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[PÄÄKIRJOITUS] 
PMS 1795
CMYK 0/100/92/0

MUSTA

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

Sari Eerikäinen
apteekkari

Tarjoukset voimassa 30.11.2021 asti tai niin kauan kuin tarjoustuotteita riittää.

Kielijumppaa 
lääkenimillä
Geneerisen lääkevaihdon myötä lääkkeiden hintakilpailu on ollut Suo-
messa merkittävää ja lääkehintojen nousu hyvin maltillista viime vuo-
sina. Lääkevaihdosta johtunee myös se, että markkinoilla on nykyään 
erittäin paljon valmisteita, joiden nimi koostuu lääkeaineen kemialli-
sesta nimestä ja perässä on valmistajatehtaan nimi. Asiakkaiden kanssa 
olemmekin todenneet, että kielikin saa jumppaa, kun yrittää kertoa, 
mitä lääkkeitä tarvitsisi. Moni on ratkaissut asian ottamalla käytössä ole-
van lääkkeen pakkauksesta nimilapun tai edellisen annosohje-etiketin 
mukaan tullessaan hakemaan uutta erää. Sillä tavalla on huomattavasti 
helpompi löytää tarvittava lääke kuin tuntomerkeillä pieni valkoinen 
tabletti, jolla on vaikeasti lausuttava nimi. Kun lääkkeiden nimet ovat 
vain aineiden nimiä, on käyttäjän entistä tärkeämpi tietää, minkä takia 
hän jotakin valmistetta käyttää. Lääkäreiden pitäisi kirjoittaa ohjeeseen 
lääkkeen käyttötarkoitus mutta valitettavan usein se on jäänyt pois. Me 
apteekissa emme voi lisätä lisätekstejä ohjelippuun, mutta mikään ei 
estä käyttäjää kirjoittamasta ohjelippuun käsin, mihin sairauteen tai vai-
vaan lääke on määrätty. Tieto käyttötarkoituksista helpottaa hahmotta-
maan käytössä olevat lääkkeet kuhunkin sairauteen.

Omakannasta (www.omakanta.fi) voi katsoa, mitkä lääkeresep-
tit ovat voimassa. Kannattaa kuitenkin muistaa, että Omakannassakin 
resepteissä saattaa olla eriniminen lääke kuin on käytössä. Tämä joh-
tuu siitä, että lääke on apteekissa vaihdettu edullisempaan vaihtoeh-
toon.  Hankaluuksia aiheuttaa myös se, että reseptitiedot näkyvät pit-
kään ja jos lääkäri ei mitätöi vanhoja reseptejä, joukossa saattaa olla 
reseptejä lääkkeistä, joiden käyttö on lopetettu tai esimerkiksi muutettu 
vahvuutta. Jos tällaisia muutoksia on tehty, on aina tärkeää lääkettä 
hakiessa varmistua, että lääke on sitä vahvuutta, mikä on käytössä.

Koulujen syyslomat lähestyvät, ja innokkaimmat joulun odotta-
jatkin tuntevat jo häivähdyksiä sen lämmöstä. Nyt kannattaa nauttia 
hetki syksystä ja ”tankata” voimia talvea varten. Vaikka vielä eläisimme 
monenlaisten koronarajoitusten keskellä, voimme aina nauttia happi-
hyppelystä ulkona ja tehdä vaikka muutaman jumppaliikkeen, joihin 
löytyy ohjeita sivulta 31.

Syystyöt on vähitellen tehty ja mökitkin laitettu talviteloille. Muistat-
tehan, että lääkkeet kannattaa tuoda pois mökiltä, ne eivät välttämättä 
kestä talviolosuhteita ja kosteutta, jos mökki ei ole talviasuttava. ”Mutta 
muutama kuukausi ja ne voi jälleen viedä takaisin” – se on optimistisen 
kesäihmisen ajatus. 

Kauniita syyspäiviä 
toivottaen 

17,50
0,09/kpl (norm. 22,00)

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

10,80
0,36/kpl (norm. 12,25)

Rela Tabs  
30 purutablettia
Vahva maitohappobakteerivalmiste nieltävänä 
kapselina tai purutablettina, jossa makuvaihtoehtoina 
sitruuna, omena, mansikka tai appelsiini. Appelsiinin 
makuisessa purutabletissa mukana myös D-vitamiini.

16,00
0,16/kpl (norm. 20,30)

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

9,80
39,20/kg (norm. 12,15)

Apobase lotion, creme 
ja oily creme 250 g
Tehokkaasti kosteuttava ja kosteuden säilyttävä 
perusvoide. Rasvapitoisuus 20 % (lotion), 
30 % (creme) tai 60 % (oily creme).
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[AJANKOHTAISTA] 

Monilääkitys on etenkin iäkkäiden potilaiden ongelma, mut-
ta lääkitysten purkamista ei kannata aloittaa ainakaan sta-
tiini-kolesterolilääkkeistä. Tuoreen italialaistutkimuksen 
perusteella statiinien lopettaminen voi suurentaa sydänoi-
reiden, sairaalahoidon ja ennenaikaisen kuoleman vaaraa.

JAMA Network Open -lehdessä julkaistu tutkimus perus-
tuu 29 000 keskimäärin 77-vuotiaan seurantaan, jonka aika-
na viidennes potilaista lopetti statiinilääkityksensä. Kaikki 
potilaat käyttivät myös verenpaine-, diabetes- ja veren hyy-
tymisen estolääkkeitä.

Verrattuna kaikkia lääkityksiään jatkaneisiin statiinilääki-
tyksen lopettaneet joutuivat sydämen vajaatoiminnan vuoksi 
sairaalahoitoon noin neljänneksen todennäköisemmin. Myös 
muut sydänoireet olivat yleisempiä, ja he menehtyivät runsaan 
kahden vuoden seurannan aikana hieman muita potilaita to-
dennäköisemmin, tulokset osoittivat.

Suomessa arviolta joka neljäs yli 75-vuotias käyttää vähin-
tään kymmentä lääkettä. Monilääkityt sairastavat paljon, mutta 
samaa sairautta voidaan myös hoitaa usealla eri lääkkeellä. Mo-
nia lääkkeitä käytettäessä vaarana on muun muassa haittavaiku-
tusten kasaantuminen. Tällöin haittavaikutuksia voidaan hoitaa 
uusilla lääkkeillä, mikä pahentaa tilannetta entisestään.

Monilääkityn tilanne 
heikkenee, jos 
statiinit lopetetaan

Koonnut: Janne Mikkola, apteekkari, farmasian tohtori, Pähkinärinteen apteekki
Lähteet: Uutispalvelu Duodecim (JAMA Network Open 2021; 4:e2113186)
Uutispalvelu Duodecim (JAMA Internal Medicine 2021; DOI:10.1001/ 
jamainternmed.2021.3836)

  Pysy 
hyvässä 
       vireessä
     joka päivä

RAVINTOLISÄ. Ravintolisiä ei pidä käyttää monipuolisen ruokavalion ja  
terveellisten elämäntapojen korvikkeena. Bayer Oy.  

*B2, B3, B5, B12, C, Mg auttavat vähentämään väsymystä ja uupumusta.  
LMR-CH-20210427-02

             VITAMIINIA JA 
KIVENNÄISAINETTA
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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



Alkoholin jatkuva tai runsas käyttö ei sovi 
minkään lääkehoidon yhteyteen. Alkoholin 
kohtuullinen käyttö, kuten satunnainen sau-
naolut tai viinilasillinen aterian yhteydessä, 
ei yleensä vaikuta lääkkeiden tehoon tai ai-
heuta haittavaikutuksia. Alkoholilla voi kui-
tenkin olla joidenkin lääkkeiden kanssa va-
kaviakin yhteisvaikutuksia ja alkoholista 
kannattaa tällöin pidättäytyä kokonaan. Li-
säksi on huomioitava alkoholin vaikutukset 

Lääkkeet
ja alkoholi
Teksti: Janne Mikkola, apteekkari, farmasian tohtori, Pähkinärinteen apteekki

Lasi viiniä 
ei useimmiten 

vaaranna hoitoa.
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mahdolliseen perussairauteen. Uutta lääki-
tystä aloittaessa kannattaa varmistaa alkoho-
lin ja lääkkeen yhteiskäyttö lääkäriltä tai ap-
teekista. Myös lääkkeen pakkausselosteeseen 
kannattaa tutustua.

Alkoholi ei useimmiten 
vaikuta antibioottikuurin 
tehoon
Valtaosalla antibiooteista ei ole merkittä-
viä yhteisvaikutuksia alkoholin kanssa, joten 
esimerkiksi lasi viiniä ei useimmiten vaaran-
na hoitoa. Poikkeuksena ovat metronidatso-
li- ja tinidatsoliantibiootit, joiden kanssa ja 
muutama päivä kuurin jälkeen alkoholia ei 
saa käyttää lainkaan. Alkoholin seurauksena 
saattaa tulla ns. antabusreaktio, jonka oireita 
voivat olla esimerkiksi pahoinvointi, punoi-
tus, hikoilu, verenpaineen lasku ja sykkeen 
muutokset. Antibioottikuurin yhteydessä 
kannattaa kuitenkin aina välttää runsasta al-
koholin käyttöä, sillä se heikentää elimistön 
vastustuskykyä ja puolustautumista taudinai-
heuttajia vastaan.

Varovaisuutta diabetes-  
ja verenpainelääkkeiden 
kanssa
Alkoholi vaikuttaa veren sokeritasapainoon 
ja verensokeria alentavien lääkkeiden vai-
kutus voi tehostua liikaa. Runsas alkoholin 
käyttö lisää riskiä metformiinin aiheutta-
malle maitohappoasidoosille. Tämä on har-
vinainen mutta vakava haittavaikutus, jon-
ka oireita ovat muun muassa epämääräiset 
vatsakivut, pahoinvointi, yleistilan lasku tai 
hengenahdistus. 

Runsas alkoholin käyttö nostaa verenpai-
netta. Alkoholin käyttö saattaa kuitenkin ti-
lapäisesti näkyä joko verenpainelääkkeen 
vaikutuksen tehostumisena tai heikentymi-
senä. Alkoholi voi esimerkiksi yhdessä ve-
renpainelääkkeen kanssa aiheuttaa asentoon 
liittyvää verenpaineen laskua ja huimausta 
seisomaan noustessa. Vastaava verenpaineen 
lasku voi tulla myös alkoholin ja sepelvalti-
motaudin hoitoon käytettävien nitraattien 
samanaikaisessa käytössä. 

Varovaisuutta myös  
kipulääkkeiden ja alkoholin 
samanaikaiseen käyttöön
Tulehduskipulääkkeet, kuten ibuprofeeni, 
ketoprofeeni ja naprokseeni voivat ilman 
alkoholiakin aiheuttaa limakalvovauriota 
ruoansulatuskanavassa. Alkoholin kanssa 
näiden vaurioiden riski kasvaa. 

Parasetamoli ja alkoholi eivät sovi yh-
teen. Parasetamolin yliannostus voi aiheut-
taa maksavaurion. Alkoholi, etenkin runsas 
tai pitkäaikainen alkoholin käyttö, lisää riskiä 
parasetamolin aiheuttamalle maksavauriolle. 

Keskushermoston  
lamautuminen voimistuu
Alkoholi vahvistaa kaikkien keskushermos-
toa lamaavien lääkkeiden vaikutusta eikä 
tällaisten lääkkeiden kanssa kannata käyttää 
alkoholia lainkaan. Seuraus voi olla esimer-
kiksi tokkuraisuuden lisääntyminen, mutta 
pahimmillaan jopa hengenvaarallinen myr-
kytys.  Keskushermostoa lamaavia lääkkeitä 
ovat esimerkiksi unilääkkeet ja voimakkaat 
kipulääkkeet, hermokipulääkkeet, lihasre-
laksantit ja epilepsialääkkeet.

Punainen kolmio lääkepakkauksessa ker-
too, että lääke saattaa haitata ajokykyä liiken-
teessä sekä tarkkuutta vaativien koneiden 
käyttöä ja tehtävien suorittamista. Alkoholin 
käyttöön yhdessä tällaisten lääkkeiden kanssa 
täytyy suhtautua erityisellä varovaisuudella. 

Psyykenlääkkeet ja  
mielialalääkkeet
Alkoholi voi aiheuttaa tai pahentaa useita eri-
laisia mielenterveyden häiriöitä, joten näiden 
lääkkeiden kanssa ei suositella alkoholia. Al-
koholi lisää myös psykoosilääkkeiden haitta-
vaikutuksia, mikä voi näkyä esimerkiksi vä-
symyksenä, sekavuuden lisääntymisenä ja 
isommilla annoksilla keskushermostolamana. 

Väsyttävien masennuslääkkeiden kanssa 
alkoholi lisää lääkkeen väsyttävää vaikutus-
ta. Alkoholi saattaa pahentaa masennusta ja 
heikentää siitä toipumista. Alkoholin käytös-
tä yhdessä masennuslääkkeiden kanssa kan-
nattaa keskustella hoitavan lääkärin kanssa. 

Lisätietoa 
lääkkeistä ja 
alkoholista 
esimerkiksi: 
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry. 
Tietopaketti, Tiesitkö tämän 
lääkkeistä ja alkoholista? 
Opas ikäihmisille. 

https://ehyt.fi/wp-content/ 
uploads/2020/06/ehyt-tieto- 
paketti-laakket-ja-alkoholi-s.pdf
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1. Ducray Squanorm Oily 
Dandruff shampoo 200 ml 
Rasvoittuvan päänahan hilseilyn sekä siihen  
liittyvän kutinan hoitoon. Rasvaisten, hiuspohjaan 
tarttuvien hilselaikkujen poistamiseen.

2. Ducray Squanorm Dry 
Dandruff shampoo 200 ml 
Kuivan hiuspohjan hilseen hoitoon.

3. ACO Anti-Dandruff shampoo 200 ml 
Kosteuttava ja ravitseva hilseshampoo. 
Poistaa tehokkaasti hilsettä ja estää hilseen 
muodostumista.

4. ACO Dry Scalp Moisturising Shampoo 200 ml 
Rauhoittava ja hoitava shampoo kuivalle ja  
herkälle päänahalle. Kosteuttaa ja vahvistaa hiuksia ja 
hiuspohjaa sekä vähentää hilseen muodostumista.

5. Nizocare Scalp Tonic 100 ml
Hiuspohjan hoitoneste. Suojaa ja hoitaa  
kutiavaa ja ärtynyttä hiuspohjaa.

Tuotehinnat sivulla 35.

Hilseen aiheuttajat
Usein hilseen taustalla on päänahan tuleh-
dus, josta seuraa hiuspohjan solujen nor-
maalia nopeampi jakautuminen. Hilse alkaa 
näkyä, kun sarveiskerroksen solut takertuvat 
toisiinsa. Kun iho uusiutuu nopeasti, kosteu-
den haihtumista estäviä keramideja ei ehdi 
syntyä riittävästi ja iho kuivuu. Rasvainenkin 
päänahka kuivuu keramidien puutteen ta-
kia. Hiuspohjan rasvahiivat pääsevät lisään-
tymään ihanteellisessa ympäristössä, jolloin 
tulehdus lisääntyy, ja hilsekierre on valmis.

Jos päänahka hilseilee voimakkaasti ja 
toistuvasti, voi kyseessä olla seborrooinen 
ekseema eli tali-ihottuma. Härskiintynyt tali 
ärsyttää ihoa, mistä seuraa punoitusta ja hil-
seilyä. Myös psoriasis voi aiheuttaa hilseilyä 
ja karstaisuutta päänahassa. Psoriasiksessa 
hilseen alla on punoittavia läikkiä ja iho oi-
reilee yleensä muuallakin kuin päänahassa.

Kun kyseessä on rasvainen päänahka, ja 
hilse kerääntyy kellertäviksi kasautumiksi, 
puhutaan rasvoittuvasta hilseilevästä pääna-
hasta. Päänahka saattaa myös kutista. Ras-
voittuvan hiuspohjan tiheä pesu ei rasvoi-
ta hiuksia lisää, vaikka niin joskus luullaan. 
Myöskään kuivan ja hilseilevän päänahan ti-
heämpi peseminen sopivalla hoitotuotteella 
ei kuivata hiuspohjaa. Kuivan päänahan hilse 
on vaaleaa ja päänahassa on lievää kutinaa.

Hoito
Tiheämpi shampoopesu auttaa kaiken tyyp-
piseen hilseilyyn, kunhan käyttöön valitaan 
omalle hiuspohjalle sopiva shampoo. Jos 
hiuksia ei pestä, rasvahiivat pääsevät lisään-
tymään entistäkin nopeammin. Hiukset voi 
pestä päivittäin, jos urheilee paljon tai jos 
hiukset rasvoittuvat nopeasti.

Jos pelkkä hilseshampoo ei riitä, voi pää-
nahan hoitoon kokeilla hydrokortisoniliuos-
ta paikallisesti hiusten pesun jälkeen. Liuos-
ta voi tarvittaessa käyttää kuuriluonteisesti. 

Hiuspohjan hilseilyyn löytyy myös lääke- 
shampoita. Ketokonatsolishampoolla voidaan 
hoitaa sekä päänahkaa että laajempia ihoaluei-
ta. Ketokonatsoli on lääkeaine hiiva- ja mui-
den sienitulehduksien hoitoon. Seleenisulfi-
dishampoota käytetään päänahan hilseilyn ja 
runsaan talinerityksen eli seborrean hoitoon. 

Lääkärin puoleen kannattaa kääntyä, jos 
tiheämmät pesukerrat hoitoshampoolla, 
hydrokortisoniliuoksen käyttö tai lääkkeelli-
sen hilseshampoon käyttö eivät riitä hilsei-
lyn hoidoksi tai jos päänahan kutina häirit-
see esimerkiksi yöunta.

Teksti: Elise Lehtonen, proviisori, Myllyn Apteekki

Kuiva päänahka
ja hilseily

Hilseily on yleinen hiuspohjan 
ongelma, josta noin 65 % ihmisistä 
kärsii jossain vaiheessa elämäänsä. 
Taustalla voi olla esimerkiksi jokin 
ihosairaus, jolloin oireena on usein 
variseva hilse ja hiuspohjan kutina.

1

 2
 3

4
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Tuotehinnat sivulla 35.

Teksti: Elise Lehtonen, proviisori, Myllyn Apteekki

1. Posterisan Protect peräpuikot 10 kpl
Muodostaa iholle suojaavan kalvon ja ehkäisee 
pukamien uusiutumista. Hoitaa ja silottaa ihoa 
helpottaen ulostamista. CE-merkitty terveyden- 
huollon laite.

2. Rectovenal Acute 50 g rektaaligeeli 
Muodostaa suojaavan kerroksen pukamille.  
Vähentää olemassa olevaa turvotusta, kipua, 
kuumotusta ja kutinaa. CE-merkitty 
terveydenhuollon laite.

3. Ac3 Comfort 30 g geeli
Lievittää kutinaa, ärsytystä ja muita peräaukon 
vaivoja. Ehkäisee peräpukamia ja peräaukon 
haavaumia. CE-merkitty terveydenhuollon laite.

Peräpukamat ovat kiusallinen, mutta vaara-
ton vaiva ja ne paranevat yleensä itsestään. 
Ulostamiseen liittyvä ponnistelu ja umme-
tus voivat vaikuttaa pukamien syntyyn, mut-
ta niitä voi syntyä myös ilman ummetusta. 
Esimerkiksi paikallaan istuminen, ylipaino ja 
raskaus voivat aiheuttaa pukamia.

Tyypillisimmät oireet
Oireet vaihtelevat eri aikoina, välillä on oi-
reettomia kausia ja välillä peräpukamat vai-
vaavat enemmän. Oireettomia pukamia ei 
yleensä hoideta. Yleisin oire on verenvuo-
to, jonka voi huomata ulosteesta tai paperiin 
pyyhittäessä ulostamisen jälkeen. Myös kuti-
naa ja epämiellyttävää tunnetta voi esiintyä.

Kipua syntyy, jos peräpukaman sisällä ta-
pahtuu verenpurkauma tai jos peräaukol-
le syntyy haavauma. Pukamat voivat myös 
luiskahtaa peräaukosta ulos. Joskus ne saa-
daan työnnettyä voiteen avulla takaisin, mut-
ta joskus ne jäävät pysyvästi peräaukon ul-
kopuolelle.

Mikä helpottaa peräpukamia?
Hyvä hygienia on tärkeää pukamien hoi-
dossa. Peräaukko pestään kerran tai kahdes-

ti päivässä ja aina ulostamisen jälkeen. Perä-
pukamavoiteita ja peräpuikkoja voi käyttää 
oireiden tilapäiseen lievitykseen. Ulkoisia 
pukamia hoidetaan voiteella ja peräaukon 
sisäpuolella olevia peräpuikoilla tai voiteella, 
jonka annostelussa käytetään asetinta. Val-
misteet lievittävät peräaukon kutinaa ja är-
sytystä, mutta eivät poista itse pukamaku-
dosta. Kipeät ja ulospullahtaneet pukamat 
rauhoittuvat itsehoidolla yleensä 1-2 viikon 
kuluessa.

Peräpukamien ehkäisyssä tärkeää on huo-
lehtia suolen säännöllisestä toiminnasta vält-
täen sekä ummetusta että ripulia. Kuitupitoi-
nen ravinto, riittävä veden juonti ja liikunta 
auttavat. Tarvittaessa voi käyttää vatsaa peh-
mentäviä tai suolen toimintaa tasaavia val-
misteita. 

Lääkäriin on syytä hakeutua, jos oireet 
häiritsevät elämää itsehoidosta huolimat-
ta, verenvuoto on runsasta tai syntyy ko-
vaa äkillistä kipua. Hoitoon tulee hakeutua 
myös, jos peräpukamia ei ole aiemmin to-
dettu ja peräaukosta tulee verta, tai jos pe-
räpukamat ovat luiskahtaneet peräaukon 
ulkopuolelle eivätkä pysy sisällä. Lääkä-
rin tutkimuksiin hakeutumista ei tarvitse 
nolostella tai jännittää.

Peräpukamat  
– itsehoidosta apua 
kiusalliseen vaivaan

1

 2

 3
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Tupakoinnin
lopettaminen ja

liikunta keskeinen
osa keuhkoahtauma-

taudin hoitoa 

Keuhkoahtaumataudin
Käypä hoito -suositus on päivitetty

Teksti: Mika Wallin, proviisori, Seinäjoen Keskus-Apteekki
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Tupakointi lisää riskiä 
keuhkoahtaumatautiin

Keuhkoahtaumatauti (COPD) on yleinen 
keuhkosairaus ja Suomessa sitä sairastaa 
5–10 % aikuisväestöstä. Tupakointi on suu-
rin riskitekijä sairastumiselle - mitä enem-
män altistutaan tupakansavulle, sitä suurem-
pi on todennäköisyys sairastua. Tautiin voi 
sairastua myös ilman tupakointihistoriaa, 
jolloin syynä voi olla esimerkiksi pitkäaikai-
nen altistuminen työympäristön pölyille. 

Keuhkoahtaumataudin kanssa 
pitää oppia elämään

Keuhkoahtaumataudille on tyypillistä pienten 
hengitysteiden pysyvä ahtauma, keuhkoku-
doksen tuhoutuminen ja hidastunut uloshen-
gitys. Keuhkoahtaumatauti etenee hitaasti ja 
sen aiheuttamat muutokset keuhkoihin ovat 
pysyviä, joten sen kanssa on opittava elämään 
loppuelämä. Nykyisellä lääkehoidolla keuh-
kovaurioita ei voida parantaa, mutta oireita 
ja elämänlaatua voidaan merkittävästi helpot-
taa. Oikein toteutetulla lääkehoidolla voidaan 
myös estää taudin pahenemisvaiheita. Keuh-
koahtaumataudin pahenemisvaiheiden mää-
rät vaikuttavat elämänlaadun lisäksi myös 
taudin vaikeusasteeseen ja ennusteeseen.

Keuhkoahtaumataudin 
lääkehoito
Keuhkoahtaumataudin lääkehoito perustuu 
keuhkoputkia avaaviin ja kortisonia sisältä-
viin hengitettäviin lääkkeisiin. Avaavia lääk-
keitä on sekä lyhyt- (3–6 tuntia) että pitkä-
vaikutteisia (12–24 tuntia) valmisteita. Niitä 
annostellaan tarpeen mukaan joko helpotta-
maan akuutteja oireita tai säännöllisesti es-
tämään oireita. Useimmiten taudin hoidossa 
tarvitaan jatkuvaa pitkävaikutteista lääkettä. 
Jos käytössä on pitkävaikutteinen avaava lää-
ke, äkillisten oireiden takia on syytä olla va-
ralla myös lyhytvaikutteinen lääke.

Inhaloitavaa eli hengitettävää kortisonia 
ei suositella pitkäaikaiseen käyttöön keuh-
koahtaumataudin ainoana lääkkeenä, mutta 
sitä voidaan käyttää yhdistelmänä pitkävai-
kutteisen avaavan lääkkeen kanssa. Tämä on 
erityisen hyödyllistä, jos potilaalla on keuh-
koahtaumataudin lisäksi astma tai suuri pa-
henemisvaiheiden riski. 

Inhalaattoreita on olemassa monia erilai-
sia. Jauheinhalaattorit ovat yleisesti käytetty-
jä, mutta myös ponnekaasuaerosolivalmis-
teita käytetään paljon. Aerosolivalmisteiden 
kanssa tarvitaan usein ilman reseptiä myy-
täviä tilanjatkeita. Ne helpottavat lääkean-
noksen pääsyä keuhkoihin ja parantavat si-
ten lääkkeen tehoa. 

Hengitettävien lääkkeiden käytössä on 
kriittistä, että oikea lääkkeenottotekniikka 
on hallussa. Opastusta tarvitaan erityises-
ti lääkehoitoa aloitettaessa tai vaihdettaessa. 
Vuosittaisten seurantakäyntien yhteydessä 
on myös tärkeää tarkistaa, että lääke otetaan 
oikein, sillä väärin annosteltuna lääkkeen 
teho jää vajaaksi. Neuvoja lääkkeen ottoon 
voi pyytää terveydenhuollosta ja apteekista.

Taudin kanssa tarvitaan 
kokonaisvaltaista otetta
Keuhkoahtaumataudissa keuhkojen toimin-
ta huononee vähitellen, ja lopulta seuraukse-
na saattaa olla vaikea kudosten hapenpuute. 
Tällöin voidaan käyttää lääkehoidon lisä-
nä kotihappi- tai nestehappihoitoa, jos po-
tilas täyttää sen käyttöön liittyvät kriteerit. 
Happihoitoa käytetään korjaamaan elimis-
tön hapen puutetta. Happihoito ehkäisee ha-
penpuutteen aiheuttamaa kohtuutonta sydä-
men rasitusta ja muita haitallisia vaikutuksia. 

Pelkkä lääkehoito ei riitä taudin kanssa 
pärjäämiseksi, vaan siihen tarvitaan koko-
naisvaltaista otetta. Parhaaseen lopputulok-
seen pääseekin oikealla lääkehoidolla yhdis-
tettynä tupakoimattomuuteen, liikuntaan ja 
terveelliseen ravitsemukseen. Näiden lisäksi 
on tärkeää huolehtia rokotussuojasta – kai-
kille keuhkoahtaumatautia sairastaville suo-
sitellaan influenssarokotusta vuosittain ja 
pneumokokkirokotusta. 

Sairastunut voi omalla toiminnallaan vai-
kuttaa merkittävästi sairauden kulkuun, en-
nusteeseen ja omaan toimintakykyynsä.

Lähde: Keuhkoahtaumatauti – salaa etenevä kansantauti. 
Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duode-
cimin ja Suomen Kardiologisen Seuran asettama työryh-
mä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020. 
Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi

Vuonna 2020 
päivitetyssä 
keuhkoahtaumataudin 
Käypä hoito 
-suosituksessa 
korostuu tupakoinnin 
lopettaminen, 
liikunta ja yksilöllinen 
lääkehoito sekä 
potilaan omahoito.
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AP T EEK IS TA .

B12-vitamiini, foolihappo ja B6-vitamiini ylläpitävät normaaleja psykologisia toimintoja.  
Lisäksi ne edistävät hermoston ja immuunijärjestelmän toimintaa sekä vähentävät väsymystä ja uupumusta. Vegaaninen.

Tarjous koskee seuraavia valmisteita: Beko Strong B12+foolihappo+B6 mustikka-karpalo purutabletti ja  
nieltävä tabletti 150+20 tabl. Kampanjatuotteita on saatavilla rajoitettu erä!

M U I S T I N  JA  H E R M O S T O N  T U E K S I

Mustikka-
karpalon
makuinen 
purutabletti

Nieltävä 
tabletti

Kampanja-
pakkauksissa
+20 tablettia
KAUPAN 
PÄÄLLE

itsehoitoapteekki.fi
Lisätietoja puh. 010 439 8250 ark. klo 8–22.
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Suomessa toimii yli 600 yksityistä apteek-
karia. Heistä moni pääsee vuosittain veroti-
lastoissa parhaiten ansaitsevien kansalaisten 
joukkoon. Apteekkareita verotetaan kuiten-
kin eri tavalla kuin palkkatyössä olevia tai 
osakeyhtiömuodossa yrittäviä. Apteekki on 
lääkelaista johtuen toiminimiyritys ja ap-
teekkiyritystä verotetaan apteekkarin henki-
lökohtaisena tulona. Apteekkarille merkityt 
tulot eivät siis ole vertailukelpoisia osakeyh-
tiömuodossa toimivan yrittäjän tuloihin.

Esimerkiksi v. 2019 apteekkarit maksoi-
vat apteekin tuloksesta keskimäärin 39 pro-
senttia veroa. Verotus on huomattavasti ki-
reämpää kuin monella muulla yrittäjällä; 
esimerkiksi osakeyhtiön tuloksesta makset-
tava yhteisövero on 20 prosenttia eli melkein 
puolet pienempi.

Kaikki lääkemyynnin 
verot jäävät Suomeen
Vuonna 2019 yksityisten apteekkien vero-
jalanjälki oli 392 miljoonaa euroa. Suurin 
veroerä on apteekkivero, jota apteekkarit 
tilittivät valtiolle 171 miljoonaa euroa. Ap-
teekkivero on lääkemyynnin liikevaihdon 
perusteella perittävä erityisvero, jolla leika-
taan etenkin suurimpien apteekkien katetta. 
Apteekkiveron lisäksi apteekkarit maksoi-
vat tuloveroja yhteensä 60 miljoonaa euroa. 
Henkilökunnan palkkojen ennakonpidätyk-
siä ja lakisääteisiä maksuja apteekkarit tilitti-
vät valtiolle 162 miljoonaa euroa.

Vuonna 2018 tehdyn tutkimuksen mu-
kaan 85 prosenttia suomalaisista pitää erit-
täin tai melko tärkeänä sitä, että apteekit ovat 

kotimaisessa omistuksessa. Vielä tärkeäm-
mäksi koettiin se, että lääkemyynnin verot 
maksetaan Suomeen. Tätä pitää erittäin tai 
melko tärkeänä 93 prosenttia suomalaisista.

Muissa pohjoismaissa kuten Norjassa ja 
Ruotsissa apteekit ovat suurelta osin kansain-
välisten ketjujen omistuksessa, mikä saattaa 
johtaa verosuunnitteluun ja sitä kautta vero-
tulojen merkittävään pienenemiseen.

Apteekki ei päätä 
lääkkeen hintaa
Lääkkeiden hinnoittelu on Suomessa sään-
neltyä. Lääkeyritys päättää lääkkeen tukku-
hinnan ja valtio apteekin katteen lääketaksal-
la. Tukkuhinta on kaikille apteekeille sama. 
Apteekki ei siksi voi vaikuttaa lääkkeen hin-
taan ja sen myynnistä saamaansa katteeseen.

Hintasääntelyn ansiosta lääkkeet ovat sa-
manhintaisia kaikissa apteekeissa ja kansa-
laiset asuinpaikasta riippumatta yhdenver-
taisessa asemassa lääkkeitä hankkiessaan. 
Tosin hallituksen esitys 23.6.2021 lääkelain 
muuttamiseksi saattaa tuoda tähän muu-
toksen: lakiluonnoksessa esitetään itsehoi-
tolääkkeiden hintakilpailun sallimista siten, 
että itsehoitolääkkeille asetettaisiin jatkossa 
enimmäis- ja vähimmäishinta. Apteekit voi-
sivat näin kilpailla hinnoilla alentamalla it-
sehoitolääkkeen vähittäishintaa korkeintaan 
apteekin katteen verran.

Apteekit maksavat 
veroja yli miljoona
euroa päivässä
Lähde: Suomen Apteekkariliiton tiedotteet vuosilta 2019–2020 
Teksti: Marjo Rajamäki, apteekkari, Sodankylän Apteekki

Kun apteekit ovat 
kotimaisten apteekkari- 
yrittäjien omistuksessa, myös 
lääkemyynnin verot jäävät 
kokonaisuudessaan Suomeen.
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Tanssiessa myös 
opettaja oppii 

jotain joka päivä

Yhden askeleen 
oppiminen on jo 
hyvä saavutus, 

josta saa hienon 
onnistumisen 

tunteen.
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Jukka Haapalainen ja Sirpa Suutari-Jääskö 
muodostavat Suomen menestyneimmän kil-
patanssiparin. He ovat muun muassa nelin-
kertaisia latinalaistanssien maailmanmesta-
reita ja kaksinkertaisia Euroopan mestareita. 
Mikä sai heidät innostumaan juuri latinalai-
sista tansseista?

- Latinalaisissa tansseissa kiehtoo erityi-
sesti rytmit, niiden monipuolisuus ja se, että 
voi tanssia toisen ihmisen kanssa, liikkuen 
kahden vartalopainon tuottamilla mahdolli-
suuksilla, Haapalainen kertoo.

Tanssin opettaminen 
muuttui pandemian myötä
Koronapandemia muutti myös tanssinopet-
tamista. Lontoossa asuvat, Helsingissä tans-
sistudiota luotsaavat sekä eri maissa opetta-
massa käyvät Haapalainen ja Suutari-Jääskö 
ovat viimeisen vuoden aikana joutuneet 
muiden tavoin opettelemaan uusia keinoja 
työntekoon. Vaikka digitalisaatio on tuonut 
tanssitunnit myös verkkoon, he eivät usko 
tulevaisuudessa tuntien tapahtuvan pelkäs-
tään siellä.

- Tanssi on kuitenkin parasta samassa ti-
lassa yhdessä koettuna, he toteavat.

Tanssinopettajina Suutari-Jääskö ja Haa-
palainen opettavat kaiken tasoisia ja ikäisiä 
tanssijoita, aloittelijoista maailman huippui-
hin saakka. 

- Oppilaiden innostuksen ja onnistumis-
ten seuraaminen on hienoa. Oppilaita kuun-
telemalla myös opettaja oppii jotain uutta 
joka päivä, Suutari-Jääskö sanoo.

Askeleita ei tarvitse 
osata ennakkoon

Tanssin harrastaminen alkaa rohkeudesta 
kokeilla ja antautua tanssin vietäväksi. Tans-
siminen kannattaa aloittaa alkeiskurssilta pe-
rusasioiden oppimisella, sillä hyvin opeteltu 
perusta on avain kehitykseen. 

- Askeleita ei tarvitse osata ennen kuin 
aloittaa. Jos oma osaamattomuus jännittää, 
muista, että myös muilla on kova opettele-
minen. Tanssitunneilla ei harrasteta muiden 
arvostelua vaan keskitytään omaan tekemi-
seen, Suutari-Jääskö sanoo.

- Yhden askeleen oppiminen on jo hyvä 
saavutus, josta saa hienon onnistumisen tun-
teen, Haapalainen lisää.

Usein kurssit aloitetaan cha-cha-challa, 
koska sen perusaskel on kävelyllinen ja ryt-
mi helposti tunnistettava iskevyyden takia. 
Rytmin tunnistaminen on kaikissa tansseis-
sa tärkeää ja jo alkeiskursseilla voi oppia mil-
lainen rytmi itseä kiehtoo ja osuu omaan ke-
hoon. 

Tanssin voi aloittaa kevyellä varustuksel-
la. Tärkeintä on joustava sisävaatetus ja ke-
vyet sisäliikuntakengät tai nahkapohjaiset 
liikuntatossut. Myöhemmin on suositeltavaa 
hankkia tanssikengät.

- Tanssikengät on tehty soveltumaan par-
ketilla tanssimiseen, joten jos harrastusta ha-
luaa jatkaa, kannattaa satsata laadukkaaseen 
pariin tanssikenkiä, Suutari-Jääskö kertoo.

Hyvä, kannustava, sopivasti haastava ja 
positiivinen opettaja on etenkin tanssihar-
rastuksen alussa tärkeä. Hyvä opettaja osaa 

Kilpaparketilta taiteilijoiksi ja tanssin- 
opettajiksi siirtyneiden Jukka Haapalaisen 
ja Sirpa Suutari-Jääskön elämä on 
pyörinyt jo vuosikymmeniä tanssin ympärillä. 
Ilo lajiin on kuitenkin säilynyt.

Kuvat: Kim Laine
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luoda tanssisaliin lämpimän ja yhteisöllisen 
tunnelman.

- Ainakin meidän studiolla on aina kan-
nustava tunnelma. Hyvä henki tarttuu ja yh-
teisöllisyys tuo upeaa sisältöä jokaiseen päi-
vään, Haapalainen kertoo.

Tanssi muuttaa elämän
Tanssiharrastus on kokonaisvaltaista hyvin-
vointia vaaliva laji, sillä se tekee hyvää niin 
henkiselle kuin fyysiselle terveydelle.

- Yksi oppilaistamme sanoi joskus, että 
olemme antaneet hänelle elämän, Haapalai-
nen kertoo naurahtaen.

Vaikka Haapalaista sekä Suutari-Jääs-
köä on tanssikärpänen puraissut jo lapsena, 
ei koskaan ole liian myöhäistä aloittaa tans-
sia. Tärkeintä on uskaltaa heittäytyä ja yrit-
tää parhaansa.

Kiinnostus uuteen harrastukseen saat-
taa kuitenkin lopahtaa nopeasti, mutta ilo ja 
mielenkiinto tekemiseen on mahdollista säi-
lyttää. 

- Ilo tanssiin säilyy, jos pitää matkanteos-
ta, eikä pyri pelkkään lopputulokseen. Tans-
si ja etenkin paritanssi on täynnä niin hie-
noja mahdollisuuksia, ettei sitä ole koskaan 
tullut kyseenalaistettua, Haapalainen kertoo.

- Ilo ei tarkoita pelkästään sitä, että aina 
on vain hauskaa. Toisinaan vaikeuksien 
kautta saavutettu onnistuminen tuo iloa ja 
tyydytyksen tunnetta, Suutari-Jääskö jatkaa.

Kaikkea ei molempien 
tarvitse tehdä
Tanssiminen on opettanut Haapalaiselle ja 
Suutari-Jääskölle taitoja pitkän parisuhteen 
vaalimiseen, kuten kärsivällisyyttä, ymmär-
rystä ja malttia kuunnella toista kunnolla. 

- Tanssi on opettanut voimakasta dialogi- 
kykyä, mutta myös ymmärrystä antaa toisel-
le tilaa ja olla puuttumatta kaikkeen, Haapa-
lainen sanoo.

Pitkä parisuhde taas on opettanut työelä-
mään sovellettavia taitoja. 

- Olemme oppineet jakamaan töitä ja 
luottamaan toiseen. Kaikkea ei molempien 
tarvitse tehdä. Täytyy olla myös tahtoa tehdä 

asioita toisen eteen. Toisinaan täytyy itse toi-
mia sivussa, jotta toinen pystyy loistamaan 
pääroolissa, Suutari-Jääskö kertoo.

Kilpailijoista taiteilijoiksi
Kilpailuvietti on urheilijoille tyypillinen 
luonteenpiirre. Sitä on edelleen roimasti jäl-
jellä myös Haapalaisessa sekä Suutari-Jääs-
kössä.

- Tikkakisassa, pussijuoksussa tai missä 
tahansa harmittomassa mittelössä ei ole mi-
tään järkeä, ellei ole voittajaa, Haapalainen 
kertoo naurahtaen.

Huipputasolla kilpaileminen ja voiton 
tuoma extreme-kokemus on kuitenkin pa-
riskunnan mukaan jo koettu, eikä kilpaile-
minen tuntunut enää haastavan tarpeeksi. 
Suhde tanssiin onkin muuttunut kilpauran 
jälkeen. 

- Nykyään kilpailuvietti esiintyy itsensä 
haastamisena ja pyrkimisenä itsestään par-
haana versiona olemiseen. Olemme muuttu-
neet kilpailijoista taiteilijoiksi, eikä kaipuuta 
kilpaparketeille enää ole. Voimme keskittyä 
rauhassa taiteeseen ja tuleviin projekteihin, 
Suutari-Jääskö vinkkaa.

Jukka 
Haapalainen ja 
Sirpa 
Suutari-Jääskö
• Suomen menestynein  
 kilpatanssipari, päättivät 
 kilpauransa 2002
• Naimisissa vuodesta 1999
• Ovat asuneet Lontoossa  
 90-luvulta lähtien
• Haapalainen on toiminut  
 vuodesta 2006 Tanssii  
 Tähtien Kanssa -kilpailun  
 tuomarina, Suutari-Jääskö  
 toimii ohjelmassa tanssillisena  
 sisällöntuottajana
• Ovat toimineet Unicef- sekä  
 Roosa nauha -lähettiläinä
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Kylmenevät ilmat kuivattavat ihoa ja vähen-
tävät sen kimmoisuutta. Tällöin anturoiden 
normaali rasituskin voi saada ihon kulu-
maan tai jopa repeytymään. Jos koira alkaa 
nuolla tassujaan, se usein tarkoittaa, että 
koira yrittää hoitaa niitä. Nuoleminen to-
sin yleensä vain pahentaa tilannetta. Tassu-
tulehduksessa varvasvälien ollessa selkeäs-
ti punaiset ja märkivät on syytä ottaa yhteys 
eläinlääkäriin. 

Tassuja tulee hoitaa 
säännöllisesti
Tassujen säännöllinen hoitaminen ennalta-
ehkäisee monia vaivoja. Perustoimenpiteet 

kannattaa opettaa jo pennulle, jolloin tassuja 
on helpompi hoitaa läpi elämän. 

Kynnet on hyvä tarkistaa viikoittain ja tar-
vittaessa lyhentää. Oikean pituinen kynsi ei 
osu maahan koiran seistessä paikoillaan, eikä 
siitä kuulu rapinaa kävellessä. Jos kynsi on 
päässyt reilusti liian pitkäksi, kannattaa kynttä 
leikata säännöllisesti pieni määrä kerrallaan, 
jottei kynnen ydin vaurioidu. Maltillisella 
leikkaamisella ydin vetäytyy ja kynsi saadaan 
takaisin normaalimittaan. Liian pitkät kynnet 
voivat myös tehdä kävelemisestä kivuliasta ja 
pahimmillaan aiheuttaa tassun virheasennon. 
Kynsien pitäminen oikean pituisina on myös 
tärkeää, jotta tassu mahtuu talvella tarvittaes-
sa pakkaselta suojaavan tossun sisään. 

Tassujen siistiminen  

Anturoiden välit on hyvä pitää siistittyinä 
pitkistä karvoista, jottei niihin kertyisi li-
kaa, kosteutta tai takkuja, jotka hautovat 
ja hiertävät ihoa. Tassukarvat keräävät tal-
vella hiekoitushiekkaa ja suolaa, mikä är-
syttää koiran ihoa ja saattaa aiheuttaa haa-
vautumia. Nuoskalumi myös paakkuuntuu 
helposti vähänkin pidempiin karvoihin. 
Trimmatut tassut kuivuvat nopeammin ul-
koilun jälkeen. 

Tassujen siistiminen on helppoa siihen 
tarkoitetuilla saksilla, jotka ovat tylppäkär-
kiset eivätkä voi oikein käytettyinä aiheuttaa 
vahinkoa koiralle. 

Tassuista 
asiaa

Teksti: Krista Ylänkö, koirakasvattaja, Vantaa
Kuvat: Nina Saksman

Tassut ovat koiran tärkein työkalu. 
Ne joutuvat kannattelemaan 
koiran painon sekä kestämään 
liikkumisesta aiheutuvan 
rasituksen koko koiran eliniän ajan.
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CODETABS®-imeskelytabletti. Eri syistä johtuvan yskän lyhytaikaiseen, oireenmukaiseen hoitoon aikuisille ja 
yli 4-vuotiaille. Vaikuttava aine kokillaanankuoriuute. Ei raskaana oleville tai imettäville naisille.  
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Kosteuta ja ravitse tassuja

Koiran anturat joutuvat koville lenkkimaas-
tojen erilaisilla alustoilla. Talvisin ongelmak-
si muodostuvat hiekoitussepeli, jää, pakka-
nen sekä teiden suola. Kuivat ja halkeilevat 
anturat on hyvä palauttaa kosteiksi ja kim-
moisiksi esimerkiksi tassuvahalla. 

Anturoiden, ihon ja turkin hyvinvoin-
tia edesauttavat välttämättömät rasvahapot. 
Rasvahappojen puutteesta iho kuivuu, mikä 
ilmenee kutinana. Rasvahappoja on useim-
miten koiran ravinnossa vain niukasti, mut-
ta ruokavalion täydentäminen esimerkik-
si omalle koiralle sopivalla Nutrolin®-sarjan 
rasvahappovalmisteella saattaa helpottaa 
kuivan ihon ja anturoiden ongelmia. 

Myös sinkin puute voi näkyä iho-ongel-
mina, rosoisina anturoina ja halkeilevina 
kynsinä. Useimmat koirien ruokavalmisteet 
sisältävät sinkkiä vain vähän. Varsinkin raa-
karuokaa syövien koirien sinkin saanti oli-
si hyvä varmistaa. Sinkkiä voi lisätä ruokaan 
erikseen.

Tossut suojaavat myös 
kurakeleillä
Herkät tai huonossa kunnossa olevat tassut 
kannattaa suojata kurakeleillä kumipohjaisil-
la tossuilla, ja kovien pakkasten, jään sekä lu-
men aikaan esimerkiksi fleecetossuilla. Näin 
kosteus tai pakkanen ei pääse rasittamaan 
herkkiä tassunpohjien ihoalueita. Talvisin 
paljaat tassut kannattaa pyyhkiä pyyhkeellä 
tai huuhdella kävelyn jälkeen, jotta tassuihin 
ei jää suolaa ja hiekkaa.



Ikä ei
 tule yksin
– miestenkin tulisi 
käydä säännöllisissä 
terveystarkastuksissa
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Iän myötä kehossa 
tapahtuu useita muutoksia. 
Omilla elintavoilla ja 
tottumuksilla on suuri 
vaikutus ikääntyvän  
miehen terveyteen. 
Kirurgian ylilääkäri, 
urologi ja lääketieteen 
tohtori Tapani 
Liukkonen rohkaisee 
miehiä puhumaan 
terveyshuolistaan. 

• Eturauhassyöpä on miesten  
 yleisin syöpä.
• Virtsan tulon häiriöt ja  
 virtsaamistarpeen lisääntyminen  
 tai virtsateiden tulehtuminen ovat  
 eturauhassyövän ensioireita.
• Runsas rasvan käyttö ja lihavuus  
 kasvattavat syöpäriskiä. 
• Lääkärin tutkimuksiin on syytä  
 hakeutua, jos esiintyy virtsan 
 keräytymiseen tai rakon  
 tyhjentämiseen liittyviä oireita  
 tai verta virtsassa.

Ikääntyessä rasvan määrä suhteessa 
lihaksiin kasvaa ja lihasvoima alkaa 
heikentyä. Lihaskuntoa voi harjoittaa, 
mutta pelkästä voimasta ei ole kuitenkaan 
kyse. Rasvakudoksen lisääntyminen 
miehellä johtaa testosteronitason laskuun. 
Heikentynyt testosteronitaso voi aiheuttaa 
impotenssia, lihaskudoksen  heikentymistä 
sekä osteoporoosia. 

Liukkonen esittää huolensa yleisen 
kuntotason laskulle. Ylipaino, alkoholin 
kulutus ja tupakointi ovat suurimmat 
riskitekijät, kun puhutaan ikääntyvän 
miehen terveydestä.

Säännöllisyys kannattaa

Liukkonen ei näe, että miehet kokisivat ylei-
sesti huolta tai pelkoa ikääntymisestä. Hän 
toteaa, että miehet hakeutuvat naisia huo-
nommin hoitoon ja saattavat helpommin 

laiminlyödä terveyttään. Tarkastuksissa olisi 
kuitenkin syytä käydä säännöllisesti. 

Eturauhassyöpäseulonta on kiistanalai-
nen aihe, sillä kolikolla on kääntöpuolen-
sa. Osa eturauhassyövistä on varsin hyvälaa-
tuisia eivätkä ne tule koskaan vaikuttamaan 
miehen eliniän odotteeseen. Hyvälaatuisen-
kin syövän löytäminen puolestaan aiheuttaa 
henkistä kuormaa.

- On kuitenkin syytä muistaa, että etu-
rauhassyövän seulonta on yhtä tehokasta 
kuin rintasyövän seulonta, Liukkonen huo-
mauttaa. 

Yksi tärkeä miehelle tehtävä testi on 
PSA-testi. PSA eli prostataspesifinen anti-
geeni on eturauhassolujen tuottama pro-
teiini, jonka pitoisuus nousee iän myötä. 
Eturauhassyövän todennäköisyys on sitä 
suurempi, mitä suurempi PSA-arvo on. PSA 
voi nousta myös muiden eturauhassairauk-
sien yhteydessä. Testi tehdään verikokeel-
la, mutta sen yhteydessä olisi syytä suorittaa 
myös fyysinen tutkimus. 

Asioissa ei tarvitse mennä  
ääripäihin
Elämäntaparemontissa ei ole ikärajoituk-
sia. Jos vanhemmalla iällä on halukas teke-
mään perustavanlaatuisia muutoksia omiin 
elintottumuksiinsa, on syytä lähteä hitaas-
ti liikkeelle. Muutoksen olisi hyvä olla koko-
naisvaltainen eli silloin kiinnitetään huomio 
ruokailu- sekä liikuntatottumuksiin. 

Liukkosen mukaan kannattaa aloittaa 
pienistä asioista, esimerkiksi hyötyliikunnas-
ta. Arkisin kannattaa miettiä, käykö asioilla 
kävellen ja työmatka-autoilun voi korvata 
pyöräilyllä. Liikuntaa voi lisätä asteittain. 
Myös punaisen lihan vähentäminen tekee 
ruokailusta helposti terveellisemmän. 

- Asioissa ei tarvitse mennä ääripäihin. 
Liikunnalla on useita terveysvaikutuksia ja 
hyötyliikunta on yksi askel aktiivisempaan 
elämään, Liukkonen kannustaa. 

Mielen ja kehon hyvinvointi 
kulkee käsi kädessä
Mieltä ja muistia tulisi myös ylläpitää. Liuk-
kosen mukaan terveillä elintavoilla ja kehon 
hyvinvoinnilla on selvä vaikutus mielenter-
veyteen. Suurena tekijänä hän kuitenkin nä-
kee yhteisöllisyyden ja sen puutteen.

- Ihmiset jäävät entistä enemmän yksin. 
Jo toisen ihmisen läsnäololla on suuri vai-
kutus hyvinvointiin. Sosiaaliset suhteet yllä-
pitävät mielenterveyttä ja vaikuttavat myös 
muistiin positiivisella tavalla, Liukkonen 
kertoo.

Liikunta ehkäisee muistisairauksia ja lu-
kemisella on tiettävästi yhteys muistin hyvin-
vointiin. Pienet ärsykkeet mielelle pitävät sen 
virkeänä. 

Avoimempaa keskustelua
Liukkonen toivoo, että miesten eturauha-
seen liittyvistä ongelmista käytäisiin avoi-
mempaa keskustelua. Miesten olisi syytä 
käydä määräaikaistarkastuksissa, sillä oireet-
tomiltakin voi löytyä jotain sellaista, mikä 
olisi syytä hoitaa. 

Tosiasia on se, että vaivat lisääntyvät iän 
myötä. Ikääntyvillä miehillä saattaa olla 
enemmän yliaktiivisen rakon oireita kuin 
naisilla, mutta asiasta ollaan hiljaa. Liukko-
nen rohkaisee miehiä käymään tarkastuk-
sessa ja toivoo, että ongelmista ei vaieta.

Liian moni häpeää vaivojaan eikä välttä-
mättä uskalla senkään vuoksi hakeutua hoi-
toon. Urologian erikoislääkäri Liukkonen 
kertoo, että miehet saapuvat hoitoon usein 
vasta pakon edessä. Virtsa- ja potenssiongel-
mat ovat suurimpia syitä. 

- Vastaanotolla kaikista tärkeintä on 
kuunnella, mitä toisella on sanottavanaan, 
Liukkonen toteaa.

Faktaa

Juttuun haastateltiin kirurgian ylilääkäri, 
urologi ja lääketieteen tohtori Tapani Liukkosta.
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Pysähdy, hengitä

AVAAVA 
NASOLIN  
NENÄSUMUTE
• Avaa tukkoisen  

nenän tehokkaasti 

• Vaikutus alkaa  
nopeasti ja kestää  
6–8 tuntia

• Tilapäiseen  
käyttöön

• 2–10-vuotiaille  
miedompi vahvuus

APTEEKISTA.

8/
20

21

NASOLIN ON 
KUOPIOSSA 

TEHTY

Nasolin 0,5 mg/ml ja 1 mg/ml nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. 2−10–vuotiaille lapsille 0,5 mg/ml  
valmistetta saa käyttää enintään kolme kertaa vuorokaudessa enintään 5 vrk ajan, ja aikuisille ja yli 10-vuotiaille 1 mg/ml enintään kolme kertaa vuorokaudessa enintään 7 vrk ajan. Älä käytä valmistetta, mikäli 
olet allerginen ksylometatsoliinille tai valmisteen apuaineille, jos sinulla on silmänpainetauti, krooninen nuha tai olet ollut hiljattain nenän tai suun kautta suoritetussa leikkauksessa. Ei raskaana oleville. Imetyksen 
aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.

SOPII YLI
2-VUOTIAILLE

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



    Turvaa
lapsen

         digiarki
Lapset viettävät yhä enemmän aikaa 
erilaisten digilaitteiden parissa. Mistä 

tunnistaa, jos lapsi viettää liikaa aikaa ruudun 
ääressä? Entä miten toimia, jos netissä 

tapahtuukin jotain pelottavaa?
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Ole
taas
SINÄ
Ferrion

Vahva & pitkävaikutteinen

Vatsaystävällinen

Sisältää rautabisglysinaattia    
sekä raudan imeytymistä    
tehostavaa C-vitamiinia

Sopii otettavaksi yhdessä ruoan   
kanssa tai ilman

Tarjous on voimassa loka-marraskuu 2021 ajan.

UUTUUS

8/
20

21
  

Rautavalmiste 
sinun näköiseesi 
elämään

APTEEKISTA.

-15%

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

• Pysy rauhallisena ja selvitä, 
 mitä on tapahtunut.
• Älä tuomitse tai syyllistä lasta 
 tilanteesta.
• Kiitä lasta siitä, että hän on 
 kertonut asiasta aikuiselle.
• Jos viestit ovat vielä tallella, 
 ota niistä kuvakaappaukset.
• Tee ilmoitus viranomaisille. 
 Voit myös tehdä anonyymin 
 ilmoituksen Nettivihje-palveluun.
• Käsittele lapsen kanssa tilanteen 
 herättämiä tunteita ja korosta, 
 että vaikeatkin tunteet ovat 
 normaaleja ja sallittuja.
• Apua voi tarvittaessa pyytää 
 koulun ammattilaisilta tai 
 omalta lääkäriltä.
• Jos vanhempana kaipaat itse 
 keskusteluapua, voit ottaa 
 yhteyttä esimerkiksi MLL:n 
 Vanhempainpuhelimeen 
 numerossa 080 092 277.

Jos lapsi kertoo 
grooming-
kokemuksestaan:

Lapsen tasapainoinen digiarki alkaa perus-
asioista, kuten vanhemman asettamista ra-
joista. Arjen hyvinvointi koostuu riittävästä 
liikunnasta ja unesta, terveellisestä ruokava-
liosta, sosiaalisista suhteista sekä rutiineista. 
Jos lapsen netissä viettämä aika mietityttää, 
asiaa voi lähteä purkamaan näiden näkökul-
mien kautta.

– Esimerkiksi pelaamisen suhteen voi 
kiinnittää huomiota siihen, kuinka paljon se 
täyttää lapsen arkea ja hänen mieltään, neu-
vovat Pelastakaa Lapset ry:n asiantuntijat 
Tanja Simola ja Antti Järventaus.

Toisaalta pelit ja sosiaalisen median alus-
tat saattavat olla lapselle tärkeä tapa viettää 
aikaa ystävien kanssa ja löytää samanhen-
kisiä ihmisiä. Avainasemassa onkin tasapai-
non löytäminen.

Vanhemman esimerkki 
ratkaisee
Fiksua verkon käyttöä voi opettaa lapselle 
samoin kuin muissakin ympäristöissä toi-
mimista. Lisäksi arjessa on hyvä huomioida, 
missä laitteet kulkevat mukana. Ruokapöy-
dässä tai nukkumaan mennessä ei ole hyvä 
tuijotella ruutua. Jos aikuinen ei itse näytä 
esimerkkiä rajojen suhteen, on turha odot-
taa, että lapsikaan noudattaisi niitä.

Vakavampiin huolenaiheisiin liittyen on 
tärkeä ohjata lasta toimimaan turvallises-
ti. Aihetta voi lähestyä luomalla turvasuun-
nitelmaa ikävän tilanteen varalta. Aikuisen 
kannattaa myös tutkia omia tapojaan: mil-
laisia kuvia jaat ja minne ne voivat päätyä? 
Jos olisit itse tässä kuvassa, jakaisitko sen 
nettiin kaikkien nähtäväksi?

Grooming on yleinen ilmiö
Grooming eli verkossa tapahtuva lapsen sek-
suaalinen hyväksikäyttö tai siihen valmiste-
lu on valitettavan yleinen ilmiö. Pelastakaa 
Lapset ry:n Grooming lasten silmin -tutki-
muksessa 62 prosenttia vastaajista kertoi, 
että heihin on ollut yhteydessä henkilö, jon-
ka he tietävät tai epäilevät olevan aikuinen 
tai lasta vähintään viisi vuotta vanhempi.

– Kyselyssä lapset kuvasivat groomingia 
niin, että kaikillehan sitä käy, me vain naure-
taan kavereiden kanssa sille yhdessä, Simo-
la kertoo.

Grooming voi vaikuttaa lapseen monel-
la tavalla. Lapsuuden haitalliset kokemukset 
muun muassa kasvattavat riskiä päihdeon-
gelmille aikuisena sekä uudelleen seksuaali-
sen hyväksikäytön uhriksi joutumiselle. Ly-
hyen aikavälin seurauksia taas voivat olla 
psyykkiset haasteet ja koulunkäyntiin liitty-
vät ongelmat. Äärimmillään esimerkiksi ki-
ristyksen kohteeksi joutuminen voi johtaa 
jopa itsetuhoisuuteen.

Puhu lapselle suoraan

Verkon mahdollisista vaaroista kannattaa 
lapsen kanssa puhua suoraan ja voimavaro-
jen näkökulmasta: miten hän voi suojata it-
seään ja mitä ikävissä tilanteissa voidaan yh-
dessä tehdä. Paras tapa ottaa aihe puheeksi 
on jutella asiasta rutiininomaisesti, kuten 
muista arjen kuulumisista.

– Verkkoon liittyvät juttuhetket eivät sai-
si olla vain pelottelua, mutta toki lasta pitää 
muistuttaa siitä, että kaikki netissä eivät vält-
tämättä ole, mitä he sanovat olevansa, sanoo 
Simola.

Vanhemman on hyvä olla tietoinen sii-
tä, mitä lapsi netissä tekee. Tärkeintä on 
olla kiinnostunut lapsen maailmasta. Lopul-
ta vastuu vaikeiden asioiden puheeksi otta-
misesta on aikuisella. Vanhempi kyllä tuntee 
lapsensa ja tietää, mikä on paras tapa puhua 
hänelle asiasta.

Juttua varten haastateltiin Pelastakaa 
Lapset ry:n erityisasiantuntija Tanja Simolaa ja 

kehittämispäällikkö Antti Järventausta.

Fiksua verkon
käyttöä voi

opettaa lapselle
samoin kuin
muissakin 

ympäristöissä 
toimimista.
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Teksti: Sari Eerikäinen, apteekkari, farmasian tohtori, Tainionkosken apteekki

Tabletti suuhun
  ja vettä perään
– riittääkö se?

Tabletti on ylivoimaisesti käytetyin lääke-
muoto edullisuutensa, valmistuksen help-
pouden ja helppokäyttöisyyden takia. Valta-
osa lääkeaineista soveltuu tabletoitavaksi ja 
valmistusteknisin keinoin voidaan säädellä 
esimerkiksi lääkeaineen vapautumisnopeut-
ta sekä imeytymispaikkaa. Lääkkeen käyttä-
jä voi kuitenkin vaikuttaa siihen, saadaanko 
lääkityksestä kaikki hyöty.

Tabletit ja kapselit kehotetaan ottamaan 
istuvassa asennossa veden kera. Istuessa on 
helppo nielaista eikä lääkeannos jää ruo-
katorveen. Annos suositellaan otettavaksi 
riittävän nesteen kera, mikä tarkoittaa ve-
silasillista. Riittävä nestemäärä nopeuttaa 
valmisteen hajoamista, jolloin lääkeaine al-
kaa vaikuttaa optimaalisesti. 

Tablettia ei voi aina puolittaa
Tabletti saattaa olla päällystetty kalvolla, 

joka helpottaa nielemistä tai peittää lääkeai-
neen pahaa makua. Jos tabletti kehotetaan 
nielemään kokonaisena, sitä ei tule pilkkoa 
pienempiin osiin tai murskata, koska kalvo 
hajoaa ja nieleminen voi vaikeutua. 

Jos tabletissa on jakoura, annoksen voi 
puolittaa nielemisen helpottamiseksi. Jaka-
misessa voi käyttää apuna tabletin puolitta-
jaa. Joskus markkinoilta saattaa löytyä myös 
miedompi tablettivahvuus, jonka voi ottaa 
kokonaisena. Kysy vaihtoehdoista apteekissa.

Tablettimuodolla on väliä

Suuri osa lääkeaineista liukenee ja imeytyy 
elimistöön ohutsuolessa, jonka takia valmis-
teen tulisi kulkeutua muuttumattomana ma-
han läpi. Tätä voidaan säädellä valmistustek-
nisin keinoin. Niin sanottu tavallinen tabletti 
hajoaa mahassa nopeasti, ja on hyvä ratkai-
su haluttaessa nopeaa vaikutusta, esimerkiksi 
kivun hoidossa. Tavallisten tablettien lisäksi 
yleisiä tablettimuotoja ovat hallitusti lääkeai-
netta vapauttavat entero- ja depottabletit. 

Enterotabletit on usein päällystetty kal-
volla, mikä suojaa tabletin sisältöä mahan 
happamalta ympäristöltä. Kalvo liukenee 
vasta ohutsuolessa. Enterotabletit pitää ottaa 
kokonaisina, sillä vapautuessaan jo mahassa 
lääkeaine saattaa tuhoutua happamassa ym-

päristössä ja vaikutusta ei saada lainkaan. 
Joskus kapseleihin voidaan puristaa entero-
rakeita, jotka nautitaan sellaisenaan. Tällai-
nen vaihtoehto on sopiva henkilölle, jolle 
tablettien nieleminen on hankalaa. 

Depottabletit vapauttavat lääkeainetta 
hitaasti. Näistäkin valmisteista lääkeaine va-
pautuu ja imeytyy useimmiten ohutsuolessa. 
Lääkeaineen vapautumisnopeutta voidaan 
säädellä päällystyskalvon avulla. Depot-val-
misteita ei yleensä voida puolittaa, sillä se 
johtaa äkilliseen liian suureen lääkevastee-
seen ja lyhentää lääkkeen vaikutusaikaa. 
Kun lääkeaine vapautuu tabletista kont-
rolloidusti, voidaan lääkeaine annostel-
la esimerkiksi kerran päivässä. Elimistöön 
saadaan tasaisempi lääkeainepitoisuus ja 
lääkkeen käyttö on helpompaa.  

Ruokailulla 
ja lääkkeen 
nauttimisen 

ajankohdalla on 
merkitystä. 
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Pegulos
itsehoitolääke ummetuksen hoitoon

*Käypähoitosuositus

Kätevät annospussit 

Makrogoli ensisijainen hoitosuositus ummetukseen*

 Neutraalinmakuinen

Laatu Hinta
Kaksi hyvää syytä valita ratiopharm
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fi 
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Pegulos 6 g ja 12 g jauheet annospusseissa oraaliliuosta varten on tarkoitettu umme-
tuksen hoitoon aikuisille ja yli 2-vuotiaille sekä kuivuneen, suolessa pitkään olleen 
ulostekovettuman pehmentämiseen yli 12-vuotiaille. Alle 8-vuotiaille lapsille 
6 g annospussit. Ei alle 2-vuotiaille. Vaikuttavana aineena on makrogoli 4000. 
Valmisteen voi sekoittaa haluamaansa kylmään tai kuumaan juomaan. Erikseen 
pakatut jauhepussit ovat kätevät käyttää. Älä käytä Pegulosta, jos olet allerginen 
makrogolille, sinulla on suolenseinämän rakenteellisesta tai toiminnallisesta viasta 
johtuva tukkeuma, puhkeama suolen seinämässä, vakava tulehduksellinen suo-
listosairaus tai vatsakipuja, joiden syytä ei tiedetä. Tutustu pakkausselosteeseen 
ennen valmisteen käyttöä. Itsehoitolääke. Markkinoija: Teva Finland Oy. 
Lisätietoja: www.terveysportti.� , info� nland@tevapharm.com. MULTI-FI-00244-2-21

Ruoka voi haitata vaikutusta

Ruokailulla ja lääkkeen nauttimisen ajankohdalla on 
merkitystä. Tavalliset tabletit hajoavat yleensä ma-
hassa nopeasti eikä ruokailu vaikuta merkittävästi. 
Lääkevalmisteen nauttiminen tyhjään vatsaan saat-
taa kuitenkin nopeuttaa vaikutuksen alkamista. 

Entero- ja depotvalmisteet otetaan yleensä ennen 
ateriaa tai tyhjään mahaan (n. 0,5–1 tuntia ennen 
tai 2–3 tuntia ruokailun jälkeen). Ruoka voi haitata 
lääkkeen kulkua mahasta ohutsuoleen, jolloin vai-
kutus viivästyy. Enterotablettien lääkeaine on tarkoi-
tettu vapautumaan ohutsuolessa. Lääkkeen vaikutus 
ei ala toivotusti, jos se jää mahaan pitkäksi aikaa.

Tabletti suuhun ja vettä perään on siis hyvä 
alku, mutta annostelun hienosäädöllä voidaan lisä-
tä tableteista saatavaa hyötyä. Kysy apteekista lisää!



Nestemäinen, miedosti mansikanmakuinen 
rautavalmiste. Valmisteen rauta on mikro-
kapseloitu, mikä vähentää vatsaärsytyksen 
riskiä.
 
Rauta edistää normaalia punaisten verisolu-
jen ja hemoglobiinin muodostumista sekä 
hapen kuljetusta kehossa. Rauta auttaa 
vähentämään väsymystä ja uupumusta.
 
Ravintolisä.

Markkinoija: Oy Medifon Ab, Espoo

VATSA-
YSTÄVÄLLINEN
RAUTASUIHKE

[AJANKOHTAISTA] 

Säännöllisesti pyöräilevät diabeetikot näyttäisivät elävän muita 
pitempään, tuore tutkimus osoittaa. Tutkimus vahvistaa näyttöä 
pyöräilyn ja liikunnan terveyshyödyistä.

Tulokset julkaistiin JAMA Internal Medicine -lehdessä, ja 
niiden perusteella säännöllisesti pyöräilevien tyypin 2 diabetes-
ta sairastavien riski menehtyä keskimäärin 15-vuotisen seuran-
nan aikana oli neljänneksen pienempi kuin potilaiden, jotka ei-
vät pyöräilleet.

Suotuisa yhteys näkyi jo alle tunnin viikoittain pyöräile-
villä, mutta voimistui mitä enemmän pyörän satulassa viih-
tyi. Myös pyöräilyn aloittaminen näkyi vähäisempänä kuol-
leisuutena seurannan aikana. Verrattuna muihin potilaisiin 
pyöräilyn aloittaneiden riski menehtyä oli 35 prosenttia pie-
nempi seurannan aikana.

Pyöräileminen liittyi pienempään sydän- ja verisuonitau-
deista johtuvaan kuolleisuuteen, mutta myös kokonaiskuol-
leisuus eli mistä tahansa syystä aiheutuvat kuolemat olivat 
vähäisempiä. Yhteydet näkyivät riippumatta mahdollisista 
muista liikuntaharrastuksista.

Suomalaisista noin 500 000 sairastaa tyypin 2 diabetesta, 
mutta merkittävä osa heistä ei ole tietoisia taudistaan. Diabe-
testa ehkäisevät terveelliset elämäntavat, kuten laihduttami-
nen, liikunnan lisääminen sekä monipuolinen ja runsaasti 
kuitua sisältävä ruokavalio.

Pyöräily voi pidentää 
diabeetikon elämää

Koonnut: Janne Mikkola, apteekkari, farmasian tohtori, Pähkinärinteen apteekki
Lähteet: Uutispalvelu Duodecim (JAMA Network Open 2021; 4:e2113186)
Uutispalvelu Duodecim (JAMA Internal Medicine 2021; DOI:10.1001/ 
jamainternmed.2021.3836)
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kapseloitu, mikä vähentää vatsaärsytyksen 
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VATSA-
YSTÄVÄLLINEN
RAUTASUIHKE Niskan ja hartian seudun vaivat ovat ylei-

siä. Tavallisimmin ne ovat lihasperäisiä. 
Niskavaivoja voi ehkäistä ja hoitaa paran-
tamalla niskan ja yläselän liikkuvuutta ja 
lihasvoimaa. 

Koko kehon hyvä ryhti on niska- ja har-
tiaseudun hyvinvoinnin kannalta tärkeää. Se 
auttaa vähentämään nivelten ja lihasten hai-
tallista kuormitusta. Kaulan etuosan, niskan 
ja hartiaseudun lihaksilta edellytetään ajoit-
tain suurtakin voimantuottoa. 

Rankamme ja sitä ympäröivät kudok-
set kestävät kovaakin kuormitusta, kun ran-
ka on hyvässä asennossa ja lihakset tukevat 

sitä joka suunnasta. Pitkään paikalla istuessa 
hyvän ryhdin ylläpitäminen voi tuntua ras-
kaalta. Siksi asennon vaihtaminen ja lyhytai-
kainenkin tauottaminen nousemalla välillä 
seisomaan tai liikkumaan on hyväksi.

Koska niskavaivoista suuri osa liittyy työ-
hön ja useimmiten tietokoneella työskente-
lyyn, kannattaa osa harjoitusliikkeistä teh-
dä myös taukoliikuntana työpäivän aikana. 
Monipuolinen säännöllinen arkiaktiivisuus 
ja liikunta suojaa niska- ja hartiaseudun vai-
voilta, varsinkin istumatyötä tekeviä. Nis-
kavaivojen pitkittyessä fyysisen harjoittelun 
merkitys korostuu.

Punttijumppa parantaa lihaskestävyyttä

Niska- ja hartia- 
seudun jumppa

Teksti: Anne Elo-Kinnunen, apteekkari, 
personal trainer, Myllyn Apteekki

1. Käsivarren 
ojennus ylös 
(tasapainosi mukaan 
seisten tai istuen) 
Ojenna käsivarret 
vuorotellen suoriksi.

2. Hartioiden 
kohotusliike
Nosta ja laske 
hartioita yhtä 
aikaa reippaasti. 

3. Sahausliike
Ota toisella jalalla pitkä askel eteenpäin 

ja nojaa kädellä reiteen. Ota paino 
vastakkaiseen käteen. Kierrä hartiaa 

taakse, koukista samalla kyynärpäätä. 
Vedä paino kyljen tasolle ja palaa takaisin 
lähtöasentoon. Tee liike molemmin puolin.

5. Venytys 
Asetu selinmakuulle 
polvet koukussa. 
Liu’uta kädet lattialla 
Y-asentoon. Tee venytys 
joko yhdellä tai 
molemmilla käsillä, 
tuntemustesi mukaan.

4. Hartialihasten venytys
Koukista käsivarsi, laita kämmen  

niskan taakse, kyynärpää kohti kattoa. 
Kierrä pää kohti vastakkaista kainaloa 
ja anna pään painon venyttää hartiaa. 

Venytä kummallekin puolelle 
30 sekuntia. Toista 3 kertaa. 

Harjoittelua kevyillä käsipainoilla 1–2 kg. Kutakin liikettä toistetaan
15–20 kertaa, näitä sarjoja tehdään kolme peräkkäin.

1  2
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[UUTUUKSIA APTEEKIN HYLLYLLÄ] Tuotehinnat sivulla 35.

D-vitamiinia luuston 
kasvuun ja kehitykseen
Devisol Dino sisältää 15 mikrogrammaa 
D3-vitamiinia pehmeissä, dinosauruksen 
muotoisissa purutableteissa. Pakkauksessa on 
appelsiinin ja mustikan makuisia purutabletteja.

Devisol Dino D3 60 ja 120 purutablettia 

Vatsaystävällinen 
rautavalmiste
Ferrion on vahva rauta- ja C-vitamiinival-
miste, jossa rauta on vatsaystävällisessä 
bisglysinaattimuodossa. C-vitamiini te-
hostaa raudan imeytymistä. Rauta vapau-
tuu tästä pitkävaikutteisesta tabletista 
vasta ohutsuolessa, mikä vähentää vatsa-
ärsytystä. Tabletin voi nauttia myös ruo-
kailun yhteydessä. Maitotuotteet, kahvi ja 
tee voivat heikentää raudan imeytymistä.

Ferrion Fe2+ 100 mg 50 ja 100 tablettia

Virkistävä vitamiinijuoma
Berocca Energy sisältää kahdeksaa  
B-vitamiinia, C-vitamiinia, magnesiumia 
ja sinkkiä, jotka auttavat pysymään vi-
reessä koko päivän. Vaihtoehtoina ovat 
appelsiinin tai marjanmakuinen veteen 
liuotettava poretabletti tai nieltävä  
kalvopäällystetty tabletti. Valmiste sopii  
aikuisille ja yli 12-vuotiaille. Poretabletit 
sopivat myös vegaaneille.

Berocca Energy Orange  
15, 30, 45 ja 60 poretablettia
Berocca Energy Cassis & Berries 
15 ja 45 poretablettia
Berocca Energy 30 ja 100 tablettia

Pehmonallesta sitrusmaku
Minisun Monivitamiini Pehmonalle on saanut 
metsämarjan makuisen pehmeän pureskeltavan 
tabletin rinnalle uuden maun – sitruksen. Tuttu 
valmiste sisältää 13 eri vitamiinia ja kivennäis- 
ainetta. Annostus 3–10-vuotiaille 1 purutabletti 
ja yli 10-vuotiaille 2 purutablettia päivässä.

Minisun Pehmonalle Monivitamiini Junior 
Sitrus 60 ja 120 purutablettia

Uusi vahvuus Minisunin 
D-vitamiinisarjaan
Minisunin uusi 75 mikrogramman 
vahvuinen D3-vitamiinitabletti on 
hyvänmakuinen ja pieni tabletti, 
jonka voi imeskellä, pureskella tai 
niellä. Tabletti on laktoositon eikä 
sisällä liivatetta.

Minisun D3-vitamiini 75 mikro-
grammaa 100 ja 200 tablettia

Pesun kuivattamille käsille tehokosteutta
Ceridal-sarjan käsivoide kosteuttaa, suojaa ja hoitaa 
käsien ihoa. Voide ehkäisee ja vähentää ihon kuivumista 
ja ärsyyntymistä toistuvan käsienpesun yhteydessä. 
Se levittyy hyvin ja imeytyy nopeasti, jättäen ihon 
pehmeäksi ja sileäksi. Ceridal Käsivoide on hajusteeton.

Ceridal Käsivoide 50 ml
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[UUTUUKSIA APTEEKIN HYLLYLLÄ] 

Hyvän ravitsemuksen tueksi
Multivita NamiNalle -tuotteet ovat hedelmän ja marjojen makuisia peh-
meitä nallenmuotoisia purutabletteja. Monivitamiinivalmiste sisältää 13 
eri vitamiinia ja kivennäisainetta (ei kalsiumia), joiden pitoisuudet perus-
tuvat suomalaisiin ravitsemussuosituksiin. Kalsium+D3 -valmiste sisältää 
kalsiumin lisäksi sen imeytymistä  edistävää D3-vitamiinia.

Multivita NamiNalle monivitamiini  
60 ja 120 purutablettia
Multivita NamiNalle kalsium+D3  
50 ja 90 purutablettia

Hyvänmakuinen rautasuihke
APTEEKKI Rautasuihke on miedosti mansikan 
makuinen suusuihke lisääntyneeseen raudan 
tarpeeseen. Valmisteen rauta on mikrokap-
seloitu, mikä vähentää vatsaärsytyksen riskiä. 
Suositeltu vuorokausiannos on 15 suihkausta 
(sisältää 20 milligrammaa rautaa) kerralla tai 
useaan ottokertaan jaettuna.

APTEEKKI Rautasuihke 50 ml

Kolmea rautayhdistettä 
samassa tabletissa
APTEEKKI 3-teho Rauta sisältää kolmea  
rautayhdistettä 3-kerrostabletissa. Rautaa 
vapautuu tabletista elimistön käyttöön  
vähitellen, mikä vähentää vatsaärsytyksen 
riskiä. Valmisteen sisältämä C-vitamiini lisää 
raudan imeytymistä. Yhden tabletin päivä-
annos sisältää 30 milligrammaa rautaa.

APTEEKKI 3-teho Rauta 30 tablettia

Lievän bakteerivaginoosin hoito 
itsehoitovalmisteella
Canesbalance emätinpuikot sisältävät maitohappoa, 
joka hoitaa tehokkaasti bakteerivaginoosin oireita.  
Valmiste vähentää pahaa hajua sekä epänormaalia 
valkovuotoa ja palauttaa emättimen bakteerikannan 
normaaliksi. Hoitoaika on 7 päivää ja tuotetta voi 
käyttää myös kuukautisten aikana.

Canesbalance emätinpuikot 7 kpl 

Rektaaligeeli peräpukamiin 
Rectovenal Acute -valmistetta käytetään perä- 
pukamiin liittyvien oireiden kuten ärsytyksen, 
kutinan, polttelun tai vuodon lievittämiseen 
peräaukon alueella. Samalla geeli vähentää 
tulehdusreaktion aiheuttamaa turvotusta ja 
edesauttaa haavojen paranemista. Pakkauksessa 
mukana käytännöllinen annoskärki. Tutustu 
pakkauksessa olevaan käyttöohjeeseen. 
Tuote on CE-merkitty terveydenhuollon laite.

Rectovenal Acute geeli 50 g
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Nimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Katuosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Osallistu arvontaan toimittamalla ristikko 30.11.2021 mennessä 
apteekkiimme. Muista täyttää omat yhteystietosi. Voittajille 
ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Palkintona arvomme kolme 
tuotepakettia (sis. Flexitol Heel Balm 112 g, Ceridal lipolotion 100 ml 
ja Ceridal käsivoide 50 ml, arvo noin 30 €).

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

Edellisen
ristikon
ratkaisu

Palauta apteekkiimme 
täytetty ristikko ja 
voita tuotepaketti!
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Normaalihinnat 10/2021

[UUTUUSTUOTTEIDEN HINNAT] 

[LEHDEN TUOTTEIDEN HINNAT] 

CE-merkitty lääkinnällinen laite. Lue käyttöohje. 
*)IQVIA Eye hydration MAT 04/2021. L.FI.MKT.10.2020.6485

Nopea ja pitkäkestoinen 
apu kuiville silmille

Tarjous voimassa 30.11.2021 asti.

31714998 Bepanthen Eye Terveyslehtiapteekki 105 x 280 mm.indd   131714998 Bepanthen Eye Terveyslehtiapteekki 105 x 280 mm.indd   1 13.8.2021   11.1613.8.2021   11.16

Devisol Dino D3 60 purutabl. 10,05 €  120 purutabl. 18,15 €

Minisun Pehmonalle Monivitamiini Junior Sitrus  
60 purutabl. 11,05 €  120 purutabl. 20,35 €

Ceridal Käsivoide 50 ml 6,55 €

Ferrion Fe2+ 100 mg 50 tabl. 9,10 €  100 tabl. 16,55 €

Minisun D3-vitamiini 75 mikrogrammaa 
100 tabl. 16,55 €  200 tabl. 25,10 €

Berocca Energy Orange 15 poretabl. 7,95 €  30 poretabl. 15,10 €  
45 poretabl. 20,90 € Katso tarjous takasivulta!  60 poretabl. 25,75 €
Berocca Energy Cassis & Berries
15 poretabl. 7,95 €  45 poretabl. 20,90 € Katso tarjous takasivulta!
Berocca Energy 30 tabl. 11,70 €  100 tabl. 27,55 €

Multivita NamiNalle monivitamiini
60 purutabl. 10,80 €  120 purutabl. 18,60 €
Multivita NamiNalle kalsium+D3
50 purutabl. 9,30 €  90 purutabl. 15,05 €

Rectovenal Acute geeli 50 g 14,60 €

APTEEKKI Rautasuihke 50 ml 15,80 €

APTEEKKI 3-teho Rauta 30 tablettia 14,70 €

Canesbalance emätinpuikot 7 kpl 17,30 €

s. 8 TUOTTEET

Ducray Squanorm Oily Dandruff 
shampoo 200 ml  16,45 €
Katso tarjous takasivulta!

Ducray Squanorm Dry Dandruff 
shampoo 200 ml 16,45 € 
Katso tarjous takasivulta!

ACO Anti-Dandruff shampoo 
200 ml 10,65 €
ACO Dry Scalp Moisturising 
Shampoo 200 ml 10,65 €

Nizocare Scalp Tonic 100 ml 
10,15 €

s. 9 TUOTTEET

Posterisan Protect  
peräpuikot 10 kpl 11,75 €

Rectovenal Acute 50 g 
rektaaligeeli  14,60 €

Ac3 Comfort 30 g geeli 
10,95 €

20 x 0,5 ml

1180 €
(norm. 12,80 €)
Pipetti 0,5 ml 

0,59 € kpl

10 ml pullo

1450 €
(norm. 15,75 €)
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ACO AGE DELAY
-TUOTTEET

-15 %
Tarjous voimassa  
loka-marraskuun  

ajan.

ACO210811FI1

AGE DELAY
HIDASTAA IHON IKÄÄNTYMISTÄ

37183_Perrigo_ACO_Age_delay_-15_POS_Kuponki_66x74.indd   137183_Perrigo_ACO_Age_delay_-15_POS_Kuponki_66x74.indd   1 12.8.2021   10.5912.8.2021   10.59KAUPAN 
PÄÄLLE

Elution 
shampoo 

100 ml

Orionin
keräilytuote
– tuotelahja
6 leimalla

Orionin
keräilytuote
– tuotelahja
6 leimalla

Orionin
keräilytuote
– tuotelahja
6 leimalla

TarjouksetPMS 1795
CMYK 0/100/92/0

MUSTA

Tarjoukset voimassa 30.11.2021 asti tai niin kauan kuin tarjoustuotteita riittää.

23,50
0,16–0,20/kpl (norm. 27,80)

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

14,80
197,33/l (norm. 17,20)

Yotuel all-in-one valkaiseva 
hammastahna 75 ml
Hammaskiillettä vahvistava hammastahna, joka sopii 
myös aftaherkille. Makuina miedompi minttu wintergreen 
ja voimakkaampi snowmint.

14,00
0,07/kpl (norm. 16,85)

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

11,50
0,10/kpl (norm. 13,05)

Crampex 
120 tabl.
Vahva yhdistelmä hyvin imeytyvää 
magnesiumsitraattia ja B-vitamiineja.

14,50
72,50/l (norm. 16,45)

Ducray Squanorm 
shampoo 200 ml
Shampoo päänahan hilseilyn hoitoon. 
Vaihtoehtoina tuote kuivalle ja rasvaiselle päänahalle.

9,60
0,24/kpl (norm. 12,05)

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

18,00
0,40/kpl (norm. 20,90)

Berocca Energy  
45 poretablettia
B-vitamiineja, C-vitamiinia, magnesiumia ja sinkkiä sisältävä 
poretabletti. Vaihtoehtoina appelsiinin ja marjan maku.

7,60
(norm. 9,20)

Nasolin A-vitamin ja 
kosteuttava nenäsuihke 10 ml
Kosteuttavasta Nasolin nenäsuihkeesta saatavana 
useita vaihtoehtoja. Valitse itsellesi sopivin!


