethover Strong
B12 120 tabl. ja
Bethover B12+
foolihappo 150 tabl.
Mansikanmakuiset imeskelytabletit B12-vitamiinin ja foolihapon saannin tueksi.
Bethover Strongissa monipuolisempi ja vahvempi B-vitamiinikoostumus.

ACO
Pure Glow
-ihonhoitosarja

-20 %

(norm. 14,55–17,45)

Julkaisija Tainionkosken apteekki
Toimitusneuvosto
Sari Eerikäinen, Tainionkosken apteekki
Marjo Rajamäki, Sodankylän apteekki
Ritva Ylänkö, Herttoniemen apteekki
Anne Elo-Kinnunen, Myllyn Apteekki
Janne Mikkola, Pähkinärinteen apteekki
Toimitus Mainostoimisto SST Oy
Painopaikka PunaMusta
Painosmäärä 183 200 kpl
Tarjoukset voimassa 31.7.2021 asti tai niin kauan kuin tarjoustuotteita riittää.

tevafinland.fi

[SISÄLLYS]

16

s.
UUTUUS!

Kun tekevälle sattuuu...

Keskellä
elämää
s. 22

Diclofenac ratiopharm
23,2 mg/g geeli
 Tulehduskipugeeli kivun hoitoon
nyrjähdyksissä ja venähdyksissä
 Annostelu vain 2 kertaa päivässä
 Miellyttävä levittää ja helppo käyttää
Diclofenac ratiopharm 23,2 mg/g geeli. Kivun paikalliseen, oireenmukaiseen
hoitoon akuuteissa nyrjähdyksissä, venähdyksissä tai tylpissä
ruhjevammoissa. Valmiste on tarkoitettu lyhytaikaiseen käyttöön. Vaikuttava
aine diklofenaakki. Aikuisille ja vähintään 14-vuotiaille nuorille. Neuvottele
lääkärin kanssa, jos olet raskaana tai imetät. Älä käytä, jos olet allerginen
jollekin valmisteen ainesosille. Pakkauskoot 50, 100 ja 150 g tuubi.
Itsehoitolääke. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Perustuu
10.6.2020 päivättyyn valmisteyhteenvetoon. Lisätiedot: www.
laakeohje.fi, infofinland@tevapharm.com. Markkinoija Teva
Finland Oy. MULTI-FI-00209-1-21
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[AJANKOHTAISTA]
Teksti: Janne Mikkola, farmasian tohtori,
apteekkari, Pähkinärinteen apteekki
Lähde: Rissanen ja Mänttäri, Mikä on
normaali kehon lämpötila? Lääketieteellinen
Aikakauskirja Duodecim, 2021;137(2):165-72

Mikä on
normaali
kehon
lämpötila?
Elimistön lämmönsäätely perustuu lämmöntuotannon ja -kulutuksen tasapainoon. Lämmönsäätelykeskusta voidaan
verrata termostaattiin, jonka tehtävä on
säilyttää tavoitelämpötila. Kun ruumiinlämpö nousee, se pyrkii laskemaan lämpötilaa esimerkiksi hikoilemalla. Jos lämpötila laskee, elimistö pyrkii lihasvärinällä
nostamaan lämpötilaa.
Tasaisen lämpötilan ylläpito ympäristöstä riippumatta vaatii energiaa. Ihmisen
ydinlämpötilan, noin 37 astetta, katsotaan
olevan kahden asian kompromissi: mahdollisimman vähäisellä aineenvaihdunnalla (energialla) tuotettu lämpötila, jota
mahdollisimman suuri osa taudinaiheuttajista ei siedä.

Pieni vaihtelu normaalia
Kehon lämmönsäätely tapahtuu keskushermostossa hypotalamuksessa. Kehon ydinlämpötila, eli sisäelinten lämpötila, on normaalisti noin 37 astetta. Lämpötila voi vaihdella
0,5–1 asteen verran vuorokauden aikana.
Tavoitelämpötila vaihtelee eri tilanteissa. Vuorokausirytmi voi vaikuttaa lämpötilaan jopa 0,8–1 asteen verran. Lämpötila on korkeimmillaan illalla ja alimmillaan
varhain aamulla. Kuukautiskierron keltarauhasvaiheessa lämpötila nousee noin
0,4–0,5 astetta. Raskauden edetessä lämpötila alkaa laskea ja on alimmillaan kol-

4

men kuukauden kuluttua synnytyksestä.
Fyysinen kuormitus voi nostaa lämpötilaa
jopa useilla asteilla riippuen kuormituksen
voimakkuudesta. Naisten ydinlämpötila
on keskimäärin 0,2–0,4 astetta korkeampi
kuin miesten.

Näin tunnistat kuumeen
Kuume on elimistön luonnollinen reaktio
fysiologiseen stressiin. Se kertoo immuunijärjestelmän aktivoitumisesta ja on useiden sairauksien oire. Kuumeelle ei ole varsinaisesti tiettyä raja-arvoa, mutta yli 38
asteen lämpötilaa voidaan pitää kuumeena. Lasten osalta kuumeena voidaan pitää
peräsuolesta levossa mitattuna 38 °C:n ja
korvasta mitattuna 37,5 °C:n lämpötilaa.
Hypertermiassa elimistön lämpötila on
noussut lämmönsäätelyjärjestelmän häiriön takia. Se ei ole kuumeen tavoin kehon
luonnollinen reaktio, eivätkä siihen auta
normaalit kuumelääkkeet.
Alilämpöisyyden eli hypotermian raja-arvona pidetään alle 35 °C:n ydinlämpötilaa. Terveelle ihmiselle hypotermia kehittyy yleensä onnettomuuden seurauksena,
esimerkiksi kylmään veteen joutumisen
myötä. Sairauskohtaukset tai liikuntakyvyttömyys kylmässä nopeuttavat elimistön
jäähtymistä. Lisäksi alkoholin, huumeiden
tai lääkeaineiden yliannos edistää jäähtymistä ja alilämpöisyyden vaaraa.

KUUME

Yli 38 °C
NORMAALI
LÄMPÖ

n. 37 °C
ALILÄMPÖ
(HYPOTERMIA)

Alle 35 °C

KOKO
SARJA

-15%

YSTÄVÄ IHOLLA

Tehokas ja hellä ihonhoitosarja herkälle iholle.

Tarjous voimassa kesä-heinäkuun ajan tai niin kauan kuin tarjoustuotteita riittää.

4/2021

FAVORA.FI | ITSEHOITOAPTEEKKI.FI

Teksti: Marjo Rajamäki, apteekkari, eMBA, Sodankylän apteekki
Teksti perustuu Sodankylässä toimivan eläinlääkäri Aino-Maija Laitisen asiantuntijaluentoon.
Kuvat: Aino-Maija Laitinen

Hyvinvoiva
lemmikki
nauttii kesästä

Kesäisessä
luonnossa sekä
omistajan että koiran
on ihana liikkua.
Luonnossa lemmikki
voi kuitenkin joskus
kohdata sen
hyvinvointia
uhkaavia vaaroja.
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Pahin Suomessa lemmikkejä uhkaavista vaaroista on kyykäärme. Kyyn puremaa
on syytä epäillä, jos lemmikki on luonnossa
oleskelun jälkeen voimaton ja unelias. Kyyn
aiheuttamat kaksi pistojälkeä löytyvät yleensä pään alueelta tai raajoista. Puremakohta
on usein turvoksissa ja kipeä. Kyynpurema
vaatii lähes aina eläinlääkärin hoitoa.
Jos epäilet kyynpuremaa, soita eläinlääkäriin ja kysy lisäohjeita. Yleensä lemmikki pitää viedä lääkäriin nesteytettäväksi.
Tämä estää myrkyn aiheuttamat kudosja munuaisvauriot. Älä anna lemmikille omin päin mitään lääkkeitä, varsinkaan
ihmisten kipulääkkeitä.

Punkit kiusaavat
myös lemmikkejä
Punkkien suhteen lemmikkejä koskevat
samat ohjeet kuin ihmisiäkin. Ihoon kiinnittynyt punkki tulee poistaa mahdollisimman nopeasti punkkipihdeillä.
Punkkien häätöön löytyy lemmikin
iholle annosteltavia liuoksia. Hyvä vaihtoehto on tuote, jossa on myös punkkeja karkottava teho. Nämä tuotteet estävät punkin
kiinnittymisen ihoon, jolloin vaikutus on
tehokkain. Karkottavat valmisteet tehoavat
myös lentäviin hyönteisiin, joten niistä on
apua erityisesti kesän pahimpaan hyttys-

Tassut kesäkuntoon

Kyynpurema
vaatii lähes aina
eläinlääkärin
hoitoa.

le erityisesti, jos karva ei pääse kuivumaan
uimiskertojen välillä. Hot spot on yleensä hyvin selvärajainen, kivulias ja kuumottava. Sitä esiintyy tavallisimmin pään,
kaulan, lantion tai lonkan alueella. Pieni
tulehdusalue saattaa laajentua paksun karvan alla hoitamattomana jopa muutamassa
tunnissa kämmenien kokoiseksi.
Ihotulehduksen kotihoidossa tärkeintä
on karvojen ajo tulehtuneelta alueelta sekä
ihon pitäminen puhtaana ja kuivana. Eritteet
puhdistetaan desinfioivalla, kirvelemättömällä ja kudosystävällisellä puhdistusaineella. Hunaja- ja pihkapohjaiset haavasuihkeet
ja -voiteet ovat osoittautuneet toimiviksi.
Tärkeää on myös nuolemisen ja raapimisen estäminen kaulurilla. Koiralle tarkoitettua kipulääkettä voi antaa tarvittaessa. Kaikki ihmisten kipulääkkeet eivät sovi koiralle
ja niitä tulisikin käyttää vain ensiapuluontoisesti eläinlääkärin ohjeen mukaan. Varsinaiset koirille tarkoitetut kipulääkkeet ovat
kaikki reseptivalmisteita. Jos kotihoito ei parissa päivässä auta, hoitoon voidaan tarvita eläinlääkärin määräämä antibioottikuuri.

Tassujen iho-ongelmat ovat yleisiä kesällä.
Kosteat, lämpimät varvasvälit ovat ihanteellinen ympäristö bakteereille ja hiivoille.
Tassujen ihon hoidossa keskeistä on nuolemisen esto, karvojen lyhennys, puhdistus
ja huolellinen kuivaus. Paikallishoitona voi
käyttää esimerkiksi klooriheksidiini- tai
pihkatuotteita.
Polkuanturoiden kulumat ja hiertymät ovat myös yleisiä, kun ulkoillaan paljon. Anturan pintakerros voi kulua pois,
jos koiraa esimerkiksi juoksutetaan asvaltilla. Omistajan onkin syytä muistaa, että
vaurioitunut antura voi olla todella kipeä.
Hoitona jaloissa pidetään siteitä, sukkia tai
tossuja ja koiraa ulkoilutetaan pehmeällä
alustalla, kunnes anturat ovat parantuneet.

Korvaoireet koirilla yleisiä
Paljon uivilla koirilla saattaa esiintyä ikäviä korvatulehduksia. Tervettä korvaa ei
tarvitse puhdistaa, mutta eläin on hyvä totuttaa korvien hoitotoimenpiteisiin jo pentuna. Kosteus ja korvien karvaisuus lisäävät tulehdusherkkyyttä.
Jos koiralla on ihon puolustuskykyä alentava sairaus, voivat tulehdukset uusia helposti. Tulehduksia voi ehkäistä puhdistamalla korvat vähintään kerran viikossa.
Erittävät korvat voi puhdistaa päivittäin.
Käytä mietoa huuhdetta ja opettele oikea
puhdistustekniikka. Sama sääntö pätee
niin koiraan kuin ihmiseenkin: vanupuikkoja ei saa työntää korvakäytävään!

ja mäkäräaikaan. Jos koirasi on innokas
uimari, ulkoisesti käytettävän valmisteen
teho saattaa heikentyä. Mikään punkkilääke ei suojaa sataprosenttisesti, joten punkkisyyni on aina syytä tehdä lääkityksestä
huolimatta.

Pidä huolta lemmikin ihosta
Aktiivisen lemmikin kesää saattavat varjostaa ihotulehdukset, naarmut ja nirhaumat. Vedessä viihtyviä koiria voi kiusata
niin sanottu hot spot eli paikallinen, märkivä ihotulehdus. Uimisen jälkeen iholla voi olla otolliset olosuhteet tulehduksel-
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Sokeririippuvuus:

totta vai
		 tarua?
Ravitsemusterapeutti
Sari Isotupa
auttaa tunnistamaan
liiallisen herkuttelun
taustalla vaikuttavat
erilaiset syyt.
Tasapainoinen
ruokasuhde
alkaa aina omasta
motivaatiosta.
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Juttuun haastateltiin
Turun yliopistollisen
keskussairaalan
ravitsemusterapeutti
Sari Isotupaa.

Niin sanottu sokeririippuvuus on tuttu haaste monelle. Virallista diagnoosia ilmiölle ei
oikeastaan ole, mutta siitä voidaan käyttää
muita termejä. Isotupa toteaa, että yleensä
kyse on opitusta tavasta syödä sokeria ja rasvaa sisältäviä tuotteita. Usein muu ruokailu
ja syömistavat eivät ole ihan kunnossa.
– Itse sanoisin, että henkilön ruokasuhde
ei ole kohdillaan, Isotupa tiivistää.

Sokeririippuvuuden syyt
Isotuvan mukaan ruokasuhteen ongelmien
taustalla vaikuttavat enemmän psykologiset kuin fysiologiset syyt. Fysiologiallakin
on toki lusikkansa sopassa, jos on tapana
syödä päivän mittaan heikosti. Esimerkiksi aterioiden väliin jättäminen aiheuttaa illalla kovan nälän ja elimistö kaipaa energiapitoista ruokaa. Käyttäytyminen eli
psykologiset syyt kuitenkin ovat johtaneet
tähän tilanteeseen päivän aikana.
– Herkkuja saatetaan käyttää palkitsemiskeinona tai lohturuokana, kun olo on vaikkapa stressaantunut, ahdistunut, masentunut
tai väsynyt, kertoo Isotupa. Sokeririippuvuuden syitä voivat olla myös epäsäännölliset syömistottumukset, pitkä ateriavälit, liian
niukka syöminen ja napostelusyöminen.

Kohti tasapainoa
Liiallisella sokerin käytöllä on haitallisia
vaikutuksia hampaille. Lisäksi runsassokeristen tuotteiden nauttiminen vie yleensä
tilaa muulta, ravintorikkaalta ruoalta. Sokerista ei saa energian lisäksi mitään vitamiineja tai ravintoaineita. Sokerillisten
tuotteiden liiallinen käyttö johtaa myös
helposti painon nousuun.
Isotupa muistuttaa, ettei perusterveen
ihmisen tarvitse pelätä tai erityisesti välttää
sokeria. Saammehan sokeria luonnollisessa
muodossa monista syömistämme ruoista.
– Sokerin käyttö on vain hyvä pitää
kohtuudessa, jotta tilaa jää ravitsevalle ja
tärkeitä ravintoaineita sisältävälle ruoalle,
Isotupa sanoo.

Herkkuja on
hyvä sallia
pieniä määriä.

Käytännön neuvoja
Jos syö liikaa sokeria, olo on vetämätön.
Unen laatu voi kärsiä, paino voi nousta ja
hampaat voivat rikkoutua enemmän. Miten liiallisen herkkujen syömisen sitten
voisi lopettaa?
Isotupa neuvoo, että kannattaa syödä säännöllisesti ja monipuolisesti päivän
ateriat aamusta alkaen. Liian niukka aamupala ja lounas tai kunnollisen välipalan
puuttuminen johtavat herkästi illan herkkuhimoon. Pidä huoli, että kaikki ateriat
sisältävät monipuolisesti myös proteiineja
ja hyvälaatuista rasvaa.
Riittävä nesteiden juominen on tärkeää.
Illalla herkuttelun sijaan voi yrittää tehdä
jotain mieluista, joka saa ajatukset pois
herkuista. Hampaat voi pestä ajoissa, sillä
sen jälkeen ei tule yleensä syötyä herkkuja. Kotona ei kannata pitää herkkuvarastoja
odottamassa. Mielitekoja voi myös kokeilla taltuttaa hedelmillä ja marjoilla tai niistä
valmistetuilla syötävillä.

Motivaatio auttaa onnistumaan
Ravitsemusterapeutti voi ohjata ruokasuhteen kanssa oikeaan suuntaan. Joillekin

sokerista irrottautuminen on helpompaa
kuin toisille. Jotkut saattavat tarvita psykologin tai psykoterapeutinkin apua syömisensä kanssa.
– Taikasauvaa tai oikotietä onneen ei
ole, joten asiaan pitää olla itse hyvin motivoitunut, sanoo Isotupa.
Isotuvan mukaan ravitsemusterapiaan
olisi hyvä hakeutua, jos syöminen ei oikein
tunnu olevan hallinnassa, ruokasuhde ei
ole kunnossa tai jos tarvitsee apua painonhallintaan sokerillisten tuotteiden käytön
aiheuttaman painonnousun seurauksena.
Oma motivaatio ja halu muutokseen ovat
avainasemassa.
– Jokaisella on syömistottumuksissaan
jotain hyvääkin, ja niitä puolia kannattaa
miettiä ja vahvistaa, Isotupa pohtii. Omia
tapoja voi tarkastella esimerkiksi pitämällä ruokapäiväkirjaa. Sitä täyttäessä ja myöhemmin lukiessa voi avautua totuus omista syömisistä. Silloin voi havaita sekä hyvät
että huonot puolet, ja jatkossa pyrkiä lisäämään hyviä puolia.
– Itselleen pitää olla myös armollinen.
Kukaan meistä ole täydellinen, Isotupa
kannustaa.
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APTEEKISTA.

Kerää
kestävää
Iittalan
Kastehelmijuomalasit

Marimekon
Räsymattotarjotin

Orionin
tuotteita ja
puuvillakassi

Saat tuotelahjan kuudella keräilyleimalla tai -koodilla.
Keräilytuote on Orionin vähintään 9 euron hintainen itsehoitotuote
(kampanja ei koske lääkkeitä, sv-korvattavia perusvoiteita ja eläintuotteita).
Keräilyaika 29.3.–4.7.2021.

03/2021

Marimekon
Tiiliskivikylpypyyhe

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

Teksti: Mika Wallin, proviisori, Seinäjoen Keskus-Apteekki
Kuvat: Niko Saarinen, Studio Saarinen

Proviisori ratkoo
asiakkaiden terveysongelmia

osana apteekin
tiimiä
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Kipulääkeasiakas
ei tiennyt
tarvitsevansa
neuvoja
Proviisorin tutkinto on farmasian alan
maisteritason tutkinto ja opinnot kestävät
yhteensä viisi vuotta. Kaikki proviisorit valmistuvat ensin farmaseuteiksi, minkä jälkeen opinnot jatkuvat heidän osaltaan vielä pari vuotta. Siinä missä farmaseuttien työ
keskittyy pääasiassa asiakaspalveluun, on
proviisorin työnkuva yleensä vielä monipuolisempi. Asiakaspalvelun lisäksi proviisorit tekevät usein erilaista suunnittelutyötä,
laativat toimintaohjeita ja toimivat esimiestehtävissä. Proviisorit toimivat usein myös
farmaseuttien tukena asiakaspalvelussa ja
auttavat heitä päivittäisessä työssä eteen tulevien ongelmatilanteiden ratkaisemisessa.

Laaja-alainen koulutus
Monipuolisen työnkuvan hallinta vaatii paljon opiskelua. Viiden vuoden koulutuksen
aikana perehdytään erityisesti farmakologiaan, fysiologiaan ja kemiaan. Kaikkien lääkeryhmien vaikutusmekanismit ja muut
huomioitavat asiat käydään opintojen aikana läpi perusteellisesti. Valmistumisen jälkeenkään ei ole koskaan oikeasti ”valmis”,
joten ammattitaitoa kehitetään jatkuvalla
täydennyskoulutuksella, jossa keskitytään
esimerkiksi asiakkaiden lääkitysongelmien
ratkaisuihin. Hoitojen suuntaviivat ja lää-
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kehoidot kehittyvät jatkuvasti, minkä vuoksi on koko ajan pysyttävä osaamisessa ajan
hermolla.

Apua asiakkaan valintoihin
Asiakkaiden auttaminen on apteekin ammattilaisten keskeisin tehtävä. Reseptilääkeasiakkaan neuvonnalla pyritään siihen,
että lääkehoito toteutuu tarkoituksenmukaisesti ja on turvallista. Reseptilääkkeiden annostelu ja hoidossa huomioitavat asiat käydään läpi asiakkaan kanssa.
Itsehoitoasiakkaiden kanssa apteekissa
ratkotaan päivittäin erilaisia terveyteen liittyviä ongelmia. Järkeviin lääkevalintoihin
opastamisen ja oikeaan käyttöön tähtäävän
neuvonnan lisäksi pyritään ehkäisemään
tarpeetonta lääkekäyttöä ja kertomaan myös
lääkkeettömistä hoidoista. Vastaan voi tulla
esimerkiksi tilanne, jossa asiakkaan vaivaa
ei ole järkevää hoitaa enää itsehoitokeinoilla
ja silloin apteekissa ohjataankin asiakas ottamaan yhteys lääkäriin.
Apteekissa kannattaa kysyä apua, sillä
kaikki tuotteet eivät sovi kaikille ja monilla
itsehoitovalmisteilla voi olla yhteisvaikutuksia muun lääkityksen kanssa. Hyvät neuvot
eivät maksa mitään ja kaupan päälle saa karsittua turhat terveysriskit oikeilla valinnoilla.

Apteekin asiakas käveli suoraan kipulääkehyllylle. Proviisori tarjosi hänelle apua,
mutta asiakas sanoi katselevansa mieluummin rauhassa. Lopuksi hän valitsi
hyllystä ibuprofeenivalmisteen ja tuli kassalle. Kassalla proviisori kysyi asiakkaalta
muusta lääkityksestä ja kävi ilmi, että hänellä oli käytössä muun muassa sepelvaltimotaudin lääkkeitä.
Proviisorin ehdotuksesta he siirtyivät
reseptitiskille ja kävivät huolella läpi koko
lääkityksen, kiputilan luonteen ja miettivät sopivinta kivunhoitoa. Asiakas sai tietää, että sepelvaltimotautipotilaiden tulisi
välttää tulehduskipulääkkeitä, sillä niiden
käyttöön liittyy erityisesti suurentunut sydäninfarktin vaara. Proviisori neuvoi, että
turvallisin kipulääkevalinta sepelvaltimotautipotilaalle on parasetamoli.
Lopulta asiakas lähti apteekista parasetamolivalmisteen kanssa ja lupasi neuvotella kipulääkkeiden käytöstä lääkärin
kanssa, jos käyttö pitkittyy tai itsehoitovalmisteen teho ei riitä. Asiakas vielä kiitteli lähtiessään saamastaan asiantuntevasta neuvonnasta!
Apteekissa kohtaa paljon asiakkaita,
jotka eivät tiedä tarvitsevansa lääkeneuvontaa. Varsinkin tulehduskipulääkkeet
on luokiteltu suuren riskin itsehoitolääkkeiksi, joten erityisesti niiden käytöstä
kannattaa pyytää ja hyödyntää ammattilaisen neuvoja.
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Kun lempikenkä
kalvaa jalkaa

2.
1.

Teksti: Elise Lehtonen, proviisori, Myllyn Apteekki

3.
5.

Jalkojen yleisin ihovaurio on rakko, joka
muodostuu ihoon kohdistuvasta paineesta ja hankauksesta. Pitkäkestoiseen käyttöön tarkoitetut uudet kengät, kuten vaellus- tai juhlakengät, kannattaa ”sisäänajaa”
ennen varsinaista käyttöä. Rakkoja esiintyy eniten urheilijoilla, vaeltajilla ja armeijan henkilöstöllä.
Perinnölliset tekijät määrittävät, millaista
venytystä iho kestää. Toisille syntyy rakkoja
helpommin kuin toisille. Hengittämättömät
kengät ja hikoilu voivat lisätä rakon syntymisen riskiä. Sukkina on hyvä käyttää materiaaliltaan hengittäviä synteettisiä sukkia.

Rakkolaastarista apua
Ennen rakkolaastarin laittoa rakko ja sitä
ympäröivä iho puhdistetaan. Rakkoja ei saisi
puhkaista. Jos rakko puhkeaa, kuollutta ihoa
ei saa irrottaa. Rakkolaastari saa olla paikallaan niin pitkään kuin se pysyy iholla.
Paras keino ehkäistä rakkoja on rasvata iho säännöllisesti. Kosteutettuna iho kestää hankausta paremmin kuin kuivana. Lääkäriin tulee ottaa yhteyttä, jos rakko erittää

14

mätää tai alue näyttää tulehtuneelta. Diabeetikkojen tulee olla herkemmin yhteydessä
lääkäriin kohonneen tulehdusriskin takia.

Liikaa varpaita?
Känsä eli liikavarvas muodostuu, kun iho
suojautuu hankausta tai painetta vastaan
kasvattamalla tiivistä sarveiskerrosta suojakseen. Yleisimmin känsä syntyy päkiän
alueelle, varpaaseen tai varvasväliin. Känsä
muuttuu kivuliaaksi, kun se kasvaa sisäänpäin ja aiheuttaa painetta alla oleviin kudoksiin. Kivulias känsä muuttaa kävelytapaa,
jolloin riski uusille känsille kasvaa.
Känsää hoidetaan salisyylipitoisella laastarilla tai kuorivalla hoitonesteellä. Jotta känsä ei kasvaisi uudelleen, kengät vaihdetaan sopivampiin. Känsän ympärillä voi
käyttää painetta keventävää huoparengasta.
Jos itsehoito ei riitä tai känsä haittaa kävelyä,
tulee hakeutua jalkahoitajalle tai lääkäriin.
Syylä on hyvälaatuinen ihomuutos, joka
yleensä paranee itsestään. Jos syylä on kipeä tai häiritsee kosmeettisesti, voi kokeilla
syylänpoistotuotteita.

4.
1. Compeed® Medium
-rakkolaastarit 5 kpl
Imee ylimääräisen kosteuden, muodostaa
suojaavan pehmusteen sekä lievittää kipua
välittömästi.
2. Compeed® -rakonestopuikko 8 ml
Auttaa ehkäisemään rakkojen muodostumista ja ihon hankausta.
3. Medrull Wart Patches
syylälaastari 16 kpl
Tavallisten syylien hoitoon ja poistamiseen.
4. APTEEKKI Jalkavoide 150 ml
Hyvin imeytyvä, virkistävä ja kosteuttava
voide jaloille.
5. SyylEnd Pen -annostelukynä 3 ml
Tehokas syylänpoistokynä syylien poistoon
käsistä, jaloista, kyynärpäistä ja polvista.
CE-merkitty tuote.

Tuotehinnat sivulla 35.

K YYPAKKAUS®

4/2021

Ensiapu käärmeenpuremaan
ja hyönteisten pistoihin

Keskellä
elämää
Juttuun haastateltiin kirjailija
Marisha Rasi-Koskista.
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Monipuolisesti maailmaa
ja ihmisyyttä valottava
kirjailija Marisha RasiKoskinen suosii työssään
ennakkoluulottomuutta
ja rutiineja.

Marisha Rasi-Koskinen tutkii maailmaa ja ihmisyyttä kirjoittamalla.

Kirjailija Marisha Rasi-Koskisen arki on ollut viime aikoina tuotteliasta ja inspiroivaa.
Uusi käsikirjoitus on jo pitkällä ja viimeisin julkaisu, romaani nimeltä REC, sai viime
vuoden marraskuussa Tulenkantaja-palkinnon ja kuluvan vuoden helmikuussa Runeberg-palkinnon.
– Olen äärimmäisen onnellinen ja kiitollinen näistä palkinnoista. Erityisen hienoa
tästä tekee se, että kyseessä on kokeellinen
teos. Tällaiset tunnustukset osoittavat, että
saan jatkossakin tehdä taidetta omalla tavallani ja että ääneni kantaa ja kuuluu, kirjailija iloitsee.
Runeberg-palkinnon ja Tulenkantaja-palkinnon lisäksi Rasi-Koskinen on uransa aikana saanut myös Tiiliskivi-palkinnon
teoksestaan Valheet (2013) ja Finlandia Junior -palkinnon nuortenkirjasta Auringon
pimeä puoli (2019). Hän korostaa, ettei kirjoita palkintojen toivossa eikä mieti kirjoittaessaan liikaa edes teoksen kohderyhmää.
Kirja saa kypsyä omilla ehdoillaan.
– Minulla on tapana työstää yhtäaikaisesti vähintään kahta käsikirjoitusta. Kun yksi
teos näkee päivänvalon, on luontevaa alkaa
edistää seuraavaa, kun se on jo jonkinlaisena
ituna olemassa, Rasi-Koskinen kertoo.

Avoimena kaikelle uudelle
Kirjan idea voi Rasi-Koskisella syntyä yksittäisestä ajatuksesta tai vaikkapa unesta. Kun
ideoiden palaset alkavat loksahdella paikoilleen, tarttuu kirjailija muistikirjaan. Se täyttyy nopeasti merkinnöistä, huomioista, kaavioista ja piirroksista. Rasi-Koskinen antaa
teoksen hakea muotoaan ennen lopullisia
linjanvetoja. Aineistonkeruu ja lukeminen
tulevat kuvioon vasta kirjoitusprosessin ollessa jo pitkällä.
– Minulle on luontevaa olla avoin kaikenlaisille uusille ideoille ja sattumille. Saatan ammentaa vaikutteita paitsi proosasta myös runoudesta ja tietokirjallisuudesta.
Käsikirjoitus on jatkuvassa muutoksessa.
Lopputuote voi olla hyvinkin erilainen kuin
ensivedos, Rasi-Koskinen analysoi.
Myös pelko epäonnistumisesta on hänen
mielestään osa kirjailijan työtä. Se auttaa

Ihmisten
maailma ei ole
mustavalkoinen.
kohti parasta mahdollista lopputulosta. Rasi-Koskiselle jokainen
kirjoitusprojekti on kuin sukellus laiturilta
järveen; on hetkiä, jolloin vesi on sameaa ja
happi tuntuu loppuvan nopeasti, mutta pintaan palatessa mukaan on tarttunut vaikka
mitä kiinnostavaa. Lopuksi koittaa haikean
ihana hetki, kun teoksesta päästetään irti.
– On ihan parasta, kun lukija astuu kuvioon ja viimeistelee teoksen. Kirjahan syntyy jokaisessa lukukokemuksessa tavallaan
uudelleen, Rasi-Koskinen kuvailee.

”Emme ole patsaita”
Rasi-Koskinen on koulutukseltaan psykologi ja harrastaa intohimoisesti valokuvausta, jota hän pitää eräänlaisena leikkinä. Sen
avulla on mahdollista avata uusia maailmoja
aivan kuten kirjoissakin, joskin sanattomana.
Rasi-Koskisen taiteellisessa työskentelyssä on aina ollut yksi yhteinen nimittäjä; yritys tulkita ja ymmärtää ympäröivää

maailmaa. Ihmisen
mielenmaiseman ja
todellisuuden tarkasteleminen on kiinnostanut häntä lapsesta asti ja vaikuttanut niin opintovalintoihin
kuin kirjoittamiseenkin.
– Ihmisten maailma ei suinkaan ole
mustavalkoinen, yksiulotteinen tai ristiriidaton paikka. Me emme ole patsaita, vaan
jokainen on monien näkökulmien kimppu.
Selvärakenteinen tarina ei mielestäni kuvasta todellisuutta riittävän tarkasti. Tarinallisen muodon tueksi tarvitaan esimerkiksi
runoutta, joka kertomisen sijaan ennemminkin kuvailee. Pyrinkin osaltani rikkomaan perinteisiä kaavoja ja tarkastelemaan
todellisuuden monimuotoista sirpaleisuutta,
Rasi-Koskinen valaisee.
Hänen mielestään taiteella on itseisarvonsa, eikä sen kuuluisi joutua ikinä perustelemaan olemassaoloaan. Rasi-Koskinen muistuttaa myös, että kirja ei ole vain
ikkuna, josta katsoa ulos, vaan kielen maailmassa käytävä aktiivinen tapahtuma.
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KAIKKI VERMANIN MANSIKKATUOTTEET

REPPUKASSIN KAUPAN PÄÄLLE!

TARJOUS ON VOIMASSA, KUN OSTAT 2 KAMPANJATUOTETTA NIIN
KAUAN KUIN REPPUKASSEJA RIITTÄÄ. VOIMASSAOLOAIKA APTEEKKIKOHTAINEN.

Marisha Rasi-Koskisen
kirjavinkit kesään

– Kieli on paitsi ajattelun myös muistamisen ja irti päästämisen väline ja mahdollistaa siksi paljon, hän kiteyttää.

Kieli
on ajattelun,
muistamisen ja
irti päästämisen
väline.

Liikunta ja rutiinit
luovat hyvinvointia
Rasi-Koskinen huolehtii kunnostaan liikkumalla monipuolisesti. Myös levon ja latautumisen merkitys jaksamisessa on korostunut
entisestään nyt, kun sekä työ että vapaa-aika
tapahtuvat kotoa käsin.
Toinen arkea jäsentävä asia ovat rutiinit.
Aamut on pyhitetty useimmiten kirjoittamiselle, iltapäivät lukemiselle ja aineistonkeruulle. Toisinaan Rasi-Koskinen kirjoittaa
työpöydän ääressä, toisinaan nojatuolissa
tai keittiössä. Ennen koronaa tuli lähdettyä
usein myös kodin ulkopuolelle.
– Minulla on ollut tapana kirjoittaa paljon kirjastoissa ja kahviloissa. Niissä viehättää erityisesti se, että on keskellä elämää.
Ympärillä tapahtuu koko ajan jotain, ja se
ruokkii kirjoittamisintoa. Sitä kaikkea alkaa olla jo kova ikävä, Rasi-Koskinen harmittelee.

Äänikirjassa on potentiaalia
Kirjallisuudesta on jo pitkään voinut nauttia
paitsi painetun kirjan myös sähköisten teosten muodossa. Älylaitteessa mukana kulkevat sähkö- ja äänikirjat ovat jo keskeinen osa

ihmisten arkea. Äänikirja on mukava ottaa
mukaan vaikkapa juoksulenkille, mutta se
on myös tarpeellinen lisä näkörajoitteisen
väestön palveluihin. Myös Rasi-Koskinen
tunnustautuu äänikirjojen ystäväksi. Hän
on kiinnostunut äänikirjasta kirjallisuuden
lajina, muttei koe siitä olevan painetun kirjan korvaajaksi.
– Itse kirjoitan nimenomaan perinteistä formaattia silmällä pitäen. Jos kirjastani
julkaistaan äänikirja, sen luonne muuttuu
ja siitä tulee tavallaan eri teos. Painetussa
teoksessa kun voi olla esimerkiksi typografista leikkiä tai kuvia, eivätkä ne aina käänny kuunneltavaan muotoon. Luulen, että lähitulevaisuudessa jotkut alkavat kirjoittaa
myös suoraan äänikirjamuotoon. Ajattelen,
että äänikirjasta kehittyy oma taiteenlajinsa,
Rasi-Koskinen pohtii.

KUKA?

Marisha
Rasi-Koskinen
• Kirjailija, koulutukseltaan psykologian
maisteri. Työskennellyt aiemmin
psykologina perheneuvolassa ja kouluissa.
• Kirjoittanut kuusi teosta: Katariina (2011),
Valheet (2013), Vaaleanpunainen meri (2014),
Eksymisen ja unohtamisen kirja (2017),
Auringon pimeä puoli (2019) ja REC (2020).
• Huolehtii hyvinvoinnistaan liikkumalla ja
lepäämällä riittävästi, suosimalla rutiineja
sekä olemalla avoin kaikelle uudelle ja
inspiroivalle.

Kesällä on aikaa lomailla ja pitää taukoa arjen hektisyydestä. Marisha Rasi-Koskinen
suosittelee mökkilaiturille tai riippumattoon
mukaan kirjoja, jotka herättävät ajatuksia ja
tunteita, mutta myös haastavat sopivasti.
Tommy Orange:
Ei enää mitään (Aula & Co, 2020)
”Kaunistelematon ja moniääninen teos alkuperäiskansoista tämän päivän Amerikassa.
Tärkeä, kaunis ja hienosti toteutettu teos.”
Valeria Luiselli: Kadonneiden lasten arkisto
(Gummerus, 2020)
”Eräänlainen fiktiivinen dokumentaatio, jossa
teksti ja kuvat tukevat toisiaan. Kiehtova, koskettava, ajatuksia herättävä. Haastaa juuri sopivasti lukijaa.”
Monika Fagerholm:
Amerikkalainen tyttö (Teos, 2004)
”Jännityksellinen juoni upealla kerronnalla ja
kirkkaalla omaäänisyydellä. Tämä on niitä kirjoja, jotka ovat tulleet uniin asti.”
Silene Lehto:
Kultapoika, kuplapoika (WSOY, 2019)
”Runoteoksessa käsitellään vanhemmuutta
poikkeuksellisen raikkaalla ja kiehtovalla tavalla, lähes musiikin kaltaisesti.”
Matti Kangaskoski:
Johdatus pimeään (Teos, 2020)
”Runoissa yritetään mennä sanojen ja käsitteiden taakse, mikä on jo itsessään kunnianhimoista. Upea ja syvällinen teos.”
Ulrika Nielsen: Perikato (Poesia, 2017)
”Dystooppinen runoteos, joka käsittelee pelottavia asioita kuten maailman päättymistä.
Muoto ja sisältö luovat yhdessä hengästyttävän
lukukokemuksen.”
Carlo Rovelli:
Ajan luonne (Ursa, 2018) ja Todellisuus ei ole
sitä miltä se näyttää (Ursa, 2019)
”Yleistajuisesti kirjoitettuja tietokirjoja, jotka käsittelevät aihettaan erittäin kiinnostavasti.
Nämä suorastaan räjäyttävät tajunnan!”

19

Helteellä
hikoiluttaa
Teksti: Elise Lehtonen, proviisori, Myllyn Apteekki

Elimistön lämpötilan noustessa ihon verisuonet laajenevat ja autonominen hermosto aktivoi hikirauhaset tuottamaan hikeä.
Jos näin ei tapahtuisi, kehon lämpötila pääsisi nousemaan vaarallisen korkealle.
Elimistö tuottaa hikeä ympäri vuorokauden, vaikkei sitä silmillä näkisikään. Näkyvä
hiki vaatii fyysisen ponnistuksen tai ulkoisista syistä johtuvan kehon lämpötilan nousun. Esimerkiksi mausteinen ruoka tai jännittävä tilanne voi laukaista hikoilun.
Hiki itsessään ei tuoksu, koska se on pelkkää vettä. Haju muodostuu hien reagoidessa
ihon bakteerien kanssa. Hyvällä hygienialla voidaan vaikuttaa ihon bakteerikantaan
ja sitä kautta hien hajuun. Pesutuotteen alhainen pH ylläpitää hyvää bakteeritasapainoa iholla.

Deodorantti
vai antiperspirantti?
Deodorantit peittävät hien hajua ja vähentävät bakteerien muodostusta iholla. Ne ovat
teholtaan miedompia kuin antiperspirantit
ja sopivat siten herkällekin iholle. Antiperspirantit ovat tehokkaita voimakkaaseen hikoiluun. Ne estävät hien eritystä ja sisältävät
lisäksi antibakteerisia aineita. Antiperspirantista saa parhaan tehon levittämällä sitä
puhtaalle iholle iltaisin.
Hikoilun määrä vaihtelee eri elämänvaiheissa. Hikoilu lisääntyy murrosiässä ja naisilla usein vaihdevuosien yhteydessä. Yleensä hikoilu on voimakkaimmillaan öisin.
Autonomisen hermoston tasapaino muuttuu unen eri vaiheissa, minkä takia hikoilu
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saattaa lisääntyä. Peiton alla nukkuessa lämpö ei myöskään pääse helposti haihtumaan.
Joskus liikahikoilun taustalla saattaa olla
sairaus. Esimerkiksi diabetes, kilpirauhasen
liikatoiminta, uniapnea, sydän- tai reumasairaudet voivat aiheuttaa liiallista hikoilua.
Jos hikoilu on voimakasta ja arkea häiritsevää eikä antiperspirantin käyttö tuo apua tilanteeseen, kannattaa kääntyä lääkärin puoleen.

Helteellä keho
vaatii runsaasti nesteitä
Helteellä on tärkeää huolehtia riittävästä
nesteen ja suolojen saannista, koska kuumina päivinä keho voi hikoilla jopa 12 litraa
päivässä. Tavallisesti ihminen tarvitsee noin
1,5 litraa vettä vuorokaudessa, mutta helteellä sitäkin runsaammin. Hien mukana poistuu myös suoloja, joten kivennäisvedellä tai
nesteytysvalmisteilla voi korvata osan päivän veden tarpeesta.
Virtsan sävystä voi päätellä, missä kunnossa nestetasapaino on. Jos virtsa on kovin tummankeltaista ja vessassa ei ole tullut
käytyä kovin usein, nestehukka on jo päässyt
syntymään. Normaalitilanteessa janon tunne kertoo nesteen tarpeesta, mutta helteellä
janon iskiessä on jo myöhäistä.
Nestehukalle ja lämpöhalvaukselle alttiimpia ovat lapset ja monisairaat vanhukset.
Jos lämpöhalvauksen oireita kuten huimausta, päänsärkyä tai huonoa oloa ilmenee, kannattaa hakeutua lääkäriin etenkin, jos kyseessä on riskipotilas.

1. Nesteytys ratiopharm 10 poretabl.
Sitruunanmakuinen poretabletti tukee kehon
neste- ja suolatasapainoa esimerkiksi helteellä
ja urheillessa.
2. Favora Roll-on Antiperspirantti 50 ml
Kuivuu nopeasti ja pitää olon raikkaana pitkänkin
päivän. Alkoholiton, säilöntäaineeton ja hajusteeton.
3. Avène 24 h Deodorant 50 ml
Herkän ihon deodorantti neutralisoi hajuja
ja rauhoittaa ihoa. Raikas ja mieto tuoksu.
4. ACO Deo Extra Effective 50 ml
Erittäin tehokas antiperspirantti, jota käytetään
2–3 kertaa viikossa. Miedosti hajustettu.
5. Absolut Torr – Tosi Kuiva
-antiperspirantti 35 ml
Ehkäisee hikoilua jopa seitsemän päivän ajan.
Käytetään iltaisin puhtaalle ja kuivalle iholle.
Hajusteeton.

-15%
Tarjous voimassa
31.7.2021 asti.

Edistää lihasten ja hermoston normaalia toimintaa.

AntiCramp FORCE Pore
Lyhytaikaiseen tarpeeseen
Pakkauskoko 14 poretablettia.
Valmiste sisältää/1 poretabletti:
Magnesiumia
375 mg
Natriumia
424,6 mg
Kloridia
207 mg
B12-vitamiinia
300 µg
B1-vitamiinia
100 mg
B6-vitamiinia
20 mg
B2-vitamiinia
5 mg
Foolihappoa
400 µg
Annostus: 1 tabletti päivässä
vesilasilliseen liuotettuna.
Ravintolisä.

Magnesiumsitraatti + B-vitamiinit +
elektrolyytit eli suolat
Raikkaan appelsiininmakuinen poretabletti.

AntiCramp purutabletit
1.

5.
3.
2.

Vaikka päivittäiseen käyttöön
Pakkauskoko 90 purutablettia
Valmiste sisältää/
vuorokausiannos (1-2 tablettia):
Magnesiumia
150-300 mg
150-300 µg
B12 -vitamiinia
B1-vitamiinia
20-40 mg
B6-vitamiinia
10-20 mg
B2-vitamiinia
2,5-5 mg
Foolihappoa
250-500 µg
Annostus: 1-2 purutablettia päivässä.
Ravintolisä.

4.

Magnesiumsitraatti + B-vitamiinit
Makuna raikas eksoottiset hedelmät.
Tuotehinnat sivulla 35.

Markkinoija: Oy Medifon Ab, Espoo

Verenpainetta
kannattaa
seurata

Kohonnut
verenpaine on
maailmanlaajuisesti
merkittävin
terveitä elinvuosia
vähentävä riskitekijä.
Aikuisikäisistä
suomalaisista noin
kahdella miljoonalla
on kohonnut
verenpaine.
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Teksti: Janne Mikkola, farmasian tohtori, apteekkari, Pähkinärinteen apteekki
Lähde: Kohonnut verenpaine Käypä hoito -suositus. www.kaypahoito.fi

Vain joka viidennen verenpaine on
ihanteellisella tasolla. Noin miljoona suomalaista käyttää verenpainetta
alentavia lääkkeitä, mutta heistä vain
noin 40 %:lla verenpaine on hoitotavoitteessa.
Kohonnut verenpaine lyhentää odotettavissa olevaa elinaikaa ja lisää sairastuvuutta ja kuolleisuutta useisiin
sydän- ja verisuonitauteihin, kuten sepelvaltimotautiin, aivohalvaukseen,
eteisvärinään ja sydämen vajaatoimintaan. Muut
sydän- ja verisuonitautien vaaratekijät, kuten tupakointi, dyslipidemia (veren poikkeukselliset rasva-arvot) ja lähisuvussa varhain esiintyneet sydänja verisuonitaudit moninkertaistavat kohonneen
verenpaineen haitat.

Hoito aloitetaan
usein pienellä
lääkeannoksella.

Kohonnut verenpaine
selviää vain mittaamalla
Kohonnut verenpaine todetaan vastaanotolla ja
kotona mitattujen painetasojen perusteella. Optimaalinen verenpaine on alle 120/80 mmHg. Verenpaine katsotaan kohonneeksi, jos verenpaine
on vastaanotolla mitattuna yli 140/90 mmHg tai
kotona mitattuna 135/85 mmHg. Koska osa saa
vastaanotolla korkeampia lukemia, kotimittaus
on seurantaan suositeltavin ja useimmiten riittävä
tapa. Verenpaineen luokittelussa ja hoidon arvioinnissa mittaukset tehdään 4–7 peräkkäisenä päivänä. Jos kohonnut verenpaine todetaan ensimmäistä kertaa, mitataan paine molemmista olkavarsista
mahdollisen puolieron havaitsemiseksi.
Näin mittaat verenpaineen kotona
• Mittaa verenpaine ennen lääkkeiden ottamista
aamulla klo 6–9 ja illalla klo 18–21.
• Vältä puolen tunnin ajan ennen mittausta
raskasta fyysistä ponnistelua, tupakointia ja
kofeiinipitoisten juomien nauttimista.
• Käytä luotettavaa verenpainemittaria.
• Varmista, että mansetti on oikean kokoinen.
• Aseta mansetti käteen, ja istu paikallasi
rauhallisesti 5 minuuttia ennen mittausta.
• Tee sekä aamu- että iltamittaukset 2 kertaa
1–2 minuutin välein.
• Laske mittausten keskiarvot ja kirjaa ne ylös.

Verenpaineen tavoitearvot
Lääkehoidolla pyritään siihen, että verenpaine olisi vastaanotolla mitattuna alle 140/90 tai kotimit-

tauksissa alle 135/85. Jos kohonneen verenpaineen
lisäksi on jokin pitkäaikaissairaus, kuten diabetes
tai krooninen munuaistauti, on tavoite vielä alhaisempi. Esimerkiksi kroonista munuaissairautta sairastavien tavoite on alle 130/80 mmHg.

Verenpaine hallintaan
elintapamuutoksilla
Tärkeimpiä tekijöitä, joihin voi itse vaikuttaa, ovat
suolan ja alkoholin käyttö, liikunta, ravinto ja ylipaino.
Verenpaineen hallinnassa kannattaa huomioida:
• suolan saannin rajoitus alle 5 grammaan
päivässä
• alkoholia vain kohtuullisesti: miehille alle 14
ja naisille alle 9 ravintola-annosta viikossa
(1 ravintola-annos = pullo keskiolutta, 12 cl
viiniä tai 4 cl väkeviä)
• tupakoinnin lopettaminen
• liikunnan lisääminen: esimerkiksi reipasta
kävelyä puoli tuntia 5 kertaa viikossa
• laihduttaminen, jos on ylipainoa – jo 5–10
prosentin painonpudotuksella on vaikutusta
• kalan ja tyydyttymättömien (ei kovien) rasvojen
suosiminen ruokavaliossa
• kasvisten, juuresten, vihannesten, hedelmien ja
marjojen riittävä saanti (puoli kiloa päivässä)
• kuitujen lisääminen
• kaliumin, kalsiumin ja magnesiumin riittävä
saanti – näillä kaikilla on vaikutusta verenpaineeseen.
• lakritsin ja salmiakin välttäminen, osalla ne
kohottavat verenpainetta jo pieninäkin määrinä.

Lääkehoito räätälöidään yksilöllisesti
Joskus lääkehoito aloitetaan heti, joskus katsotaan
ensin, millainen vaikutus verenpaineeseen on puoli
vuotta kestäneellä elintapahoidolla.
Lääkkeen valinnassa otetaan huomioon mm.
kohonneen verenpaineen vaikeusaste, mahdolliset
kohonneeseen verenpaineeseen liittyvät elinvauriot
sekä muut samanaikaiset riskitekijät, sairaudet ja
lääkitykset. Hoito aloitetaan usein pienellä lääkeannoksella. Jos lääke aiheuttaa haittavaikutuksia,
se vaihdetaan toiseen lääkkeeseen. Mikäli lääke ei
alenna verenpainetta tarpeeksi, lisätään rinnalle
pieni annos toiseen ryhmään kuuluvaa verenpainelääkettä. Yhdistelmähoidolla on parempi teho ja
vähemmän haittavaikutuksia kuin yhden lääkkeen
annoksen kaksinkertaistamisella.
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AURINKO
ACO S U N -T U OT T E E N
OSTAJA L L E

KAUPAN
PÄÄLLE
M AT KA KOKOINE N
S U IH KU ÖL J Y

Lahjaksi ACO Sun -tuotteen ostajalle: ACO Caring Shower Oil 50 ml. Tarjous voimassa kesäkuun ajan.
Kaupanpäällisiä rajoitettu erä. Tarjous ei koske ACO-huulivoiteita.

ACO210325FI3

Milloin
viimeksi

puhdistit
hammasvälisi?
Teksti: Reetta Kettunen, proviisori, Tainionkosken apteekki
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Kaikki ovat kuulleet säännöllisestä hampaiden omahoidon tärkeydestä, mutta miksi emme noudata ohjeita? FinTerveys 2017
-tutkimuksen mukaan vain noin puolet aikuisista miehistä ja noin 83 % naisista harjaa
hampaansa kaksi kertaa päivässä. WHO:n
tilastojen mukaan 15-vuotiaista pojista 50 %
ja tytöistä 76 % harjaa hampaitaan kahdesti vuorokaudessa (lukuvuosi 2017/2018).
Nuorten poikien harjausaktiivisuus jää alle
eurooppalaisen keskiarvon. Kuten tiedämme, hampaiden huolellinen puhdistus ehkäisee suun tulehduksia sekä sairauksia,
mutta on hyväksi myös koko keholle.

ilmenee liikkuvina hampaina ja purennan
muutoksina. Pahimmillaan kiinnityskudoskato johtaa hampaiden menetykseen.

Parodontiitti voi vaikuttaa
koko kehon terveyteen
Parodontiitin aiheuttama jatkuva matala-asteinen tulehdustila on taakka koko elimistölle. Tämä voi luoda haasteen esimerkiksi
diabeteksen hyvän hoitotasapainon saavuttamisessa. Tulehdustila lisää myös sydän- ja
verisuonisaurauksien riskiä. Tupakointi lisää riskiä sairastua parodontiittiin ja pahentaa sen oireita.

Parodontiitti on yleinen
suun tulehdussairaus
Hampaiden harjaus ja hammasvälien puhdistus estävät muun muassa hampaiden reikiintymistä, ientulehdusta sekä parodontiittia, hampaiden kiinnityskudossairautta.
Parodontiitti on merkittävä tulehduksellinen kansansairaus, jota sairastavat jopa miljoonat suomalaiset. Sairauden ensimmäisiä
oireita ovat pahanhajuinen hengitys ja ienverenvuoto. Nämä hyvin tavallisiltakin tuntuvat oireet voivat olla helppoja sivuuttaa.
Hoitamattomana parodontiitti aiheuttaa
hampaiden pysyvän kiinnityskadon, joka

Pelkkä
hampaiden
harjaus ei riitä.

Plakin poisto tärkeää

Juttuun haastateltiin hammaslääkäri Juuso
Mattssonia, Eksote ja Suu & Hammas Kouvola.
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Plakki sekä siitä muodostuva hammaskivi ovat otollisia asuinpaikkoja bakteereille. Bakteerit ylläpitävät tulehdustilaa ienkudoksissa. Avain parodontiitin omahoitoon
on plakin mekaaninen poisto hampaiden
pinnalta ja ienrajoista. Pelkkä harjaus ei riitä, vaan hammasvälit pitää puhdistaa ensin hammasväliharjalla, jotta hammastahna
pääsisi tehokkaammin vaikuttamaan ikenissä harjauksen aikana. Omahoidon lisäksi
hammaslääkärissä tulee käydä säännöllisesti
tarkastuksissa. Tarkastusväli määritellään jokaiselle henkilökohtaisesti. Tärkeää on myös
muistaa, että hampaiden hoidossa tulee löytää motivaatio noudattaa rutiineja koko loppuelämän ajan. Omien hampaiden ylläpitäminen on aina järkevämpää kuin uusien
hampaiden luonti.

Käytännön
vinkkejä
tehokkaampaan
hammasvälien
puhdistamiseen:
• Sähköhammasharjalla puhdistustulos on parempi kuin tavallisella
hammasharjalla.
• Hammasharjaa käännetään ientä
kohti noin 45 asteen kulmassa.
Takapinnat puhdistuvat paremmin
tähtäämällä ”korvaa kohti”.
• Hammasvälien puhdistamiseksi
suositellaan hammasväliharjoja.
Hammaslankaa voidaan käyttää,
jos hammasväliharjat eivät mahdu
hammasväleihin.
• Hammasvälien puhdistamisen voi
aloittaa esimerkiksi samalla kun
katsoo televisiota. Suositus on puhdistaa hammasvälit harjauksen
yhteydessä ennen harjausta. Löydä
oma rutiinisi!
• Suuvesi ei korvaa mekaanista puhdistamista ja fluorihammastahnaa.
• Mahdollinen hammaskivi tulee
käydä poistattamassa suuhygienistin
tai hammaslääkärin vastaanotolla.

tevafinland.fi

tevafinland.fi

Yllättikö allergia?

Allergista nuhaa?

Cetirizin-ratiopharm on edullinen
apu allergian oireisiin.

Momesonex nenäsumute - tehokas
allergiseen nuhaan!

 Nenä- ja silmäoireisiin

 Siitepölynuhan hoitoon

 Nokkosihottumaan

 Vähentää turvotusta ja
ärsytystä nenässä

 Vähintään 6-vuotiaille

Cetirizin-ratiopharm (setiritsiini) on tehokas itsehoitolääke kausiluontoisen
ja ympärivuotisen allergisen nuhan sekä allergisten silmäja iho-oireiden hoitoon. Alle 6-vuotiaille vain lääkärin
määräyksestä. Neuvottele lääkärin kanssa, jos sairastat
munuaissairautta, olet raskaana tai imetät. Tutustu
huolella pakkausselosteeseen. Markkinoija:
Teva Finland Oy. MULTI-FI-00327-4-21.

Kaksi hyvää syytä valita ratiopharm

Laatu

Hinta

 Yli 18-vuotiaille

Momesonex 50 ug/annos nenäsumute, suspensio on
tarkoitettu vähintään 18-vuotiaille aikuisille siitepölynuhan
hoitoon. Vaikuttava aine mometasonifuroaatti. Käyttö raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin ohjeen mukaan.
Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke.
Markkinoija Teva Finland Oy. MULTI-FI-00327-4-21.

Kaksi hyvää syytä valita ratiopharm

Laatu

Hinta

Nauti kesästä
ilman
intiimialueen
oireita
Teksti: Hanna Mattila, proviisori, Tainionkosken apteekki

Kesällä naisilla ilmenee usein
monenlaisia intiimivaivoja.
Oireina on kirvelyä, kutinaa ja
tukalaa oloa. Moni voi kokea
polttelua ja arkuutta limakalvoilla.
Yleisintä vaivaa, limakalvojen
kuivuutta, ei välttämättä tunnisteta.

Kuivuudesta kärsii jossain vaiheessa elämäänsä ainakin joka toinen nainen. Oireita hoidetaan usein virheellisesti esimerkiksi
hiivatulehduslääkkeillä tai ne jäävät kokonaan hoitamatta. Tästä voi seurata intiimialueiden infektioita. Ohut ja kuiva limakalvo menee helposti rikki ja pienet haavaumat
voivat tulehtua. Hauraat limakalvot lisäävät
myös virtsa- ja emätintulehdusten riskiä.

Intiimialue voi
oireilla monesta syytä
Estrogeenituotannon heikentyessä iän myötä emättimen limakalvot alkavat kuivua ja
ohentua. Nuorikin nainen voi kärsiä lima-
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kalvojen kuivuudesta esimerkiksi ehkäisypillerien tai imetyksen takia. Intiimivaivoja ja limakalvojen kuivuutta voi aiheuttaa
myös kireistä vaatteista, string-alushousuista tai vaikka pyöräilystä johtuva paikallinen
ärsytys. Myös keinokuituiset alushousut tai
pikkuhousunsuojat ärsyttävät intiimialueita. Märkä uimapuku ja hikiset treenivaatteet saattavat hautoa herkkiä limakalvoja.
Ihokarvojen ajelu intiimialueilta on kesäisin
yleisempää ja voi ärsyttää ihoa sekä aiheuttaa karvatupen tulehduksia. Allergisia oireita ja kutinaa voi tulla intiimialueille liian
vahvoista alusvaatteiden pyykinpesuaineista tai ruoka-aineallergioista, ja alapääkin voi
kärsiä atooppisesta ihottumasta. Jos kutinan

taustalla on ihottuma tai limakalvosairaus,
tarvitaan lääkärin hoitoa.

Apua on saatavilla
Kuivien limakalvojen hoitoon löytyy apua.
Pesuaineita tulee välttää, koska ne muuttavat
limakalvojen pH:ta, ja esimerkiksi hiiva viihtyy happamassa elinympäristössä. Vesipesu tai voidepesu riittää. Hoitona voi käyttää
perusvoiteita, hoitoöljyjä tai muita apteekista löytyviä intiimivoiteita. Jos kosteuttavat valmisteet eivät riitä, voi käyttää paikallista estrogeenihoitoa. Hoidon sopivuus
tulee varmistaa apteekissa farmaseutilta.
Limakalvojen kuivuus saattaa aiheuttaa

myös yhdyntäkipuja, jolloin kannattaa käyttää liukuvoidetta. Jos kuivat limakalvot eivät
parane paikallishoidolla muutamassa viikossa, kannattaa mennä lääkäriin.

Flexitol-tuotteet

-15%

Selvitä oireiden syy
Hiivasienitulehduksesta johtuu vain neljäsosa kaikista intiimialueiden kutinaoireista. Ilman reseptiä saatavat hiivalääkkeet on
tarkoitettu henkilöille, jotka ovat aikaisemmin sairastaneet lääkärin diagnosoiman hiivatulehduksen. Hiivatulehdusten toistuessa kolme kertaa puolen vuoden sisällä tulee
selvittää, mistä ne johtuvat. Kutinaa ja kirvelyä voi aiheuttaa myös hapan valkovuoto,
joka johtuu solujen hajoamisesta (sytolyysista). Hankalia sytolyysioireita voidaan hoitaa
paikallisestrogeenivalmisteella.
Bakteerivaginoosissa emättimen bakteerikanta on epätasapainossa. Vaiva voi olla
toistuva ja sitkeä. Oireena on pahanhajuinen ja runsas valkovuoto, joka on tasaista ja
harmahtavaa. Lievään tulehdukseen voi kokeilla emättimen maitohappobakteerikantaa
vahvistavia paikallishoitovalmisteita. Oireellinen tulehdus hoidetaan lääkärin määräämillä reseptilääkkeillä.

Myös virtsatieinfektioita
voi välttää ja hoitaa
Uiminen aiheuttaa harvoin virtsatieinfektiota, mutta pitkään paljuissa ja poreammeissa istuminen altistaa tulehduksille. Infektio johtuu usein kehon omista bakteereista.
Kylmä voi heikentää vastustuskykyä ja lisätä bakteerien kasvua. Limakalvon pinta voi
olla rakenteeltaan sellainen, että tulehdusbakteerit tarttuvat herkemmin.
Virtsatieinfektioita voi lisätä myös seksielämän vilkastuminen kesällä. Kesäkuumalla tulisi juoda
riittävästi, jotta virtsarakko tyhjenisi usein ja bakteerit eivät pääsisi kasvamaan. Estrogeenin
määrän väheneminen elimistössä kuivattaa limakalvoja aiheuttaen virtsatieinfektioita. Karpalon ja C-vitamiinien
tehosta ei ole vahvaa tutkimusnäyttöä, mutta niitä voi kokeilla lieviin virtsavaivoihin.

Kylmä voi
heikentää
vastustuskykyä.

Tarjous voimassa
31.7.2021 asti.

Flexitol Heel Balm

Flexitol Heel Balm balsami on tarkoitettu
kuivien ja halkeilevien kantapäiden
sekä jalkojen hoitoon. Erittäin tehokas.
Syväkosteuttava. Sisältää 25 % ureaa.
Sopii diabeetikolle.
Näkyviä tuloksia 1 päivässä.
56 g ja 112 g

Flexitol
Hard Skin & Callus Balm
Täsmähoito kovettumakohtiin. Pehmentää
kovettumia ja estää kovettumien syntyä. Erittäin
tehokas. Sisältää AHA-happoja, jotka kuorivat
kovettunutta ihoa ja salisyylihappoa, joka
pehmentää kovettumia. Sisältää 22 % ureaa.
56 g

Flexitol
Moisturising Foot Cream
Syväkosteuttava hoitovoide erittäin
kuiville jaloille ja säärille. Pehmentää ja
kosteuttaa. Sisältää E-vitamiinia ja
10 % ureaa. Sopii päivittäiseen käyttöön.
85 g

www.flexitol.fi

HOITAA JA SUOJAA
Nauti elämästä

ilman
närästystä

Nopea ja tehokas
apu närästykseen.

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

Tilapäiseen närästykseen ja ruoansulatusvaivoihin. Aikuiset ja yli 12-vuotiaat lapset 1-2 tablettia pureskellaan
tai annetaan hitaasti sulaa suussa tarvittaessa. Suurin sallittu vuorokausiannos on 11 tablettia (8 g kalsiumkarbonaattia/vrk). Jos oireet jatkuvat pitkään, käänny lääkärin puoleen. Jos sinulla on todettu veren tai virtsan
kohonneita kalsiumpitoisuuksia tai munuaisten vajaatoimintaa, keskustele lääkärin kanssa ennen Rennie-tabletin käyttöä. Älä käytä valmistetta jos olet yliherkkä jollekin tuotteen sisältämälle aineelle. Lue pakkausseloste.
Bayer Oy *) Tamro BRIGHT Pharmacy Market, Heartburn, MAT 08/2020. L.FI.MKT.12.2020.6502

Teksti: Anne Elo-Kinnunen, apteekkari, personal trainer, terveysvalmentaja ja ravintovalmentaja, Myllyn apteekki

Sähköpyörä

– kätevä apuväline
nivelvaivoista kärsiville
jolla on tutkitusti terveyttä edistäviä vaikutuksia. Vähän liikkuneelle sähköpyöräily voi
olla kovatehoista.

Sopii nivelrikkoiselle
Nivelrikko on maailman yleisin nivelsairaus.
Sen syytä ei tiedetä, mutta taustalla on usein
ylipaino, nivelvamma tai raskas ruumiillinen työ. Nivelrikko aiheuttaa nivelissä kipua
ja jäykkyyttä ja saattaa vaikeuttaa liikkumista
ja toimintakykyä. Sairautta ei pystytä parantamaan. Hoidon perustana ovat sopiva terapeuttinen harjoittelu ja liikunta, tehokas kivunhoito sekä ylipainoisilla laihduttaminen.
Suositeltavia liikuntamuotoja ovat sellaiset, joissa niveliin ei kohdistu iskuja tai kiertoliikkeitä; esimerkiksi kävely, pyöräily ja
uinti. Nivelrikkokipu saattaa äityä niin pahaksi, että potilas ei pysty kävelemään kuin
lyhyitä matkoja ja tavallinen pyöräilykin on
kivuliasta.

Apua sähköpyörästä
Sähköpyörä on sähköavusteinen polkupyörä. Sähkömoottori avustaa vain poljettaessa ja sammuu 25 km/h vauhdissa, jonka jälkeen pyörä toimii vain polkuvoimalla.
Avusteisuuden määrää voi itse säätää. Kehittyneimmissä pyörissä avustuksen määrää säätelevät ohjelmistot tuovat avustuksen
mukaan pehmeästi ja säätävät sitä polkimeen kohdistuvan poljinvoiman mukaan.
Näin pyöräilijä kokee pyöräillessään vievänsä pyörää eikä toisinpäin.

sella. Pyöräily on mukavaa ja monien mielestä hauskempaa. Myös sähköpyöräily on
kuntoilua. Itseasiassa sillä tulee usein tehtyä
pidempiä matkoja, joten kuntoilun kestokin pitenee. Sähköpyörä voi myös olla erittäin hyödyllinen nivelrikosta kärsiville, toipilaille, ylipainoisille tai heille, joille kynnys
aloittaa kuntoilu on suuri.

Miksi käyttää sähköpyörää?

Sähköpyöräilyssä syke ja alaraajojen lihastyö jäävät pienemmiksi kuin peruspyöräilyssä. Toisaalta sähköavusteisuus vähentää
niveliin kohdistuvaa rasitusta. Sähköpyöräily on teholtaan peruskestävyysliikuntaa,

Pyöräilyä harrastetaan liikunnan, hyödyn ja
virkistyksen vuoksi. Sähköpyöräilyssä eteneminen onnistuu pienemmällä ponnistuk-

Sähköpyöräilyn
fyysinen kuormittavuus

Raisiolainen kunnallisvaikuttaja Anita
Ruusuranta on rasittanut polviaan monissa
eri harrastuksissa. Anita on aina mielellään
liikkunut paljon. Ajokortittomana polkupyörä on ollut hänelle luonnollinen kulkuneuvo myös työmatkalle. Iän myötä vaurioituneisiin polviin tuli nivelrikko. Kovan
kivun takia pyöräily tavallisella pyörällä ei
enää ollut mahdollista.
Ruusuranta hankki sähköpyörän heti
kun niitä tuli Suomessa myyntiin. Sähköpyöräilystä tuli tärkeä osa nivelrikkosärkyjen hoitoa ja kunnon kohentamista ennen
polvien keinonivelleikkausta. Pyöräily auttoi myös painonhallinnassa. Nivelten kunnon kannalta on hyvä pitää paino kurissa.
Nyt Ruusuranta on hyvässä kunnossa. Polvissa on keinonivelet. Rakkaat harrastukset,
pyöräily ja tanssiminen onnistuvat kivuitta.
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[UUTUUKSIA APTEEKIN HYLLYLLÄ]

Suomessa valmistettua
vegaanikosmetiikkaa

Tuotehinnat sivulla 35.

Nopeasti imeytyvä tehokas aurinkosuoja

1

Avène Intense Protect voide (SK 50) on
koostumukseltaan kevyt ja erityisen nopeasti imeytyvä
aurinkosuojavoide. Voide ei jätä ihoa valkoiseksi ja kosteuttaa
sitä jopa 8 tuntia auringossa. Voide on hajusteeton ja
vedenkestävä ja se sopii koko perheelle, myös raskaana
oleville ja vauvoille 6 kuukaudesta eteenpäin.
Avène Sun Intense Protect 50+ 150 ml

Favoran Heleyttävän BB-voiteen ja
Kosteuttavan ja suojaavan päivävoiteen korkea suojakerroin (SK 30)
auttaa suojaamaan ihoa auringon
haitallisilta UVA- ja UVB-säteiltä.
Voiteet kosteuttavat ja hoitavat ihoa
tehokkaasti. Heleyttävästä BB-voiteesta on saatavilla yksi sävy, joka
soveltuu useimmille ihonsävyille. Kosteuttava ja suojaava
päivävoide on väritön. Tuotteet
ovat hajusteettomia.
Favora Heleyttävä
BB-voide sk 30 40 ml
Favora kosteuttava ja suojaava
päivävoide sk 30 50 ml

2

3

Ihoa uudistava seerumi
4

Vichyn Minéral 89 -seerumiuutuus
uudistaa ja vahvistaa haurastunutta ja
stressaantunutta ihoa sisältämiensä
ainesosien avulla. Seerumi auttaa ihoa
näyttämään hyvinvoivalta ja se estää ihon
kimmoisuuden ja heleyden vähenemistä.
Vichy Minéral 89 Probiotic
Fractions -seerumi 30 ml

Kuivan nenän kosteuttaja

5

Nasolin kosteuttava nenäsuihke 20 ml on hoitosuihke nenän kuiville limakalvoille. Se kosteuttaa,
avaa ja puhdistaa kuivaa, karstaista ja tukkoisen
oloista nenää. Nasolin kosteuttava nenäsuihke sisältää vaikuttavina aineina dekspantenolia ja ksylitolia.
Nasolin kosteuttava nenäsuihke 20 ml

6

Monipuolinen ja vahva B12vitamiinivalmiste
Bethover Strong B12 on mansikanmakuinen
purutabletti, joka sisältää vahvan valikoiman
B-vitamiineja, erityisesti B12-vitamiinia ja foolihappoa. B12-vitamiinivalmisteet sopivat erinomaisesti myös kasvisruokavaliota noudattaville
ja suosiville, koska B12-vitamiinia esiintyy
luontaisesti ravitsemuksellisesti merkittävissä
määrin vain eläinkunnan tuotteissa. Ravintolisä.
Bethover Strong B12
30, 90 ja 120 tablettia
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Maitohappobakteeri ja
S.Boulardii samassa kapselissa
Uudessa APTEEKKI-tuotesarjan valmisteessa on Lactobacillus rhamnosus GG ja S.Boulardii -hiiva samassa kapselissa. Enterokapseli suojaa kapselin sisältöä
mahalaukun happamilta olosuhteilta liukenemalla
vasta ohutsuolessa. Valmiste on laktoositon, gluteeniton ja sopii vegaaneille. Valmiste ei sovellu pikkulapsille eikä immuunipuutospotilaille. Ravintolisä.
APTEEKKI Maitohappobakteeri + Boulardii
20 ja 60 enterokapselia

[UUTUUKSIA APTEEKIN HYLLYLLÄ]

Peräpuikko pukamien hoitoon
Posterisan® protect -peräpuikko sopii peräpukamien aiheuttamien
oireiden lievittämiseen ja niiden uusiutumisen estoon.
Tuote sopii myös raskaana oleville ja lapsille. Se muodostaa
peräaukkoon pitkäaikaisen suojan ärsytykselle ja hankaukselle
helpottaen ulostamista. Posterisan® protectia voidaan käyttää
yhtäjaksoisesti jopa 4 viikkoa. Tutustu pakkauksessa olevaan
käyttöohjeeseen. Tuote on CE-merkitty terveydenhuollon laite.
Posterisan® protect 10 peräpuikkoa

7

Tulehduskipulääke geelinä
Diclofenac ratiopharm 23,2 mg/g geeli on tulehduskipugeeli kivun paikalliseen, oireenmukaiseen hoitoon akuuteissa nyrjähdyksissä ja venähdyksissä. Se lievittää tulehdustilaan liittyvää kipua ja turvotusta. Vaikuttava aine
diklofenaakki. Valmiste on tarkoitettu lyhytaikaiseen käyttöön aikuisille ja
vähintään 14-vuotiaille. Käyttö raskauden tai imetyksen aikana vain lääkärin ohjeen mukaan. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Lääke.
Diclofenac ratiopharm geeli 23,2 mg/g 50 g, 100 g ja 150 g

Nopeasti vaikuttava ibuprofeeni
Ibuver 400 mg -tabletit tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin.
Vaikuttava aine ibuprofeeni-DL-lysiini. Ei alle 20 kg painaville tai alle 6-vuotiaille lapsille eikä raskaana oleville. Varmista
lääkkeen sopivuus itsellesi lääkäriltä tai apteekista. Tutustu
pakkausselosteeseen. Lääke.
Ibuver 400 mg 10 tabl. 3,88 €
Ibuver 400 mg 30 tabl. 9,69 €

Allergian oireisiin

Kivun lievitystä peräpukamiin
Lidoposterin® 50 mg/g rektaalivoide sopii peräaukon alueen paikallisten vaivojen, kuten pukamista johtuvan kutinan ja kivun hoitoon.
Vaikuttava aine lidokaiini. Voidetta käytetään iholla ja limakalvoilla
mieluiten ulostamisen jälkeen, enintään 7 vuorokauden ajan.
Pakkaus sisältää asettimen. Ei alle 12-vuotiaille tai alle 50 kg
painaville lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, keskustele käytöstä
lääkärin kanssa. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Lääke.
Lidoposterin® 50 mg /g rektaalivoide 25 g 13,98 €

Deslox 5 mg -kalvopäällysteiset
tabletit sisältävät vaikuttavana aineena desloratadiinia. Valmiste on tarkoitettu allergisten nenä- ja silmäoireiden sekä nokkosihottuman hoitoon.
Sopii aikuisille ja vähintään 12-vuotiaille. Varmista lääkkeen sopivuus itsellesi lääkäriltä tai apteekista. Ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu
huolellisesti pakkausselosteeseen.
Lääke.
Deslox 5 mg 10 tabl. 7,84 €
Deslox 5 mg 30 tabl. 14,80 €
Deslox 5 mg 100 tabl. 19,98 €
Hinnat 6/2021
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Edellisen
ristikon
ratkaisu

Palauta apteekkiimme
täytetty ristikko ja
voita tuotepaketti!
Osallistu arvontaan toimittamalla ristikko 31.7.2021 mennessä
apteekkiimme. Muista täyttää omat yhteystietosi. Voittajille ilmoitetaan
henkilökohtaisesti. Palkintona arvomme kolme tuotepakettia
(sis. Sebamed Olive Face & Body Wash täyttöpussi 1000 ml ja
Aqualan Plus perusvoide 200 g, arvo noin 30 €).
Luovuttamalla yhteystietosi annat suostumuksesi henkilötietojen säilyttämiseen
arvonnan suorittamisen ajaksi ja hyväksyt tietosuojaselosteen mukaisen tietojen
käsittelyn. Tietosuojaseloste on nähtävissä apteekissamme.
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Nimi
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Katuosoite
Postinumero
Postitoimipaikka

[UUTUUSTUOTTEIDEN HINNAT]

Tee ekoteko
– palauta
lääkejätteet
Vanhentuneet ja käyttämättä jääneet
lääkkeet luokitellaan ongelmajätteeksi
ja väärin hävitettyinä ne voivat aiheuttaa
vakavia ympäristöhaittoja. Tämän vuoksi
lääkkeitä ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana tai kaataa viemäriin, vaan ne
tulee aina palauttaa apteekkiin.

1

Favora Heleyttävä BB-voide sk 30 40 ml 22,50 €
Favora kosteuttava ja suojaava päivävoide sk 30 50 ml 22,50 €

2

Avène Sun Intense Protect 50+ 150 ml 23,30 €

3

Vichy Minéral 89 Probiotic Fractions -seerumi 30 ml 30,00 €

4

Nasolin kosteuttava nenäsuihke 20 ml 9,30 €

5

APTEEKKI Maitohappobakteeri + Boulardii
20 enterokapselia 11,30 €
APTEEKKI Maitohappobakteeri + Boulardii
60 enterokapselia 26,00 €

6

Bethover Strong B12 30 tablettia 10,20 €
Bethover Strong B12 90 tablettia 23,20 €
Bethover Strong B12 120 tablettia 27,80 €

7

Posterisan® protect 10 peräpuikkoa 11,80 €

[LEHDEN TUOTTEIDEN HINNAT]

s. 14 TUOTTEET
Compeed® Medium
-rakkolaastarit 5 kpl 7,80 €
Compeed® -rakonestopuikko 8 ml 8,30 €

TOIMI NÄIN:
• Poista reseptilääkkeistä ohjeliput tietosuojan
turvaamiseksi. Tyhjät pakkaukset ja pakkausselosteet voi lajitella jo kotona lasi-, paperinkeräystai sekajätteen joukkoon. Myös kosmeettiset
valmisteet voi laittaa sekajätteeseen.
• Palauta ulkopakkauksista poistetut irralliset tabletit
ja kapselit apteekkiin läpinäkyvässä muovipussissa.
• Nestemäiset lääkkeet, voiteet ja suihkeet voi palauttaa alkuperäisessä pakkauksessa omassa pussissaan.
• Ruiskut, neulat, rokotteet sekä jodia sisältävät
lääkkeet on ehdottomasti lajiteltava erilleen muusta
jätteestä.
• Elohopeaa sisältävät kuumemittarit on lajiteltava
erilleen. Särkynyt mittari tulee palauttaa tiiviissä
pakkauksessa.
• Älä koskaan heitä lääkejätteitä varomattomasti
sekajäteastiaan, josta ne voivat joutua esimerkiksi
lasten ulottuville.
Annamme mielellämme lisätietoja
lääkkeiden hävittämisestä.

Medrull Wart Patches
syylälaastari 16 kpl 6,20 €
APTEEKKI Jalkavoide
150 ml 13,30 €
SyylEnd Pen -annostelukynä 3 ml 29,00 €

s. 20 TUOTTEET
Nesteytys ratiopharm
10 poretabl. 12,90 €
Katso tarjoushinta takasivulta!
Favora Roll-on
Antiperspirantti 50 ml
9,20 €
Avène 24 h Deodorant
50 ml 14,95 €
ACO Deo Extra Effective
50 ml 8,30 €
Absolut Torr – Tosi Kuiva
-antiperspirantti 35 ml
11,30 €

Normaalihinnat 6/2021
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Tarjoukset
MUSTA

PMS 1795
CMYK 0/100/92/0

Tarjoukset voimassa 31.7.2021 asti tai niin kauan kuin tarjoustuotteita riittää.

Orionin
keräilytuote
– tuotelahja
6 leimalla

14,80

10,30

11,20

Sebamed pesuneste
täyttöpussi 1000 ml

Nesteytys ratiopharm
10 poretabl.

Apteq Biotiini Extra
60 kaps.

Edullinen täyttöpussi, josta kaksi vaihtoehtoa:
Liquid Face & Body Wash ja Olive Face & Body Wash.

Poretabletti neste- ja suolatasapainon säätelyyn. Sitruunanmakuinen liuos sisältää glukoosia ja elektrolyyttejä.

Suomessa kehitetty hiusten, kynsien ja ihon hyvinvointiin
tarkoitettu vahva ja monipuolinen biotiinivalmiste.

14,80/l (norm. 19,45)

1,03/kpl (norm. 12,90)

0,19/kpl (norm. 14,85)

Orionin
keräilytuote
– tuotelahja
6 leimalla

Uudelleen
suljettava
pipetti

13,20

9,90

Otocur korvasuihke 30 ml

Bevita Eye ja Bevita Eye Pro
20 x 0,5 ml silmätipat

Puro Suoja
silmätipat 10 ml

Kosteuttavat, suojaavat ja voitelevat silmätipat kuiville silmille.
Pro-silmätipat keskivaikeaan ja vaikeaan kuivasilmäisyyteen.

Kotimainen silmien kestokosteuttaja keskivaikean ja vaikean
kuivasilmäisyyden hoitoon ja ehkäisyyn.

13,00

4,20

8,90

Avène Sun
B-Protect SK50+ 30 ml

Wonderm
AntiSepti 100 ml

Fiilus Arkeen
30 kpl

Ihon sävyä tasoittava ja luonnollista hehkua antava
aurinkosuoja, joka suojaa myös ilmansaasteilta.

Liuos pienten haavojen ja muiden pienten ihovammojen
desinfiointiin liuos- tai sumutepullossa. Ei kirvele.

Maitohappobakteeri jokapäiväiseen käyttöön.
Useita maku- ja koostumusvaihtoehtoja.

(norm. 17,20)

Suihke korvavahatulpan synnyn ehkäisyyn, olemassa
olevan tulpan poistoon sekä kuivien ja kutisevien korvien
hoitoon. CE-merkitty terveydenhuollon laite.

(norm. 16,15)

0,50/kpl (norm. 12,75–13,70)

42,00/l (norm. 4,70)

14,40
(norm. 17,30)

0,30/kpl (norm. 11,50)

Orionin
keräilytuote
– tuotelahja
6 leimalla

