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Avainapteekkien asiakaslehti

• HYVÄ ARKI

AUTTAA PAINON
PUDOTUKSESSA

• LUO KUMPPANIISI
PAREMPI YHTEYS

• TÄSMÄVITAMIINIT
VÄSYMYKSEN
TORJUNTAAN

Tutust
kuuka u
uden
tarjou
stu
ja kos otteisiin
metiik
ka
lahjai
deoihin 
!

• NÄIN HOIDAT

JÄNNETUPPI
TULEHDUSTA

Löydä
myönteisyyden
voima
• SISÄINEN PUHE • HYVÄT TEOT • AIVOJUMPPA
Positiivisuus lisää onnellisuutta ja elinvuosia

TERVETULOA

Elämänmittaista
huolenpitoa

Kysy rohkeasti!
S A A M M E A P T E E K I S S A päivittäin ratkaistavak
semme monenlaisia kysymyksiä. Kysymyksiin
vastaaminen ja auttaminen ovat meidän työs
sämme ehdottomasti niitä positiivisia puolia.
Meillä kaikilla on jokin syy apteekissa vierai
luun. Yksi hakee välttämättömät reseptilääk
keet, toinen apua iho-ongelmiin. Kolmas nappaa
vitamiinit itselleen tai koko perheelle. Tuotteen
valitsemisessa asiakkaat toimivat apteekissa eri
tavoilla. Jotkut haluavat katsella ja valita tuotteen
rauhassa itsekseen, toiset kaipaavat ammattilai
sen apua ja mielipidettä oikean tuotteen valintaan.
Monenlaiset keskustelut sairauksista ja
pikkuvaivoista kuuluvat oleellisesti työhömme.
Apteekkiin voi tulla rohkeasti ja luottavaisella
mielellä esittämään asian kuin asian. Myös ne
kaikkein intiimimmät ja arkaluontoisimmat
vaivat ovat meille ihan arkipäivää. Monet vaivat
hoituvatkin usein apteekin itsehoitotuotteella,
kun vain ensin kartoitetaan oireiden luonne.
Tervetuloa palveltavaksi!

Iiro Salonen
toimitusjohtaja

Ps.

Apteekeissa on kiinnitetty
huomiota asiakkaan intimiteetti
suojaan tilaratkaisuilla. Aina on
myös mahdollista vinkata farmaseutille, että
keskustelu omasta vaivasta käytäisiin hieman
syrjemmällä muista.

Tiesitkö?

Apteekkikosmetiikka
on mukava ja hyödyllinen
joululahja! Lahjavinkit
löydät sivulta 16.
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TÄ S S Ä N U M E RO S S A
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28

HYVINVOINTI
10 Positiivinen ajattelu
Myönteinen ajattelu on työkalu,
joka tuo positiivisia asioita
elämään. Sitä voi harjoitella.
20 Yksinäisyys parisuhteessa
Maaret Kallio laati pareille
tehtävän, jonka avulla yksinäinen
voi tulla kuulluksi suhteessa.
22 Ylipainosta eroon
Keventäjän kannattaa miettiä
muutakin kuin syömistä ja
liikkumista.
26 Väsyneen vitamiinit
C- ja B-vitamiini, rauta ja
ubikinoni – missä tilanteissa ne
auttavat väsynyttä?
57 Ristikko ja sudoku
Aivot hommiin ja ratkomaan!


20
APTEEKKI

TIETO

5 Vie vanhat lääkkeet apteekkiin
Proviisori neuvoo, mitä apteekin
lääkejätteeseen kuuluu tuoda.

28 Lääkkeen elinkaari, osa 1
Lääketehtaalla lääkkeet valmistuvat
tiukan valvonnan alla.

7 Uutta Avainapteekeissa
Tutustu kauden kiinnostavimpiin uutuuksiin.

35 Parantavatko kasvit
huoneilmaa?
Selvitimme, ovatko kasvien
terveysvaikutukset myytti.

16 Joululahjaideoita
Apteekkikosmetiikka on ihana lahja.

30 Avaintarjoukset

Marras- ja joulukuun huippuedut.
41 Juotavat ravintovalmisteet
Ravintoa muistisairauden, haavojen ja
vajaaravitsemuksen hoidon tueksi.
46 Farmaseutti valmistaa lääkkeitä
Ville Tuominen valmistaa voiteita
Kontulankaaren apteekissa.

36 Syömishäiriöstä voi toipua
Katin sairastamaa anoreksiaa ei
käynnistänyt laihuuden tavoittelu.
42 Jännetuppitulehdus
”Napsusormi”, kylmäpussi ja kaikki
muu vaivaan liittyvä.
51 Estrogeeni
Naishormonilla hoidetaan
vaihdevuosioireita ja osteoporoosia.

52 Apteekin hyllyltä
Kysy neuvoa, asiantuntijamme vastaavat.
55 Sormenpään haava
Apurit ärsyttävään vaivaan.
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Lehden paperi on peräisin kestävästi hoidettujen metsien puusta.
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Painotuotteet
Painotuotteet
1234 5678

4041-0619

59 Apteekkari esittäytyy
Nina Ronimus haastaa itsensä tatamilla.

AVAINAPTEEKKIEN KUUSI KERTAA VUODESSA ILMESTYVÄ ASIAKASLEHTI.
JULKAISIJA Avainapteekit Oy, Huopalahdentie 24 A, 00350 Helsinki TOIMITUS Sanoma Sisältömarkkinointi,
Sanoma Media Finland Oy, PL 100, 00040 Sanoma Media Finland PÄÄTOIMITTAJA Iiro Salonen
TUOTTAJA Outi Hamara ART DIRECTOR Laura Savioja TAITTO Aste Helsinki PAINO PunaMusta 2022

Lehdessä esiteltyjen tuotteiden hinnat ovat Avainapteekkien keskimääräisiä hintoja lehden
painoonmenopäivänä. Lehdessä ilmoitettujen tuotteiden saatavuus voi vaihdella apteekeittain.
Kannen kuva Anna Huovinen, kuvausjärjestelyt Nina Nuorivaara.
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APTEEKISTA.
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-15%
Tarjous voimassa marraskuun ajan
tai niin kauan kuin tarjoustuotteita riittää.

22

1.12.20

26.9.–3

ORIONINY
KERÄIL JA
N
A
KAMTEPEKEISSA
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AP

UUTUUS
UUTUUS
Mansikanmakuinen Monivitamiini-purutabletti:
monivitamiinimakuina mansikka,
purutabletti.
toffee, päärynä.

Kalsium-D3-vitamiinipehmotabletti:
makuina mustikka ja
mansikka.

Monivitamiinipehmotabletti:
makuina mustikka,
mansikka ja appelsiini.

UUTUUS
Mansikanmakuinen
D-vitamiini-purutabletti.

Pehmeä ja pureskeltava
D-vitamiinivalmiste:
makuina mustikka ja
appelsiini.

Tarjous koskee tuotteita: Multivita Juniori Dino Mansikka 100 ja 200 kpl, Multivita Juniori Dino MIX 100 ja 200 kpl, Multivita NamiNalle kalsium+D3 50 ja 90 kpl,
Multivita NamiNalle monivitamiini 60 ja 120 kpl, Devisol Dino Mansikka 100 ja 200 kpl sekä Devisol Dino 60 ja 120 kpl.

RAVINTOLISÄ

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

T E RV E I S I Ä A P T E E K I S TA

”Muista poistaa
pakkauksista
henkilötiedot.”

kuuluvat lääkejätteeseen. Mei l le koetetaan palauttaa digitaalisia kuumemittareita ja verenpainemittareita. Se on loogista, koska ne on ostettu
meiltä, mutta ne eivät ole lääkejätettä.
Myöskään ravintolisät eivät ole lääkkeitä, ja
ne voi laittaa sekajätteeseen. Meiltä apteekkilaisilta voi aina kysyä, jos on epävarma.
Lääkelaastarit sen sijaan kuuluvat lääkejätteeseen, vaikka ihmiset eivät tule sitä
useinkaan ajatelleeksi. Käytetyt laastarit
kannattaa palauttaa meille pussissa liimapinnat vastakkain taitettuna.
Lääketabletit ja -kapselit tulisi tuoda
apteekkiin ilman ulkopakkauksia läpinäkyvään muovipussiin pakattuna. Läpipainopakkaukset voit palauttaa täysinä. Muovipurkit ja pahvikotelot voi lajitella taloyhtiön
muovi- tai kartonkikeräykseen. Muista
poistaa pakkauksista henkilötiedot.
Jodia sisältävät lääkkeet, elohopea, solun
salpaajat ja neulat vaativat oman hävitysprosessinsa, joten ne olisi hyvä antaa henkilökunnalle muista lääkejätteistä erillään.
Jodia on esimerkiksi Jodix-tableteissa ja
Betadine-nimisissä puhdistusaineissa ja
voiteessa.”
“ VA I N L Ä Ä K K E E T

Lääke
laastarikin on
lääkejätettä
Häijään apteekin proviisori Eeva Lehtola on
huomannut, että aina asiakkaat eivät tiedä,
mikä kaikki on lääkejätettä.
Teksti LEENA LUKKARI Kuva RIINA PEUHU
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CANESBALANCE TUOTTEET
BAKTEERIVAGINOOSI –
MIKÄ SE ON?

Canesbalancetuotteet
Avainapteekeissa

Bakteerivaginoosi on yleinen emättimen
bakteeritasapainon häiriö. Se on hedelmällisessä iässä olevien naisten emätintulehdusten tavallinen syy ja yhtä yleinen
vaiva kuin emättimen hiivatulehdus. Jos saat
bakteerivaginoosin, muista, ettet ole ainoa.

-15%

Tarjousaika 1. – 30.11.2022

Emättimessä on normaalisti hapan ympäristö
(pH alle 4.5), mikä auttaa ehkäisemään
epäsuotuisien bakteerien kasvua ja pitämään
yllä suotuisien maitohappobakteerien määrää.
Kun maitohappobakteerien määrä vähenee ja
pH-arvo kohoaa, normaali tilanne muuttuu
ja epäsuotuisien bakteerien määrä lisääntyy.
Eri tekijät, kuten kuukautiset, antibioottikuuri,
liiallinen pesu, ehkäisyvalmisteet, yhdyntä
ja stressi voivat vaikuttaa emättimen
pH-tasapainoon.

YLEISIMMÄT OIREET
• Epämiellyttävä haju
• Epänormaali valkovuoto
• Ärsytysoireet

CANESBALANCEN TEHOKAS
KOLMITEHOINEN HOITO

CANESBALANCE-TUOTTEET
BAKTEERIVAGINOOSIN
OIREIDEN ITSEHOITOON
Kliinisesti testatut Canesbalance-tuotteet
sisältävät maitohappoa ja glykogeeniä,
jotka yhdessä hoitavat tehokkaasti
bakteerivaginoosin oireita. Saatavilla
emätinpuikkoina- ja geelinä.

MAINOS

LIEVITTÄÄ EPÄMIELLYTTÄVÄÄ
HAJUA JA POIKKEAVAA
VALKOVUOTOA
PALAUTTAA EMÄTTIMEN
NORMAALIN PH-TASAPAINON
VÄHENTÄÄ EPÄSUOTUISIEN
BAKTEERIEN KASVUA JA
AUTTAA PALAUTTAMAAN
BAKTEERIKANNAN
NORMAALIKSI

CE-merkitty lääkinnällinen laite. Lue käyttöohje.
CH-20220919-38

U U T T A AVA I N A P T E E K E I S T A

RAVINTOLISÄ

M A R J A I S A D - V I T A M I I N I

Pienessä ja hyvänmakuisessa
purutabletissa maistuvat vadelma ja
mustikka. Kaksi vahvuutta.
KIPUGEELI

RASITTUNEILLE LIHAKSILLE

Lääkkeetön geeli rasittuneille
lihaksille. Aloe vera -pohjainen 
geeli sisältää kasviuutetta,
eteeristä öljyä ja yrttejä.
Voltnatura Lääkkeetön Kipugeeli
50 ml, 13,90 € (278,00 €/l,) tai
100 ml, 20,30 € (203,00 €/l)

PESUAINE

Minisun D-vitamiini Kuningatar 20 mcg, 18,00 €
tai 50 mcg 200 tabl., 26,50 €

VA A H T O AVA K A S V O P E S U

Puhdistusgeeli puhdistaa huokoset
ja poistaa epäpuhtaudet ja ylimääräisen talin häiritsemättä ihon
suojakerrosta. Sopii sekä akneen
taipuvaiselle että herkälle iholle.
CeraVe Blemish Control Cleanser
236 ml, 10,50 € (44,49 €/l)

Hyvää oloa
uutuushyllyltä

RAVINTOLISÄ

OL I I V IÖL J Y JA
D 3 - V I TA M I I N I Y H D E S S Ä

Hyvin imeytyvää D3-vitamiinia ja
korkealaatuista ekstra-neitsytoliiviöljyä
helposti nieltävässä kapselissa.
Devisol Oliiviöljy 100 mcg 100 kps., 20,30 €

KOSMETIIKKA

H E L L ÄVA R A I S T A H I U S T E N H O I T O A

Acon uusi shampoo- ja hoitoaine
valikoima kosteuttaa, korjaa tai
tuuheuttaa hiusta.

ACO Moisturising Shampoo 250 ml, Repairing
Shampoo 250 ml, Moist & Repair Conditioner 200 ml,
Volumising Shampoo 250 ml, Volumising Conditioner
200 ml, 10 €/kpl (40–50 €/l)

RAVINTOLISÄ

VA T S AY S T ÄVÄ L L I N E N
R AU TA

Kuparia, C- ja B-vitamiineja sekä
hyvin imeytyvää rautaa sisältävä
valmiste auttaa ylläpitämään normaaleja hemoglobiini- ja
ferritiiniarvoja.
Bertil's Hemoglobiini 60 tabl., 12,20 €

RAVINTOLISÄ

K AU N I I TA U N I A

Melatoniinivalmiste on kehitetty
lyhentämään nukahtamisaikaa ja vähentämään uupumusta. Vaihtoehtona
pitkävaikutteinen nieltävä tabletti.
Melzen Melatoniini 1,9 mg + B6 -purutabletti
mansikka 90 tabl., 25,60 €
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IMESKELYTABLETTI

SUUN
HYVINVOINTIIN

AGE DELAY

Hammaspesun jälkeen
nautittava imeskelytabletti sisältää suun
mikrobistoon luontaisesti kuuluvia bakteereita. Sopii aikuisille,
lapsille ja vegaaneille.

HIDASTAA IHON
IKÄÄNTYMISTÄ

BioGaia Prodentis 30 tabl.,
15,30 €

RAVINTOLISÄ

NUKAHDA NOPEASTI JA NUKU HYVIN

Kamomilla ja humalauute auttavat rentoutumaan ja
melatoniini lyhentää nukahtamisaikaa. Tuliunikko
ja laventeli edistävät parempaa unta.
Melarest Tripla 30 tabl., 16,80 €

KOSMETIIKKA

P E S E TÄ I T P O I S

Nopeasti eroon täistä
ja niiden munista
– helposti hiustenpesun yhteydessä!
Vaikutusaika vain
viisi minuuttia.
Hedrin All in One -shampoo
100 ml, 20,90 € (209 €/l,)
tai 200 ml, 29,20 € 
(146 €/l)

Tuotteiden hinnat ovat Avainapteekkien keskimääräisiä hintoja.
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APTEEKISTA.

PINTEESSÄ?

SE TUTTU APU UMMETUKSEEN
PAKKAUS SISÄ
LTÄÄ
MITTAKUPIN

Levolac 670 mg/ml oraaliliuos on tarkoitettu ummetuksen oireiden hoitoon. Vaikuttava aine on laktuloosi. Käänny lääkärin puoleen, jos olosi ei parane 3 päivän jälkeen tai
se huononee. Ilmavaivoja voi esiintyä hoidon alussa. Valmistetta ei tule käyttää, mikäli olet allerginen laktuloosille, jos sinulla on akuutti tulehduksellinen suolistosairaus,
galaktosemia tai määrittelemätön vatsakipu. Keskustele lääkärin kanssa lääkkeen käytöstä lapsille (alle 14-v.) ummetuksen hoidossa. Voidaan käyttää imetyksen aikana.
Pakkauskoot: 500 ml ja 1000 ml. Noudata annosohjetta ja tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke.

10/2022

• Ummetuksen hoitoon.
• Voidaan sekoittaa muun nesteen joukkoon.
• Sopii käytettäväksi imetyksen aikana.

itsehoitoapteekki.fi
Lisätietoja puh. 010 439 8250 ark. klo 8–22.
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myönteisen
ajattelun voima
Myönteisen asenteen on todettu muun muassa lisäävän elinvuosia.
Haasta siis kielteiset uskomuksesi ja unelmoi rohkeasti!
Teksti IINA KANSONEN Kuvat ANNA HUOVINEN JA SHUTTERSTOCK

1
Positiivinen
ajattelu on
työkalu

P O S I T I I V I S U U S tarkoittaa henkilökohtaista, myönteistä
suhdetta johonkin. Se ei siis ole aate tai ominaisuus, jonka
ihminen saa tai ei saa syntymässään. Positiivinen ajattelu on
työkalu, jonka voi ottaa käyttöön silloin, kun sitä tarvitsee.
Ajattelu tapahtuu aivoissamme, jotka ohjaavat toimintaamme.
Positiivisen ajattelun opettelu tai lisääminen ei siis tarkoita
itsensä vaan toimintatapojen muuttamista. Kun haasteeseen
ottaa tietoisesti myönteisen näkökulman, saattaa havaita, että
pystyy yllättäen selviytymään vaikeistakin tilanteista.

Lähde: Keijo Tahkokallio: Ajattele myönteisesti
– Avaimia muutokseen (WSOY 2022)

Tuotetiedot: Neule, American Dreams / Stockmann. Toppi, Race Marine / Stadium.
A V A I N A P T E E K I T | 11

2

Unelmoi! Unelmointi on
ennen kaikkea itsensä ja
omien tarpeiden kuuntelua. Se
kannustaa meitä tavoittelemaan
haluamaamme sekä voi auttaa
rentoutumaan ja pitämään yllä
positiivista mielialaa.

Liike muuttaa mieltä

3

L A I TA
AIVOT LIIKKEELLE
Tiesitkö, että mikä tahansa
liikunta on erinomaista aivo
jumppaa? Ajattelumme toimii
tehokkaimmin liikkuessa tai
heti sen jälkeen.

4

Paita, Nike/Stadium. Treenitrikoot, Kari Traa/Stadium.
Sukat, Esprit. Juoksutossut, Nike/Stockmann.

PURA
S T R E S S I R I VA K A S T I
Tutkimusten mukaan jo muuta
man minuutin reipas sykkeen
nostatus saattaa helpottaa mielen
jännitystiloja. Kun ahdistus iskee,
kokeile katkaista se juoksemalla
napakasti hetki paikallaan.
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5

K AT K A I S E
A J A T U S T U LVA
Paina sormella kevyesti kulma
karvojen välissä olevaa pistettä.
Keskity sekä tähän tuntemuk
seen että hengityksen seuraami
seen. Kun pidät huomion kah
dessa asiassa yhtä aikaa, mielen
pulputus vaimenee.
Vinkit antoi vastuuvalmentaja
Kati Boijer-Spoof Heikinheimo
Virkisteristä.

6

Pidä huolta
kehosta
M I E L I L E PÄ Ä kehossa. Moni
ei kuitenkaan anna keholleen
tarpeeksi lepoa. Anna päivittäin
tietoisesti kehollesi mahdol
lisuuksia vahvistua. Voit esi
merkiksi pitää unipäiväkirjaa
viikon ajan ja merkitä joka päivä
hymiöllä, millainen olo sinulla
on. Huomaat pian, että unen
määrällä on suora yhteys siihen,
kuinka kevyeltä mielesi tuntuu.

7
Haasta
kielteiset
uskomuksesi
on rajallinen.
Kun pudotat avaimesi pimeällä kadulla ja
sytytät taskulampun löytääksesi ne, näet
kadusta vain sen osan, johon valo osuu.
Huomiokykymme toimii samalla tavalla.
Huomioimme maailmaa päivittäin vain
pienen, rajatun ikkunan kautta.
Joskus uskomukset ohjaavat ihmistä
huomioimaan ympäristöään negatiivisella
tavalla. Ihmisellä saattaa olla esimerkiksi sellainen
uskomus, että toiset ihmiset yrittävät vain vedättää tai
että rakkaus päättyy aina huonosti.
Aivomme ovat iso kasa polkuja, ja ne polut, joi
ta eniten tallaamme, ovat niitä, jotka useimmiten
valitsemme seuraavallakin kerralla. Siksi on tärkeää
tarkastella omaa ajatteluaan tietoisesti sen sijaan, että
ajattelisi autopilotilla. Miten sinä ajattelet päivittäin?
Mitä uskomuksia sinulla on itsestäsi, muista ihmisistä
ja maailmasta?
Sen sijaan, että ajattelee ihmisten ympärillä yrittä
vän vedättää, voisikin opetella näkemään ihmisissä
hyvää ja ajatella, että usein he kuitenkin yrittävät par
haansa. Kovin kielteiset uskomukset johtavat nimittäin

Kuva Mikko Hannula

EMILIA ELISABET LAHTI,
S OV E L L E T U N P O S I T I I V I S E N
P S Y K O LO G I A N M A I S T E R I , T U T K I J A ,
TEKNIIKAN TOHTORI
“IHMISEN HUOMIOKYKY

herkästi siihen, että paljon hyvää jää huomioimatta. 
Meillä kun on tapana hakea ympäristöstämme
automaattisesti sitä, mikä todistaa uskomuksemme
oikeiksi.
Uskomuksemme muovaavat käyttäytymistämme.
Me ihmiset olemme älykkäitä olentoja. Voimme testata
erilaisia tapoja toimia toisten ihmisten kanssa ja sitten
katsoa, mitä siitä seuraa. Voin aamulla tervehtiä kaupan
kassaa ystävällisesti tai sitten purkaa aamukiukkuni
häneen. Lopputulos ja todellisuutemme, jossa elämme,
on erilainen riippuen siitä, kumman valitsen.
Jopa äärettömän kielteisesti ajatteleva ihminen voi
pienillä ajattelun muutoksilla huomata, että maailma ei
välttämättä olekaan ihan sellainen kuin on kuvitellut.”
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9

Vaali
elinvuosia

on todettu, että myönteinen suhtau
tuminen asioihin lisää onnellisuutta ja elinvuosia.
Tulevaisuuteen negatiivisesti suhtautuvien eliniän
ennuste voi olla jopa kymmenisen vuotta huonom
pi kuin siihen positiivisesti suhtautuvien. Ero voi
selittyä sillä, että positiivisuuden on todettu voivan
pienentää sydäntautien, diabeteksen ja verenpaine
ongelmien määrää. Kielteisyys taas voi altistaa
monenlaisille terveysongelmille.
TUTKITUSTI

Vaikuta tienesteihisi.
Positiivisesti ajattelevan on todettu
tienaavan jopa
10 000 euroa enemmän vuodessa kuin
sen, joka ajattelee
negatiivisesti. Tutkimusten mukaan tulotaso ei kuitenkaan
vaikuta merkittävästi siihen, kuinka
onnelliseksi ihminen
itsensä kokee.

10

Levitä
hyvää mieltä

I H M I S E T voivat tulkita toisten ihmisten tunteita
tarkkailemalla heidän kasvojaan. Aivoissamme
sijaitsevat peilisolut tunnistavat muun muassa
ilmeitä ja eleitä ja auttavat meitä ymmärtämään,
miltä toisesta ihmisestä tuntuu. Kun näemme toi
sen esimerkiksi itkevän tai hymyilevän, peilisolut
aktivoituvat ja tunnemme empatiaa. Sen ansios
ta paitsi tiedämme, miltä toisesta tuntuu, myös
voimme helpommin asettua toisen asemaan.
Hymy onkin helppo ja ilmainen keino tartuttaa
hyvää mieltä ympärille.

14 | A V A I N A P T E E K I T

11

Treenaa
myönteistä
ajattelua
1 . P I D Ä K I I T O L L I S U U S PÄ I VÄ K I R J A A . Kirjaa joka ilta ylös kolme

asiaa, joista olet juuri tänään kiitolli
nen. Kirjaa ylös myös se, miksi olet
niistä kiitollinen. Harjoitus auttaa
sinua keskittämään ajattelusi myön
teisiin asioihin.
2. PUHU ITSELLESI LEMPEÄSTI.

Itsepuhe eli sisäinen puhe kertoo
siitä, miten suhtaudut itseesi. Puhu
itsellesi kannustavasti ja positiivi
sesti sen sijaan, että kohdistaisit
itseesi negatiivisia, huolestuneita ja
moittivia ajatuksia. Se auttaa sinua
asennoitumaan myös ympäristöösi
myönteisemmin.

3 . T E E H Y V I Ä T E KOJA T O I S I L L E . 

Tee joka päivä jokin hyvä teko.
Tekojen ei tarvitse olla suuria: voit
esimerkiksi avata oven jollekulle.
Huomaat, miten hyvän tekeminen
muille saa aikaan myönteistä vuoro
vaikutusta.
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KAUNEUS

1 — K AU R A HOI TO K A SVOI L L E

Hellävarainen puhdistusaine
pesee kasvoilta lian ja meikin
kuivattamatta herkkää ihoa.
Kasvovesi kosteuttaa ja tasapainottaa ihon pH-arvon. Kauravoiteen prebiootit tukevat ihon
mikrobiomin toimintaa.

Atopik Sensitive -lahjapakkaus:
puhdistusemulsio 200 ml, kasvovesi 200 ml
ja kauravoide 30 ml, 27 €

2 — PA K K A S P O S K I E N
H O I T O V O I D E

2

Erittäin kuivan ihon hoitovoide
kosteuttaa tehokkaasti ja vahvistaa ihon hydrolipidikalvoa, joka
suojaa niin kylmyydeltä, lämmöltä
kuin muiltakin ulkoisilta ärsykkeiltä. Voide sopii sekä kasvoille
että vartalolle ja jo perheen
pienimmille.
Avène Cold Cream -hoitovoide 40 ml, 15,50 €

1
3 — P E H M E Y T TÄ
K U I VA L L E I H O L L E

Raikkaan tuoksuinen kosteusvoide
kosteuttaa ja pehmentää kuivaa
ihoa. Koko perheelle sopiva suihke
vahvistaa kasvojen ja vartalon
ihoa. Sen sisältämät mineraalit
rauhoittavat herkkää, ärtynyttä tai
allergiaan taipuvaista ihoa.
Avène Hydrance -lahjapakkaus:
Rich Cream -kosteusvoide 40 ml ja
terveyslähdevesisuihke 50 ml, 29 €

Tuotteiden hinnat
ovat Avainapteekkien
keskimääräisiä hintoja.
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Ihana lahja iholle
Kosmetiikka on hemmotteleva ja käytännöllinen
lahjaidea. Kaikkien iho kaipaa talvella kosteutusta,
ja apteekkikosmetiikka on herkälle suomalaisiholle
turvallinen vaihtoehto.
Teksti OUTI HAMARA Kuvat ANNA HUOVINEN

3
4
5
4 — R A U H O I T T AVA S U I H K E

Kuivan ja atooppisen ihon voidesuihke
kosteuttaa kasvojen ihoa ja koko vartaloa. Suihke vähentää kutinaa ja sopii
kaikille vauvasta lähtien.
A-Derma Exomega Control Spray 200 ml, 22,20 €
(101,00 €/l)
5 — H E L L I V I Ä R A S VA H A P P O J A

Päivä- ja yövoide tekevät ihosta täyteläisemmän ja kompensoivat vaihdevuosien ihossa aikaansaamia muutoksia.
Tehotiiviste tekee ihosta vahvemman
ulkoisia vaikutuksia vastaan ja saa sen
näyttämään hyvinvoivalta.
Neovadiol Post-Menopause -lahjapakkaus:
päivävoide 50 ml, yövoide 15 ml ja
Mineral 89 Booster -tehotiiviste 10 ml, 47,90€
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1 — S E K A I H O N KO S T E U T TA JA

Epäpuhtauksia ehkäisevä kasvovoide sopii rasvoittuvalle ja akneen taipuvaiselle iholle. Hypoallergeeninen
voide kosteuttaa ihoa koko päivän ja
tekee siitä mattapintaisen.
Vichy Normaderm Mattifying Correcting Care 
50 ml, 23,50 € (470 €/l)
2 — H E H K UA I HOL L E

Seerumi vahvistaa ja antaa iholle
hehkua. Ehkäisee tummien pigmenttimuutosten näkyvyyttä ja tekee
ihosta tasaisemman.

3 — T E RV E I HO

Kevyen geelimäinen tehotiiviste
vahvistaa ihoa saaden sen näyttämään heleältä. Käytetään kosteusvoiteen alla. Ihoa raikastavat päiväja yövoiteet silottavat kuivuuden
aiheuttamia juonteita.
Vichy-lahjapakkaus:
Mineral 89 Booster -tehotiiviste 50 ml,
Aqualia Thermal -päivävoide ja
Aqualia Thermal -yövoide 15 ml,
27,40 €

La Roche-Posay Pure Niacinamide 10 -seerumi
30 ml, 47 €

1
2

Tuotteiden hinnat
ovat Avainapteekkien
keskimääräisiä hintoja.
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Lahjanantaja pääsee pitkälle jo
tietäessään lahjansaajan iän,
apteekin henkilökunta auttaa
mielellään siitä eteenpäin.
Avainapteekkien lahjakortti jättää
päätöksenteon lahjansaajalle.

3

Apteekkiin netissä
Sinun ei tarvitse mennä apteekkiin.
Voit tilata apteekkituotteet helposti
Treet-sovelluksella tai osoitteesta Treet.fi

Kysy omasta
Avainapteekistasi,
onko heillä Treet
jo käytössä.

H Y VÄ M I E L I

Yksin
parisuhteessa
Hetkittäiset etäisyyden ajat ovat parisuhteessa
tavallisia, mutta pidemmän päälle yhteydettömyys
vahvistaa tyytymättömyyttä ja turvattomuutta. 
Jos yksinäisyydestä voi yhdessä puhua, 
pääsee jo lähemmäs toista.
Teksti MAARET KALLIO Kuvat NELLI AHOSOLA

K

un puhumme yksinäisyydestä,
ajattelemme sitä usein konkreettisesti. Ei ole ketään, jonka
kanssa viettää aikaa tai kehen turvata
hädän hetkellä. Huomattavasti vähemmän puhutaan siitä, miten myös suhteen sisällä voi kokea yksinäisyyttä.
Yksinäisyys parisuhteessa on
surullisen tavallista ja huonosti
tunnistettua. Se osuu kipeästi, sillä
toinen on fyysisesti ja konkreettisesti
rinnalla mutta ei tunnetasolla lähellä
tai turvalliseksi koettu.
PA R I S U H D E tapahtuu ennen kaikkea arjessa. Moni voi kokea, että arki
sujuu ja velvollisuudet hoidetaan,
mutta yhteys toiseen jää etäiseksi.
Tiedetään, että tunneyhteys
läheisissä ihmissuhteissa kasvattaa
turvallisuuden, toivon ja läheisyyden
kokemusta. Toivo ja ilo jäävät suhteessa helposti vähäisiksi, jos koko

”Tunneyhteys
merkitsee, että
kohtaa toisen
tunnetasolla,
ei vain järjellä.”
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suhde on hyvä ainoastaan paperilla
tai järkiperusteilla. Tunneyhteys
merkitsee ennen kaikkea sitä, että
kohtaa toisen tunnetasolla. Se luo
turvaa ja kokemusta siitä, että toinen
hyväksyy minut ja kokemukseni,
vaikkei olisikaan niistä samaa mieltä
tai kokisi itse samoin.
Y K S I N Ä I S Y Y S on yhteyden vastakohta. Jakamisen, kuulluksi ja hyväksytyksi tulemisen kokemus on hyvin
tärkeä: Yrittääkö toinen edes ymmärtää minua? Näkeekö hän, kun minulla
on hätä? Onko hänestä jakajaksi, kun
koen jotain erityisen hyvää?
Turvan tunne lisääntyy, kun
ihminen kokee, että hän voi jakaa
vaikeita kokemuksiaan ja paljastaa
epävarmuutensa ja pelkonsa toiselle
ihmiselle. Silloin voi kokea tulevansa vastaanotetuksi ja hyväksytyksi
hankalissakin tunteissaan.
Turvallinen yhteys ei suinkaan
vähennä vaan lisää yksilön omaa
toimijuutta sekä kykyä toimia yksin
ja itsenäisesti. Tämä näkyy sekä
lapsissa että aikuisissa.
Yksinäisyydestä astutaan kohti yhteyttä jo silloin, kun koetusta yksinäisyydestä voi yhdessä puhua. Lähestyttävä ja lempeä yhteys toiseen on
suoja elämän myrskyissä, mutta myös
suuri ilo elämän hyvyyttä kokiessa.

Parisuhteen voimavarat
Tehtävä

Pohdi yksin tai yhdessä parisuhteen voimavaroja. Onko kohtia, jotka ovat jo hyvin,
ja kohtia, joissa jäädään liian yksin? Jakakaa kokemuksianne ja kuunnelkaa
toisianne. Samankin suhteen sisällä voidaan kokea eri tavoin, eikä kumpikaan ole
yksin oikeassa. Tavoitteena on ymmärtää toista ja saada oma äänensä kuuluviin.
LU O T TA M U S

Koemme toisemme luottamuksen arvoisiksi.
Toisen harkintakykyyn voi luottaa myös,
kun olemme erillämme.
E L Ä M Ä NA RVOT

Jaamme merkittävimmät elämänarvot.
Suuntaviivat kohti tulevaa löytyvät
yhteisessä hengessä.
SITOUTUMINEN

JAKAMINEN

Jaamme monenlaisia tunteita ja
kokemuksia ja saamme toisiltamme
tukea. Pyrimme korjaamaan ristiriidat ja
väärinymmärrykset kuunnellen.
A I N U T K E R TA I S U U D E N T U N N E

Kumppanini on minulle erityinen, ei kuka
tahansa.
KO S K E T TA M I S E N M A A I L M A

Olemme vahvasti sitoutuneita suhteeseen.
Pidämme suhteemme puolia myös vaikeina
aikoina.

Olemme toistemme lähellä ja saamme
toisistamme kehollista turvaa.

K U N N IOI T U S JA A RVO S T U S

Seksuaalinen läheisyys on yhdistävä
tekijä, joka joustaa ja muuttuu tarpeen
mukaan.

Arvostamme toisiamme erilaisina ja
erillisinä yksilöinä. Annamme toisillemme
myönteistä palautetta.

S E K S UA A L I S U U S

YKSINÄISYYDESTÄ YHTEYTEEN
Tietokirjassani käsittelen hyvän ja syvän parisuhteen merkitystä helposti lähestyttävästi
ja konkreettisten harjoitusten avulla. Suhteen
läheisyyteen voi vaikuttaa, kun ymmärtää, mistä
suhde syntyy ja mikä sitä herkästi rikkoo.

N
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A
A
M R J AKI KIT
VIN

Maaret Kallio: Tunne hyvä suhde, WSOY

MAARET KALLIO
Kirjoittaja on kouluttajapsykoterapeutti
ja tietokirjailija,
joka pyrkii olemaan
enemmän ihminen
kuin ihmisiksi.

SAMAAN AIKAAN LÄHELLÄ JA KAUKANA
Kirjallisuustieteen professorin esikoisromaani käsittelee
rakkautta, ystävyyttä, yhteyttä ja suhteita soljuvasti ja
koskettavasti. Kun yksi porukasta sairastuu, saavat kaikki
suhteet ympärillä uusia merkityksiä, valoja ja varjoja.
Hanna Meretoja: Elotulet., WSOY
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Viiden prosentin
painonlasku auttaa
laskemaan verenpainetta,
verensokereita
ja kolesterolia.
Paahdettu kesäkurpitsa
maistuu Johanna
Lundánista lihaisalle,
kun sen maustaa
tilkalla kasviöljyä ja
barbeque-kastiketta.
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ITSEHOITO

Kohti
kevyempää elämää

Sv e n s k
ig
k
s p rå
i
version
n
a
g
a
il
b

Pieneltä tuntuvat muutokset, kuten aamiaisen syöminen tai
minilenkit, voivat saada painon nousukierteen pysähtymään.
Teksti NINA RIIHIMAA Kuva RIINA PEUHU

S

yö vähemmän ja liiku enemmän. Niin meitä on neuvottu
laihtumaan. Kokenut painonhallintalääkäri André Heikius heittäisi
vanhan ohjeen romukoppaan.
”Nyt tiedetään, että ohje ei monella
toimi ja ohjaa tekemään vääriä asioita.”
Sen sijaan, että rajoitamme ruoka
valiota ja rääkkäämme itseämme,
pitäisi pysähtyä miettimään omaa
arkea ja jaksamista: Mikä minun
elämässäni on sellaista, joka vie voimavaroja? Mitä voisin tehdä toisin,
että jaksaisin paremmin?
”Joskus ehdotankin potilaalleni,
että nyt unohdetaan laihduttaminen
ja lähdetään vahvistamaan hyviä
asioita arjessasi.”
KIIRE JA NAPOSTELU LIHOTTAVAT

Lihavuus on kolminkertaistunut
Suomessa 1980-luvulta. Nyt jo puolet
aikuisista on ylipainoisia.
Syynä eivät ole geenimme. Ne eivät
ole muuttuneet. Sen sijaan elinympäristömme ja elintapamme ovat
muuttuneet.
Ihmisillä on kiire, eikä palautumiseen ja nukkumiseen ole aikaa.
Lisäksi ulottuvillamme on jatkuvasti
kaloripitoisia elintarvikkeita, joihin
väsyneinä hanakasti tartumme.
Lihavuutta ei kuitenkaan Heikiuksen mukaan voi kuitata itseaiheutetuksi. Itsekurin puute ei ole syynä, kun
yhteiskunta ympärillämme muuttuu.
MUITAKIN MITTAREITA KUIN VAAKA

Positiivinen viesti painonpudotuksesta haaveilevalle on, että keinoja
onnistua löytyy. Ne eivät ole kaikille
samat, vaan jokaiselle on etsittävä

omansa. Tukea saa terveyskeskuksesta, työterveyshuollosta ja yksityislääkäreiltä.
Joskus muutos lähtee niinkin
yksinkertaisista asioita kuin kunnollisesta aamiaisesta tai lounaasta. Heikius rohkaisee myös minilenkeille:
jo talon tai korttelin kiertäminen tuo
lisäaskelia ja onnistumisen tunnetta.
Moni tarvitsee enemmän aikaa palautumiselle ja unelle. Sen voi aloittaa
vaikka menemällä sänkyyn puoli
tuntia aiemmin kuin ennen.
”Joskus tarvitaan suurempia
muutoksia elämään. Kolmivuorotyön
lopettaminen tai jopa työpaikan vaihtaminen voi olla se tekijä, joka sysää
laihtumisen alkuun.”
Jo painonnousun pysähtyminen
on hyväksi. Useiden tutkimusten
mukaan viiden prosentin painonlasku auttaa laskemaan verenpainetta,
verensokereita ja kolesterolia. Aikuistyypin diabeteksen lääkehoidon
tarve saattaa vähentyä ja uniapnea
jopa parantua kokonaan.
Aina muutos ei näy vaa’alla. Sen
sijaan esimerkiksi laboratoriokokeissa
näkyy maksa-arvojen paraneminen
tai mittanauha osoittaa vyötärönympäryksen kavenneen. Myös pienentyneestä vaatekoosta voi tuntea ylpeyttä.
TEHOKKAITA LÄÄKKEITÄ TUEKSI

Elintapamuutosten tueksi on tarjolla
laihdutuksen itsehoitovalmisteita,
kuten erittäin niukkaenergisiä
ENED-tuotteita. Lisäksi apteekeissa on
saatavilla ruoan imeytymistä vähentäviä rasvansitojakuituja ilman reseptiä.
Varsinaisista lihavuuslääkkeistä
kannattaa keskustella oman lääkärin

kanssa. Niitä voidaan harkita, kun painoindeksi on vähintään 30 tai 27 tai jos
ylipainon lisäksi on liitännäissairauksia,
kuten diabetes, astma tai uniapnea.
Lihavuuden hoidossa käytetään
Suomessa tällä hetkellä kolmea lääkevalmistetta. Lääkevaihtoehdot ovat
liraglutidi, naltreksonin ja bupropionin
yhdistelmävalmiste sekä orlistaatti.
Kaksi ensimmäistä hillitsevät ruokahalua, ja orlisaatti estää ruoan rasvojen
imeytymistä. Liraglutidin tavoin toimivaa semaglutidia käytetään diabeteksen
hoitoon.
Uuttakin odotellaan. Yksi lupaavista
on diabeteksen hoidossa käytetty tirtsepatidi. Se on ihmisen omia kylläisyyshormoneja matkiva lääke, kuten
semaglutidi ja liraglutidi. Lääkkeen
tulo apteekkeihin kestää arviolta ainakin muutaman vuoden.
”Mikään laihdutuslääke ei ole
ihmepilleri. Keskiössä ovat aina omat
elintapamuutokset”, Heikius toteaa.
MUISTA, OLET SELVIYTYJÄ

Painonsa kanssa tuskailevia André
Heikius muistuttaa, että keho on ystävä, ei vihollinen. Siihen kannattaa suhtautua kuin parhaaseen ystäväänsä.
Itseään ei kannata syyllistää liikakiloista vaan muistaa, että kehoon
varastoitu energia on ollut aikanaan
hyödyllistä. Se on auttanut selviytymään huonoista ajoista.
”Aloita omat muutoksesi pienesti. 
Se palkitsee aikanaan.”

Asiantuntija: Suomen lihavuuslääkäriyhdistyksen toiminnanjohtaja ja lääketieteen
lisensiaatti André Heikius
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Voi ei
– kurkku kipeänä

Kurkkukipuun

3-tehoinen Bafucin!

Johanna Lundánin uusi, kevyempi ruokavalio sisältää
paljon kasviksia.

JOHANNA LUNDÁN, 39, LEMPÄÄLÄ

Noutoruoka
vaihtui kasviksiin
desinfioi
puuduttaa

lievittää kurkun ärsytystä

yli 5-vuotiaille
sokeriton

Bafucin® ja Bafucin® Mint. Suun ja nielun desinfiointiin. Yli 5-vuotiaille. Makeutusaine
sorbitoli, jolla on lievästi laksatiivinen vaikutus. Jos kurkkukipuun liittyy korkea kuume,
päänsärkyä, pahoinvointia tai kurkkukipu pitkittyy, ota yhteys lääkäriin, koska kyseessä voi
olla streptokokkibakteerin aiheuttama angiina. Tutustu pakkausselosteeseen. Apteekista.
FI-BAF-2000032 10 /2020 ©McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy

Paino nousi vähitellen, kun lopetin aktiivisen
toimimisen luottamustehtävissä. Myös oman
start up -yrityksen perustaminen vei voimavaroja
niin, etten jaksanut laittaa itse ruokaa. Hain kotiin
noutoruokaa – ja söin tietysti aina kaiken.
Koronavuodet lisäsivät kiloja, kun en käynyt
missään tai nähnyt ketään. Oli aikaa olla kotona ja
pitää telkkumaratooneja. Havahduin, kun vaaka
näytti lukemia 81,5. Se on paljon, kun en ole varreltani koripalloilija.
Aloitin miettimällä, mistä ruoka-aineista pidän ja
kuinka niistä voi valmistaa vähäkalorista ruokaa.
En halunnut noudattaa mitään somessa hehkutettua dieettiä, vaan löytää oman tapani laihtua. Se
toimi: nyt kiloja on lähtenyt jo 15.
Uskon, että onnistumiseni salaisuus oli usko
omaan onnistumiseeni. Olen pienentänyt annoskokoja, opetellut syömään myös työpäivän aikana ja
lisännyt reilusti kasvisten syöntiä. Minun on tarkoitus jatkaa samaan malliin. Liikuntaa pitää varmasti
lisätä, sillä se kohentaisi kokonaishyvinvointiani.”
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Kevennä ja lepää
MUISTA AAMUPALA.
Jaksat koko päivän paremmin eikä iltapäivällä
ja illalla tule hotkittua
liikaa.
LISÄÄ KASVIKSIA.
Ruokaa saa syödä reilusti, kun siinä on paljon
vihanneksia, hedelmiä
ja marjoja.
ALOITA MINILENKIT.
Talon tai korttelin kiertäminen riittää aluksi,
jos et ole juuri liikkunut
aiemmin.

Tieteellisesti tutkittu*

A
MUIST
NÄMÄ
VARAA AIKAA
PALAUTUMISELLE.
Aikaista nukkumaanmenoa puolella tunnilla.
OLE ITSELLESI
ARMOLLINEN.
Jo painonnousun
pysäyttäminen on
hyväksi terveydellesi ja
jaksamisellesi.

Lähde: Painonhallintalääkäri André Heikius

Pieni
laihdutussanasto
LIHAVUUS
Lihavuudesta puhutaan,
kun painoindeksi on 30
tai yli. Tällöin henkilöllä
on selvästi kasvanut
riski sairastua moniin
lihavuuteen liitettyihin
sairauksiin, kuten kakkostyypin diabetekseen,
uniapneaan tai sydän- ja
verisuonisairauksiin.
NORMAALIPAINO
Painoindeksillä ilmaistuna normaalipaino
aikuisilla on 18,5–25.
Jos painoindeksi on pienempi kuin 18,5 tai suurempi kuin 25, sairauksien vaara suurenee. Yli
65-vuotiailla normaalipainoiseksi lasketaan
vielä painoindeksi 29.
PAINOINDEKSI
Kehon rasvakudoksen
määrää arvioidaan
painoindeksillä oman

p ituuden ja painon
avulla. Painoindeksi
lasketaan jakamalla
paino (kg) pituuden (m)
neliöllä (kg/m2). Netistä
löytyy laskureita painoindeksin laskemiseen.
VYÖTÄRÖNYMPÄRYS
Vatsaontelon sisään
ja sisäelimiin kertynyt
liiallinen rasva näkyy
vyötärön ympärysmitan
suurenemisena. Vyötärölihavuudesta puhutaan,
kun vyötärönympärys
ylittää miehillä metrin ja
naisilla 90 cm.
YLIPAINO
Aikuisilla ylipainon
alarajaksi määritellään
painoindeksi 25. Sen
jälkeen riski sairastua
moniin lihavuuteen
liitettyihin sairauksiin
alkaa kasvaa. ■

Priorin Extra 180 kaps.
pakkauksen ostajalle

KAUPAN
PÄÄLLE

Priorin Shampoo

7990€
(norm. 99,00 €)

(Arvo n. 15 €)
Tarjous on voimassa Avainapteekeissa 1.11-30.11.2022

Lähde: Terveyskirjasto

Tuuheammat, vahvemmat ja kiiltävämmät hiukset jo 12 viikossa.*
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Ravintolisiä ei pidä käyttää monipuolisen ruokavalion ja terveellisten
elämäntapojen korvikkeena. Ei suositella raskauden aikana.
*Food study performed with 109 subjects, Food study report, 2017,
F.Reber/S.Rharbaoui. CH-20220916-65.

V I TA M I I N I

Vitamiineja
väsymykseen
Kuulutko niihin, joita valon määrän väheneminen väsyttää?
Apua voi hakea vitamiineista ja muista ravintolisistä.
Teksti NINA RIIHIMAA Kuva NELLI AHOSOLA

PIRISTYSTÄ
C-VITAMIINISTA

Lieväkin C-vitamiinin puutos
voi aiheuttaa väsymystä. Jos
ruokavaliosi on yksipuolinen,
vitamiinilisä saattaa korjata
tilannetta. C-vitamiinia
ei voi pelkästä ruoasta
saada liikaa, sillä ylijäämä
poistuu virtsan mukana.
Suositeltu enimmäisannos
vuorokaudessa on 1 000 mg.
C-vitamiinia on saatavilla
nieltävinä tabletteina, puruja poretabletteina. C- ja
B-vitamiinien yhdistelmä on
myös suosittu.
B-VITAMIINEJA
MONIPUOLISESTI

Moni korjaa vetämätöntä
oloaan B-vitamiineilla.
Apteekeissa on tarjolla
B-ryhmän vitamiineista

MELATONIINISTA NUKAHTAMISAPUA

ANNA SIIPILEHTO

proviisori, Tapuli
Apteekki, Helsinki
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”Väsymykselle voi olla muitakin selityksiä kuin vitamiinien puutos. Lääkärissä
käynti on paikallaan, jos väsymykseen ei ole selvää syytä, kuten vuorotyön rasitus tai koliikkivauvan kanssa valvotut yöt. Nukahtamisvaikeuksiin voi kokeilla
melatoniinia, jota on elimistössä luontaisestikin. Melatoniinia saa apteekista
ilman reseptiä. Vahvemmat valmisteet vaativat lääkärissä käyntiä.”

Vahvista

”Lieväkin
C-vitamiinin
puutos voi
aiheuttaa
väsymystä.”

VASTUSTUSKYKYÄSI

erikseen muun muassa 
B9-vitamiinia eli
foolihappoa, B12-vitamiinia
eli kobalamiinia sekä eri
B-vitamiinien yhdistelmiä.
Monivitamiineissakin on
B-vitamiineja.
RAUTAINEN OLO

Raudanpuuteanemia
on harvinainen mutta
mahdollinen väsymyksen
syy. Ennen rautavalmisteisiin
tukeutumista raudanpuute
ja sen syyt tulee aina
selvittää lääkärissä.
Apteekissa on saatavilla
useita rautavalmisteita, joten
valintaan kannattaa kysyä
neuvoa henkilökunnalta.
C-vitamiini tehostaa raudan
imeytymistä.
ENERGISYYTTÄ
UBIKINONISTA

Solujen aineenvaihduntaan
osallistuvan koentsyymi
Q10:n eli ubikinonin määrä
alkaa laskea 25 ikävuoden
jälkeen. Sen saattaa huomata
energisyyden laskuna. Jos
on jatkuvasti nuutunut,
ubikinoni-ravintolisä saattaa
antaa lisäenergiaa. Ruoasta
ubikinonia saa muun
muassa lihasta, sisäelimistä,
rasvaisesta kalasta ja
maapähkinöistä.

ITSEHOITOLÄÄKE
NUHAKUUMEEN
TUKIHOITOON JA
ENNALTAEHKÄISYYN
KLIINISESTI TUTKITTU!*

Echinaforce on perinteinen kasvirohdosvalmiste nuhakuumeen tukihoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Sisältää tuoretta kaunopunahatun versoa ja juurta. Jos olet allerginen punahatuille ja/tai mykerökukkaisille tai jos sinulla on jokin etenevä systeeminen sairaus, autoimmuunisairaus, immuunipuutos
tai verisairaus älä käytä tuotetta. Saa käyttää enintään 10 vrk:n ajan akuuttien oireiden hoitoon ja
korkeintaan 2 kk ajan yhtäjaksoisesti vilustumisoireiden ennaltaehkäisyyn. Keskustele lääkärin kanssa
ennen valmisteen käyttöä, jos sinulla on jokin maksa- tai munuaissairaus, jos olet atoopikko tai olet
herkkä saamaan allergisia reaktioita. Ei suositella raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu pakkausselosteeseen ennen valmisteen käyttöä. Markkinoija A.Vogel.
*Jawad M, Schoop R, Suter A, Klein P, Eccles R. Safety and Efficacy Profile of Echinacea purpurea to Prevent Common Cold Episodes: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. Evidence-Based
Complementary and Alternative Medicine. 2012 doi:10.1155/2012/84131
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L Ä Ä K E FA K TA

keen
Lääk aari
elink 1
OSA

Lääkkeet
valmistuvat
valvotusti
NÄRÄSTÄÄKÖ?

Lääkkeen valmistaja seuraa
valmistusohjetta äärimmäisen
tarkasti, ja välituotteiden
laatua testataan monet kerrat.
Lääketehtaassa pelataan
varman päälle.
Teksti MARINANNA SALIN

M
Alkaa vaikuttaa*

VÄLITTÖMÄSTI
Vaikutus kestää

JOPA 12 TUNTIA
*alkaa neutraloida mahahappoa
Pepcid Duo® on lääke närästyksen ja happamien röyhtäisyjen hoitoon yli
16-vuotiaille korkeintaan 2 viikon ajan. Älä käytä, jos sinulla on vaikea
munuaisten vajaatoiminta. Keskustele lääkärin kanssa ennen käyttöä, jos olet
raskaana tai imetät tai jos sinulla on munuais- tai maksavaivoja, veren kohonnut
kalsiumpitoisuus, pitkäkestoisia vatsavaivoja tai tahatonta painonlaskua.
Lue pakkausseloste. McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy.
FI-PED-2200015 03/2022 © McNeil 2022

oni koululainenkin on valmistanut kemian tunnilla aspiriinia kuumentamalla
varsin tavallisia kemikaaleja. Lääketehtaassa työ jatkuisi suurin piirtein siten, että kiteet
puhdistettaisiin ja jauhettaisiin ja lopuksi jauhe
puristettaisiin apuaineiden kanssa helposti nieltäviksi ja sopivasti liukeneviksi tableteiksi. Kun
Pfizer Oy:n vastuunalainen johtaja Pasi Virta
kertoo lääkkeiden valmistuksesta, mikään ei ole
näin yksinkertaista, ei edes työnjako.
”Alalla on tyypillistä, että lääkeaineet, apuaineet sekä pakkausmateriaalit valmistetaan eri
tehtaissa. Samoin pakkaaminen voi edetä tehtaasta toiseen. Tavoitteena on mahdollisimman
tehokas ja taloudellinen valmistus”, Virta sanoo.
LAATU JA OLOSUHTEET KOHDILLEEN

Vaikka lääketuotannon verkosto on moniulotteinen, sekavaksi sitä ei voi kutsua. Jokainen
lääke-erä on jäljitettävissä koko valmistusketjunsa läpi.
”Lääkkeen myyntilupa edellyttää, että myös
välituotteiden laatua analysoidaan ja dokumentoidaan joskus jopa kymmenissä tarkastuspis
teissä. Lisäksi jokaisesta lääkevalmisteen tuotantoerästä otetaan talteen referenssinäytteitä.
Rokotteiden kohdalla jokaisen erän tutkii lisäksi
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MONIMUTKAISIA PROTEIINEJA LÄÄKKEIKSI

Biologisten lääkkeiden valmistus on lisääntynyt
viime vuosikymmeninä. Lääkeaine on tavallisesti proteiini, jonka monimutkainen rakenne
syntyy eläin- tai mikrobisolujen avulla. Omat
menetelmänsä vaativat myös lääkkeet, jotka
korvaavat tai korjaavat virheellisiä geenejä.
”Geeniterapiatuotteet ovat tuoneet uutta toivoa
vaikeiden tautien hoitoon. Valmistusmenetelmien kehitys on ollut huimaa.”
Virran mukaan tuotannon kehittämistä ohjaavat yhtäältä uudet lääkeaineet ja -teknologiat ja
toisaalta pyrkimys lääkealan kestävään kehitykseen.

SUOM
SINK EN SUOS
IMES KIASETA ITUIN
KELY
TABLATTIETTI

Varaudu ennakkoon!
Kolmen päivän tehokuuri flunssan hoitoon.

-15%
Valikoima vaihtelee apteekeittain.

Voimassa marraskuun ajan Avainapteekeissa.

Lähteet: Pasi Virta, vastuunalainen johtaja, Pfizer Oy

Valmistettu Suomessa.
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CE-merkitty terveydenhuollon tarvike.

Kuva Getty Images

ulkopuolinen riippumaton luokituslaitos”, Virta
kertoo.
Tarkasti säädeltyä on myös se, kuka tehtaaseen tai tiettyyn tuotantotilaan pääsee ja millaiset olosuhteet tilassa vallitsevat. Vaatimuksia
kohdistuu muun muassa puhtauteen, lämpötilaan ja kosteuteen.
”Tärkeää on suojata lääkkeiden ohella työntekijöitä. Ääritapauksissa suoja-asuisilla työntekijöillä on omat happisäiliötkin.”

MARRASKUUN Avaintarjoukset
Myös tarjoukset kasvattavat ostokertymää. Tarjoushinnan alapuolella oleva
hinta on tuotteen keskimääräinen normaalihinta Avainapteekeissa.

MULTIVITA ASCORBIN LONG
500 mg 200 tabl.
Pitkävaikutteinen, nieltävä C-vitamiinitabletti sisältää 500 mg C-vitamiinia.

17,70

20,90 €
(126,43 €/kg)

A-VITA HYDRA+ 20 ml
Kosteuttaa ja hoitaa nenän limakalvoja.
Erinomainen lisä nenän ja sivuonteloiden sairauksien tukihoidoksi.

12,50
15,40 €

MULTITABS FAMILY 190 tabl.
Koko perheen monivitamiini- ja kivennäis
ainevalmiste. D-vitamiini edistää luuston
pysymistä normaalina ja B-vitamiinit
normaalia energia-aineenvaihduntaa.

19,90

24,00 €
(161,78 €/kg)

AQUALAN L, DUO tai PLUS 200 g
Tehokkaasti kosteuttava perusvoide
jättää iholle silkkimäisen tunnun. Iho ei
jää tahmeaksi voitelun jälkeen.

7,90

10,50 €
(39,50 €/kg)
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MINISUN 50 mcg, Metsämansikka tai
Kuningatar 200 tabl.
Helppo tapa varmistaa riittävä D-vitamiinin
saanti ympäri vuoden. Purutabletit sisältävät tehokkaasti imeytyvää D₃-vitamiinia.       

21,90
26,45 €

(438,00–476,08 €/kg)

MULTIVITA OMEGALIVE Strong
100 kaps.
Vahva kalaöljykapseli sisältää runsaasti
omega-3-rasvahappoja.

17,90

22,50 €
(125,17 €/kg)

BETHOVER B12 tai B12 + foolihappo
150 + 20 tabl.
Muistin tueksi ja päivittäisen B12-vitamiinin saannin turvaamiseen. B12-vitamiini
ja foolihappo edistävät normaaleja
psykologisia toimintoja.

23,90
30,50 €

(159,33-497,91 €/kg)

BEROCCA ENERGY Orange
60 poretabl.
Hyvänmakuinen porejuoma sisältää
11 vitamiinia ja kivennäisainetta. Auttaa
pysymään hyvässä vireessä.

21,90
27,00 €
(58,25 €/kg)

THEALOZ DUO 10 ml
Kostuttaa silmiä pitkäkestoisesti.
Suojaa ja korjaa silmän pinnan pieniä
vaurioita. Sopii piilolinssien käyttäjille.

14,50
16,70 €

PRIORIN EXTRA 180 kaps.
+ Shampoo 200 ml kaupan päälle
Ravitsee hiusjuuria sisältäpäin. Näkyviä
tuloksia jo kolmessa kuukaudessa.

79,90

99,00 €
(468,00 €/kg)

MAITOHAPPOBAKTEERI +B
Ratiopharm 100 kaps.
Maitohappobakteerit ja vastustuskykyä
tukevat vitamiinit samassa kapselissa.
Kaikille 1-vuotiaasta ylöspäin.

18,90
23,60 €

MELAREST Extra Vahva 1,9 mg
Nieltävä 100 tabl., Mint 100 tabl.
tai pitkävaikutteinen 90 tabl.
Melatoniini auttaa lyhentämään nukah
tamisaikaa. Sekä satunnaiseen että
pidempiaikaiseen käyttöön.     

20,90
25,50 €

JOULUKUUN Avaintarjoukset
Myös tarjoukset kasvattavat ostokertymää. Tarjoushinnan alapuolella oleva
hinta on tuotteen keskimääräinen normaalihinta Avainapteekeissa.

MELATONIINI ORION 1,9 mg nieltävä
100 tabl., suussa hajoava 100 tabl.
tai pitkävaikutteinen 90 tabl.
Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa
ja lievittämään aikaeron yksilöllisiä
vaikutuksia.

21,90
26,40 €

MULTIVITA PLUS 200 tabl.
Monipuolinen vitamiini- ja kivennäisainekoostumus perustuu aina uusimpiin
suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.

19,90

23,70 €
(154,26 €/kg)

BETOLVEX STRONG 90 kaps. tai
BETOLVEX 1 mg 150 tabl.
B12-vitamiinit päivittäisen B12-vitamiinin
saannin turvaamiseen.

24,90

29,80-31,00 €

DEVISOL 20 mcg 230 tabl.
Hedelmäisen raikas imeskelytabletti
maistuu sitrukselle ja hajoaa helposti
suussa.

16,50
18,50 €

NASO Seesamiöljy tai NASO FRESH
Seesamiöljy Ratiopharm 10 ml
Säilöntäaineettomat nenäsuihkeet
kosteuttavat nenän kuivia limakalvoja.
Fresh sisältää lisäksi eukalyptusöljyä.

7,90
9,40 €

DEVISOL 50 mcg 230 tabl.
Raikkaasti sitrukselta maistuva tabletti
sisältää 50 mikrogrammaa hyvin imeytyvää D3-vitamiinia.

22,90
26,00 €

RELA TABS Mansikka, Sitruuna, Omena,
Appelsiini +D3 tai RELA CAPS 90 kpl
Maitohappobakteerivalmiste sisältää
kahta korkealaatuista bakteerikantaa ja
kolme miljardia bakteeria päiväannok
sessa.

25,90
30,50 €

MINISUN Luusto Kalsium+D 10 mcg
tai Kalsium+D 20 mcg purtava
100 tabl.
Miellyttävän makuisissa tuotteissa on
kalsiumia ja hyvin imeytyvää D₃-vitamiinia suomalaisten tarpeisiin.

13,90

15,40–17,40 €

BEPANTHEN EYE 10 ml
Silmätipat kuiville, ärtyneille ja väsyneille
silmille. Kosteuttavat tehokkaasti ja pitkäkestoisesti. Säilyy avattuna 12 kuukautta.

13,90
16,60 €

SEBAMED Face & Body Wash tai Face
& Body Wash Olive Refill 1000 ml
Puhdistaa tehokkaasti säilyttäen samalla
ihon luonnollisen, happaman suojan.

16,90
20,00 €
(16,90 €/l)

TRIPLE DRY 72H Antiperspirant
roll-on 50 ml
Tuoksuttomat ja tuoksuvat antiperspi
rantit antavat tehokkaan suojan hikoilua
vastaan sekä voimakkaasti että normaalisti hikoileville.

9,50

11,40 €
(192,00 €/l)

BEROCCA IMMUNITY 30 poretabl.
Appelsiininmakuinen porejuoma sisältää
vastustuskykyä vahvistavia vitamiineja
ja kivennäisaineita sekä antioksidantteja.

14,90
19,00 €
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MAINOS

Avainapteekkien

KAUNEUSTARJOUKSET
Marras- ja joulukuun etutuotteet
herkälle ja ikääntyneelle iholle

20,90

8,90

26,00 €

10,90 €
(61,58 €/l)

MARRASKUUN TARJOUS

MARRASKUUN TARJOUS

Avène Soothing
Eye Contour Cream 10 ml
Rauhoittava silmänympärysvoide herkälle ja ärtyneelle
silmänympärysiholle. Lievittää
kutinaa, punoitusta, turvotusta
ja kiristävää tunnetta.

27,90
32,50 €

JOULUKUUN TARJOUS

Louis Widmer Eye Contour Cream 30 ml
Täyteläinen ja tehokas silmänympärysvoide
ikääntyneelle iholle.

CeraVe Moisturising 
Cream 177 ml
Kosteuttava voide kuivalle ja
erittäin kuivalle iholle. Sisältää
keramidia ja hyaluronihappoa.

–15 %

JOULUKUUN TARJOUS

Aco Face Age Delay+ -päivävoide tai -yövoide 50 ml
Syväkosteuttava päivävoide ja ravitseva yövoide.
Voiteet on kehitetty erityisesti vaihdevuodet 
ohittaneille naisille.

Myös tarjoukset kasvattavat ostokertymää. Tarjoushinnan alapuolella oleva hinta on tuotteen keskimääräinen normaalihinta Avainapteekeissa.
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Carmolis
yrttitipat
tuplapakkaus

19,90

Tarjous voimassa marraskuun ajan.
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Taistele pahanhajuista
hengitystä vastaan

Tieteellisesti
todistettu teho

KAIKKI SB12
SUUVEDET

Taistelee pahanhajuista
hengitystä vastaan

*

OSTA 2
MAKSA 1

SI

A

www.SB12.fi

HVISTA

HA

SB12 on tieteellisesti todistettu
taistelevan pahanhajuista hengitystä
vastaan. Vaikutus on välitön ja
kestää 12h ajan.1

VA

12 h teho

M PA I TA

*Tarjous voimassa marraskuun ajan
Avainapteekeissa. Koskee kaikkia SB12suuvesiä. Edullisempi tuote kaupan päälle.

SB12-suuvesi taistelee pahanhajuisen hengityksen juurisyytä vastaan neutraloimalla pahanhajuisia
rikkikaasuja suusta. SB12 teho on välitön ja antaa sinulle raikkaan hengityksen 12 tunnin ajan.
SB12-suuvedet sisältävät myos fluoria, joka vahvistaa hampaita.2,3
1. Scientifically proven 12 hour effect: cf: studies by Seeman et al. J Breath Res. 2016 Jun 22;10(3). 2. Marinho VC, Chong LY,
Worthington HV, Walsh T. Fluoride for strengthening of teeth: Cochrane Database Syst Rev. 2016. 3. Reich E. et al. Mouthrinses and dental caries.
International Dental Journal (2002) 52: 337-345.
CB12-2022-0240-9/2022

TERVEYSMYYTTI

Parantavatko
huonekasvit
sisäilmaa?
Kuva Getty Images

Huonekasvit vaikuttavat
sisäilmaan, mutta miten?
Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen tutkija
Maria Valkonen kertoo
tutkimustuloksista.
Teksti MARIANNA SALIN

PUHDISTAVATKO HUONEKASVIT
ILMAA?

Tutkijat ovat havainneet laboratoriokokeissa, että kasvit voivat puhdistaa
sisäilmaa poistamalla siitä pieniä
määriä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Näitä VOC-yhdisteitä tulee
sisäilmaan muun muassa ulkoilmasta
sekä rakennus- ja sisustusmateriaaleista. Huonekasvien puhdistusteho
on kuitenkin niin pieni, että ne eivät
tosielämässä varsinaisesti vaikuta.
Hyvä ilmanvaihto tekee saman monta kertaa nopeammin.
MILLÄ MUULLA TAVOIN
HUONEKASVIT VAIKUTTAVAT
SISÄILMAAN?

Keräsimme kodeista pölynäytteitä
ja havaitsimme, että huonekasvit
rikastavat kodin mikrobistoa. Mikrobisto oli siis sitä monimuotoisempi,
mitä enemmän kasveja kodissa oli.

Yllätyimme siitä, että jo muutama
kasvi sai aikaan merkittävän vaikutuksen. Vielä emme tiedä, millaiset
kasvit vaikuttavat mikrobistoon
eniten. Emme myöskään tiedä, mikä
on mullan ja mikä kasvin vaikutusta,
mutta leikkokukkia tutkimuksessamme ei ollut.
MITEN KODIN MONIMUOTOINEN
MIKROBISTO VAIKUTTAA
TERVEYTEEN?

Aiempien tutkimusten perusteella tiedämme, että lapsuudenkodin
monimuotoinen mikrobisto voi
myöhemmin suojata astmalta ja
allergioilta. Tutkimukset osoittavat
selvästi, että erityisesti maatiloilla
asuvat lapset altistuvat mikrobistolle,
joka on terveydelle hyväksi. On myös
viitteitä siitä, että monipuolinen
mikrobialtistus vaikuttaisi aikuistenkin terveyteen. Sitä ei osata vielä

sanoa, mitkä mikrobit ovat varmuudella hyviksiä ja mitkä pahiksia,
paitsi tietenkin infektioita aiheuttavat
mikrobit. Tutkimustietoa karttuu
jatkuvasti maailmanlaajuisesti.
VOISIKO HUONEKASVEISTA OLLA
MUUTA HYÖTYÄ TERVEYDELLE?

Huonekasvien vaikutusta on tutkittu
erityisesti psykologisesta näkökulmasta, ja tutkimustulosten mukaan kasvit
vaikuttavat myönteisesti kohentamalla
mielialaa ja vähentämällä stressiä.
Olennaista on, että kasvi on näkyvillä
– ja pelkkä kuvakin jo auttaa.

Asiantuntija Maria Valkonen on
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
tutkija. Huonekasvitutkimus on tehty
THL:n ja kansainvälisten kumppaneiden yhteistyönä ja julkaistu Indoor Air
-tiedejulkaisussa.
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”Syömishäiriöstä
voi toipua”
Kati Savela-Vilmari sairastui anoreksiaan
nuorena opiskelijana. Toipuminen alkoi
vasta vuosien sairastamisen jälkeen.
Teksti KIRSI HEMANUS Kuvat PIIA ARNOULD

K

ati Savela-Vilmari, 48, saattaa nykyisin syödä sipsejä
miehensä seuraksi, jos siltä tuntuu. Miehen normaali
asenne ruokaan helpottaa Katinkin olemista. Liian
terveellinen syöminen tuntuisi ahdistavalta.
Kati sairastui laihuushäiriöön eli anoreksiaan 23-vuotiaana. Vaikka kymmenen vuoden sairausjaksosta on jo
pitkä aika, se ei ole unohtunut.
Anoreksia ei alkanut laihduttamisesta, vaan elämäntilanteesta ja ahdistuksesta. Kati oli muuttanut kotikaupungistaan Turkuun opiskelemaan Ranskan kulttuuria ja kieltä.
”Minua ahdisti, selviytyisinkö opinnoista sekä se, saisinko valmistuttuani mitään töitä. Kärsin myös yksinäisyydestä ja ulkopuolelle jäämisen tunteesta”, Kati kertoo.

K U N PA H A O L O voimistui, Kati alkoi pelätä masennusta.
Sen sijaan hän sairastui anoreksiaan, joka tarjosi edes
jonkinlaisen keinon kontrolloida omaa elämää.
”Huomasin jollakin tasolla itsekin, että olin laihtumassa.
Fyysisesti olo oli kevyt, vähän kuin paastolla. Ehkä toivoin,
että siitä seuraisi myös henkisesti kevyempi olo.”
Kati oli käynyt jo aiemmin muutamia kertoja psykologilla puhumassa ahdistuneisuudestaan. Hän muistaa yhä
selvästi sen hetken, kun psykologi sanoi, että sinulla on
selkeästi anoreksia.
Kati ymmärsi, että se oli totta. Hän pääsikin terapiaan
heti. Hän oli halunnut sinne jo aiemmin, tuloksetta.
N U O R U U S V U O S I N A A N Katilla ei ollut minkäänlaisia
kehonkuvaan liittyviä ongelmia. Lapsuudenkodissa ja
kavereiden kesken syömiseen suhtauduttiin normaalisti.
Kati oli aina ollut hoikka, eikä pitänyt itseään lihavana.
Hän harrasti liikuntaa, mutta ei pakonomaisesti. Anoreksiaan sairastuminen oli yllätys.
”Vain kuukautta ennen sairastumista olin lukenut artikkelin
anoreksiasta ja ajatellut, että tämä ei ainakaan tule minulle.”
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Kati SavelaVilmari elää
nykyään hyvää
arkea miehensä
ja kotieläinten
kanssa Vihdissä.
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KUITULISÄ
JOKAPÄIVÄISEEN
KÄYTTÖÖN

Vi-Siblin (ispagulansiemenkuori) on
luonnonmukaisesti vatsan toimintaa
tasapainottava lääkekuituvalmiste.
Vi-Sibliniä voidaan käyttää ummetuksen
hoitoon, tasapainottamaan löysää vatsaa
sekä päivittäisenä kuitulisänä.
Vi-Sibliniä löytyy kahdenlaista ja useita
pakkauskokoja. Jos noudatat ärtyneen suolen
oireyhtymään suositeltua FODMAP-ruokavaliota,
valitse oranssin pakkauksen Vi-Siblin, joka on
makeutettu sakkaroosilla.*
Lue lisää Vi-Siblinistä ja vatsan
hyvinvoinnista osoitteesta:

PP-VSB-FIN-0303-24032021

hyvävatsa.fi
* Reho Tiia 3/2021. Tietoa potilaalle. Lääkärikirja Duodecim. Vi-Siblin / Vi-Siblin
S rakeet, ispagulan siemenkuori. Lääke toistuvan ummetuksen hoitoon sekä
päivittäisen kuidunsaannin lisäämiseen. Yli 12-vuotiaille pakkauksen ohjeen
mukaan. Ei sovellu käytettäväksi: yliherkkyys ispagulan siemenkuorelle tai
lääkkeen jollekin muulle aineelle, nielemisvaikeudet, mahan tai suolen toiminnan
yli 2 viikkoa kestänyt muutos, ahtauttava diagnosoitu maha-suolikanavan
sairaus tai diagnosoimaton verenvuoto peräsuolesta.
Sopii käytettäväksi raskauden ja imetyksen aikana.
Apteekista ilman reseptiä. Tutustu huolellisesti
pakkausselosteeseen ennen käyttöä. Markkinoija Pfizer.

Kati työskentelee
viestintäasiantuntijana
ja harrastaa jumppaa
sekä muuta liikuntaa,
nikkarointia, remppailua
ja käsitöitä.

”Minua auttoi se,
että sain mielekästä
tekemistä ja ajatukset
pois syömisestä.”

Nyt Kati näkee sairastumisensa taustalla myös halun
rangaista itseään siitä, ettei ollut omasta mielestään
riittävän hyvä.
Sairausjakso kesti noin kymmenen vuotta. Noina
vuosina hänen kuntonsa vaihteli, ja välillä olo oli fyysisesti todella huono. Joskus Kati pelkäsi kuolevansa,
sillä sydämessä tuntui niin pahalta. Akuutit tilanteet
veivät hänet muutaman kerran sairaalahoitoon.
Liikunnan Kati oli lopettanut heti sairastuttuaan, sillä
voimia ei ollut.
O P I N N O T Kati sai sairaudesta huolimatta suoritettua
loppuun ja jopa jatkoi niitä täydennyskoulutuksessa.
Valmistuminen oli Katille tärkeä tavoite.
”Silloin en kuitenkaan jaksanut miettiä paranemista.
Kaikki voimat menivät fyysiseen selviytymiseen.”
Kati näkee ensimmäisen oman alan työpaikkansa
alkusysäyksenä paranemiselle. Sitä kesti kuitenkin
vain vuoden.
Vuonna 2006 Kati sai pidempiaikaisia toimittajan
töitä Helsingistä. Työn vaativuus hirvitti, mutta tuntui
samaan aikaan hyvältä.
”Aloin huomaamattani syödä enemmän, muuten en
olisi jaksanut työssäni. Kun painoa tuli lisää, pystyin
ajattelemaan selkeämmin”, hän kertoo.
Se oli luonnollinen tapa alkaa toipua fyysisesti. Mieli
ja fyysinen toipuminen kulkevat kuitenkin syömishäiriöissä eri tahtia. Aluksi mieli tulee perässä.
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Syömishäiriöön
saa apua
● Syömishäiriö on mielenterveyden häiriö. Siihen
sairastutaan yleisimmin nuorina ja nuorina aikuisina.
Syömishäiriöt ovat pitkäkestoisia sairauksia.
● Syömishäiriössä se ei ole ratkaisevaa, mitä ja kuinka
paljon syö, vaan minkälaiset ajatukset ohjaavat ja
hallitsevat syömistä. Syömishäiriö on sairastuneelle
selviytymiskeino elämän kriisitilanteessa ja joskus
myös melko tavallisissa elämänmuutostilanteissa,
joissa tavallinen arki järkkyy.
● Syömishäiriön tunnusmerkkejä voivat olla esimer
kiksi läskifobiset ajatukset, oman kehon piilottelu ja
peittely, syömiseen liittyvät säännöt, tarve punnita ja
mitata syötyjä ruokia ja omaa kehoa jatkuvasti, tarkat
ja joustamattomat suunnitelmat liittyen syömiseen tai
liikkumiseen sekä sallimaton suhtautuminen lepoon ja
palautumiseen.
● Apua saa esimerkiksi Syömishäiriöliiton tukipuheli
mesta, chatista tai alueellisista jäsenyhdistyksistä:
syomishairioliitto.fi/tukea-ja-toimintaa.

Kaikki

liike on
hyvästä

Lähteet: Syömishäiriöliitto

”Jos ei ole fyysisesti riittävässä kunnossa, asioita ei
pysty käsittelemään mielen tasolla”, Kati kertoo.
Anoreksian alkuaikoina Kati kävi terapiassa kolmen
vuoden ajan. Sairaus jatkui, mutta jälkikäteen ajateltuna terapia opetti tutkimaan omia ajatuksia paremmin.
”Vertaistukea en osannut hakea. Se olisi voinut auttaa, samoin toimintaterapia.”
VA I K E I M P I N A K A A N aikoina Kati ei ollut yksin.
Ystävät tukivat, vaikka eivät täysin ymmärtäneetkään
tilannetta. Juuri niin läheisten on Katin mielestä hyvä
toimia.
”Sairastunutta ei pidä painostaa liikaa syömiseen,
eikä ketään pidä syyllistää sairaudesta.”
Jos tilanne on huono, ei kannata kiirehtiä. Toipuminen syömishäiriöstä ei tapahdu nopeasti.
”Minua auttoi se, että sain mielekästä tekemistä ja
ajatukset pois syömisestä. Opinnot, työ ja vaikkapa vapaaehtoistyö voivat sysätä elämän hyvään suuntaan.”
R U O A S T A puhutaan nykyisin valtavasti, ja erilaisia
ruokavalioita tulee koko ajan lisää. Kati osaa nykyisin
suojata itseään liialta ruokapuheelta ja luottaa syömisessä maalaisjärkeen. Herkuista hän ei halua luopua.
”Ei ole olemassa yhtä oikeaa ruokavaliota, eikä omaa
syömistä kannata verrata toisten syömiseen”, hän sanoo.
Kati on oppinut ymmärtämään paremmin psyykki
siä sairauksia ja ihmisten erilaisia elämäntilanteita
omien kokemusten myötä. Menneisyys syömishäiriön
kanssa ei enää rajoita hänen elämäänsä.
”Siitä voi selvitä.” ■
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Hyödynnä siis pienetkin
hetket liikkumiseen ja
nauti aktiivisesta elämästä.

Voltaren Forte on tehokas apu lihas- ja
nivelkivun sekä nivelrikkokivun hoitoon.
Annostelu 12 tunnin välein riittää.

Voltaren Forte 23,2 mg/g geeli Yli 14-vuotiaille nyrjähdyksistä, venähdyksistä, urheiluvammoista tai liikarasituksesta johtuvan lihas- ja nivelkivun ja
yli 18-vuotiaille nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
Vaikuttava aine diklofenaakki. Voltaren Fortea hierotaan kipeytyneelle alueelle 2 kertaa päivässä 12 tunnin välein (mieluiten aamulla ja illalla). Vain terveelle iholle. Geelin joutumista silmiin tai limakalvoille tulee välttää. Jos olet
allerginen diklofenaakille, muille tulehduskipulääkkeille tai jollekin valmisteen apuaineelle, älä käytä Voltaren Fortea. Ei alle 14-vuotiaille. Ei saa käyttää raskauden viimeisen kolmanneksen aikana. Käyttö kuuden ensimmäisen
raskauskuukauden aikana sekä imetysaikana vain lääkärin määräyksestä.
Mahdolliset haittavaikutukset ovat yleensä lieviä ja ohimeneviä antokohdan
ihoreaktioita. Hyvin harvoin voi esiintyä allergisia reaktioita. Jollei kiputila
parane tai se pahenee viikon käytön jälkeen, käänny lääkärin puoleen. Lue
huolella pakkausseloste. Valmisteyhteenvetolyhennelmä 5.10.2018. Perustuu 30.6.2021 päivättyyn valmisteyhteenvetoon. Lisätiedot: GlaxoSmithKline
Consumer Healthcare Finland Oy, Piispansilta 9 A, 02231 Espoo, puh: 0800
77 40 80, s-posti: scanda.consumer-relations@gsk.com. Tavaramerkit ovat
GSK-konsernin omistamia tai sille lisensoituja. ©2022 GSK-konserni tai lisenssinhaltija. 02/2022, PM-FI-VOLT-22-00008
*IQVIA Tukkumyynti arvossa 7/2022

HELPOTTAA
TUPAKANHIMOA
JO 30 SEKUNNISSA
Tutkitusti tehokas apu
tupakoinnin lopettamiseen.

Tuplapakkaukset
vain apteekeista
* 2 x 1 mg annos.
NICORETTE® on lääke avuksi
vieroitusoireisiin kun lopetat tupakoinnin.
Sisältää nikotiinia. Lue pakkausseloste.
Ei lasten ulottuville. Kun aloitat hoidon, lopeta
tupakointi kokonaan. Jos sinulla on krooninen
ihosairaus (koskee vain laastareita), sydäntai verisuonitauti, olet raskaana tai imetät,
keskustele hoidosta lääkärisi kanssa. Ei alle
18-vuotiaille. Markkinoija McNeil, a division of
Janssen-Cilag Oy FI-NI-2200038 09/2022
© McNeil 2022

*
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Ravintoa pullosta
Apteekin juotavat ravintovalmisteet sisältävät nimensä mukaisesti
paljon ravinteita. Juomat voivat auttaa paranemisessa ja lisätä
elämänlaatua silloin, kun se ei ruokaillen eri syistä onnistu.
Teksti OUTI HAMARA Kuva NELLI AHOSOLA

1

A L Z H E I M E R I N TAU T I

Juoman sisältämät ravintoaineet ovat erityisen tärkeitä
Alzheimerin tautia sairastavalle.
Sen on todettu vaikuttavan posi
tiivisesti kognitioon ja muistiin
sekä muistisairaan arkea aktivoivasti. Parhaat tulokset saavu
tetaan jatkuvassa käytössä ja kun
valmisteen käyttö aloitetaan taudin
varhaisessa vaiheessa. Tuloksia
voi havaita 3–6 kuukauden käytön
jälkeen. Juoma kannattaa nauttia
joka päivä samaan aikaan, jotta
siitä tulisi säännöllinen tapa.

Sopii käytettäväksi Alzheimer-
lääkityksen kanssa.
Makuvaihtoehtoina
kahvi, mansikka ja
vanilja. Souvenaid
4x125 ml, 17,20 €
(34,40 €/l).

2

VA I K E A T H A AVA T

Runsasproteiininen ja
-energinen täydennysravintovalmiste on kehitetty
osaksi kroonisten ja painehaavojen ruokavaliohoitoa. Proteiini
ja arginiini edistävät kudoksen
uusiutumista ja auttavat haavan paranemisessa. Annoksia
nautitaan 1–3 päivässä riippuen
haavan vaikeusasteesta. Käytetään varoen 3–17-vuotiaille.

3

Makuvaihto
ehtoina kaakao,
mansikka ja
vanilja. Cubitan
4x200 ml,
13,90 € (17,38 €/l).

VA J A A R AV I T S E M U S

Juoma antaa voimaa ja
energiaa täydentämällä tai
korvaamalla ruokavaliota silloin,
kun normaali ruokailu on vaikeutunut tai yksipuolistunut. Valmiste
sisältää kaikkia päivän aikana
tarvittavia ravintoaineita ja runsaan
kattauksen energiaa sekä proteiineja. Miellyttävän makuinen juoma
sopii lisäravinnoksi ikääntyneille,
muistisairaille ja nesterajoitteisille
sekä leikkauksen jälkeen tai sairauteen liittyvän vajaaravitsemuksen ruokavaliohoitoon.

Pirtelömäinen
koostumus, runsaasti makuvaihto
ehtoja. Nutridrink
Compact Protein
4x125 ml,
12,90 € (25,80 €/l).

Asiantuntija: Anna Siipilehto, proviisori, Tapuli Apteekki, Helsinki
Tuotteiden hinnat ovat Avainapteekkien keskimääräisiä hintoja.
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T AVA L L I N E N VA I VA

JÄNNETUPPITULEHDUS

Särkeekö
rannetta?
Jännetuppitulehdus on tuttu vaiva eri
tyisesti toistotyötä tekeville, mutta myös
tupakointi altistaa sille. Jopa koronavirus
infektio voi laukaista ikävän vaivan.
Teksti ANNELI JUUTILAINEN Kuva GETTY IMAGES
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Diabetes, kihti
ja nivelreuma
lisäävät alttiutta
jännetuppitulehdukseen.

MITÄ TARKOITETAAN,
KUN PUHUTAAN
JÄNNETUPPITULEHDUKSESTA?

Jännetuppitulehduksella tarkoite
taan yläraajoissa, yleensä ranteen
ja sormien alueella, ilmeneviä
kiputiloja. Vaivan taustalla on usein
kuormitus.
MIKÄ JÄNNETUPPITULEHDUKSEN
AIHEUTTAA?

Jännetuppitulehduksessa jännettä
ympäröivä ja sitä suojaava tuppi on
ärsyyntynyt ja paksuuntunut.
Yleisesti vaiva johtuu ylikuormi
tuksesta, voiman käytöstä ja työliik
keiden toistuvuudesta sekä ranteen
asennosta kuormituksessa.
MILLAISIA OIREITA VAIVAAN
KUULUU?

Yleensä vaiva oireilee kipuna rasit
tuneella alueella. Oikein ärhäköissä
tapauksissa voi ilmetä myös punoi
tusta, kuumotusta ja turvotusta.
Kun jännetuppitulehdus tulee
sormeen, puhutaan ”napsusormes
ta”. Silloin koukusta ojentuva sormi
napsahtaa, ja tuntuu, että sormi "jää
jumiin".
KENELLÄ JÄNNETUPPITULEHDUS
ON YLEISIN VAIVA?

Se on yleisintä ihmisillä, jotka te
kevät toistotyötä eli työtä, jossa on
paljon samojen liikkeiden toistoa.
MILLAISET TEKIJÄT ALTISTAVAT
JÄNNETUPPITULEHDUKSELLE?

Jännetuppitulehduksille altista
vat suuri puristusvoiman käyttö,

työliikkeiden toistuvuus ja ranteen
taipunut asento liikkeissä.
Erityisen suuri riski on henkilöil
lä, jotka tupakoivat, sillä tupakointi
heikentää jänteen verenkiertoa. Se
vaikeuttaa jänteen uudistumista ja
paranemiskykyä.
Myös diabetes, kihti ja nivelreuma
lisäävät alttiutta jännetuppitulehduk
selle.
MITEN JÄNNETUPPITULEHDUSTA
VOI HOITAA ITSE?

Kipua aiheuttava rasitus tulee lo
pettaa. Kannattaa etsiä keinoja, joilla
ärsytystä aiheuttaneita liikkeitä voi
vähentää.
Kylmäpussia voi käyttää rauhoit
tamaan ensioireita. Ärsytykseen
voi käyttää tarvittaessa myös suun
kautta otettavia tai voidemaisia
tulehduskipulääkkeitä.
Tupakoinnin lopettaminen on
tärkeää.
MILLOIN OLISI SYYTÄ HAKEUTUA
LÄÄKÄRILLE?

Jos vaiva on jollakin tavalla epätyy
pillinen, on hyvä tehdä tarkempia
tutkimuksia. Lääkäriin kannattaa
hakeutua myös silloin, jos työ on

erityisen kuormittavaa ja tarvitaan
lyhyttä sairaslomaa akuutin tilanteen
rauhoittamiseksi.
Toki myös silloin on syytä hakeu
tua lääkäriin, jos vaivan taustalla on
tapaturma tai syy on epäselvä.
MINKÄLAISTA HOITOA LÄÄKÄRI VOI
MÄÄRÄTÄ?

Jos tulehduskipulääkkeet eivät te
hoa, lääkäri voi antaa jännetuppeen
kortisonipistoksen, joka rauhoittaa
tilanteen erityisesti, jos kyseessä on
"napsusormi".
Jänneärsytyksenä ajateltu "tennis
kyynärpää" taas ei tutkimuksien
mukaan hyödy kortisonista. Korti
soni voi näissä tapauksissa jopa
hidastaa tai heikentää pitkäaikais
ennustetta.
Vaikeissa tapauksissa voidaan
tarvita leikkaushoitoa.
VOIKO FYSIOTERAPIASTA OLLA
HYÖTYÄ VAIVAN HOIDOSSA?

Kyllä, erityisesti kannattaa tarkis
taa työergonomia. Fysioterapeutin
laatimien harjoitusohjeiden avulla
tilanne voidaan saada rauhoitet
tua ja sen uusiutumista voidaan
ehkäistä.
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MILLOIN KÄTTÄ USKALTAA TAAS
RASITTAA?

Kättä saa käyttää maltilla koko
ajan. Kuormitusta kannattaa lisätä
hiljalleen kivun sallimissa rajoissa.
Yleensä jännetuppitulehdus kestää
muutamasta päivästä muutamaan
viikkoon.
MITEN VAIVAA VOI EHKÄISTÄ
ENNALTA?

Kiinnittämällä huomioita työolosuh
teisiin ja ergonomiaan sekä lopetta
malla tupakoinnin.
VOIKO KORONAVIRUSINFEKTION SEURAUKSENA TULLA
JÄNNETUPPITULEHDUS?

Kyllä, korona voi aiheuttaa hyvin
moninaisia tuki- ja liikuntaelimistön
ongelmia ja kipuja. Yleensä ne on
neksi väistyvät taudin parannuttua.
Asiantuntija: Sikri Tukiainen, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, Mehiläinen

Kuva: Valmistaja

NÄINKKI
EE
APT TTAA
AU
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KERTAKÄYTTÖINEN
PIKAKYLMÄPAKKAUS
Kylmähoitoa sinne missä sattuu. Paketin sisällä oleva vesipussi lyödään tai
puristetaan rikki. Ravistelu aikaansaa
pakkauksen viilenemisen. Pakkaus asetetaan vaurioituneelle alueelle kangas
ihon ja pakkauksen välissä.
APTEEKKI Pikakylmäpakkaus 2,80 €

Kuva Tomi Nuotsalo
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Eri-ikäiset ystävykset
T E R E S A on Helin, 90, oma vanhusseuralainen eli
gubbe. Yhdessä gubbe ja Heli tekevät pieniä kävelyitä,
musisoivat ja kahvittelevat. Helistä on ihanaa kuulla
tarinoita ja tehdä kysymyksiä etenkin nykypäivän
koulunkäyntiin liittyen. Teresasta on suuri apu ulkoilussa sekä kodin askareissa, sillä yksin Heli ei enää
esimerkiksi uskalla käydä viemässä roskia. ”Gubbe
tuo elämääni paljon hyvää oloa ja iloa”, Heli kertoo.

Tutustu Avaintarjouksiin sivuilla 30-31. Avainasiakkaana kerrytät myös bonusta!
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Kun farmaseutti
Ville Tuominen alkaa
valmistaa lääkettä
Kontulankaaren
apteekin yläkerrassa,
hän pukee ylleen
hygieniamääräysten
mukaiset suojalasit
ja -myssyn.
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Voiteita
valmistava
farmaseutti

lääkkeet lääkityskortteineen. Koneellinen annosjakelu
on tärkeä osa apteekin palvelua. Annosjakelu parantaa
lääkkeen käyttäjän lääketurvallisuutta, helpottaa arkea
ja vähentää lääkehävikkiä, kun jaamme lääkkeet käyttö
valmiiksi kahden viikon lääkejaksoihin. Lääkityksen
muuttuessa kustannuksetkin minimoituu.
Puramme joka päivä kymmeniä tukkulaatikollisia lääkkeitä. Välillä teen itsekin lääketilauksia. Häiriöt lääkkeiden
saatavuudessa pitävät meidät kiireisinä, ja niitä on enemmän kuin aloittaessani apteekkialalla 2009.

Farmaseutti Ville Tuomisen työpaikalla
Kontulankaaren Avainapteekissa
tapahtuu koko ajan. Lääkkeitä
lajitellaan, annostellaan ja myydään.
Niitä myös valmistetaan omin käsin.

K L O 1 1 . 0 0 Kaikki tekevät huumausainekirjanpitoa, mutta
kuukausivalvonta kuuluu minulle. Kun huumaavia aineita
sisältäviä lääkkeitä otetaan vastaan tai myydään ulos, kaikki
merkitään kirjanpitoon: lääkkeiden määrät ja potilaan sekä
lääkärin tiedot. Huumausaineiksi luokitellaan esimerkiksi
syöpäpotilaiden kipulääkkeet ja ADHD-lääkkeet.
Apteekkimme tietoturvavastaavan roolissa teen myös
lokivalvontaa eli seuraan, että asiakkaiden tietoja avataan
vain työhön kuuluvissa rajoissa.

Teksti LOTTA EHRNROOTH Kuvat MIKKO HANNULA

K L O 8 . 0 0 Ajoin kotoani Helsingin Vuosaaresta töihin
Kontulankaaren Avainapteekkiin tyttäreni päiväkodin
kautta. Olin töissä ennen kahdeksaa, puin ylleni farmaseutin valkoisen työtakin ja join kupillisen kahvia henkilökunnan taukotilassa.
K L O 8 . 1 5 Päivä alkaa reseptien toimituksella ja asiakkaiden auttamisella palveluvalinnassa. Neuvon odottavaa
äitiä kipulääkeasioissa ja kerron, että parasetamolivalmisteet ovat turvallisia käyttää raskauden aikana.
K L O 9 . 3 0 Soitan kahdelle terveysasemalle. Toisesta
varmistan lääkkeen pakkauskoon ja toisesta vahvuuden:
resepteissä on aika usein tällaisia epäselvyyksiä, joita
ratkaisemme. Farmaseutti tai proviisori varmistaa aina
lääkkeitä toimittaessaan reseptistä annosohjeen oikeellisuuden ja on tarvittaessa yhteydessä lääkäriin.

K L O 1 2 . 0 0 Lyhyen lounastauon aikana ei ehdi lähteä
talon ulkopuolelle. Joskus teen eväät kotona, tänään ostan
valmisruoan.
K L O 1 3 . 0 0 On aika valmistaa lääkettä. Tänään teen
diltiatseemivoidetta, jota lääkäri on määrännyt peräpukamiin. Tällainen ex tempore -lääkevalmistus on perinteistä
farmaseutin työtä, jonka osuus on vähentynyt teollisten
valmisteiden yleistyessä. Minulta se vie muutaman tunnin
viikossa. Lääkevalmistusta tekevien apteekkien osuus
kaikista apteekeista on tällä hetkellä alle 30 prosenttia.
Kun asiakas tarvitsee ex tempore -voiteen, hän saa sen
yleensä samalla viikolla.

Topitec-sekoituslaitteen näyttöön
ilmestyy saksankielinen teksti,
kun lääke on valmis.

K L O 1 0 . 0 0 Luovutan muutamalle annosjakeluasiakkaalle heidän lääkerullansa eli valmiiksi pakatut

Tuominen ja proviisori
Minna Lähdevuori keskustelevat erityislupahakemuksen teosta.
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UUTUUSSARJA
KUIVAN IHON HOITOON

Aveeno® SKIN RELIEF:

Kuivalle sekä erittäin kuivalle
ja ärtyneelle iholle, sopii myös
herkälle iholle.

Aveeno® DERMEXA:

Erittäin kuivalle, kutisevalle
ja ihottumaan taipuvaiselle iholle,
sopii myös herkälle iholle.
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*in vitro. Dermexa-pesunesteessä on kaksoiskaurayhdiste.

Vaaka on
lääkevalmistuksessa
tärkeä työväline.

Aloitan kiinnittämällä erädokumentin valmistuskopin seinään. Kirjoitan siihen muun muassa käytettyjen
raaka-aineiden määrät, niiden eränumerot ja viimeiset
käyttöpäivät sekä mahdolliset poikkeamat valmistuksessa. Puhdistan työtilan ja siihen kuuluvan LIV-kaapin eli
laminaari-ilmavirtauskaapin, jossa voide valmistetaan.
Puhdistuksen jälkeen LIV-kaapin pitää olla toiminnassa 15 minuuttia ennen työn aloittamista. Tällä välin
puhdistan työvälineet, kuten mittalusikan ja sekoitussauvan, ja pukeudun suojavaatteisiin. On erittäin
tärkeää suojata tuote bakteereilta.
Nykyään valmistamme vain voiteita, tyypillisimmin
juuri diltiatseemivoidetta tai rikki-kortisonivoidetta
ihottumiin. Aiemmin teimme myös kapseleita ja liuoksia, kuten kamferitippoja ja mentoli-risiiniöljyspriitä.
Lääkäri kirjoittaa reseptiin, mitä raaka-aineita ja minkälaista voidepohjaa voiteessa käytetään. Sekoitan vaikuttavan aineen tällä kertaa Novalan-perusvoiteeseen.
Annostelen purkkiin perusvoidetta, lisään vaikuttavaa
ainetta ja jälleen perusvoidetta, ja joka välissä punnitsen ja merkitsen lukemat eräkorttiin.
Painan purkin kiinni, poistun LIV-kaapista ja kiinnitän purkin Topitec-laitteeseen, joka sekoittaa sitä muutaman minuutin ajan. Ohjelman päätyttyä voidepurkki
tarvitsee enää etiketin. Voide säilyy kuusi kuukautta.

Ex tempore -lääke
valmistus on perinteistä
farmaseutin työtä, jonka
osuus on vähentynyt
teollisten valmisteiden
yleistyessä.

K L O 1 3 . 3 0 Lopuksi pesen käytetyt välineet käsin, huuhtelen ne puhdistetulla vedellä ja nostan kuivauskaappiin.
K L O 1 3 . 4 5 Keskustelen proviisori Minna Lähdevuoren
kanssa erityislupahakemuksesta. Joskus lääkäri määrää
lääkettä, jolla ei ole myyntilupaa Suomessa. Syynä voi
olla se, että asiakas ei voi käyttää sairauteensa mitään
muuta markkinoilla olevaa myyntiluvallista valmistetta
tai hoito niillä ei ole tehonnut. Silloin teemme erityislupahakemuksen lääkevalvontaviranomaiselle eli Fimeaan.
Yleensä hakemus hyväksytään.
K L O 1 4 . 0 0 Iltapäivisin työkaverini ja minä kollaamme
eli tarkistamme tilattuja lääkkeitä apteekin alakerrassa.
K L O 1 4 . 3 0 Kollegani Marina Gorshkova istahtaa seurakseni kahvitauolle. Meillä ei ole kovin paljon koko henkilöstön palavereja, koska apteekin on pyörittävä koko
ajan. Tarvittaessa käymme pienryhmissä asioita läpi.
K L O 1 5 . 0 0 Ehdin vielä reseptitiskille. Kun myyn reseptilääkkeitä, minun on muun muassa tarkistettava,
että asiakas saa lääkkeestään oikean Kela-korvauksen.
Kerron myös lääkkeiden yhteisvaikutuksista toistensa
kanssa - lääkärithän saattavat määrätä lääkkeitä toisistaan tietämättä. Ihmiset eivät myöskään aina lue lääkkeiden pakkausselosteita.
Joillekin asiakkaille farmaseutti on päivän ainoa juttuseura, ja vuorovaikutus on tärkeä osa työtä.

Älä anna kuorsauksen
pilata untasi
Koko yön kestävä helpotus
kuorsaukseen

K L O 1 6 . 0 0 Ripustan työtakkini naulakkoon. Vaimoni
tekee ruoan tänään, joten ohjelmassani on punttitreeni
kotona.
En vie työasioita kotiin, mutta töihin on aina mukava
tulla. Pidän työstäni, sen selkeydestä ja monipuolisuudesta
sekä siitä, että voin palvella asiakkaita. Eikä töissä ole ikinä
pitkäveteistä, sillä lääkeala menee koko ajan eteenpäin.

Ville Tuominen myy Leena
Wilénille itsehoitolääkkeitä.

Lisätietoa apteekistasi
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SYYSILMAN
KUIVATTAMA NENÄ?

NOPEA HELPOTUS
ÄRSYTYSYSKÄÄN
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Valitse hoitava öljypohjainen tai
kevyemmin kosteuttava öljytön vaihtoehto

-merkitty lääkinnällinen laite.

Jakelija: Oy Medifon Ab, Espoo

FluAcute Yskä
• Sisältää hunajaa
• Muodostaa nieluun kurkkuärsytystä
lievittävän ohuen kalvon
• Helppo pitää tarvittaessa mukana

-merkitty lääkinnällinen laite.

Jakelija: Oy Medifon Ab, Espoo

Kuva Getty Images

T E H O N TA K A NA

Vaihdevuosien vaihteluihin
Naisen vaihdevuosien kulku riippuu paljon estrogeenin
määrästä. Onneksi estrogeenitasoa voidaan hallita.
Teksti KALEVI RANTANEN

Happamuuden säätöä
Estrogeeni eli naishormoni on steroidi,
joka tuottaa naisellisia kehonpiirteitä
ja säätelee emättimen tilaa. Lisäksi se
suojelee luukudosta. Vaihdevuosien
myötä hormonin eritys vähenee ja
emättimen happamuus voi laskea. Happamuustason lasku voi tuoda monenlaista harmia: esimerkiksi emättimen
limakalvon ohenemista ja kuivumista
sekä yhdyntäkipuja. Lisäksi estrogeenin
väheneminen heikentää luita, mikä
altistaa osteoporoosille.

Vaihdevuosivaivoja ja
osteoporoosia vastaan
Ainoastaan estrogeenin on tieteellisesti
osoitettu tehoavan vaihdevuosivaivoihin.
Kuumat aallot, hikoilupuuskat ja unihäiriöt
helpottuvat hormonihoidon seurauksena.
Estrogeenia käytetään lisäksi osteoporoosin hoitoon erityisesti naisilla, jotka samalla
kärsivät vaihdevuosioireista.
Hoidon kesto määräytyy yksilöllisesti.
Suositus on, että hoito lopetetaan, kun
oloa haittaavat oireet katoavat. Pitkäaikaisen käytön on nimittäin havaittu lisäävän
rintasyövän riskiä.

Lähde: PubMed, Duodecim
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A P T E E K I N H Y L LY L T Ä

HANNA HEIKKILÄ

proviisori,
Apteekki 51

Kuinka katkaista
flunssakierre?

Immuniteetin eturintamassa toimivat muun muassa
suoliston mikrobisto, ihon ja limakalvojen suojamekanismit sekä verenkierron puolustustekijät.
Tulehdusalttius on suurin varhaislapsuudessa, vanhuudessa ja vaikean sairauden tai stressin aikana.
Riittävä lepo, monipuolinen ravinto ja liikunta
auttavat taistelemaan flunssakierrettä vastaan.
Kunnollinen käsipesu torjuu merkittävästi erilaisia
taudinaiheuttajia.
Ravintotekijöilläkin on merkitystä. Liian vähäinen D-vitamiinin saanti saattaa altistaa akuuteille
hengitystieinfektioille. Suositeltava D-vitamiinin
vuorokausisaanti on 10 mikrogrammaa sekä lapsille
että aikuisille ja 20 mikrogrammaa yli 75-vuotiaille.
C-vitamiinin käyttö flunssan aikana saattaa lyhentää
taudin kestoa. Sinkillä on samankaltainen vaikutus,
kun sen käyttö aloitetaan flunssan varhaisessa
vaiheessa.
➜ Apteq C+ D+ Sinkki 90 tabl., 20,30 €

TIIA PITKÄNEN

Mikä auttaisi
kuivankarheiden
käsieni ihoon?

farmaseutti,
Kontulankaaren apteekki

Ilmojen viiletessä käsien iho menettää kosteuttaan,
mikä voi hoitamattomana johtaa pahimmillaan kivu
liaisiin haavaumiin ja kutiseviin tulehdusreaktioihin.
Toistuvat käsienpesut, kuiva huoneilma, käsillä
työskentely, ikääntyminen sekä tietyt sairaudet ja
lääkehoidot ohentavat ihon omaa kosteutta ylläpitävää suojakerrosta.
Kuivien käsien hoidossa on kiinnitettävä päivittäin
huomiota kosteutukseen. Pesuihin kannattaa valita
mieto, saippuaton pesuneste tai mahdollisuuksien
mukaan korvata pesuneste kevyellä perusvoiteella.
Miellyttävin valinta käsien rasvaukseen on nopeasti
imeytyvä, suojaava käsivoide, jota kannattaa lisäillä
vähintään jokaisen käsipesun yhteydessä. Yöksi
kannattaa valita paksumpi, rasvapitoinen voide, jonka
vaikutusta voi tehostaa pukemalla puuvillahanskat.
Lääkäriin on syytä hakeutua, jos käsien iho itsehoidosta huolimatta oireilee voimakkaasti.
➜ Ceridal-lipogeeli 150 ml, 16,90 € (112,67 €/l)

Kuvat Anna Huovinen
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Tuotteiden hinnat ovat Avainapteekkien keskimääräisiä hintoja.

Mistä hormoniton
apu emättimen
kuiville
limakalvoille?

Niskakipua ja
päätä särkee?
Ota avuksi nopea Panadol Zapp

E L I NA H E L K A M Ä K I -TA M M E L I N

farmaseutti,
Saarijärven apteekki

Vaihdevuosi-iässä estrogeenituotanto hiipuu, jolloin
emättimen verenkierto heikkenee. Samalla sen
limakalvo ohenee ja suojaava, kostea erite vähenee.
Seurauksena on kuivuuden aiheuttamaa kutinaa,
kirvelyä ja yhdyntäkipua. Kipu johtuu limakalvon
ohuudesta, jolloin hermopäätteet limakalvon alla
ovat liian lähellä sen pintaa. Myös emättimen pH
muuttuu ja sitä suojaavien maitohappobakteerien
määrä vähenee, mikä altistaa erilaisille tulehduksille.
Tulehduksen taustalla ei aina ole hiiva tai bakteeri
vaan niin kutsuttu atrofinen vaginiitti eli limakalvon
haurastumisesta aiheutuva tila. Koska oireet johtuvat
estrogeenin puutteesta, paras apu on paikallisesti
käytettävä estrogeeni. Jos estrogeenia ei voi käyttää
tai tarvitsee sen oheen lisähoitoa, apteekista löytyy
useita hormonittomia valmisteita. Hyvä tuote kosteuttaa tehokkaasti ja laskee emättimen pH:n takaisin
terveelle tasolle. Lisäksi on tärkeää palauttaa emättimen normaali mikrobiomi. Apteekkivalmiste tasapainottaa emättimen bakteerikantaa, koska siinä on
hyvien laktobasillien kasvua edistäviä ravintoaineita.
Limakalvojen hyvää hoitoa jatketaan loppuelämä.
➜ Gynevia-emätingeeli 8x5 ml, 19,85 €

Kysy neuvoa
omassa
sasi
Avainapteekis
ija
– asiantunt t
auttavat!
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*Burnett et al. Clinical Therapeutics, 2006 28,1273-8.
Panadol Zapp 500 mg kalvopäällysteinen tabletti.
Vaikuttava aine parasetamoli. Särky- ja kuumetilojen oireenmukainen hoito. Aikuisille ja yli 18-vuotiaille nuorille: 1-2 tablettia korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa. Ei suositella alle 18-vuotiaille
lapsille ja nuorille. Yhtäjaksoiseen käyttöön vain lääkärin ohjeen
mukaan. Annosvälin tulee olla vähintään 4 tuntia. Annosteluohjetta ei saa ylittää. Älä käytä Panadol Zappia, jos olet allerginen
parasetamolille tai muille aineosille. Sisältää parasetamolia. Muita
parasetamolia sisältäviä valmisteita tai muita särkylääkkeitä ei
saa käyttää samanaikaisesti. Sisältää natriumia. Panadol Zapp
valmistetta voi käyttää raskauden aikana. Sinun tulisi käyttää
mahdollisimman pientä annosta, joka vähentää kipua ja/tai kuumetta ja käyttää sitä mahdollisimman lyhyen aikaa. Itsehoitolääke. Lue pakkausseloste. Valmisteyhteenvetolyhennelmä 17.2.2021.
Perustuu 19.3.2021 päivättyyn valmisteyhteenvetoon. Lisätiedot:
GlaxoSmithKline, Piispansilta 9 A, 02231 Espoo, puh: 08007740 80,
s-posti: scanda.consumer-relations@gsk.com Tavaramerkit ovat
GSK-konsernin omistamia tai sille lisensoituja. ©2022 GSK-konserni tai lisenssinhaltija. 02/2022, PM-FI-PAN-22-00012

UUSI

Lääkkeetön
kasvipohjainen geeli
rasittuneille lihaksille

6 kasvin
yhteisvaikutus

Rauhoittaa
& viilentää

Kuivuu nopeasti,
ei tahraa

Tavaramerkit ovat GSK-konsernin omistamia tai sille
lisensoituja. ©2022 GSK-konserni tai lisenssinhaltija.
03/2022, PM-FI-22-00001

TÄ S M ÄT U O T E

ANTIBAKTEERINEN
HOITOVOIDE

Voiteen sisältämä kauran
versouute rauhoittaa ja
nopeuttaa haavojen ja halkei
lemien paranemista. Kuparisinkki-yhdistelmä hoitaa ja
korjaa ihoa. Ravitseva voide ei
jätä ihoa rasvaisen tuntuiseksi.

Kuva Getty Images

A-Derma Dermalibour+ Repairing
CICA-Cream 50 ml, 10,80 € (216,00 €/l)

Sormenpäät
lovilla
K I P U A L I E V I T T ÄVÄ
L A A S TA R I

Sormenpäähän muotoiltu 
laastari suojaa ja hoitaa
sormenpäiden halkeamia.
Vedenkestävä, bakteereja
hylkivä laastari edistää haavan
luonnollista paranemista.
Pysyy hyvin paikoillaan.
Compeed Sormenpään Halkeamat 
10 kpl, 8,00 €

Tuotteiden hinnat ovat Avainapteekkien keskimääräisiä hintoja

Halkeileva sormenpää on kivulias ja arkea
häiritsevä vaiva, jonka hoitoon ei käsivoide
aina yksin riitä. Kuivan sormenpäänihon halkeilua lisäävät kuuma vesi, kylmä sää, kemikaalit, tietyt lääkkeet sekä ihotaudit. Vaiva
kannattaa hoitaa perusteellisesti. Vaivan
pitkittyessä iho halkeamien ympärillä paksuuntuu ja kovettuu, mikä lisää infektioriskiä.
Teksti OUTI HAMARA
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Ostoksista
Avainbonusta!
Keskitä apteekkiostokset
omaan Avainapteekkiisi, ja kerrytä
Avainbonusta jopa viisi prosenttia.
AVAINBONUS HETI KASSALLA

Kun nuha vaivaa
Naso-ratiopharm avaa tukkoisen nenän.

 Nopeasti tehoava
 Säilöntäaineeton
 Oma vahvuus lapsille
Naso-ratiopharm on nenän tukkoisuuden
lyhytaikaiseen hoitoon tarkoitettu säilytysaineeton
nenäsumute. Vaikuttava aine on ksylometatsoliini.
Vahvempi (1 mg/ml) vahvuus on tarkoitettu
aikuisille ja yli 10-vuotiaille ja miedompi (0,5
mg/ml) 2-10–vuotiaille lapsille. Alle 10-vuotiaille
yhtäjaksoisesti enintään 5 vuorokauden ja yli
10-vuotiaille enintään 7 vuorokauden ajan.
Käyttö raskauden ja imetyksen aikana vain
lääkärin ohjeen mukaan. Tutustu huolella
pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija
Teva Finland Oy. MULTI-FI-00794-9-22

OSTOT KALENTERIVUODESSA

AVAINBONUS-%

50–100 €

1%

101–200 €

2%

201–300 €

3%

301–500 €

4%

> 500 €

5%

➜ Avainbonusta oikeuttavaa ostokertymää
 artuttavat Avainasiakkaan kaikki reseptivapaat
k
ostokset. Avainbonusta saat kaikista normaalihintaisista tuotteista, jotka eivät ole lääkkeitä.
➜ Avainabonus on apteekki
kohtainen. Tiedustele, onko
AVAIN
järjestelmä käytössä omassa
BONUS
JOPA 5 %!
Avainapteekissasi.
VAIHTUVIA TARJOUKSIA
Kuusi kertaa vuodessa ilmestyvässä
Avainapteekit-lehdessä esitellään kuukausittain vaihtuvat Avaintarjoukset. Tarjoukset
ovat voimassa kaikissa Avainapteekeissa.
Kaikki ostotietosi tallentuvat oman Avain
apteekkisi asiakasrekisteriin, mikä parantaa
huomattavasti lääkehoidon turvallisuutta.
Avainapteekit pidättävät oikeuden mahdollisiin muutoksiin. Näissä
apteekeissa on Avainbonusjärjestelmän sijaan käytössä S-Etukortti:
Apteekki 51 Helsinki, Apteekki Stella, Forssan vanha apteekki, Hakamäen
apteekki, Iisalmen 3. Priima apteekki, Kirkkonummen uusi apteekki,
Koskikaran apteekki, Kouvolan Salpa apteekki, Kuopion toriapteekki,
Linnanportin apteekki, Loimaan Ykkösapteekki, Neulamäen apteekki,
Niiralan apteekki, Nokian Härki apteekki, Nousten apteekki, Porin Karhu
Apteekki, Pyhän Henrikin Apteekki, Pääskylahden apteekki, Suoraman
apteekki, Uudenkaupungin Uusi apteekki.
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R I S T I K KO

TÄRKEÄ
KIVENNÄISAINE

HOKEMA

FAIJOJA

VIERIKKO

AINAISESTI

MONIPUOLISENA PARAS
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TUOKSUT
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HERÄTE

POIKKEAVUUDET

SEIS
BANGKOKISSA
KUULTU

SINISALO
PENTIK

HYTTYSEN
PISTO
NÄYTTELIJÄ
SAISIO

KEVYTRAKENTEINEN

PORKKANALISUKE
SUOJAKSI
MAUSTEEKSI

KARTALLA
OIKEALLA

NOUDOT

?

SELKÄPUOLI

JÄRKI

JOENPELTO
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"44"
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VIRKISTÄÄ
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SYVINÄ
PARHAITA?

-OIKEUS
AMMUNTAA

ONNI
INTIALAISTA
LEIPÄÄ

UUDELLEEN

PÄÄLLE

"VATSA"

LIKIMAIN

KYLMÄKISKOINEN
KALEVALASSA

REPALEINEN

PIILOSTA

SAARINEN
JAETTUJA

KOIRAELÄIN
ANTAA
MAKUA

PUUTTUVIA
MÄÄRIÄ

LISÄÄNTYÄ

VARMISTAA

Kaikkien ristikon ratkaisseiden kesken arvotaan hyvinvointituotteita Avainapteekkien valikoimasta.
Osallistumisohjeet sivulla 58.
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tevaﬁnland.ﬁ

SUDOKU
Sudoku ei ole mukana tuotearvonnassa. Sudokun ratkaisu
julkaistaan netissä osoitteessa avainapteekit.fi.
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Kun tekevälle sattuuu...
Diclofenac
ratiopharm
23,2 mg/g geeli
 Tulehduskipugeeli kivun hoitoon
nyrjähdyksissä ja venähdyksissä

7
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Nimi*

Osoite*
Postinumero ja -toimipaikka*
Puhelin
Sähköposti*
*pakollinen tieto

 Annostelu vain 2 kertaa päivässä
 Miellyttävä levittää ja helppo käyttää

R I S T I K KO

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-00529-11-21

Osallistu arvontaan
Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan tuotepalkintoja. 
Ristikon ratkaisu julkaistaan netissä osoitteessa avainapteekit.fi.
Lähetä ratkaistu ristikko joulukuun loppuun mennessä osoitteeseen Avainapteekit/Ristikko 5, PL 38, 00089 Sanoma tai täytä
vastauslomake netissä osoitteessa avainapteekit.fi
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R A K K AU D E S TA L A J I I N

KUKA?

Apteekkari Nina Ronimus

MISSÄ?

Nokian Koskenmäen apteekki

Kamppailua
tatamilla
kuullutkaan lajista löytäessäni
Combat Hapkidon alkeiskurssin Facebookin Positiivinen Pirkkala -ryhmästä. Sen sijaan kamppailulajit
ylipäätään olivat minulle tuttuja opiskeluajoilta, jolloin
harrastin aikidoa. Tiesin, että kamppailulajit ovat
liikuntamuotona tehokkaita ja monipuolisia. Halusin
haastaa itseni.
Tunnit alkavat aina lämmittelyllä ja ukemien eli
kuperkeikkaa muistuttavien kaatumisten harjoittelulla.
Sitten harjoitellaan erilaisia otteita ja tapoja irrottautua niistä. Mitä tehdä, kun vastustaja tarraa vaikkapa
ranteista tai ottaa kiinni vaatteista?
Opimme lukkoja ja kipupisteitä. Otteet viedään kivun rajalle mutta ei koskaan siitä yli. Taputus tatamiin
tai kaverin olkapäähän kertoo, että nyt sattuu.
Hiki virtaa ja keho taipuu, kun painimme tatamilla
mitä erilaisimmissa asennoissa. Myös aivot ovat koko
ajan töissä, kun opittuja tekniikoita sovelletaan
käytäntöön.
Harjoittelemme myös potkuja ja lyöntejä, mutta
emme harjoittele hyökkäämistä vaan aina puolustautumista. Mustelmia tulee välillä, mutta se kuuluu
asiaan.

“ E N O L LU T KO S K A A N

”Combat Hapkido
sopii kaikenikäisille.
Omassa ryhmässäni
nuorin on parikymppinen ja vanhin
eläkeiässä, itse olen
siltä väliltä eli 55.”

“Kun vastustaja
istuu päällä,
työasiat eivät
varmasti tule
mieleen.”

H A R R A S T A N myös monenlaista muutakin liikuntaa,
kuten itämaista tanssia, kuntosalilla käymistä ja satun
naisia ryhmäliikuntatunteja. Combat Hapkidoa olen
harrastanut pari vuotta. Käyn ohjatuissa treeneissä
kaksi kertaa viikossa ja kerran viikossa itsenäisissä
harjoituksissa.
Harjoittelusta tulee kokonaisvaltaisesti hyvä olo, ja
se auttaa jaksamaan arjessa.
Kun vastustaja istuu päällä ja koetan vapautua hänen
otteestaan, työasiat eivät varmasti tule mieleen.”

Teksti LEENA LUKKARI Kuva RIINA PEUHU
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SE ON TÄÄLLÄ.
KAAMOS.

STRONG
Vahva ja monipuolinen
B12-vitamiini.

Ravintolisä. Betolvex Strong 1,25 mg vahva ja monipuolinen B12-vitamiini. B12-vitamiini tukee
hermoston normaalia toimintaa. Foolihappo ja B6-vitamiini auttavat vähentämään väsymystä ja
uupumusta. Markkinoija Teva Finland Oy. MULTI-FI-00375-5-21.

