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Avainapteekkien asiakaslehti

APUA AKNEIHOLLE
LÄHEISEN JUOMINEN
SATUTTAA
OTETAANKO
LÄÄKE RUOAN
KANSSA?

Kaikki
irti kesästä
LEMPEÄ LIIKE, lintubongaus ja yö taivasalla
Jarko, 40, sai apua UNIVALMENNUKSESTA
JUMPPA auttaa jalkojen turvotukseen

Ota
keskiaukeam
an
tarjoussivut
talteen!

TERVETULOA

Elämänmittaista
huolenpitoa

Parasta työtä
on puolueellisen näkemykseni
mukaan paras mahdollinen työpaikka. Työn
suola ovat ihmiset eli työkaverit ja asiakkaat,
tutut ja tuntemattomat, joiden kesken tuki,
lohtu ja kuulumiset vaihtavat päivittäin omistajaa. Apteekkien henkilökunta myötäelää niin
onnellisissa kuin raskaissakin elämäntilanteissa.
Välillä keskustelemme siitä, mikä on asiakkaalle
sopivin käsivoide, välillä taas neuvomme vakavasti sairastunutta lääkkeiden käytössä.
Avainapteekkien palveluun ollaan tutkitusti
tyytyväisiä, ja olemme siitä nöyrän iloisia.
Otamme ilolla vastaan kaikenlaisen palautteen
tehdäksemme apteekkikäynnistä entistä paremman kokemuksen. Tai sitten vain vaihdamme
mielipiteitä säästä. Tärkeintä on kohtaaminen.
Se on suomalaista työtä parhaimmillaan. Kotimaisen työn merkiksi apteekeille myönnettiinkin
tänä keväänä Avainlippu-merkki.
APTEEKKI

Nähdään apteekissa!
Iiro Salonen
toimitusjohtaja

Ps.

Lomasta hyötyy tutkitusti eniten
aktiivinen lomailija. Käsissäsi
olevaan kesänumeroon on koottu
sivuille 10–15 vinkit niin loma-aktiviteetteihin
kuin rauhoittumiseenkin. Paneudumme myös
erilaisten kesävaivojen, kuten aurinkoihottuman,
turvonneiden jalkojen ja unettomuuden hoitoon.
Toivottavasti viihdyt lehden parissa!

Tiesitkö?

Keräämme palautetta lehdestä
– anna arviosi ja osallistut
apteekkituotteiden arvontaan:
avainapteekit.fi/info.
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Torju nestehukka kesäkuumalla.
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Tee muutos rutiineihin,
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20 Alkoholismista voi puhua
Ongelma ei koskaan kosketa
pelkästään alkoholistia itseään.
36 Keuhkoahtaumatauti
Ari Koivusella on yli 20 vuoden
kokemus oireiltaan vaihtelevasta
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Kutiavan ihon kolme hoitokeinoa.
57 Ristikko ja sudoku
Aivot hommiin ja ratkomaan!
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7 Uutta Avainapteekeissa
Kauden kiinnostavimmat uutuudet.

9 Uuden oppiminen
Uudella tiedepalstalla perehdytään
oppimiseen ja siihen, mitä tutkimus
aiheesta kertoo.

16 Akneihon hoito
Apteekista löytyy akneiholle runsas
valikoima laadukkaita tuotteita.
27 Kasvissyöjän vitamiinit
Kasvissyöjän ja vegaanin on hyvä
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D-vitamiinin saannista.
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Heinä- ja elokuun huippuedut.
41 Hammasvälien puhdistus
Näin käytät hammasvälilankaa, -harjaa
ja -tikkua.
46 Liikkujan Apteekki
Farmaseutti Anne Takku haluaa
motivoida asiakkaita liikkumaan.

22 Unettomuus
Jokainen voi oppia paremmaksi
nukkujaksi.
28 Ota lääke oikein
Milloin lääke kuuluu ottaa ruoan
kanssa, entä milloin tyhjään vatsaan?
42 Jalkojen turvotus
Joskus turvonneet alaraajat voivat
kieliä vakavammasta vaivasta.
51 Kipulääke kodeiini
Voimakas lääke ei sovi kaikille.

52 Apteekin hyllyltä
Kysy neuvoa, asiantuntijamme vastaavat.
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Painotuotteet
Painotuotteet
1234 5678
4041-0619

59 Apteekkari esittäytyy
Jyri Saastamoinen aloitti partion
aikuisiällä.

TUT
AVAINT USTU
AR
SIVUIL JOUKSIIN
LA 3032!

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 ULKOASU Aino Viista 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. Meikki: Aino-Sofia Kojonen. Tyyli: Nina Nuorivaara.
Kansimallin mekko: Marks & Spencer / Sokos. Korvakorut: Nouki / Sugar Helsinki.
Rannekoru: A Beautiful Story / Villa Tremondo.
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Voltaren Forte on Suomen ostetuin* kipugeeli lihas- ja
nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun 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. 03/2022, PM-FI-VOLT-22-00020
*IQVIA tukkumyynti arvossa 1/2022

T E RV E I S I Ä A P T E E K I S TA

”Vesimelonipala
voi korvata
vesilasillisen.”

ei horju helteelläkään,
kun muistat nesteytyksen. Aikuisen tulisi
nauttia 2–3 litraa nesteitä päivän aikana,
josta puolet saadaan ravinnosta. Lapsille ja
ikäihmisille riittää puolet vähemmän.
Kun urheilet, nautit alkoholia tai kahvia,
muista välivesi. Hikoilu haihduttaa nesteitä.
Samoin kahvi ja alkoholi poistavat nesteitä
elimistöstä.
Iän myötä janon tunne heikkenee. Jano
on muutenkin huono nestetasapainon
indikaattori, koska jano kertoo, että kehossa
on jo nestevajausta. Parempi olisi nauttia
nesteitä pitkin päivää.

“ N E S T E TA S A PA I NO

Älä kuivu
kesäkuumalla
Kauppakeskus Triplan Apteekki 51:n proviisori
Hanna Heikkilä suosittelee tankkaamaan
nesteitä pitkin päivää. Apteekista löydät
valmisteita nestetasapainon ylläpitoon.
Teksti LEENA LUKKARI Kuva MIKKO HANNULA

A P T E E K I S S A poreina myytävät nesteytysjuomat ovat helppoja pitää aina mukana,
jos nestevajauksesta johtuva huonovointisuus yllättää. Niissä on sopivassa suhteessa
suoloja ja sokereita palauttamaan kehon
nestetasapaino.
Liikaakaan ei kannata juoda. Veden
lisäksi onkin viisasta nauttia hedelmiä ja
vihanneksia. Iso vesimelonipala voi korvata
vesilasillisen.”
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ILMOITUS

Haavanhoitotuotteita
kesäsesonkiin
Loma-apteekin päivitys on yksi kesäsesongin
starttaamisen merkeistä! Muista varautua pieniin
ja vähän isompiin haavereihin kesäkeittiössä,
lenkkipolulla tai pihapelien tiimellyksessä. Pienet
naarmut eivät haittaa, kun kotoa löytyy valmiiksi
asianmukaiset tuotteet.

Puhdista haava Antiseptisella haavapuhdisteella. Tuote puhdistaa haavat
hellästi ja kirvelemättä. Lopuksi
peitä haava laastarilla tai kiinnittyvällä haavatyynyllä.

APTEEKKI-tuotesarjasta löydät monipuolisen
valikoiman haavanhoitoon tarkoitettuja tuotteita. Muista varautua myös sukujuhliin sujauttamalla käsilaukkuun läpikuultavia ja huomaamat-

tomia rakkolaastareita siltä varalta, että juhlakengät hiertävät. Sormenpäälaastarit on hyvä
varata kokin tai grillimestarin käyttöön.

Muista myös APTEEKKI-tuotesarjan Kylmä/Lämpöpakkaus ja APTEEKKI Pikakylmäpakkaus

Uudelleen käytettävä Kylmä/Lämpöpakkaus, jonka
voit lämmittää vesihauteessa mikroaaltouunissa tai
säilyttää pakastimessa.

Pikakylmäpakkaus ensiaputilanteisiin tai kun
tarvitaan kylmähoitoa.

Markkinoija: Oy Medifon Ab, Espoo

Kuva Shutterstock

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

Kolme hyvää iholle,
vatsalle ja intiimialueelle

KOSMETIIKKA

RAVINTOLISÄ

TÄY T E L Ä I S E T A N T I-AG E-T U OT T E E T

H Y VÄT BA K T E E R I T

Tehokkaat anti-age-voiteet vaihdevuodet ohittaneille naisille. Syväkosteuttava päivävoide parantaa ihon kimmoisuutta. Ravitseva yövoide stimuloi
solujen uusiutumista yön aikana.

Yksi kapseli sisältää sinkkiä ja
yhteensä 10 miljardia maitohappo
bakteeria neljästä tutkitusta
bakteerikannasta. Ilman turhia 
lisä- ja täyteaineita.

Aco Face Age Delay+ Day Cream P 50 ml, 30,50 €
ja Night Cream P 50 ml, 33,50 €

Puhdas+ Vahva Maitohappobakteeri
10 miljardia 75 kaps., 31,50 €

PESUGEELI

I N T I I M I A LU E E N H E L L Ä P E S U

Mieto geeli intiimialueen
 äivittäiseen puhdistukseen.
p
Kosteuttaa ja suojaa herkkää
ihoaluetta ja säilyttää intiimialueen
luonnollisen pH:n.
Femisan Wash 125 ml, 12,10 €

Tuotteiden hinnat ovat Avainapteekkien keskimääräisiä hintoja.

AVA I N A P T E E K I T | 7

APTEEKISTA.

8,50 €
(Normaalihinta 10,50 €)

Kesä
ja Aqualan L – Sinun ihollesi.

Kesäistä kosteutusta ihollesi! Tuttu Aqualan L perusvoide
pukeutui kesän kunniaksi värikkäisiin perhosiin. Upeaa
designtuubia on saatavana vain rajoitettu erä, joten haethan
omasi apteekista! Tarjous voimassa heinäkuun ajan tai niin
kauan kuin tarjoustuotteita riittää.
4/2022

RAJO ITET TU
DES IGN -ERÄ

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

TIEDE

Yllätystietoa
oppimisesta
Loma on hyvää aikaa oppia uutta.
Oppimista edistävät usko omiin kykyihin sekä
oppimistavoitteen selkeä määrittely.
Teksti KALEVI RANTANEN Kuva SHUTTERSTOCK

Ymmärrä
ensin, mitä
haluat oppia

Odotukset
vaikuttavat
oppimiseen

Opetustapa, jossa opettaja
antaa ensin kotitehtävän ja
luennoi sitten, tuo tuloksia,
jos opiskelijat saavat
hyvät ohjeet. Muodikkaan
opetusmenetelmän
toimivuutta testasi ItäSuomen yliopiston
erityispedagogiikan
professori Erkko Sointu
työryhmineen.

Käsityöt ja
kielet sopivat
yhteen
Mekaanisten työkalujen
käyttö auttaa äidinkielen
oppimisessa. Lauseiden
rakentelu vahvistaa käden
taitoja. Ranskalaisen
INSERM-tutkimuslaitoksen neurotieteilijä Claudio
Brozzolin ryhmä osoitti
magneettikuvauksilla
yhteyden kielellisten ja
motoristen kykyjen välillä.

+

Omien kykyjensä
aliarvioiminen
huonontaa
oppimistuloksia.

Espanjalaisen Pablo de
Olavide -yliopiston kasvatustieteilijä David Cobos-
Sanchizin ryhmä on tutkinut Pygmalion-ilmiötä
eli odotusten vaikutusta
oppimistuloksiin. Ihmiset huonontavat usein
tuloksiaan aliarvioimalla
itseään. Ilmiö tunnetaan
hyvin koululaisilla, mutta
nyt tutkijoita kiinnosti
45–64-vuotiaiden aikuisten ryhmä. 65 prosenttia
joukosta vastasi olevansa
kyvytön tunnistamaan
menestyksen mahdollisuutta, siis aliarvioi omia
voimiaan. Realistiset
odotukset vähentävät
alisuoriutumista. Antiikin
tarussa Venus-jumalatar
palkitsi kuvanveistäjä
Pygmalionin muuttamalla
tämän tekemän veistoksen eläväksi.
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TEEMA

11x

hyvän olon
kesäloma
Aloita loma rikkomalla arkirutiinit,
nuku ja harrasta luonnossa – äläkä unohda,
että liike tekee hyvää lomallakin.
Teksti IINA KANSONEN Kuvat ANNA HUOVINEN JA SHUTTERSTOCK

1
Maksimoi
loman palauttava
vaikutus
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L O M A tekee tutkitusti hyvää. Tutkimusten
mukaan ihmiset ovat lomaillessaan paremmalla
tuulella ja kokevat itsensä tavallista terveemmiksi
ja energisemmiksi.
Tutkimukset kertovat myös, että lomasta on
eniten hyötyä niille, jotka ovat lomallaan aktiivi
sia. Esimerkiksi fyysiset ja muut itselle sopiviksi
koetut aktiviteetit lisäävät lomailijan hyvinvointia.
Fyysiseen palautumiseen tarvitaan kuitenkin
myös lepoa. Etsi siis lomallasi sopiva balanssi
aktiivisuuden ja levon välille. Silloin loman
palauttava vaikutus on parhaimmillaan.
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Tuotetiedot: Paita, housut ja korvakorut, KappAhl. Olkihattu, KN
Collection / My O My. Rannekorut, A Beautiful Story / Villa Tremondo.
Laukku ja sandaalit, Esprit. Rantatuoli, House / Prisma.

2

Osaatko uida, pysytkö
pinnalla? Jos haluat
parantaa uimataitoasi tai
kehittää uintitekniikkaasi,
ilmoittaudu aikuisten uimakouluun. Kunto ja uimataito
kasvavat kohisten.

Liiku lomalla lempeästi

6

3

VA A L I L I I K E T T Ä
M YÖ S LOM A L L A.

Vaikka liikuntaryhmät olisivat
tauolla, säilytä aktiivisuus
lomallakin. Hyödynnä
esimerkiksi netin
maksuttomia
jumppatallenteita.

4

Riko rutiinit

KERÄÄ ASKELIA.

Lomalla ehdit tehdä pienet
siirtymät auton sijaan kävel
len. Haasta itsesi ottamaan
päivittäin 10 000 askelta tai
kävelemään viisi kilometriä.

5

Loman tarkoitus on ladata
akkuja ja palauttaa arjen
kuormituksesta. Rento
venyttely huoltaa kehoa ja
rauhoittaa hermostoa.

Vinkit antoi fysioterapeutti
Riikka Ilmivalta Virkisteristä.
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Toppi ja trikoot, SOC/Stadium. Sukat, Esprit.
Treenitossut, Under Armour/Stockmann

PA N O S T A
PA L A U T U M I S E E N .

A L O I T A L O M A arjesta poikkea
valla tavalla. Yksi lähtee mökille
ja toinen reissuun, mutta loman
aloitus ei välttämättä vaadi fyy
sistä siirtymää. Voit myös leikata
kesätukan, etsiä uuden lenkkirei
tin tai vaihtaa parfyymin kesäi
sempään. Tai mitä jos nautiskelisit
aamupalan lähi
puistossa? Arkiru
tiineista poikkea
minen ja asioiden
tekeminen uudella
tavalla auttavat
aivojasi ymmärtä
mään, että nyt on
aika lomailla.

7
M Ä N T S Ä L Ä I S E N Tiina Kaupin, 34, lintu
harrastus sai alkunsa kaulushaikarasta.
Kauppi oli nelisen vuotta sitten miehensä
kanssa nuotiopaikalla, jonka vieressä oli
pieni lintutorni.
”Kapusimme torniin. Silloin lähelle tornia
lennähti kaulushaikara”, Kauppi muistelee.
Hän muisti linnun mummolan vanhasta
lintukirjasta, sillä kaulushaikaran ulkonä
kö poikkeaa muista Suomessa tavatta
vista haikaroista. Kauppi kertoo katselleensa lintuja jo
lapsuudenkotinsa keittiön ikkunasta, jonka ulkopuolella
oli lintulauta.
Hän sanoo lintuharrastuksensa alkaneen kuitenkin
kunnolla keväällä 2020, jolloin Kaupin puoliso hankki
kumppanilleen syntymäpäivälahjaksi kaukoputken.
Lintuharrastus on Kaupille rauhoittumista ja hiljenty
mistä luonnossa. Hän kokee sen syventäneen luonto
suhdettaan. Kauppi havainnoi lintuja mieluiten yksin tai
puolisonsa kanssa.
”Työskentelen sosiaalialalla, ja työpäivinä minua tarvi
taan koko ajan johonkin. Luonnossa kukaan ei tarvitse
minua. Lähden lintutornista aina hyvillä mielin kotiin.”
Kauppi havainnoi lintuja ympäri vuoden erityisesti
Hyvinkään Ridasjärvellä, Porvoon seudulla ja Mäntsälässä

Kuva: Tommi Mattila

Rauhoitu
luonnon
ääressä

Kotojärven luonnonsuojelualueella. Erityisen aktiivises
ti hän tekee havaintoja keväällä, kun isot lintumassat
tekevät muuttoa. Kauppi kertoo kuitenkin tekevänsä
havaintoja myös kotipihallaan ja aina liikkuessaan – niin
luonnossa kuin kaupungissakin.
”Lintuharrastus on muuttanut tapaani havainnoida
ympäristöä. Kiikarit ovat mukana joka kerta, kun lähden
johonkin kauemmas.”
Kauppi on kiinnostunut erityisesti pikkulinnuista.
Suosikkilintukin hänellä on.
”Makuuhuoneemme ikkunasta näkyy kuusi, johon
tulee joka kevät punarinta laulamaan. Se on pieni lintu,
jolla on tosi kaunis ääni. Kuulostaa ihan siltä kuin sillä
olisi kiire kertoa asiansa.”
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8

9

Paijaa
stressi pois

T U T K I M U K S I S S A on todettu, että lemmikki
eläimen seurassa stressihormoni kortisolin
tuotanto vähenee. Se taas vähentää sydän- ja
verisuonisairauksien riskiä. Eläimen paijaami
nen myös rauhoittaa ja rentouttaa, sillä se lisää
oksitosiinin ja dopamiinin tuotantoa. Ne ovat
mielialaa kohentavia hormoneja.
Jos kotoasi ei löydy karvakaveria, tarjoudu
ystävälle tai naapurille kissavahdiksi tai koiran
lenkittäjäksi. Kesä on myös oivallista aikaa
vierailla erilaisilla kotieläintiloilla, joita löytyy
ympäri Suomen. Vieraile esimerkiksi Hutkon
laama- ja eläintilalla Pukkilassa, Kanniston
kotieläintilalla Loimaalla, Tarhalehdon tilalla
Lievestuoreessa tai Hanhenlennon kotieläin
pihalla Iisalmessa.

Capital Soleil Cell Protect Uv Spray tai
Eco Designed -aurinkosuojaemulsio
200 ml, 30,00 €

Nukkuminen luonnon
helmassa rauhoittaa mieltä
ja kehoa. Moni kertookin
nukkuvansa paremmin
ulkona kuin sisätiloissa.
Jokamiehenoikeuksien
mukaan Suomessa saa
yöpyä niissä paikoissa,
joissa ulkona liikkuminenkin
on sallittua. Teltan voi siis
pystyttää tai riippumaton
virittää vaikka lähipuistoon.
Kokeile yöpymistä laavulla, riippumatossa tai puiden
väliin viritettävässä Tentsile-
teltassa. Jos nukut taivasalla,
älä unohda sadesuojaa ja
hyttysverkkoa!

10

Auringossa
onnellinen iho

L E V I T Ä I H O L L E hikoilun kestävä aurinkosuoja, kun
edessä on aktiivinen päivä liikunnan parissa. Rantapäivä
nä kannattaa panostaa veden- ja hiekankestävään voitee
seen. Muista suojata ihosi myös viettäessäsi kesäpäivää
kaupungissa. Silloin iholle kannattaa levittää kevyt ja
nopeasti imeytyvä voide.
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Valmista raikas
kesäjuoma
V E S I M E L O N I N ja limetin yhdistelmästä
syntyy raikas kesäjuoma, joka maistuu
koko perheelle. Vain kolmesta ainesosasta
valmistuva juoma on helppo ja nopea tehdä
ja mikä parasta – vesimeloni sisältää run
saasti A-, B- ja C-vitamiineja.

1 kg vesimelonia
2 limettiä
2 dl soodavettä tai sitruunalimonadia
1. Kuori ja kuutioi vesimeloni. Poista siemenet.
Soseuta kuutiot tehosekoittimella tai blenderissä.
2. Purista limetinmehu ja kaada sooda sekaan.
Jatka soseuttamista.
3. Tarjoa kylmänä ja halutessasi jääpalojen kanssa.
Vinkki! Mausta kesäjuoma mintulla.
Lisää vesimelonikuutioiden sekaan
mintunlehtiä ja soseuta.
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KAUNEUS

1 — AKNELÄÄKITYKSEN KANSSA

Kosteuttava ja rauhoittava voide sopii käytettäväksi erityisesti kuivattavan isotretinoiini-lääkityksen kanssa. Suojaa ihoa, lievittää ihoärsytystä
ja palauttaa ihon pehmeyden.
Avene Cleanance Hydra 40 ml, 18,40 €
2 — K O S T E U T T AVA G E E L I V O I D E

Voide rauhoittaa ihoa ja auttaa ehkäisemään
epäpuhtauksien muodostumista sekä ihohuokosten tukkeutumista. Mattapinnan jättävät ainesosat imevät talia itseensä. Jättää ihon sileäksi ja
raikkaaksi.
Aco Spotless Daily Face Cream 60 ml, 11,50 €

3 — HOITOVOIDE

Lievän ja keskivaikean aknen oireisiin. Voide
taistelee aknebakteereita vastaan palauttamalla
ihon luonnollisen pH-tasapainon. Suojaa saasteilta ja bakteereilta, jotka voivat edesauttaa finnien
syntymistä. Turvallinen käyttää aknelääkkeiden
kanssa.
Aco Spotless Acne Treatment Cream 30 g, 16,15 €
4 — HOITOGEELI

Rauhoittaa ja pehmentää rasvaista akneihoa sekä
vähentää punoitusta. Hyaluronihappo ja aloe vera
kosteuttavat ja viilentävät ihoa. Ehkäisee uusien
finnien muodostumista.
Sebamed Clear Face Moisturising Care Gel 50 ml, 11,50 €
5 — S Y VÄ P U H D I S T AVA K A S V O V E S I

Poistaa ylimääräistä talia sekä rasvaa ja ehkäisee
uusien finnien muodostumista. Sisältää ihoa rauhoittavaa allantoiinia, ihon paranemista nopeuttavaa pantenolia sekä ihohuokosia supistavaa
hamamelista.
Sebamed Clear Face Deep Cleansing Facial Toner 150 ml, 9,45 €

2

6 — N Ä P P Y J Ä E H K Ä I S E VÄ V O I D E

Voide vaikuttaa jo syntymässä oleviin mutta vielä
näkymättömiin epäpuhtauksiin. Vähentää näppylöitä ja mustapäitä jo viikossa. Imeytyy nopeasti
ja tekee ihosta mattapintaisen.
Avene Cleanance Comedomed 30 ml, 18,10 €

1

3
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Rauha akneiholle
Tietyt elämänvaiheet tuovat tullessaan näppyjä kasvoille,
hartiaseudulle ja rintakehään. Silloin auttavat armollisuus,
aika sekä oikeat tuotteet ja hellävaraiset otteet.
Teksti OUTI HAMARA Kuvat ANNA HUOVINEN

7 — T E H O K A S PÄ I VÄV O I D E

Ihon sävyä korjaava voide sopii vaikeisiin epäpuhtauksiin taipuvaiselle
iholle. Tekee ihosta tasaisemman ja
vähemmän kiiltävän. Kevyt koostumus ei tuki ihohuokosia. Vähentää
finnejä ja ehkäisee mustapäitä.

5

La Roche Posay Effaclar Duo+ -korjaava
kosteusvoide 40 ml, 20,00 €

6
4
7
Pyyhkeet: Lapuan Kankurit / Sokos

Tuotteiden hinnat ovat Avainapteekkien keskimääräisiä hintoja.
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Hoida akneihoa hellin ottein

1 — P U H D I S T U S VA A H T O

Antibakteerinen vaahto torjuu
tehokkaasti finnejä ja mustapäitä
sekä ehkäisee epäpuhtauksien
muodostumista. Pantenoli edistää
ihon paranemista.

A K N E I H O N talirauhaset ovat yliaktiivisia, ja tali ei pääse ihon pinnalle
kuolleen ihosolukon läpi. Tali kertyy rauhaseen ja voi tulehtua.
Hormonaaliset muutokset, kuten murrosikä, raskaus ja vaihdevuodet,
ovat tyypillisiä aknen aiheuttajia. Hoitoperiaatteet ovat samat, mutta on
tärkeää ensin ymmärtää oma ihotyyppi. Akneiho ei aina ole kiiltävän
rasvainen, ja pintakuivaa ja öljyistä ihoa hoidetaan eri tuotteilla.
Akneihoa voi ehostaa meikillä, mutta iho tulee puhdistaa meikistä
huolellisesti, jotteivat bakteerit pääse muhimaan. Pese ja taputtele iho
kuivaksi varoen. Liikapesukaan ei ole hyväksi. Turhan puhdistavat, iholle narskuvan tunteen jättävät tuotteet vaurioittavat ihon omaa suojaa.
Hellävaraiset, akneiholle tarkoitetut tuotteet liuottavat talia sopivasti.
Näppylöiden puristelu ja ihon hankaaminen voivat pahentaa tulehdusta.
Ihotautilääkärille on syytä mennä, jos akne on levinnyt laajalle
alueelle tai näppylät ovat kipeitä. Lääkärin puoleen kannattaa kääntyä
ajoissa, jottei iho pääse arpeutumaan. Lievästi oireileva akneiho hyötyy
ihonpuhdistuksesta kosmetologilla. Kannattaa myös tutustua akneiholle
sopiviin aurinkosuojiin, jotka löydät apteekin valikoimasta.

Sebamed Clear Face Cleansing Foam 150 ml,
12,75 €
2 — MIETO PUHDISTUSGEELI

Rauhoittavaa lähdevettä sisältävä
geeli sopii rasvoittuvalle ja epäpuhtauksiin taipuvaiselle iholle.
Poistaa hellävaraisesti talia, mustapäitä ja kuolleita ihosoluja.
La Roche Posay Effaclar -puhdistusgeeli 
200 ml, 14,70 €

Asiantuntija: Kosmetologi Tiia Sistonen, Vilppulan apteekki

2

3
3 — PUHDISTUSGEELI
K A S V O I L L E J A VA R T A L O L L E

Puhdistaa herkän, rasvaisen ja epäpuhtaan ihon. Lievittää tulehduksia ja
tasapainottaa talineritystä kuivattamatta ihoa.
Avene Cleanance Gel 200 ml, 15,80 €
4 — K U O R I VA P U H D I S T U S G E E L I

1
Tuotteiden hinnat
ovat Avainapteekkien
keskimääräisiä
hintoja.
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Rasvaisen ja epäpuhtaan ihon puhdistaja. Salisyylihappo puhdistaa
ihohuokoset syvältä ehkäisten finnien
ja mustapäiden syntymistä. Glyseroli
estää ihon kuivumista.
Aco Spotless Daily Wash 200 ml, 12,50 €

4

MAINOS

Aikuinen nainen
– hyvinvoivat
limakalvot
parantavat
elämänlaatuasi

”Omega7 on minun suosikkini!” - Janina Fry, yrittäjä ja äiti

Ihmiskehossa on noin 200 m2 limakalvoja, joiden
hyvinvoinnista kannattaa huolehtia. Limakalvot
koostuvat ohuesta solukerroksesta, joka peittää mm.
ruuansulatuskanavaa, hengitysteitä, intiimialueita ja silmiä.

L

imakalvo-ongelmat ilmeOmega7™ SBA24 -kaksoistyrninevät usein kuivuuden
öljy auttaa tutkitusti
tunteena silmissä, nenässä,
suussa tai intiimialueilla.
Tyrniöljy on limakalvoille erityisen
Kuivumiseen voivat vaikuttaa
hyödyllinen. Omega7™
monet seikat, kuten erilaiset
SBA24 on kliinisesti tutkittu kaklääkitykset, allersoistyrniöljy, jossa on yhdistetgiat, vaihdevuodet,
ty tyrnin ravitsemuksellisesti
Limakalvoikääntyminen,
arvokkaan marjan hedelmäliongelmat
stressi tai heikkohan ja siementen öljy.
ilmenevät
laatuinen ravitseTämän korkealaatuisen tyrniuseimmiten
mus.
öljyn
valmistuksessa Torniossa
kuivuuden
Limakalvojen kuikäytetään ainoastaan villinä
tunteena
vuus voi helpottaa
kasvaneita tai luomuviljeltyjä
taudinaiheuttajien
tyrnimarjoja.
pääsyä elimistöön. Voidakseen
Omega7™-tuotesarjasta saat
hyvin limakalvot tarvitsevat ravinlimakalvojesi hyvinvointia täydennosta runsaasti ja säännöllisesti
tävät rakennusaineet. Tuotteet
tiettyjä rasvahappoja.
sopivat myös vegaaneille.

Omega7 Skin – ratkaisu
ongelmaiholle
Omega7 Skin -kapseleissa
on ainutlaatuinen koostumus, joka ylläpitää ihon
hyvinvointia. Kapselit sisältävät iholle hyödyllisiä
kotimaisia mustaherukanja tyrnisiemenöljyjä sekä
suojaavaa E-vitamiinia. Tällä
yhdistelmällä ihon kokonaisvaltainen ravitseminen on
helpompaa kuin koskaan.

MAINOS

H Y VÄ M I E L I

Lasinen
läheisyys
Juomiseen liittyy voimakkaasti häpeää. Monessa
perheessä alkoholismista vaietaan täysin, vaikkei
puhumattomuus koskaan poista ongelmaa, päinvastoin.
Teksti MAARET KALLIO Kuvat NELLI AHOSOLA

O

letko sinä ollut joskus huolissasi
läheisesi alkoholinkäytöstä?
Onko perheessäsi tai parisuhteessasi tullut riitaa juomisesta? Onko
omista juomatavoistasi huomautettu?
Entä millaisia tunteita alkoholi jo tämän
artikkelin aiheena sinussa herättää?
Tilastot puhuvat karua kieltä: 37
prosenttia suomalaisista miehistä ja 23
prosenttia naisista juo humalahakuisesti. Moni heistä on tavallinen isä tai äiti –
eniten alkoholia käytetään kotioloissa.
Alkoholi herättää poikkeuksellisen
voimakkaita tunteita ja asenteita. Kyse
ei ole vain juomasta, vaan kaikesta siitä,
mihin se pinnan alla ulottuu: suruun,
syyllisyyteen, häpeään, pelkoon ja
salaisuuksiin.
Alkoholi on edelleen tabu, josta keskusteleminen ajautuu herkästi mustavalkoisiin asetelmiin. Äärimmäisen
tärkeät keskustelunaloitukset voivat
hyytyä alta aikayksikön polarisoituneisiin päätyihin: puheisiin absolutismista
tai rapajuopoista. Useimpien keskusteluntarve ei liity näihin ääripäihin,
vaan moniin harmaisiin sävyihin niiden
välillä.

”Oman jaksamisen
kannalta on tärkeää
ymmärtää, miten
läheisen juominen on
itseen vaikuttanut.”
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Joka neljäs suomalainen aikuinen
on lapsena pelännyt vanhempiensa
juomista. Monella alkoholi aiheena nostattaa huonommuuden kokemuksia tai
synnyttää konflikteja lähipiirissä. Yksi
häpeää omia juomatapojaan, toinen
puolustaa raivokkaasti oikeuttaan juoda, kolmas pelkää jatkuvasti tilanteen
pahenevan ja jonkun lapsuuteen on
tullut jo varhain surullisia säröjä juomisen tähden.
R A U H A L L I N E N S U H D E alkoholiin
ei tarkoita täydellistä juomattomuutta,
vaikka sekin voi luonnollisesti olla
jollekin paras ratkaisu. Ihmissuhteiden
kannalta on tärkeintä pohtia, saako
alkoholista ja sen aiheuttamista kokemuksista puhua yhdessä? Voiko tulla
kuulluksi läheisenä, puolisona tai lapsena, joka kärsii toisen juomisesta? Onko
aihe sellainen, jota voi jakaa, pohtia ja
ajatella monista näkökulmista?
Alkoholinkäyttö ei koskaan ole vain
yksilön asia, vaan se kuuluu aina myös
toisille: perheelle, lapsille, puolisolle ja
yhteisölle. Läheisen tai vanhemman
haitallinen juominen voi piirtyä syviksi
turvattomuuden tai huonommuuden
kokemuksiksi. Oman mielen ja jaksamisen kannalta on tärkeää ymmärtää,
miten läheisen juominen on itseen
vaikuttanut.
Aina keskustelu ei onnistu haitallisesti juovan kanssa, mutta oma ääni
on silti tärkeää saada esille. Omien
kokemusten ja toimintansa vaikutusten
ymmärtäminen luo turvaa, lämpöä ja
toivoa.

Pohdi näitä, jos kärsit läheisesi juomisesta

1
2

TULE KUULLUKSI EDES
ITSELLESI

Millaisia tunteita läheisen juomiseen
liittyy? Saako niistä puhua yhdessä?
Voitko kokemuksessasi tulla kuulluksi edes itsellesi?
LU O TA T U N T E I S I I S I

Huomaa hyväksyen se, mitä aihe
sinussa herättää. Saat tuntea mitä
tunnet. Mitä tärkeää tunteella voi olla
sanottavanaan?

3
4

KENEN KANSSA VOIT POHTIA
A S I A A R AU H A S SA?

Aina asiasta ei voi puhua sen kanssa,
jonka kanssa ongelma on yhteinen.
Olisiko lähipiirissäsi henkilöä, joka osaisi
kuunnella kokemuksiasi lempeästi?
K I R J O I T A I T S E L L E S I H Y VÄ N
Y S T ÄVÄ N N Ä K Ö K U L M A S T A

Voit myös itse kirjoittaa sille puolelle
sinussa, joka on toisen juomisesta
kärsinyt. Sanoita asiaa siten kuin hyvä
ystävä tekisi. Mitä silloin neuvoisit?

N
RETI
A
A
M R J AKI KIT
VIN

MIKÄ ON PULLON HENKI?
MAARET KALLIO
Maaret Kallio on
kouluttajapsykoterapeutti ja tietokirjailija,
joka pyrkii olemaan
enemmän ihminen
kuin ihmisiksi.

SAIRAUDEN JA NEROUDEN
RAJAMAILLA

Matka alkoholistin mieleen ja
maailmaan. Koskettava kerto
mus isän alkoholismista sekä
tyttären kokemuksena että
alkoholismia avarasti tutkivana
tietokirjailijana.

Järisyttävä kaunokirjallinen teos
vanhempien mielenterveys
ongelmista ja päihteiden käytöstä.
Kirja valaisee poikkeuksellisella
tavalla lapsen näkökulmaa.

Johanna Pohjola: Isä pullossa,
Gummerus 2020

Joonatan Tola: Punainen planeetta,
Otava 2021

ISÄN IKÄVÄSTÄ
Kaunokirjallinen teos arvoste
tun kirjailijan kynästä. Kuvaa
rohkeasti sitä, miten rakas
ja raskas juova läheinen voi
samaan aikaan olla.
Anja Snellman: Kaikki minun isäni,
WSOY 2021
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Omiin iltoihin
voi keksiä
samantapaisia
rutiineja, joita
lapsille opetetaan.

Älykello kertoo Jarko Rahkalalle,
että lääkkeettömät keinot ovat
parantaneet unta. Nyt hän nukkuu
seitsemän tuntia yössä.
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ITSEHOITO

Uni, tule takaisin
Unettomuuteen kannattaa hakea apua, jos uni ei tule iltaisin
tai se katkeaa aamuyöstä eikä aamulla tunne oloaan virkeäksi.
Tehokkaimpia ovat lääkkeettömät keinot.
Teksti NINA RIIHIMAA Kuva VESA TYNI

V

aloisat kesäyöt ovat ihania,
mutta joillekin ne tarkoittavat
katkonaisia yöunia. Yhden tai
kahden yön vähistä unista ei tarvitse
huolestua, mutta jos tilanne jatkuu
useita viikkoja, siihen kannattaa tarttua.
”Ajoittaisesta unettomuudesta kär
sii jopa joka kolmas aikuinen. Et ole
siis ongelmasi kanssa yksin”, Pihlaja
linnan Uniklinikan vastaava sairaan
hoitaja Veera Lange toteaa.
Unen tarve on yksilöllinen. Vähäunisuus lasketaan unettomuudeksi,
jos ei saa nukuttua riittävästi, vaikka
haluaisi eikä aamulla tunne itseään
virkeäksi ja levänneeksi.
ELÄMÄ VALVOTTAA

Tyypillisin syy unen häiriintymiseen
on elämäntilanteen muuttuminen.
On luonnollista, että uni häiriintyy
esimerkiksi lapsen syntymän tai
työtilanteen muutoksen takia.
”Kun uuteen sopeutuu, uni palau
tuu hiljalleen entiselleen tai lähes
entiselleen”, Veera Lange sanoo.
Ikääntyminen muuttaa monen
nukkumista, mutta ei varsinaisesti
muuta unen tarvetta. Uni katkeilee
muun muassa vessakäyntien tai ki
pujen takia. Päiväunet voivat piristää
huonosti nukutun yön jälkeen. Ne
voivat auttaa saamaan vuorokauden
aikana tarpeellisen määrän unta
kokonaisuudessaan.
Oma vuorokausirytmi voi sekin
vaikuttaa yöuniin. Iltauniset ehtivät
nukkua riittävästi ennen töihin tai
kouluun menoa, mutta iltakukku
jilla nukkumisaika jää helposti liian
lyhyeksi.

Unettomuutta voivat aiheuttaa
myös jotkut sairaudet, kuten uni
apnea tai levottomat jalat. Joskus
unettomuuden syy voi olla saira
uksien puutteellinen hoito tai niihin
määrätyt lääkkeet.
ILMAN LÄÄKKEITÄ

”Uneton tarvitsee tukea, neuvoa ja
lohdutusta pian, jottei akuutti tilanne
pitkity. Usein helpottaa jo se, että ter
veydenhuollon ammattilainen kertoo,
että unihäiriö on normaali tapa rea
goida elämäntilanteen muutoksiin”,
Lange kertoo.
Huoli unettomuudesta on yleisim
piä syitä unettomuuden jatkumiseen.
Unettomuuden noidankehä on val
mis, jos märehtii mielessään, saako
ensi yönäkään unta tai nukkuuko
koskaan enää kunnolla.
Lääkkeettömät keinot ovat kansal
lisen hoitosuosituksen mukaan ensi
sijainen hoitokeino unettomuuteen.
”Toki unilääkkeilläkin on paikkan
sa. Osalle lääkkeet ovat välttämättö
miä etenkin unettomuuden pahim
massa vaiheessa.”
YLÖS SAMAAN AIKAAN

Parhaimpia keinoja unettomuu
den katkaisemiseen on unirytmin
pitäminen säännöllisenä. Sänkyyn
mennään samaan aikaan arkena ja
viikonloppuna, eikä lomallakaan
venytetä nukkumaanmenoa liikaa.
Myös aamulla noustaan suurin piir
tein samaan aikaan.
Lange muistuttaa, että illat ennen
nukkumaanmenoaikaa pitäisi rau
hoittaa. Somettaminen ja sähköpos

tien vilkuilu kannattaa lopettaa hyvissä
ajoin. Rentoutusharjoitus auttaa laske
maan vireystilaa.
Langen muistisääntö vuorokauden
tunneista menee näin: kahdeksan
tuntia työlle tai koululle, kahdeksan
tuntia vapaa-ajalle ja kahdeksan tuntia
nukkumiselle.
Omiin iltoihin voi keksiä samanta
paisia rutiineja, joita lapsille opetetaan.
Lämmin suihku ja iltapala kertovat ai
voille, että pian on aika painua pehkuihin.
HUOLEHDI PÄIVÄLLÄ

Moni on saanut apua alkuillasta pide
tyllä huolihetkellä. Siinä kirjataan ylös
kesken olevat tai huolta aiheuttavat
asiat ja mietitään niihin ratkaisuja.
Yöllä voi keskeyttää huoliajatukset
ja muistuttaa itselleen, että ne ovat jo
hoidossa.
Jos uni ei yöllä herätessä tule tunnin
sisällä, on parasta nousta sängystä ja
mennä vaikka sohvalle lueskelemaan
kunnes alkaa taas nukuttaa.
SINÄ OPIT

Unihoitajan tai -valmentajan puheille
voi hakeutua joko suoraan tai lääkärin
lähetteellä. Univalmennusta annetaan
sekä yksilöille että ryhmille ja sekä
lähivastaanotoilla että etänä.
Veera Lange haluaa lohduttaa huonois
ta öistä kärsiviä. Nukkumista on mahdol
lista oppia, kunhan harjoittelee sitkeästi.
”Kaikista ei tule huippunukkujia.
Jokainen voi kuitenkin oppia parem
maksi nukkujaksi.”
Asiantuntija: Uniklinikan vastaava
sairaanhoitaja Veera Lange, Pihlajalinna
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Uni maistuu
Jarko Rahkalalle
sulkapallon peluun
jälkeisinä öinä.

JARKO RAHKALA, 40, TURKU

Unistressi helpotti
Reilu vuosi sitten huomasin älykellostani,
että nukuin jatkuvasti alle neljä tuntia. Töissä
oli tehty henkilöstömuutoksia, ja olin paljon ylitöis
sä. Minun oli vaikea keskittyä, ja muistiongelmia
kin alkoi tulla. Huolestuin siitä, mitä vähäunisuus
tekisi fysiikalleni. Huoli vain lisäsi uniongelmia.
Työterveyslääkäri määräsi unilääkkeitä. Nukuin
pidempään, mutta päivisin olo oli tokkurainen.
Lääkäri antoi vinkin univalmennuksesta. Etäko
koontumissa sain tietoa unesta. Se rauhoitti minua.
Lisäksi teimme rentoutusharjoituksia. Tärkeintä
oli vertaistuki: pienessä ryhmässä kaikki puhuivat
uniongelmistaan avoimesti.
Aloitin uudestaan tauolla olleen liikuntaharras
tuksen. Nyt käyn kerran viikossa pelaamassa
sulkapalloa. Nuuskan vaihdoin vähänikotiiniseen
korvikkeeseen. Melatoniini on auttanut nukahta
misessa.
Minua helpotti eniten se, etten enää stressaa
unettomuudesta. Älykellokin on huomannut muu
toksen: nyt nukun lähes joka yö ainakin seitsemän
tuntia.”
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UU
SI

KUONOSTA
HÄNNÄNPÄÄHÄN

Rauhoitu
nukkumaan
PIDÄ PÄIVÄRYTMISI.
Mene nukkumaan ja
nouse sängystä suurin
piirtein samaan aikaan,
myös viikonloppuisin.

A
MUIST
Ä
NÄM

LIIKU ILTAPÄIVÄLLÄ
tai alkuillasta. Varsinkin
rankat iltatreenit voivat
vaikeuttaa nukahtamista.

VIILENNÄ JA PIMENNÄ
makuuhuone sopivaksi.
Käytä tarvittaessa
silmälappuja tai korvatulppia.

RAUHOITA ILTA.
Älä vilkuile työsähkö
posteja tai someta
pariin tuntiin ennen
nukkumaanmenoa.

KÄSITTELE HUOLET
päivällä, älä yöllä.
Ohjeet huolihetken
pitämiseen: www.
mielenterveystalo.fi.

Lähde: Terveyskirjasto

MELATONIINI
on käpyrauhasen luontaisesti erittämä hormoni,
joka säätelee osaltaan
vuorokausirytmiä.
Ilman reseptiä saatavaa
melatoniinia voi käyttää
turvallisesti tilapäisen
unettomuuden hoitoon.
Lääkäri voi määrätä vahvempaa melatoniinia.
PITKÄAIKAINEN
UNETTOMUUS
kestää yli kuukauden
ja univaikeuksia on
vähintään kolmena yönä
viikossa. Pitkäaikaista
unettomuutta on joka
kymmenellä aikuisella.
Tavallisinta se on iäkkäillä naisilla.

TILAPÄINEN
UNETTOMUUS
johtuu usein stressistä,
huolista, suruista
tai uni-valverytmin
häiriöistä. Tilapäinen
unettomuus on hyvin
tavallista, ja jokainen
kärsii siitä joskus.
UNIPAINE
tarkoittaa sitä, ettei
nukahtaminen onnistu,
ellei ole sitä ennen ollut
riittävän pitkään hereillä
ja aktiivinen. Esimerkiksi
reipas kävely alkuillasta
auttaa lisäämään nukahtamista helpottavaa
unipainetta iltaan. ■

permetriini, imidaklopridi

paikallisvaleluliuos aktiivisille koirille
EI SAA KÄYTTÄÄ KISSOILLE

AJAA PUNKIT, HYTTYSET
JA HIETASÄÄSKET TIEHENSÄ
TICK

TICK

TICK
FLEA

MOSQUITO

Lähteet: Unihoitaja Veera Lange

MAINOS FI-2022-70 6/2022

Pieni unisanasto

MOSQUITO
MOSQUITO
FLY mg,
Ataxxa vet (permetriini, imidaklopridi) paikallisvaleluliuos koirille
(200 mg/40 mg, SAND
500 mg/100
1250 mg/250 mg, 2000 mg/400 mg) kirppu- ja puutiaistartuntojen hoitoon sekä punkkien, hyttysten
ja hietasääskien karkottamiseen. Annostus: Iholle painon mukaan. Ei alle 7 vkon ikäisille ja/tai alle 1,5
kg painoisille koiranpennuille. Ei vaurioituneelle iholle. Vain kohde-eläinlajille. Ei kissoille. Eläintä ei saa
kastella tai päästää vesistöön 2 vrk käsittelyn jälkeen. Pese kädet käytön jälkeen. Lue pakkausseloste
huolellisesti ennen käyttöä. Markkinoija: Krka Finland Oy, Tekniikantie 14, 02150 Espoo, www.krka.fi,
info.fi@krka.biz
LICE
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APTEEKISTA.

PANTYSON

®

Hellii ärtynyttä ihoasi

Pantyson voiteen sisältämä hydrokortisoni (1 %) vähentää kutinaa, punoitusta ja turvotusta, dekspantenoli (2 %) puolestaan
nopeuttaa ihon paranemista. Pantysonia käytetään allergisten ihoreaktioiden, atooppisen ekseeman, auringon polttaman
sekä hyönteisten puremien ja pistosten ärsyttämän ihon hoitoon. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
Pakkauskoot 20 g ja 100 g.

04/2022

• Hyönteisten puremiin
• Auringon polttamalle iholle
• Allergiselle ja ärtyneelle iholle

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

V I TA M I I N I

Kasvissyöjälle
lisävitamiineja
Kasvissyöjän ja varsinkin vegaanin kannattaa olla tarkkana,
että saa välttämättömät vitamiinit ja hivenaineet. Kiinnitä
huomiota erityisesti B12- ja D-vitamiiniin sekä jodiin.
Teksti NINA RIIHIMAA Kuva NELLI AHOSOLA

B12-VITAMIINIA
VEGAANILLE

LISÄRAUTAA VAIN
TARPEESEEN

Vegaanit tarvitsevat B12lisän, sillä tätä vitamiinia on vain eläinkunnan
tuotteissa. B12-vitamiinia
lisätään moniin kasvipohjaisiin tuotteisiin, kuten
kasvimaitoihin ja -jogurtteihin. Jos näitä tuotteita
kuluu vain vähän, kannattaa varmistaa saanti
ravintolisänä.

Monissa kasvikunnan
tuotteissa on rautaa, mutta
se imeytyy huonommin
kuin eläinkunnan tuotteista. C-vitamiini yhdessä
rautapitoisen ruoan tai
rautavalmisteen kanssa
parantaa raudan imeytymistä. Lisärautaa ei pidä
syödä varmuuden vuoksi
vaan selvittää tarve laboratoriokokeella.

D-VITAMIINIA YMPÄRI
VUODEN

KALSIUMIA LUILLE

Vegaanit saavat D-vitamiinia ruoasta heikommin hyödynnettävässä
muodossa kuin muut.
Siksi heille suositellaan
D-vitamiinilisää ympäri
vuoden. Vegaanit saavat hyvää D3-vitamiinia
jäkälästä valmistetusta
lisäravinteesta.

Kalsiumia saa maitotuotteiden lisäksi muun muassa
kuorimattomista seesaminsiemenistä, valkoisista
pavuista ja tofusta. Moniin
kasvijuomiin ja -jogurtteihin on lisätty kalsiumia. Jos
näitä kuluu vähän, voi luille
tärkeää kalsiumin saantia
täydentää ravintolisällä.

KILPIRAUHASELLE JODIA

Kilpirauhasen toiminnalle
tärkeää jodia on muun
muassa merikaloissa ja
merilevässä. Kasvissyöjä saa
yleensä riittävästi jodia ruoasta, mutta vegaani ei. Jodia
myydään erillisenä ravintolisänä sekä osana vegaanisia
monivitamiinivalmisteita.

VEGAANISET TUOTTEET MERKITTY

ANNA SIIPILEHTO

proviisori, Tapuli
Apteekki, Helsinki

”Nykyään vegaaneille sopivia ravintolisiä on hyvin
tarjolla apteekeissa. Niissä ei ole käytetty eläinperäisiä
ainesosia. Lisäksi vegaaneille suunnatuissa monivitamiinivalmisteissa on usein enemmän B12- ja D-vitamiinia
kuin muissa monivitamiineissa. Suosittelen etsimään
hyllyn reunasta merkintää vegaanisesta ravintolisästä.”
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Kuva Shutterstock

L Ä Ä K E FA K TA

Lääke ja ruoka –
yhdessä vai erikseen?
Jos saat ohjeen nauttia lääkkeen ruoan kanssa
tai tyhjään vatsaan, on siihen aina hyvä syy.
Teksti MARIANNA SALIN

V

altaosa lääkkeistä vaikuttaa nopeimmin, kun
maha on tyhjä, mutta vain pieni osa lääkkeistä edellyttää tyhjää mahaa toimiakseen
tarkoituksenmukaisesti.
"Jos lääke täytyy nauttia tyhjään vatsaan, sen voi
ottaa tunnin tai kaksi edellisen aterian jälkeen ja
noin tuntia ennen seuraavaa ruokailua. Näin lääke
ehtii liueta ja siirtyä tyhjästä mahasta ohutsuoleen”,
sanoo erikoislääkäri Toni Vänni Terveystalosta.
Tyhjässä mahalaukussa esimerkiksi ruoan rasva
ei pääse hidastamaan lääkkeen imeytymistä. Vännin
mukaan jotkut ruoan sisältämät aineet, kuten kalsium ja rauta, voivat jopa estää tiettyjen lääkeaineiden imeytymistä sitomalla niitä.
”On kuitenkin lääkkeitä, jotka suorastaan vaativat ruuan rasvaa tai muuta ainetta liuetakseen ja
imeytyäkseen. Silloin lääke neuvotaan ottamaan
ruoan kanssa. Mutta ei siihen isoa ateriaa tarvita,
voileipäkin riittää.”
LASILLINEN VETTÄ TARPEEN

Yksi sääntö koskee lähes kaikkia tabletteja ja kapseleita. Ne vaativat kyytipojaksi lasillisen vettä, jotta
tabletti ei tarttuisi ruokatorveen.
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”Tabletti tarvitsee vettä myös liuetakseen mahassa ja imeytyäkseen sen jälkeen ohutsuolessa”,
Vänni toteaa.
Hän kehottaa välttämään muita juomia lääkkeenoton yhteydessä. Maidon riskinä on kalsium.
Greippimehu taas voi hidastaa joidenkin lääkeaineiden hajoamista elimistössä. Silloin lääkeainetta
voi kertyä elimistöön enemmän kuin on tarkoitus
ja tällöin vaikutus voi olla moninkertainen.
”Appelsiinimehu voi puolestaan varata ohutsuolessa reitin, jota pitkin tietyn lääkkeen pitäisi
imeytyä, ja silloin lääkkeen vaikutus heikkenee.”
RUOKAILUSSA SELVÄT TAUOT

Vännin mukaan lääkkeiden ja ruokailun yhteensovittaminen on helpointa, jos tapana on pitää selvät
tauot ruoka-aikojen välissä. Ongelmia voi silti
tulla, jos lääke kuuluu ottaa muista syistä tiettyyn
vuorokaudenaikaan.
”Jos aikataulut menevät kovin hankaliksi, kannattaa aina kysyä apteekista ohjeita sen sijaan, että
jättäisi lääkkeen ottamatta.”
Lähteet: Erikoislääkäri Toni Vänni, Terveystalo

MAINOS

Salvequick Foot Rescue
All in One Cream
– hellävaraista hoitoa
jalkojen yleisimpiin
ongelmiin

Jalkojen ongelmat yleisiä
Suuri osa ihmisistä kokee jaloissaan olevan jonkinlaisia ongelmia.
Niihin lukeutuvat muun muassa
känsät eli liikavarpaat, rakot, jalkasilsa, hiertymät, halkeilevat kantapäät, epämiellyttävä haju ja jalkojen yleinen kuivuus.
Aikoinaan suositeltua jalkojen
kovettumien raspausta ja kovaa
mekaanista hankausta tulisi välttää, sillä se saattaa päinvastoin
aiheuttaa uusia kovettumia myös
sellaisille alueille missä niitä ei
aiemmin ole ollut. Kovettumat
ovat ihon puolustusreaktio siihen
kohdistuneeseen hankaukseen ja
paineeseen, ja niitä tulisi hoitaa
hellävaroen jalkakylvyin sekä jakojen iholle sopivia, kosteuttavia hoitotuotteita käyttäen. Lämpimän
suihkun tai jalkakylvyn jälkeen iho

tulee rasvata huolella, sillä lämmin
vesi liuottaa ihon pinnalta luonnollista kosteutta ylläpitävää sarveiskerroksen rasvavaippaa.
Salvequick Foot Rescue All in
One Cream – tehohoitoa jalkojen iholle
Jalkojen yleisimpiin pulmiin on
saatavilla tehokas, mutta hellävarainen apu. Foot Rescue All
in One Cream syväkosteuttaa ja
pehmentää jalkojen kuivaa ihoa,
muttei aiheuta kutinaa tai polttelua. Voiteen antimikrobiologinen
koostumus myös vähentää jalkasilsaa sekä epämiellyttävää hajua.
Kun jalkojen iho on tehokosteutettu ja hyvinvoiva, on se myös vastustuskykyisempi sieniä vastaan.
Voiteen vaikutus on havaittavissa
kahden viikon ohjeenmukaisessa
käytössä.

Tieteellisessä Journal of Cosmetics, Dermatological Sciences and Applications -julkaisussa julkaistiin maaliskuussa
2020 tutkimus, joka oli toteutettu Salvequick-jalkavoiteella.
Avoimessa, yhden tutkimushaaran tutkimuksessa kaikilla jalkavoidetta käyttäneillä 46 koehenkilöllä jalkojen halkeamat,
kovettumat ja/tai kuivat jalat vähenivät yli puoleen kahdessa
viikossa. Kehityssuunta jatkui positiivisena neljän ja kahdeksan viikon hoitojakson edetessä.*
Salvequick Foot Rescue All in One Cream on luokan IIa
lääkinnällinen laite ja sen vaikuttava ainesosa on patentoitu
1,5-pentanedioli, jolla on antimikrobisia ja vettä sitovia
ominaisuuksia. Se stimuloi ihon luonnollisia uusiutumisprosesseja ilman ihoärsytystä. 1,5-pentaanidiolin passiivisen
vaikutustavan ansiosta tuote soveltuu terveille jaloille
jalkavaurioiden, kuten sienten ja haavaumien, ehkäisyyn.
Voiteen koostumus tekee siitä helposti levittyvän ja nopeasti
imeytyvän. Voide sisältää aaprottimaruna-yrttiä, joka tekee
tuotteeseen miellyttävän raikkaan tuoksun ja viilentävän
tunteen. Aikuisille tarkoitettua tuotetta annostellaan yksi
pumpun painallus molempiin jalkoihin kahdesti päivässä.
Käytettävä määrä vaihtelee hoidettavan alueen koon
mukaan. Voide levitetään puhtaisiin ja kuiviin jalkoihin, ja
sillä peitetään koko hoidettava alue. Tuotetta käytetään molempiin jalkoihin, ja kädet tulee pestä käytön jälkeen, jolloin
muiden alueiden kontaminoituminen estetään. Jalkavoide ei
sovellu lapsille tai munuaisten vajaatoiminnasta kärsiville.
Salvequick Foot Rescue All-in-one. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE 0481. Valmistaja: Natumin Pharma AB.
*Martin Lundvall, Kaj Stenlöf, Jan Faergemann:
A Prospective Single-Arm Investigation Assessing Performance of a Multifunctional Foot Cream in Subjects with
Tinea Pedis Interdigitalis and Heel Cracks, Calluses and/or
Dry Feet

MAINOS

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

WONDERM ANTISEPTI 100 ml ja
SORBACT SECURE 5 x 7,5 cm 5 kpl
Pakettitarjous: Hellävarainen haavanpuhdistussuihke tai -liuos ja laastari
yhdessä tarjoushintaan.

-15 %

MINISUN D 20 mcg 200 tabl. sitrus
kola tai metsämansikka
Helppo tapa varmistaa riittävä D-vitamiinin saanti ympäri vuoden. Sisältää
tehokkaasti imeytyvää D3-vitamiinia.

14,90
18,00 €

BEPANTHEN SENSICALM
-emulsiovoide 50 g
Rauhoittava voide vaurioituneelle iholle ja
kutisevaan ihottumaan. Auttaa kutinaan
30 minuutissa ilman kortisonia.
Koko perheelle.

14,90

17,50 €
(298,00 €/kg)

MELATONIINI Extra Vahva
ratiopharm 1,9 mg 100 tabl.
Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa
ja lievittämään aikaeron yksilöllisiä
vaikutuksia.

18,50
22,50 €
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KARPALACT STRONG 60 kaps.
Laadukasta Cran-Max-karpalouutetta
ja kolme tutkittua maitohappobakteeria
intiimihyvinvointiin.

MAITOHAPPOBAKTEERI + B
ratiopharm 100 kaps.
Maitohappobakteerit ja vastustuskykyä
tukevat vitamiinit samassa kapselissa.
Kaikille 1-vuotiaasta ylöspäin. Ei sisällä
laktoosia, soijaa, gluteenia eikä maitoa.

25,90

18,90

30,00 €

BEVITA EYE PRO 10 ml
Säilöntäaineeton silmätippaliuos soveltuu
keskivaikean ja vaikean kuivasilmäisyyden hoitoon.

13,90
16,70 €

NESTEYTYS ratiopharm 10 poretabl.
Poretabletti sisältää glukoosia ja elektrolyyttejä. Sopii käytettäväksi runsaan hikoilun, kuten urheilun, helteen, kuumeen tai
ripulin yhteydessä. Makuna raikas sitruuna.

11,50
14,50 €

BEKO STRONG B12+foolihappo+B6
150 tabl. tai purutabl.
B12-vitamiinia, foolihappoa ja B6-vitamiinia muistin, hermoston ja immuuni
järjestelmän tueksi. Mustikka-karpalon
makuinen purutabletti tai nieltävä tabletti.

27,90
32,80 €

(293,00-930,00 €/kg)

23,60 €

APTEQ CRAMPEX 120 tabl.
Ainutlaatuinen yhdistelmä magnesium
sitraattia ja B-vitamiineja lihasten ja
hermoston hyvinvointiin.

11,90
14,85 €

CALSORIN 500 mg + D3 20 mcg 100
tabl. tai PURU CALSORIN D3 500 mg
+ 20 mcg 100 tabl.
Helposti nieltävä tai raikkaan appelsiininmakuinen, pureskeltava kalsium-D-vitamiinivalmiste.

14,90
18,00 €

(70,62-100,68 €/kg)

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

19,90

23,70 €
(154,26 €/kg)

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

NASO SEESAMIÖLJY tai
NASO FRESH SEESAMIÖLJY 10 ml
Nenäsuihkeet kosteuttavat ja voitelevat
nenän kuivia limakalvoja. Fresh sisältää
seesamiöljyn lisäksi raikasta eukalyptus
öljyä.

7,90
9,40 €

MOVEX GLUKOSAMIINI Strong
120 tabl.
Vahva ja täysin kasvipohjainen glukosamiinivalmiste. Ei sisällä kala- tai
äyriäisperäisiä aineosia.

18,90
22,50 €

MELAREST EXTRA VAHVA 1,9 mg
100 tabl., suussa hajoava MINT 100
tabl. tai pitkävaikutteinen 90 tabl.
Helposti nieltävät tabletit satunnaiseen
ja pidempiaikaiseen käyttöön. Melatoniini
auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa.

20,90
25,50 €

IDOFORM CAPS 100 kaps.
Helposti nieltävä maitohappobakteerikapseli koko perheelle. Paljon tutkitut
Lactobacillus- ja Bifidobacterium-kannat
päivittäiseen käyttöön.

24,90
29,00 €

DEVISOL STRONG 50 mcg neutral,
sitrus tai mustikka 200 tabl.
D3-vitamiinitabletti erityisesti todetun matalan D-vitamiinitason nostoon. Sokeriton
ja helposti nieltävä tabletti tai purutabletti
raikkaan sitruksen tai aidon mustikan
mauissa.

21,90
26,00 €

MINISUN MONIVITAMIINI VAHVA 120
tabl. tai EXTRA VAHVA 90 tabl.
Aktiivisen ihmisen monivitamiini, jossa
on kaikki tärkeät vitamiinit ja hivenaineet
yhdessä tabletissa.

17,90

22,50 €
(128,00 €/kg)

MAGNECIT 200 tabl. tai
200 purutabl.
Hyvin imeytyvä magnesiumsitraatti
lihaksiston, luuston ja hermoston
normaalin toiminnan tueksi.

16,90
21,40 €

DEVISOL 20 mcg, NEUTRAL,
MUSTIKKA tai SALMIAKKI 200 tabl.
Hyvin imeytyvä D3-vitamiini. Sitruksen,
mustikan tai salmiakin makuinen imeskelytabletti tai nieltävä sokeriton tabletti.

14,90
18,50 €

(188,00-331,00 €/kg)

OMEGA7 90 kaps.
Kaksoistyrniöljykapseli ravitsee ja uudistaa
limakalvoja ja ihoa. Kapselit sopivat
kuivasta ihosta, silmistä ja limakalvoista
kärsiville.

34,90
40,00 €

BETOLVEX B12-vitamiini 1 mg 150
tabl. tai STRONG 1,25 mg 90 kaps.
Ruokavalion tueksi B12-vitamiinin riittävän saannin turvaamiseen. Pienikokoinen
nieltävä tabletti. Ei sisällä maku- tai
makeutusaineita.

24,90

29,80-31,00 €

MINISUN MONIVITAMIINI JUNIOR
TÄHTIHEDELMÄ 200 tabl.,
PEHMONALLE JUNIOR marjaisa tai
sitrus 120 kpl
Suomalaisille lapsille suunnitellut
monivitamiinivalmisteet sisältävät eri
vitamiineja sekä kivennäis- ja hivenaineita.

17,90

22,50 €
(128,00 €/kg)

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

14,90
16,60 €
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Avainapteekkien

KAUNEUSTARJOUKSET
Heinä- ja elokuussa hoidetaan
ihoa ja hiuksia tarjoushintaan.

29,90
34,00 €

HEINÄKUUN TARJOUS

Louis Widmer Eye Contour Cream 30 ml,
miedosti hajustettu tai hajusteeton
Herkälle silmänympärysiholle 
kehitetty, kuivuutta ja juonteita
ehkäisevä, elvyttävä ja ravitseva
silmänympärysvoide.

– 20 %
ELOKUUN TARJOUS

Avène Cleanance -sarja
Epäpuhtaan ja rasvaisen ihon tuotteet puhdistavat ja kosteuttavat ihoa samalla ihoa
rauhoittaen ja tulehdusta lievittäen.

– 15 %
HEINÄKUUN TARJOUS

Helein Strong Biotin + 60 tabl.
tai Collagen 90 tabl.
Biotiini hiusten ja kynsien hyvinvointiin ja kollageeni nuorekkaan ja
kiinteän ihon ylläpitoon.

28,90
36,00 €

ELOKUUN TARJOUS

Biorion Strong 5 mg 60 kaps.
Monipuolinen ravintolisä hiusten ja kynsien
terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen.

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

Toimiiko
plasebovaikutus?

Kuva Shutterstock

Uutta lääkettä testattaessa
varmistetaan aina, että
se toimii lumelääkettä eli
plaseboa paremmin. Mutta
vaikuttaako myös lumelääke?
Psykiatrian erikoislääkäri
Antti-Jussi Ämmälä vastaa.
Teksti MARIANNE SALIN

MITEN PLASEBOVAIKUTUS
MÄÄRITELLÄÄN?

MITEN PLASEBON BIOLOGISTA
VASTETTA ON TUTKITTU?

Plasebovaikutus on vaikutus, jonka
ihminen kokee lääkettä tai lumelääkettä ottaessaan ilman, että vaikutus
johtuisi mistään lääkkeen tai lumelääkkeen sisältämästä aineesta. Plasebovaikutuksella viitataan hyödylliseksi koettuun vaikutukseen, kun
taas haitalliseksi koettua vaikutusta
kutsutaan nosebovaikutukseksi.

Muun muassa kivun hoitoa tutkittaessa on havaittu, että lumelääke
vaikuttaa pitkälti samoihin aivoalueisiin ja välittäjäaineisiin kuin kipulääkkeen aktiivinen ainesosa. Lumelääke aktivoi siis erittäin tehokkaasti
ihmisen luonnollista kivunhallintajärjestelmää. Samankaltaisia tuloksia
on nähty myös masennuksen ja
ahdistuksen hoidossa. Todennäköisesti plasebovaikutusta on enemmän
tai vähemmän muissakin lääkehoidoissa.

MITEN PLASEBO VAIKUTTAA?

Plasebovaikutuksen mekanismit
liittyvät odotuksiin ja motivaatioon.
Jos esimerkiksi vahvasti uskoo, että
oireet helpottavat, kun on ottanut
lääkkeen, pystyy ehkä keskittymään
johonkin muuhun, ja olo todellakin
helpottuu. Psykologinen mekanismi
kykenee siis aktivoimaan biologisen
vasteen elimistössä.

MITÄ HYÖTYÄ
PLASEBOVAIKUTUKSESTA ON?

Plasebovaikutusta ei ole välttämättä
hyödynnetty niin paljon kuin voisi.
Se ei liity vain lumelääkkeisiin vaan
se ilmenee yhtä lailla todellisen

lääkehoidon yhteydessä ja lisää
lääkkeen kokonaisvastetta. Onkin
tärkeää keskustella riittävästi lääkkeiden hyvistä vaikutuksista, koska
ne voivat sitä kautta voimistua. Jos
taas keskitytään haittoihin, ne voivat
vahvistua nosebovaikutuksen kautta.
MITEN NOSEBOVAIKUTUSTA ON
TUTKITTU?

Nosebovaikutus tulee ilmi muun
muassa lääketutkimuksissa plasebovaikutuksen tapaan. Esimerkiksi rokotetutkimuksissa testeihin
osallistuneet ovat saaneet haittavaikutuksia niin rokotteen kuin steriilin
vedenkin seurauksena.

Asiantuntija: Ylilääkäri, psykiatrian
erikoislääkäri Antti-Jussi Ämmälä,
Terveystalo
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Elämänmittaista
huolenpitoa
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T O S I TA R I NA

”Liikkuessa
ilma virtaa ja
olo virkistyy”
Kokemus on opettanut Ari Koivuselle, että
keuhkoahtaumataudin hoidossa hyväksi ovat
terveelliset elämäntavat ja yhteys toisiin
ihmisiin. Välillä tarvitaan myös taistelutahtoa.
Teksti KAISA HAKO Kuvat MAIJU POHJANHEIMO

A

ri Koivunen, 77, rakastaa merituulta. Se tuntuu
kasvoilla mukavan raikkaana ja voimakkaana,
kun hän kävelee pitkin Oulun merenrantoja.
Vasta asuttuaan välillä sisämaassa Koivunen huomasi,
miten tärkeä asia merituuli hänelle on.
”Myös terveyden arvon huomaa vasta, kun sen alkaa
menettää”, hän sanoo.
Kun Koivunen nauttii meren läheisyydestä vaikkapa
Hartaanselän jokisuistomaisemissa kävellen, se on myös
keuhkoahtaumataudin hoitoa.
”Etenkin sauvakävely on hyväksi. Kun rintakehä saa
liikettä, se vahvistaa hengitystä. Keuhkot tuulettuvat, ilma
virtaa ja olo virkistyy”, hän kuvailee.

V U O N N A 1 9 9 7 Koivunen koki olevansa rapakunnossa.
Kun hän lähti työkavereiden kanssa ruokatunnille, hän
puuskutti koettaessaan pysyä toisten kävelytahdissa.
Hän päätti aloittaa kuntokuurin keväthangilla hiihdellen, mutta se johtikin keuhkokuumeeseen. Pitkittyneen
yskän vuoksi aloitettiin vihdoin tarkemmat tutkimukset.
Koivunen ei heti oikein sisäistänyt saamaansa diagnoosia.
Hänkö, terve mies, olisi muka parantumattomasti sairas?
”En ollut tiennyt keuhkoahtaumataudista mitään. Ajattelin, että onhan näitä tauteja. Otin lääkkeet aamuin illoin,
mutta muuten sama meno jatkui”, hän kertoo.
Logistiikan alalla aluepäällikkönä työskennellyt mies
ajoi ympäriinsä ”kuin maalaistaksi”, söi milloin sattui eikä
ehtinyt harrastaa liikuntaa.
Seinä tuli vastaan 2000-luvun alkupuolella, kun Koivunen joutui reisiluun murtuman vuoksi muutamaksi
kuukaudeksi pyörätuoliin.
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Keuhkoahtaumatauti alkaa usein
niin salavihkaa,
että oireita on
ensin vaikea
tunnistaa. Niin
tapahtui myös
Ari Koivuselle.
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Sairauden hoidossa
tärkeää on sopiva
liikunta. Ari Koivunen
tekee pihatöitä,
sauvakävelee ja
käy kuntosalilla.

”Hapenotto-
vaikeuksiin tottuu
huomaamattaan.”

Työ oli ollut niin kiinnostavaa, että se imaisi mukaansa, vaikkei happi oikein kulkenut. Mutta kun
Koivunen murtumasta kuntouduttuaan koetti palata
entiseen työskentelytahtiin, siitä ei tullut mitään.
”Vasta jälkeenpäin huomasin, miten väsynyt olin
ollut. Hapenottovaikeuksiin tottuu huomaamattaan”,
hän sanoo.

ACO Acne Skin Treatment Cream
on lääkinnällinen laite. Lue pakkausseloste huolellisesti ennen käyttöä.
Perrigo Suomi Oy / acospotless.fi

ACO220530FI1

O N VA I K E A S A N O A , mikä kaikki elämän varrella on
vaikuttanut sairauden puhkeamiseen. Osansa on kenties nuoruuden tupakanpoltolla, DDT-kasvimyrkyille
ja puunsuoja-aineelle altistumisella tai työtehtävillä
kaivosympäristössä ja betonituotetehtaalla.
Vasta työkyvyttömyyseläkkeelle jäätyään Koivunen
ryhtyi kunnolla ottamaan selvää, millaiseen sairauteen
hän oikein oli sairastunut.
Olennaisen tärkeäksi voimavaraksi osoittautui
vertaistoiminta Oulun Seudun Hengitysyhdistyksessä
sekä Hengitysliitossa. Tätä nykyä Koivunen on kokemustoimija, joka käy luennoimassa, päivystää Hengitysliiton vertaispuhelimessa ja neuvoo myös verkossa.
”On huippuhyvä asia, että samassa tilanteessa olevien kokemustieto vaihtaa omistajaa", hän sanoo.
Y L I K A H D E N K Y M M E N E N vuoden kokemuksella 
Koivunen tietää, että keuhkoahtaumataudissa olo
ei pysy vakiona. Vaikka illalla tuntuisi loistavalta,
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Keuhkoahtaumatauti
● Keuhkoahtaumatauti eli COPD on hitaasti
kehittyvä keuhkosairaus, jossa on kyse kroonisesta tulehduksesta limakalvoilla ja keuhkokudoksessa. Kudokset vaurioituvat vähitellen ja
ilman virtaus vaikeutuu ja hidastuu.
● COPD liittyy usein tupakointiin, mutta siihen
voi sairastua myös ilman tupakointitaustaa.
● Sairauden oireita ovat pitkittynyt yskä ja
limaisuus, myöhemmin myös hengityksen
vinkuminen ja hengenahdistus. Sairauteen voi
liittyä pahenemisvaiheita, jotka vaativat tehokkaampaa lääkehoitoa.
● Keuhkoahtaumaa ei voida kokonaan parantaa, mutta hyvällä hoidolla sen oireita voidaan
merkittävästi helpottaa ja pahenemisvaiheita
ehkäistä. Keskeistä hoidossa ovat savuttomuus,
liikunta, hyvä ravinto ja lääkitys.
● Suomessa keuhkoahtaumaa sairastaa 5–10
prosenttia aikuisväestöstä.

Anna asiakkaittesi nauttia

KUIVIEN SILMIEN
OIREIDEN
LIEVITYKSESTÄ
Systane® ULTRA

Nopeavaikutteista lievitystä 1,2

Systane® HYDRATION

Pitkäkestoista lievitystä3

Systane® COMPLETE
Monivaikutteista lievitystä4

K O I V U N E N toteaa, että vaikean keuhkosairauden
kanssa elämistä helpottaa tilanteen hyväksyminen ja
sen ehdoilla toimiminen.
”Ei hyödytä myöskään jäädä sohvannurkkaan ja
julistautua sairaaksi”, hän sanoo.
”Minulle tärkein asia on ollut yhteys toisiin ihmisiin,
se etten ole käpertynyt yksin kotiin sairastamaan.
Liikkeelle lähteminen ja mukana oleminen on osa
omahoitoa.” ■
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s euraavana aamuna keuhkoputket voivat olla tukossa
ja vointi hankala. Niksit ovat kuitenkin tulleet tutuiksi:
lämmin musta tee auttaa irrottamaan limaa, sillä sen
ainesosat tehostavat lääkityksen vaikutuksia. Pieni 
kävelylenkki lämmittää ja hengästyttää keuhkot
sopivasti, jotta on helpompi yskiä putket auki. Myös
puhalluspullolla tehtävät harjoitteet auttavat.
”Omahoidossa on kolme kivijalkaa: savuttomuus,
liikunta ja lääkitys”, Koivunen kertoo. Hän on kokenut
hyödylliseksi myös luopua kokonaan alkoholista.
”Alkoholi saattaa hetkellisesti toimia hengitysteitä
avaavasti, mutta pidemmän päälle sen vaikutus on
negatiivinen.”
Hyvästä hoidosta huolimatta keuhkoahtaumalle ovat
ominaisia pahenemisvaiheet, jolloin kysytään taiste
lutahtoa. Silloin tulehdusarvot kohoavat, limaisuus
pahenee ja kuume nousee. Sairaus on vuosien myötä
saanut myös piirteitä, joita alkuvaiheessa ei ollut:
kylmän veden juominen, ulkoliikunta pakkasessa,
voimakkaat tuoksut sekä pölyinen ympäristö pahen
tavat oireita. Kokemus on kuitenkin opettanut ennakoimaan riskitilanteita ja reagoimaan niihin ajoissa.

EI

Lähde: Hengitysliitto

N T AI N
Ä

2 DROPS. 1 UNSTOPPABLE YOU.
Lähteet: 1. Ketelson and Rangarajan, Pre-Clinical Evaluation of a Novel Phospholipid Nanoemulsion
Based Lubricant Eye Drops. Poster presented at: the annual meeting of the Association for Research
in Vision and Ophthalmology (ARVO), Baltimore, Maryland, USA, May 7–11, 2017 2. Clark L. Springs,
Novel Hydroxypropyl-Guar Gellable Lubricant Eye Drops for Treatment of Dry Eye, Adv Ther (2010).
3. Rangarajan R, Kraybill B, Ogundele A, Ketelson H. Effects of a Hyaluronic Acid/Hydroxypropyl
Guar Artificial Tear Solution on Protection, Recovery, and Lubricity in Models of Corneal Epithelium.
J. Ocul. Pharmacol. Ther. 2015;31(8):491-497. 4. Silverstein S, Yeu E, Tauber J, et al. Symptom Relief
Following a Single Dose of Propylene Glycol-Hydroxypropyl Guar Nanoemulsion in Patients with Dry
Eye Disease: A Phase IV, Multicenter Trial. Clin Ophthalmol. 2020;14:3167-3177.
Katso käyttöohjeet, varotoimet, varoitukset ja vasta-aiheet
tuotteen käyttöohjeista. © 2021 Alcon Inc. NORD-SYX-2100027

APTEEKISTA.

HELLEPÄIVÄN
PIKAKOSTEUTTAJA
Favora Kasvovesisuihke
virkistää ja kosteuttaa ihoa jättäen
kasvoille ihanan raikkaan tunteen.
Hienojakoista suihketta voi
suihkauttaa iholle pitkin
päivää aina tarpeen vaatiessa,
myös meikin päälle.

MAINOS

YSTÄVÄ
KESÄIHOLLA
Favora on tehokas ja hellä apteekkikosmetiikkasarja, jonka kaikki tuotteet
on kehitetty yhdessä Allergia-, Iho- ja Astmaliiton kanssa. Tuotteet ovat
hajusteettomia ja vegaanisia ja ne sopivat erityisesti herkälle iholle.
SYVÄPUHDISTA
SÄÄNNÖLLISESTI
Favora Kasvokuorintavoiteessa
yhdistyvät entsymaattinen ja mekaaninen kuorinta. Se syväpuhdistaa ihoa ja
poistaa hellävaraisesti
kuollutta ihosolukkoa.
Kuorinnan jälkeen
hoitovoiteet imeytyvät
paremmin ja iho
näyttää heleältä
ja tasaiselta.

MATKALLE
MUKAAN
Favora Misellivesi
puhdistaa ihon ja vesiliukoisen
meikin tehokkaasti missä vain,
myös silloin, kun vettä ei ole
saatavilla. Kätevä matkakoko kulkee mukana
kesäreissusta
toiseen!

SUOJAA IHO
UV-SÄTEILYLTÄ

Muista päivittäinen puhdistus myös kesällä
Kauniin kesäihon salaisuus on keveys, puhtaus ja helppohoitoisuus! Hellävaraiset
Favora-puhdistustuotteet pitävät ihon luonnollisen raikkaana ja kosteutettuna
läpi kesän. Valitse puhdistukseen vaahto, geeli tai misellivesi ja viimeistele
kasvovesisuihkeella. Ihon syväpuhdistukseen sopii hellävarainen kasvokuorintavoide.

Favora SK 30
suojakertoimelliset voiteet
suojaavat ihoa
auringon haitalliselta
UVA- ja UVB-säteilyltä.

Kosteuta ja suojaa iho auringolta

TUTUSTU SARJAAN: FAVORA.FI | ITSEHOITOAPTEEKKI.FI

4/2022

Korkean suojakertoimen (SK 30) sisältävät Favora Heleyttävä BB-voide ja Kosteuttava ja
suojaava päivävoide suojaavat ja kosteuttavat ihoa tehokkaasti. Kevyt päivävoide imeytyy nopeasti ja sopii täydellisesti aurinkosuojaksi kesäkaudelle. Heleyttävä BB-voide taas
tasoittaa ihon sävyä ja saa sen näyttämään kauniin tasaiselta suojaten samalla ihoa.
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Välit kunnossa
Hammasvälien puhdistus on terveellinen tapa, joka pitää hengityksen
raikkaana. Puhdista hammasvälit ruoantähteistä ja plakista aina ennen
hampaiden pesua. Erikokoiset hammasvälit voivat vaatia useamman
välineen käyttämistä samassa suussa. Ota käyttöön sinulle sopiva apuri.
Teksti OUTI HAMARA Kuva NELLI AHOSOLA

1

LANKA

Hammaslankain on etenkin
kapeille hammasväleille
hyvä työkalu, ja asetin tekee
puhdistuksesta helppoa. Lankaa
käytetään vetämällä sitä varovasti hampaan pintaa vasten ylös
ja alas suuntautuvalla liikkeellä.
Varo painamasta lankaa kiinni
ikeneen, jottei ien vaurioidu
hankauksesta. Huuhtele lankain
käytön jälkeen.

Plackers Twin
-lankaimen
kaksinkertainen
lanka puhdistaa
ja raikastaa
suuta. 33 kpl,
7,25 €

2

HARJA

Hammasväliharja on
yhdellä vedolla tehokkaasti puhdistava vaihtoehto
erikokoisille hammasväleille.
Puhdista hammasväli edestakaisella liikkeellä. Taittuvan varren
tai harjaosan avulla puhdistuvat myös takahampaiden välit.
Huuhtele harja käytön jälkeen
ja vaihda harja, kun harjakset
alkavat kulua.
Plackers Gentle Brush -hammasväliharjan muovipinnoitettu lanka suojaa
kiillettä ja ergonominen muotoilu
mahdollistaa hyvän otteen. Saatavana
kuudessa eri koossa. 6 kpl, 4,90 €

3

TIKKU

Hammasvälitikulla saa tuntuman isoihin hammasväleihin.
Tikulla pääsee toisaalta käsiksi
kapeisiinkin kohtiin tai ientaskuihin,
joita ei langalla tavoita esimerkiksi
hammasrautojen tai hammaspaikan vuoksi. Pehmeä kumitikku on
hellävarainen ikenille, eikä se lohkea
hampaiden väliin. Tikun muovinystyrät aktivoivat ikenien verenkiertoa,
mikä saa kuonat liikkeelle ja auttaa
ientulehduksen hoidossa.

Monipuolisen
GUM Soft Picks
Advanced
-harjatikun
varsi on toisesta
päästä kapeneva.
30 kpl, 8,40 €

Asiantuntija: Anna Siipilehto, proviisori, Tapuli Apteekki, Helsinki
Tuotteiden hinnat ovat Avainapteekkien keskimääräisiä hintoja. Itsehoitolääkkeiden hinnat ovat lääketaksan mukaisia vähittäismyyntihintoja.
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JALKOJEN TURVOTUS

Painaako
askel?
Alaraajojen turvotus on erityisesti
naisten riesa. Parhaiten ikävästä
vaivasta pääsee eroon välttelemällä
suolaa ja pumppaamalla pohjelihaksia.
Hoitoon pitää hakeutua välittömästi,
jos turvotukseen liittyy rintakipua,
hengenahdistusta tai kuumetta.
Teksti ANNELI JUUTILAINEN Kuva SHUTTERSTOCK
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Tee pieni
jalkajumppa nousemalla
edestakaisin varpaille ja
kantapäille. Toista liike
muutamia kertoja.

MITÄ TARKOITETAAN,
KUN PUHUTAAN
ALARAAJATURVOTUKSESTA?

Kyse on yleensä siitä, että solujen
välinen nestetila on kasvanut eli
sinne on kerääntynyt syystä tai
toisesta nestettä. Lähes jokainen on
joskus elämänsä aikana kokenut
jalkojen turpoamista.
Jalkojen turvotuksen huomaa
yleensä selkeimmin nilkoista, kun
ottaa sukat pois ja nilkkoihin on
jäänyt raitapainauma. Turvotusta voi
ilmetä myös pohkeissa ja reisissäkin.
MISTÄ JALKOJEN TURVOTUS
YLEISIMMIN JOHTUU?

Alle 50-vuotiailla naisilla syytä ei
usein tiedetä eli puhutaan ideopaattisesta turvotuksesta. Toinen
tavallinen turvotus on nimeltään
premenstruaaliturvotus, joka tulee
ennen kuukautisia. Joskus se on niin
runsasta, että painokin voi näyttää
vaa'alla suurempia lukemia.
Alaraajojen turvotus on hyvin
yleistä myös raskausaikana. Iäkkäämpien ihmisten alaraajojen turvotus liittyy useimmiten laskimojen
vajaatoimintaan.
ONKO JALKOJEN TURVOTUS
YLEISEMPÄÄ JOLLAKIN
TIETYLLÄ IKÄRYHMÄLLÄ?
ENTÄ SUKUPUOLELLA?

Jalkojen turvotus on yleisimmin
naisten vaiva, ja se liittyy usein hormoneihin. Tyypillisesti vastaanotolle
turvotuksen takia hakeutuva potilas

on 20–30-vuotias nainen, joka on
huolissaan turvotusoireista.
MILLOIN JALKOJEN TURVOTUS
ON HARMITONTA?

Tilannetta voi seurailla rauhassa,
jos turvotuksen lisäksi ei ole mitään
muita vaivoja tai oireita ja turvotus
on molemminpuolista – etenkin,
jos olet alle 50-vuotias nainen ja
turvotus liittyy kuukautisiin.
MILLOIN ON SYYTÄ
HAKEUTUA LÄÄKÄRIIN
TURVOTUKSEN VUOKSI?

Jos turvotus on alkanut äkillisesti
tai siihen liittyy hengenahdistusta
tai kipua, erityisesti rintakipua.
Oleellista on myös se, onko turvotus
molemminpuolista vai ilmeneekö
sitä vain toisessa raajassa. Tällöin
kyse voi olla laskimotukoksesta.
Sydän- sekä maksa- ja munuaissairaudet voivat aiheuttaa alaraajojen turvotusta. Jos turvonnut
alaraaja on kipeä ja punoittaa, se
voi olla merkki rajusta infektiosta,
kuten ruususta, joka vaatii usein
suonensisäistä antibioottihoitoa
sairaalassa.
Jos tällaisia oireita ilmenee, tulee
hakeutua lääkärin vastaanotolle

mahdollisimman pikaisesti. Päivystykseen pitää mennä myös, jos
ihminen on aiemmin sairastanut
veritulpan, hän on raskaana tai
takana on lentomatka.
VOIVATKO JOTKIN RUOKA- TAI
JUOMA-AINEET AIHEUTTAA
JALKOJEN TURPOAMISTA?

Suola on pahin turvotuksen aiheut
taja, joillekin myös salmiakki.
Toisaalta myös liiallinen nesteen
nauttiminen voi turvottaa.
Sopiva vuorokauden aikana
nautittava nestemäärä vaihtelee
äärimmäisen paljon ihmisen ja
hänen fyysisen aktiivisuutensa mukaan. Puolitoista litraa on yleensä
aika hyvä määrä vuorokaudessa.
Toisaalta tarve voi olla moninkertainen, jos ihminen huhkii helteellä.
Perusterveille ihmisille paras
indikaattori on jano, mutta lasten ja
vanhusten voi olla viisasta ennakoida tilanne juomalla jo ennen janon
tunteen heräämistä.
MITEN TURVOTUKSESTA PÄÄSEE
EROON KOTIKONSTEIN?

Liikkumalla. Turvotus on usein
paikoillaan ja etenkin seisoen
työtä tekevien naisen ongelma.
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Pieni jalkajumppa ja pohkeiden
pumppaaminen työpäivän aikana
voi ehkäistä jalkojen turpoamista.
Näppärä liikesarja on esimerkiksi
se, että nousee välillä varpailleen ja
sitten taas kantapäille. Tätä liikettä
on hyvä toistella muutamia kertoja.
Jalat kannattaa myös nostaa
välillä ylös istumisen ja seisomisen
vastapainoksi.

Foolihappo

B6

ONKO TURVOTUKSEN
ESTÄMISEKSI OSTETTAVISSA
APUVÄLINEITÄ?

Magnesium

Tukisukista voi olla apua paitsi
turvotuksen ennaltaehkäisyyn
myös sen laskemiseen. Oleellista
on hankkia juuri oikeankokoiset
ja tarpeeksi napakat tukisukat,
jotka on mitoitettu oikein. Apua
oikeankokoisen sukan valintaan
voi pyytää esimerkiksi apteekin
henkilökunnalta.

B1

APTEEKKI
AntiCram pore

Asiantuntija: yleislääkäri Emilia Lagus

B2
NÄINKKI
EE
APT TTAA
AU

Natrium

Kloridi
B12

Ravintolisä
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Markkinoija: Oy Medifon Ab, Espoo

Kuva: Valmistaja

• Magnesiumsitraatti + B-vitamiinit + elektrolyytit
• Edistää lihasten ja hermoston normaalia toimintaa
• Raikas appelsiininmakuinen poretabletti

HOIDOLLISET TUKISUKAT

Sukat tukevat jalkojen verenkiertoa sekä ennaltaehkäisevät suonikohjujen muodostumista.
ja jalkaturvotusta. Suositellaan käytettäväksi
lentomatkoilla. Sukat sopivat myös seisomatyöntekijöille, pitkään paikallaan istuville ja
raskaan tuntuisille jaloille. Saatavana sekä
kohtalaisella että voimakkaalla kompressiolla.
Naisille ja miehille. CE-merkitty lääkinnällinen
laite. 27,00 €

Kuva Akseli Muraja

Puijonlaakson apteekin proviisori
Annika Pietikäinen on vähintään puolet
työajastaan asiakastyössä. ”Asiakkaiden
kohtaaminen on parasta tässä työssä.”

Avain asiakkuus
palkitsee

Tutustu Avaintarjouksiin sivuilla 30-32. Avainasiakkaana kerrytät myös bonusta!
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Takulla on pallo hallussa
niin pallopeleissä kuin
Linnainmaan apteekissakin.
Hän neuvoo asiakkaille,
kuinka kireyksiä ja
lihasjumeja laukaistaan
faskiapallolla.

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

P Ä I VÄ A P T E E K I S S A

Ihmisten
liikuttaja
Farmaseutti Anne Takku kannustaa
asiakkaita lisäämään elämäänsä
arkiaktiivisuutta pienin askelin ja
resurssien mukaan.
Teksti HENNA LUSA Kuvat RIINA PEUHU

K L O 8 . 4 5 Parkkeeraan autoni työpaikan pihaan
 ampereen Linnainmaalla. Asun perheeni kansT
sa 14 kilometrin päässä, ja välillä polkaisen töihin
fitnesspyörälläni. Urheilu on minulle tärkeää, ja se
näkyy myös työnkuvassani, sillä toimin Liikkujan
Apteekki -yhdyshenkilönä apteekissamme.
Liikkujan Apteekkeja on Suomessa jo yli 200. Se tarkoittaa, että joku apteekin henkilökunnasta on koulutettu terveysliikunnan vaikutuksista sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon.
Kun apteekin ovet aukeavat kello yhdeksän, on asiakkaita jo odottamassa oven takana ja minä istun reseptitiskin ääressä valmiina palvelemaan.
Asiakkaiden välissä hoidan verkkoapteekkitilauksia.
Tilaukset toimitamme postitse tai K-Citymarketin käytävän noutolokerikkoon. Palvelu täydentää mukavasti
tarjontaamme aukioloaikojemme ulkopuolella.

K L O 1 0 Työtehtävämme on suunniteltu tunti tunnilta,
ja tehtäväni vaihtuu palveluvalintavuoroon. Palvelen
asiakkaita, jotka etsivät hyllyistä lääkkeitä ja muita tuotteita. Vastuullani on useita kosmetiikkamerkkejä sekä
liikuntahylly. Lisäksi huolehdin vastuualueeni tuotteiden
tilauksista, kerron muille työntekijöille tuotteista ja katson, että hylly on siisti ja houkutteleva. Tykkään kokeilla
kosmetiikkauutuuksia, sillä silloin niitä on helpompi
suositella asiakkaillekin.
Apteekissamme on Ihoterapiakeskus Orkidea, jossa
käyn joskus työpäivän jälkeen kasvohoidossa rentoutumassa. Kosmetologi on tehnyt kaikille työntekijöillemme ihoanalyysin skannerilla. Saimme kattavan raportin
ihon kunnosta – esimerkiksi kosteudesta, pigmenttimuutoksista ja mahdollisesta tulehdustilasta.
K L O 1 1 Lämmitän keittiössä annoksen broileripastavuokaa ja lisään lautaselle vihersalaattia. Olen opiskellut
hyvinvointivalmentajaksi, ja terveet elämäntavat ovat
minulle sydämen asia. Pyrin antamaan elintapaohjausta
asiakkaille, jotka voisivat siitä hyötyä ja ovat kiinnostuneita aiheesta. Vitamiinihyllyn luona syntyy usein
keskusteluja ruokavaliosta, ja unihyllyn lähellä puhutaan
stressistä ja unen tärkeydestä. Viime vuosina olen opetellut armollisuutta ja vastuun jakamista töissä ja kotona.
Opastan asiakkaitakin parantamaan hyvinvointiaan
pienin askelin ja resurssien mukaan.
Asiakaskuntamme on todella monipuolinen ja mukava. Olen kiitollinen kohtaamisista, ja vakioasiakkaita
on kiva tavata aina uudelleen. Haastavimpia ovat hetket,

Monipuolisen päivän jälkeen voi
levähtää kosmetologin hoidossa.

Tarkkuus on
avainsana annos
jakelurullien
tarkastuksessa.
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KOSTEUTTAVAT
PERUSVOITEET
KO KO PE R H E E LLE

Apteekin noutolokerikko tuli
vilkkaaseen käyttöön korona
pandemian aikana.

jolloin en pysty auttamaan. Jos esimerkiksi jonkun
toimeentulo on vaakalaudalla, yritän miettiä, miten
voisin tuoda toivoa vaikeaan tilanteeseen.

UUTUUS!

K L O 1 1 . 3 0 Teemme pienimuotoista lääkevalmistusta,
sillä haluamme palvella asiakkaita monipuolisesti.
Valmistamme voidesekoituksia tai liuoksia, ja laboratoriossa viivähtää helposti tunti tai pari. Puen labora
toriotakin ja otan pois kellon ja sormukset. L
 aitan
puhtaan suusuojaimen kasvoille ja suojamyssyn
päähäni sekä pesen kädet huolellisesti. Puen hanskat käteeni. Desinfioin laboratorion pinnat ja aloitan
voiteen valmistuksen. Laminaarikaappi huolehtii
tuuletuksesta, ja voidekone sekoittaa punnitsemani
aineet. Kun lääke on valmis ja hinnoiteltu, lähetän
asiakkaalle tiedon tekstiviestillä.
Välillä hoidan myös annosjakelua. Lääkitysturvallisuus lisääntyy, kun tiettyihin kellonaikoihin otettavat
lääkkeet on jaoteltu omiin pusseihinsa. Annosjakeluyksikkö Pharmac toimittaa tilaamamme valmiit
rullat, joissa on yhden henkilön kahden viikon lääkkeet. Tarkistan, että rullassa olevat lääkkeet vastaavat
tilausta. Jos lääkemääräystä on muutettu tilauksen
jälkeen, muokkaan annokset käsin ja pussit tupla
tarkastaa toinen farmasisti.

"Koetan
kannustaa ihmisiä
arkiaktiivisuuteen
ja pysyviin
liikuntatottumuksiin."
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K L O 1 3 Istun vuoroin reseptitiskillä ja autan asiak
kaita palveluvalinnassa. Palvelen naisasiakasta, joka
on saanut tulehduskipulääkekuurin jumissa olevaan
olkapäähän. Esittelen hänelle mustaa, muovista
Qua-Sha Krapaa, jolla on kätevää avata lihaskalvoja
ja lisätä venyvyyttä. Lastaa on hyvä käyttää päivittäin,
eikä sen käyttö aiheuta kipua. Asiakas kertoo, että
hänellä on jo sellainen, mutta se on unohtunut kaapin
perälle. Hän aikoo kotona kokeilla, josko sillä sivelemällä saisi apua olkapään liikkuvuuteen.
Liike on lääke, joten Liikkujan Apteekki -yhdyshenkilönä koetan kannustaa ihmisiä arkiaktiivisuuteen ja pysyviin liikuntatottumuksiin. Harrastan
itsekin monipuolisesti liikuntaa. Uusin lajini on
pickleball, jota pelataan sulkapallon nelinpelikentällä.
Se on monen mailapelin sekoitus ja mukavaa aivotreeniä pisteidenlaskuineen.
K L O 1 4 . 5 5 Työvuoroni on loppumassa, joten kirjaudun ulos reseptitiskin tietokoneelta. Desinfioin
työpisteen kaikki pinnat huolellisesti. Rutiinit ovat
tulleet tutuiksi kahdenkymmenen työskentelyvuoden aikana.
Työni ei ole missään nimessä tylsää, sillä ala on
muuttunut vuosien aikana paljon ja aina on uutta
opittavaa. Jo lukiovuosina olin kiinnostunut kemiasta
ja biologiasta, ja työelämään tutustuminen Harjavallan apteekissa herätti innostuksen alaan. Kuopiossa
suorittamaani farmaseutin tutkintoon kuuluvan
toisen harjoittelujaksoni tein täällä Linnainmaan
apteekissa.
Kotiin päästyäni istutan vanhemman tyttäreni
kanssa tomaatintaimet ruukkuihin ja koristekirsikkapuun pihamaahan. On kiva seurata kasvun
ihmettä!

NÄRÄSTÄÄKÖ?

Anne opastaa,
kuinka Qua-Sha
Krapaa käytetään.

Alkaa vaikuttaa*

VÄLITTÖMÄSTI
Vaikutus kestää

JOPA 12 TUNTIA
*alkaa neutraloida mahahappoa
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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.
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Luonnollista
tukea intiimihyvinvoinnille
Moni nainen kaipaa luonnollisia
apukeinoja intiimihyvinvointinsa
tukemiseen. Lääkärin määräämällä
hoidolla on aina paikkansa, mutta
muutamilla yksinkertaisilla
toimenpiteillä voidaan usein välttyä
ikäviltä kierteiltä ja elämänlaatua
huonontavilta vaivoilta jo ennalta.

M

oni antibioottikuurikierteeseen joutunut tunnistaa varmasti tilanteen.
Antibiootti tekee asianmukaisen
tehtävänsä eli nujertaa tulehduksen aiheuttaneet pahat bakteerit, mutta samalla
se tulee kuitenkin vahingoittaneeksi elimistön
hyvinvointia ylläpitäviä hyviä maitohappobakteereja. Parasta olisikin pyrkiä ennaltaehkäisemään ongelmia, jotta kierteeseen ei jouduttaisi
alun alkaenkaan.

Luonnolliset aseet naisellisen hyvinvoinnin
tueksi
Luonto tarjoaa intiimialueen hyvinvointiin
keholle lempeitä mutta tehokkaita tukikeinoja –
karpalon ja hyvää tekevät maitohappobakteerit.
Helpointa on nauttia vahva kliinisesti tutkittu
karpalouute yhdessä aktiivisten maitohappobakteerien kanssa. Karpaloita tai karpalomehua
nautittaessa sellaisenaan tehoaineiden aktiivisuus kuitenkin heikkenee merkittävästi mm.
vatsahappojen vaikutuksesta. Karpalovalmistetta valittaessa onkin tärkeää kiinnittää huomiota
siihen, että karpalouute on hyvin suojattu. Vain
hyvin imeytyvä ja aktiivisuutensa säilyttävä
valmiste on käyttäjälleen hyödyksi.

Limakalvojen ohentuminen haasteena intiimihyvinvoinnille
Virtsateiden limakalvojen päästessä syystä tai
toisesta kuivumaan niiden normaali suoja heikentyy, jolloin seurauksena voi olla monenlaisia
hankaluuksia. Iän myötä kuivuKarpalo sopii kaikille – säännölliseen
minen on yleistä. Joskus limatai kuuriluontoiseen käyttöön
Normaalin hyvinvoinnin ylläpitoon
kalvoja voivat nuoremmillakin
Tehokkainta on
säännöllisessä käytössä riittää pienempi
ohentaa esimerkiksi hormoninauttia vahva
annostus. Tarpeen vaatiessa annostusta
valmisteet, kuten e-pillerit, mutkarpalouute
voi kuuriluontoisesti nostaa. Puhtaiden
ta myös muut lääkkeet, kuten
samassa kapselissa
ja kliinisesti tutkittujen tehoaineiden
mieliala- tai aknelääkitys. Myös
maitohappobakteeyhdistelmä sopii kaiken ikäisille naisille;
raskaus ja imetys vaikuttavat inrien kanssa
myös raskauden ja imetyksen aikana.
tiimialueen normaaliin suojaan.
Muitakin syitä löytyy.
Kysy turvallista ja käyttäjien rakastaYhdyntä ja joskus myös liian
maa vahvan karpalouutteen ja maitotiukat alusvaatteet saattavat
happobakteerien yhdistelmää asiantuntevasta
aiheuttaa sekä mekaanista hankausta että hyAvainapteekistasi.
gieniariskin. Huolellinen alapesu seksin jälkeen
ja sopivat, hengittävät alusvaatteet minimoivat
riskejä.

Kuva Shutterstock

T E H O N TA K A NA

Tehostettua
kivunlievitystä
Kodeiini on vahva kipulääke, jota on syytä käyttää viisaasti.
Vaikutus riippuu yksilöllisistä ominaisuuksista.
Teksti KALEVI RANTANEN

Morfiiniksi
muuttuvaa

Teholääke ankariin
kipuihin

Maksan CYP2D6-entsyymi muuttaa
kodeiinia morfiiniksi, joka toimii hermostossa usealla tavalla. Kipua morfiini lievittää
estämällä kipusignaalin välittymisen keskushermoston kipuradoissa, yskänärsytys
puolestaan helpottuu morfiinin lamatessa
ydinjatkeessa sijaitsevan yskänkeskuksen.
Vaikutus riippuu merkittävästi perimästä.
Joillakin ihmisillä on CYP2D6-entsyymin
muunnos, joka tekee kodeiinin tehottomaksi.
Toinen muunnos vauhdittaa morfiinin tuotantoa.
Kodeiini kuuluu yhteen huumeeksi luokiteltavien lääkkeiden ryhmään, heikkoihin
opioideihin.

Kodeiinilla lievitetään voimakkaita kipuja
ja vähennetään yskänärsytystä.
Aivan kaikille lääke ei sovi. Erityisesti
potilaat, joilla CYP2D6-entsyymin muuntumisen takia syntyy liian nopeasti morfiinia, eivät voi käyttää kodeiinia.
Suurina annoksina kodeiini voi väsyttää
ja heikentää tarkkaavaisuutta.
Kodeiini voi aiheuttaa riippuvuutta.
Ammattitaitoisessa kipuhoidossa haitat
ja vieroitusoireet voidaan ehkäistä välttämällä pitkää käyttöä ja lopettamalla kuuri
vähitellen.

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

Miten
pidän huolta
sydämestäni?

ANNIKA PIETIKÄINEN

farmaseutti,
Puijonlaakson apteekki

Sydänterveyden kannalta hyvä ruokavalio sisältää
runsaasti kasviksia, hedelmiä ja marjoja sekä rasvattomia ja vähärasvaisia maitovalmisteita. Liialliseen suolan käyttöön kannattaa kiinnittää huomiota.
Lihavuus on yksi sydän- ja verisuonisairauksien
riskitekijä. Säännöllinen liikunta auttaa muun muassa painonhallinnassa, parantaa verensokeritasapainoa, laskee verenpainetta ja voi auttaa alentamaan
huonon eli LDL-kolesterolin pitoisuutta.
Elintapahoidon lisäksi sydämen terveyttä voidaan
tukea joillakin ravintolisillä. Esimerkiksi B1-vitamiini
edistää sydämen normaalia toimintaa ja ubikinoni
osallistuu energiantuotantoon soluissa. Ikääntymisen myötä elimistön kyky valmistaa ubikinonia
heikkenee. Ubikinonista voivat myös hyötyä urheilijat, väsyneet, toipilaat, sydän- ja verenpainepotilaat
sekä kolesterolilääkkeiden (statiinien) käyttäjät.
➜ Super Ubikinoni Q10 60 kaps., 26,80 €

Uidessa menee
vettä kivuliaasti
korviin – mikä
avuksi?

TIIA PITKÄNEN

farmaseutti,
Kontulankaaren apteekki

Jos korviin pääsee jatkuvasti uidessa vettä, korvakäytävän herkkä iho kuivuu ja ärsyyntyy. Puhdistamaton vesi korvakäytävässä altistaa välikorvan
kivuliaille tulehduksille.
Veden pääsemistä korvakäytävään kannattaa
ensisijaisesti estää korvakitillä tai napakalla uimalakilla. Erityisesti uimareille sopiva korvaöljysuihke
suojaa korvakäytävää veden monilta ärsytyksiltä.
Korvasuihkeen sisältämä jojobaöljy ei haudo korvakäytävän ihoa eikä myöskään toimi bakteerien
kasvualustana. Öljy muodostaa iholle hengittävän
suojakerroksen, ja samalla vesi pääsee valumaan
korvasta helpommin pois. Suihke myös hoitaa kutisevia korvia ja estää vahatulpan muodostumista.
Jos vettä kuitenkin jää uinnin jälkeen korvaan,
on tärkeä huolehtia vesi pian ulos korvakäytävästä.
Pään kallistelu puolelta toiselle sekä korvannipukan
liikuttaminen helpottavat veden poistumista.
➜ Otocur Korvasuihke 30 ml, 17,65 €

Kuvat Anna Huovinen
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Tuotteiden hinnat ovat Avainapteekkien keskimääräisiä hintoja.

KOTIMAINEN
Miten
puhdistan
haavan
oikeaoppisesti?

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

farmaseutti,
Saarijärven apteekki

Kesäpuuhissa pieniä haavoja ja naarmuja syntyy
yllättävän usein. Niiden varalta kodin ensiapuvarastosta on hyvä löytyä haavan desinfiointiainetta
ja sidostarvikkeita. Tuore haava pitää puhdistaa
huolella tulehtumisen välttämiseksi ja paranemisen
nopeuttamiseksi. Haavaa hoitavalla henkilöllä pitää
olla puhtaat ja mielellään desinfioidut kädet.
Haavan puhdistuksessa käytetään ensisijaisesti
puhdasta vettä. Veden asemasta tai lisänä voi käyttää
ensiaputilanteessa kirvelemätöntä desinfiointiainetta
pullossa tai suihkeena, jotta haavasta saadaan kaikki
epäpuhtaudet pois. Pyyhi ensin haavan ympäristö
desinfiointiaineeseen kostutetulla vanulla tai haavalapulla. Huuhdo sitten haava runsaalla desinfiointiliuoksella, jotta kaikki lika ja roskat poistuvat. Kuivaa
haava ja peitä sopivalla sidoksella. Jatkossa sidos
vaihdetaan tarvittaessa ja haavaa suihkutellaan pelkällä vedellä. Desinfiointiainetta ei enää käytetä, jotta
ei turhaan kuivateta haavaa ja hidasteta sen paranemista. Suuret ja runsaasti vuotavat haavat kuuluvat
lääkärin hoitoon.
➜ Asept 100 ml, 4,95 €

Kysy
a
neuvoa omast
asi
Avainapteekist
– asiantuntijat
auttavat!
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50 mg ja 100 mg

Yli 90 % käyttäjistä
suosittelee Ferrodania*.

Tarvitsevatko rauta
varastosi täydennystä?
Vahvat Ferrodan®-rautavalmisteet on
suunniteltu lisäämään raudan saantia
tehokkaasti, mutta vatsaystävällisesti. Sarjasta
löytyy kaksi vahvuutta: Ferrodan® 100 mg ja
Ferrodan® 50 mg.
Ferrodan®-tabletit sisältävät vatsaystävällistä
rauta(II)bisglysinaattia, joka imeytyy hyvin ja on
tutkitusti paremmin siedetty kuin muut rautayhdisteet. Tabletti on pitkävaikutteinen eli se
vapauttaa rautaa suolistossa 6 tunnin ajan,
mikä lisää vatsaystävällisyyttä. Lisäksi
mukana raudan imeytymistä edistävää
C-vitamiinia.
Ferrodan®-tabletit sopivat myös
raskauden ja imetyksen aikana.

*kuluttajakysely, Vitabalans Oy,
n=1099 / 2020–10

VATSAYSTÄVÄLLINEN
RAUTA(II)BISGLYSINAATTI

Kaikki terveyspalvelut
yhdessä kanavassa
Treet-verkkoapteekin kautta pääset nyt Terveystalon lääkärin
chat-etävastaanotolle ja reseptinuusinta-chatiin ilman ajanvarausta.
Lataa Treet-mobiilisovellus tai asioi osoitteessa Treet.fi

TÄ S M ÄT U O T E

KO R K E A AU R I N KO S U OJA

Dermatologisesti testattu aurinkosuoja
kasvoille. Syväkosteuttaa ihoa tehokkaasti
ja sisältää antioksidanttista E-vitamiinia.
Kevyt koostumus.
Aco Sun Face Fluid SPF50+ Mattifying 40 ml, 20,50 €

K U T I S E VA N A L L E R G I A L Ä Ä K E

Kuva Shutterstock

Aikuisten ja vähintään 6-vuotiaiden lasten
kausiluonteiseen ja ympärivuotiseen
allergiseen nuhaan liittyvien nenä- ja
silmäoireiden hoitoon sekä pitkäaikaisen
nokkosihottuman hoitoon.
Histec 10 mg 30 tabl., 9,96 €
Histec 10 mg tabletti ja imeskelytabletti. Kausiluonteiseen ja ympärivuotiseen allergiseen nuhaan liittyviin nenä- ja silmäoireisiin sekä
pitkäaikaisen nokkosihottuman hoitoon. Vaikuttava aine: setiritsiini.
Annostus: Aikuiset ja yli 12-vuotiaat: 1 tabletti/imeskelytabletti kerran
vuorokaudessa. 6–12 vuotiaat: 1/2 tablettia/imeskelytablettia 2 kertaa
vuorokaudessa. Älä käytä lääkettä, jos olet allerginen setiritsiinille tai
lääkkeen muille aineille, jos sinulla on munuaissairaus, olet raskaana tai
imetät. Pakkaukset: 10, 30 ja 100 tablettia, 14 ja 28 imeskelytablettia.
Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Lisätietoja
itsehoitoapteekki.fi ja puh. 010 439 8250 ark. klo 8–22. Apteekista.

EMULSIOVOIDE IHOTTUMALLE

Hydrokortisoni vähentää tulehdusta ja
punoitusta sekä lievittää kutinaa. Usein jo
lyhytaikainen hoito rauhoittaa ärtyneen
ihon. Levitä voidetta 1–3 kertaa päivässä ja
oireiden lievittyessä harvemmin.
Hydrocortison Orion 1% 20 g, 4,97 €
Emulsiovoide allergiselle ja ärtyneelle iholle. Hydrocortison vähentää tulehdusta ja lievittää kutinaa. Vaikuttava aine on Hydrokortisoni. Käytetään
paikallisesti ihottumiin ja allergioihin silloin, kun iho ei ole infektoitunut.
Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pakkauskoot 10 g, 20 g, 50 g ja
100 g. Lisätietoja itsehoitoapteekki.fi ja puh. 010 439 8250 ark. klo 8–22.

Tuotteiden hinnat ovat Avainapteekkien keskimääräisiä
hintoja. Itsehoitolääkkeiden hinnat ovat lääketaksan
mukaisia vähittäismyyntihintoja.

Näppyjä auringosta
Iho kutisee voimakkaasti auringossa olon jälkeen,
ja auringolle altistuneelle iholle ilmaantuu pientä
punoittavaa ihottumaa. Aurinkoihottuma eli
yliherkkyys auringonvalolle on tavallinen vaiva,
joka alkaa normaalisti vaivata 20–30 vuoden
iässä. Joskus vaiva kroonistuu pitkäkestoiseksi
ja ympärivuotiseksi. Suojaudu vaatteilla, pää
hineillä ja aurinkosuojalla. Kortisoni hillitsee
oireita ja antihistamiini kutinaa.
Teksti OUTI HAMARA
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www.biogaia.fi

Tutkitut

UUTUUS

BioGaia-

maitohappobakteerit

Ostoksista
Avainbonusta!
Keskitä apteekkiostokset
omaan Avainapteekkiisi, ja kerrytä
Avainbonusta jopa viisi prosenttia.
AVAINBONUS HETI KASSALLA
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.
Alkuperäiset, patentoituja Lactobacillus reuteri®
-maitohappobakteerikantoja sisältävät valmisteet
lisäävät tutkitusti luontaisten bakteerien
määrää suolistossa.

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, Masalan apteekki,
Neulamäen apteekki, Niiralan apteekki, Nokian Härki apteekki, Nousten
apteekki, Porin Karhuapteekki, Pyhän Henrikin Apteekki, Pääskylahden
apteekki, Suoraman apteekki, Uudenkaupungin Uusi apteekki.
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R I S T I K KO

TUOLLAINEN
JÄRVI

TÄYTETTY
LEIPÄ

VONKUU

SINISALO
VEHVILÄINEN

SAANILA

VAPAAAIKANA
TEHTY

KAUIMPANA
LUOSTARI

VÄÄRÄ
NYBERG
PAASILINNA
RUOASSA
TÄRKEÄ

KITINÄÄ

TORVALDS

NÄIDEN
PIENIMINEN
HYÖTYLIIKUNTAA

VÄLINEITÄ

RASVAN
LÄHTEITÄ
LIMA
KEPPONEN
VOI
KATISKAN

KALEVA
RIITOJA -K

VALMISTAMISIA

VETÄVIÄ
SÄILÖNTÄÄN
JÄLKIÄ

HÄÄTÄÄ

ELÄKELAKI

ULKONÄKÖ

UJOUS

SEPPELEITÄ

SUKULOINTIPAIKKA
BEATLES-RUMPALI

NIEMI

TÖHRIÄ
KUNTO
HÄMMÄSTYT- AVATTÄVÄ
TUJA

VIRTAPIIRISSÄ
KAMU

-NALLE

LOPPUMATTOMIA

HUVEJA
OHILYÖNTI

SARJAKUVAKOIRA
KOSTEAA
LUNTA

VARMISTAA

JONOJA

VOI
HYVIN
TYLY

NASEVIA

SUKLAAMERKKI

KYNTTILÄAINES

SÄÄTÄÄ KELLOA
TASMAN

YOKOKELAITA
zzz

MATTILA -K

TÄHTÖSIÄ

VEIKKO
KUKKIVIA

PÖLYÄ
KONJUNKTIO

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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Pegulos
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Nimi*

Itsehoitolääke ummetuksen hoitoon

Osoite*

 Kätevät annospussit
 Makrogoli ensisijainen hoitosuositus ummetukseen*
 Neutraalinmakuinen

Postinumero ja -toimipaikka*
Puhelin
Sähköposti*
*pakollinen tieto

*Käypähoitosuositus

R I S T I K KO

Pegulos 6 g ja 12 g jauheet annospusseissa oraaliliuosta varten on tarkoitettu
ummetuksen 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 suolistosairaus tai vatsakipuja, joiden syytä ei tiedetä. Tutustu pakkausselosteeseen ennen valmisteen käyttöä. Itsehoitolääke. Markkinoija: Teva Finland Oy. Lisätietoja:
www.terveysportti.ﬁ, infoﬁnland@tevapharm.com. MULTI-FI-00244-2-21

Kaksi hyvää syytä valita ratiopharm

Laatu

Hinta

Osallistu arvontaan
Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan tuotepalkintoja.
Ristikon ratkaisu julkaistaan netissä osoitteessa avainapteekit.fi.
Lähetä ratkaistu ristikko elokuun loppuun mennessä osoitteeseen
Avainapteekit/Ristikko 4, PL 38, 00089 Sanoma tai täytä vastauslomake netissä osoitteessa avainapteekit.fi.
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KUKA?

Apteekkari Jyri Saastamoinen

MISSÄ?

Vaalan apteekki

Partio sopii
kaikille
aikuisena ja oikeastaan vähän
vahingossa. Asuimme silloin Mikkelissä, jossa partio
kaipasi vapaaehtoisia valmistamaan lippukunnalle
lasikuidusta kanootteja. Osallistujat saivat laminoida
kanootin myös itselleen. Yhtenä talvena valmistimme
pitkälle toistakymmentä kanoottia. Kun ne olivat valmiit, teimme aikuisten kesken ikimuistoisen melontaretken.
Aikuistoiminnan yksi parhaista puolista on panostus
retkieväisiin. Trangialla valmistettu lampaan sisäfilee
kermakastikkeella maistuu aivan erityiselle, kun sen
nauttii keskellä metsää.

” PÄ Ä D Y I N PA R T I O O N

”Partiotoiminta sopii
hyvin yhteen muiden
harrastusteni kanssa,
joita ovat esimerkiksi
kalastus, metsästys
ja veneily.”

“Tärkeintä on
tuoda onnellisuutta
muiden ihmisten
elämään.”

N Y T O L E N M U K A N A myös viikkotoiminnassa Paltamossa. Olen lippukunnanjohtaja ja sudenpentulauman
vetäjä. Partiotoiminta antaa mukavaa vastapainoa
päivätyölle ja luottamustoimille kunnanvaltuutettuna
ja maakuntahallituksessa. Nuorten kanssa touhutessa ei varmasti ehdi miettiä omia työasioita. Viimeksi
suunnittelimme vähän vanhempien nuorten kanssa
kesäleiriä. Heillä oli takanaan ryhmänohjaajakoulutus,
ja leirin ohjelman suunnittelu oli koulutuksen lopputehtävä.
PA R T I O N P E R U S T A J A Robert Baden-Powell on
sanonut, että kaikkein tärkeintä on tuoda onnellisuutta
muiden ihmisten elämään. Olen hänen kanssaan samaa mieltä. On hienoa nähdä, miten nuoresta kasvaa
paikkansa löytävä aikuinen. Se tuntuu erityisen hyvältä,
kun on nähnyt sen kasvupolun ja tietää ne kohdat,
joissa on voinut olla auttamassa ja tukemassa.
Partio sopii kaikille ja kaikenlaista osaamista tarvitaan. Parasta on, kun lapset sanovat leirin jälkeen, että
se oli aivan huippua! Silloin tietää tekevänsä jotain
tärkeää.”
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Kun tekevälle sattuuu...
Diclofenac ratiopharm 23,2 mg/g geeli
 Tulehduskipugeeli kivun hoitoon
nyrjähdyksissä ja venähdyksissä
 Annostelu vain 2 kertaa päivässä
 Miellyttävä levittää ja helppo käyttää
Diclofenac ratiopharm 23,2 mg/g geeli. Kivun paikalliseen, oireenmukaiseen hoitoon akuuteissa nyrjähdyksissä, venähdyksissä
tai tylpissä ruhjevammoissa. Valmiste on tarkoitettu lyhytaikaiseen käyttöön. Vaikuttava aine diklofenaakki. Aikuisille ja vähintään
14-vuotiaille nuorille. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet raskaana tai imetät. Älä käytä, jos olet allerginen jollekin valmisteen
ainesosille. Pakkauskoot 50, 100 ja 150 g tuubi. Itsehoitolääke. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Perustuu 10.6.2020 päivättyyn
valmisteyhteenvetoon. Lisätiedot: www.laakeohje.ﬁ, infoﬁnland@tevapharm.com. Markkinoija Teva Finland Oy. MULTI-FI-00529-11-21

Kaksi hyvää syytä valita ratiopharm

Laatu

Hinta

