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HIUSTUOTTEET
HILSEILEVÄLLE TAI
OHUELLE TUKALLE
MITÄ FERRITIINISTÄ
TULISI YMMÄRTÄÄ?
VENYTTELYN TIEDE
SOPIVATKO
LUONTAISTUOTTEET
JA LÄÄKKEET
YHTEEN?

Ota
keskiaukeam
an
tarjoussivut
talteen!

Tehosta
vastustuskykyä
SYÖ VÄRIKÄSTÄ, puuhaa ulkosalla
ja siivoa vähemmän

TERVETULOA

Elämänmittaista
huolenpitoa

Ystäviä
vanhuksille
K E S Ä N VA L O ja lomat alkavat kääntyä kohti
arkea. Monella meistä mieli on täynnä lämpimiä
muistoja ja tunnelmia. Ehkä omin käsin poimitut
marjat tai mato-ongella narratut ahvenet, ehkä
lastenlasten vierailut mummolassa. Syksyn koittaessa on kuitenkin tärkeää muistaa, että liian moni
vanhus tuntee itsensä yksinäiseksi. Siksi olemme
iloisia pystyessämme auttamaan!
Avainapteekit-ketju toimii Gubbe-vanhuspalvelun yrityskummina. Palvelu tuo ikääntyneen
elämään nuoren sydänystävän, gubben. Nuori työl
listyy osa-aikaisesti merkityksellisen työn parissa,
ja vanhus saa seuraa sekä apua arjen askareisiin.
Myös apteekissa syntyy päivittäin arvokkaita
kohtaamisia. Kiireetön kuulumisten vaihto tutun
asiakkaan kanssa on monille apteekin ammattilaisille työn suola. Joskus on tärkeää vain olla ja
kuunnella. Tällaisia ovat Avainapteekit. Matalalla
kynnyksellä. Ihmistä lähellä.

Iiro Salonen
toimitusjohtaja

Ps.

Pääset seuraamaan kummitoimintamme kuulumisia Avainapteekkien Facebookissa. Jaamme kerran
kuukaudessa iloista postia. Voit myös tutustua
vanhuspalveluun osoitteessa gubbe.fi. Ei jätetä
yksinäisimpiä yksin.

Tiesitkö?

Apteekeissa vietetään 19.–24.9.
Avainviikkoa vitamiiniteemalla.
Nauti eduista, olemme myös
apunasi oikeiden vitamiinien
valinnassa.

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

TÄ S S Ä N U M E RO S S A

27
22

HYVINVOINTI
9 Venyttelyn tiede
Ihmiset eivät tutkitusti
noudata venyttelyohjeita.
10 Hyvä vastustuskyky
Ulkoile ja nuku enemmän,
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Painotuotteet
Painotuotteet
1234 5678
4041-0619

55 Ärtyvän ihon hoito
Kolme mainiota apteekkituotetta iholle.
59 Apteekkari esittäytyy
Ahri Hirvonen sienestää saaressa.

AVAINAPTEEKKIEN KUUSI KERTAA VUODESSA ILMESTYVÄ ASIAKASLEHTI.
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Lehdessä esiteltyjen tuotteiden hinnat ovat Avainapteekkien keskimääräisiä hintoja lehden
painoonmenopäivänä. Lehdessä ilmoitettujen tuotteiden saatavuus voi vaihdella apteekeittain.
Kannen kuva: Anna Huovinen. Meikki: Anu Uusipulkamo. Tyyli: Nina Nuorivaara.
Kansimallin asu: Anorakki ja huivi, R-Collection.
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Vitamiinit syksyyn

AVAINVIIKOLTA
19.–24.9.

Orionin suosikkivitamiinit

Valikoima vaihtelee apteekeittain.

T E RV E I S I Ä A P T E E K I S TA

”Vanhentuneen
lääkkeen
vaikutuksia on
hyvin vaikeaa
arvioida.”

“JOSKUS HUOMAAN,

Kurkkaa
lääkekaappiin
Mäntsälän Ykkösapteekin
lääketeknikko Noora Vilander
muistuttaa, että vanhentunutta
lääkettä ei pidä koskaan käyttää.
Teksti LEENA LUKKARI Kuva LAURI ROTKO

että joillain asiakkailla on sellainen käsitys, ettei lääkkeiden
päiväyksistä tarvitse välittää. He kertovat
ottavansa vanhentunutta lääkettä jopa
isomman annoksen, koska ajattelevat sillä
tavalla kompensoivansa lääkkeen heikentynyttä tehoa. Käsitys on virheellinen ja
vaarallinenkin.
Muistutuksena siis kaikille, että vanhentunutta lääkettä ei pidä käyttää, koska sen
vaikutuksia on hyvin vaikeaa arvioida.
Kannattaa kurkata säännöllisesti omaan
lääkekaappiin ja palauttaa vanhentuneet
lääkkeet apteekin lääkejätekeräykseen.
Lääkkeet kun eivät kuulu sekajätteeseen,
eikä niitä saa huuhtoa viemäristä. Jotkin
lääkkeet, kuten jodi ja elohopea, voi antaa
suoraan apteekin henkilökunnalle.
Jos ottaa epähuomiossa vanhentunutta
lääkettä, kannattaa kysyä lisäohjeita apteekista tai myrkytystietokeskuksesta.”
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KOSTEUTTAVAT
PERUSVOITEET
KO KO PE R H E E LLE
ACO-PERUSVOITEET*

-15 %

MIN220518FI6

KAMPANJA-AIKA
SYYSKUU 2022

*ACO-perusvoidekampanjaan kuuluvat tuotteet: Canoderm 210 g, Miniderm Duo 210 g ja Miniderm 210 g.
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SUUVESI

RAVINTOLISÄ

T E RV E E T I K E N E T,
VA H VA T H A M PA A T

JA K S A M I S TA A R K E E N

D-vitamiini, foolihappo, sinkki ja
seleeni edistävät immuunijärjestelmän
toimintaa. C-, B12- ja B6-vitamiinit,
niasiini sekä magnesium auttavat
vähentämään väsymystä.

Kaksitehoinen koostumus auttaa
poistamaan plakkia ja luomaan 
suojaavan kuoren hampaiden päälle.
Miellyttävä, mieto maku.
Parodontax Gentle Fresh Mint -suuvesi 500 ml,
9,10 € (18,20 €/l)

Multivita Vahva 120 tabl., 22,50 €

Tervetuloa, terve syksy!

RAVINTOLISÄ

RAVINTOLISÄ

RAVINTOLISÄ

R A U H O I T T AVA M A G N E S I U M

H Y VÄ K S I VA T S A L L E

N I V E LVA I V O I L L E

Hyvin imeytyvä ja vatsaystävällinen valmiste sisältää neljää
tehokasta magnesiumin muotoa.
Magnesium edistää lihasten ja
hermoston normaalia toimintaa.

12 vitamiinin, seitsemän kivennäisaineen ja miljardin maito
happobakteerin vatsaa 
hellivä yhdistelmä.

Kliinisesti tutkitut tehoaineet
auttavat ylläpitämään nivelten
joustavuutta ja hyvinvointia. Monipuolinen, kotimainen valmiste.

Multi-tabs Immuno 3-in-1 60 tabl., 21,40 €

bertil´s NivelActive 60 tabl., 20,40 €

Puhdas+ Quattro Magnesium 187,50 mg
60 vegekapselia, 19,90 €
Tuotteiden hinnat ovat Avainapteekkien keskimääräisiä hintoja.
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MAINOS
06/2022

UUSI INNOVAATIO!
Apteekkien valikoimiin
on nyt tullut ensimmäinen
ilman reseptiä saatavissa
oleva valmiste, jonka tehosta
HPV-viruksen hoidossa
on saatu rohkaisevia
tuloksia.

HPV-VIRUS
SÄIKÄYTTÄÄ
Solumuutokset Papa-kokeessa
tai positiivinen HPV-testitulos
pelästyttävät, sillä niillä on
tunnetusti yhteys kohdunkaulan
syöpään. Pitkä seurantaväli voi
siksi aiheuttaa monella stressiä.

H

PV-tartunnan saa noin 80
prosenttia ihmisistä jossakin
elämänvaiheessa. Sen alatyypit jaetaan matalan ja korkean riskin
tyyppeihin.
”Korkean riskin HPV ei ole sama
asia kuin kohdunkaulan syövän
esiaste: syövän synty edellyttää
tulehduksen pitkittymistä”, tarkentaa Sami Onoila, naistentautien ja
synnytysten erikoislääkäri, seksuaaliterapeutti. ”Kohdunkaulan lievistä
solumuutoksista valtaosa paranee itsestään muutamassa vuodessa. Noin
kymmenellä prosentilla HPV etenee
vahva-asteisiksi solumuutoksiksi tai
syövän esiasteeksi.”

HPV:tä seurataan
Positiivinen HPV-tulos tai lievät solumuutokset eivät aiheuta toimenpiteitä – uusi näyte otetaan 1–2 vuoden
kuluttua. Nyt apteekkeihin on tullut
ensimmäinen HPV:n tai lievien
solumuutosten hoitoon tarkoitettu
valmiste, jota voi käyttää seurantakertojen välillä.

”Usein potilaat ovat huolissaan
lievistäkin muutoksista tai ylipäätään HPV-positiivisuudesta. Koska
HPV-tulehduksen kulkua ei voi
ennustaa yksilötasolla, olen kertonut
mahdollisuudesta käyttää Colpofixia”, sanoo Onoila.

Colpofix®: rohkaisevia
kokemuksia
Colpofix®-emätingeelin on havaittu
kliinisissä tutkimuksissa auttavan
HPV:n aiheuttamiin kohdunkaulan
muutoksiin. Se suojaa limakalvoa
vierailta mikrobeilta, auttaa ylläpitämään hyvää bakteerikantaa sekä
tasapainottaa pH-arvoa. Sen on
havaittu myös auttavan HPV:n poistumista elimistöstä eli ehkäisevän
solumuutoksia.
”Koska Colpofix on uusi tuote,
minulla on kokemusta vasta muutaman potilaan verran. Näillä potilailla
pitkittynyt HPV-positiivisuus ja/tai
kohdunkaulan syövän esiaste ovat
hävinneet – toki näiden muutosten
paranemistaipumus on hyvä myös

OSTA 3
PAKETTIA –
SAAT 10 %
ALENNUSTA!

Hoito yhteensä
3 kuukautta (6 pakettia)
Voimassa syys- ja lokakuun ajan.

spontaanisti. Colpofix antaa potilaalle
kuitenkin mahdollisuuden toimia
seurantakertojen välillä”, Onoila
päättää.
Colpofix® sumutettava emätingeeli: Vaikuttavat
aineet natriumkarboksimetyylibeetaglukaani ja
polykarbofiili. Ne edistävät solujen uusiutumista
ja kohdunkaulan muutosten paranemista ylläpitämällä kohdunkaulan ja emättimen limakalvon
hyviä fysiologisia olosuhteita. CE-merkitty
lääkinnällinen laite. Markkinoija: Stragen Finland
Oy. Valmistaja: Uriach Italy S.r.l.

TIEDE

Venyttele
viisaasti
Venyttely auttaa kehoa palautumaan ja ehkäisee
rasitusvammoja. Se parantaa myös kuntoa ja mielialaa.
Veny itsellesi hyvä olo oikeaoppisesti.
Teksti KALEVI RANTANEN Kuva SHUTTERSTOCK

Venyttelemällä
tyytyväisempi
työntekijä
Jo lyhyt venyttely riittää lisäämään onnellisuutta ja tyytyväisyyttä työpaikalla, selviää
tuoreesta ranskalaistutkimuksesta. Tutkimuksessa verrattiin palvelualan työntekijöitä,
jotka kuntoilivat ja venyttelivät,
ja vastaavaa ryhmää, joka ei
tehnyt harjoituksia. Harjoitukset
tehtiin lounastauolla ja työpäivän lopussa. Kuntoiluun ja
venyttelyyn osallistuneet olivat
useammin iloisia ja harvemmin
vihaisia kuin vertailuryhmäläiset. Tutkimuksen taustalla
on ranskalainen terveystutkija
Anne Courbalay työtovereineen
liikuntatieteellisestä IFEPSA-tutkimuslaitoksesta. Tutkittavana
oli 79 keskimäärin 40-vuotiasta
palvelualan työntekijää.

Venyttely
vahvistaa
ikääntynyttä

havaitsi fysioterapian tutkija
Minjoon Kim Tokion Metropolitan-yliopistosta. 20 minuutin venyttelyharjoituksia tehtiin kahden
kuukauden ajan viitenä päivänä
viikossa. Vastaavia tuloksia on
saanut urheilututkija António M.
Monteiro työtovereineen portugalilaisesta CIDESD-urheilututkimuskeskuksesta. Aerobicin ohella
venyttelyä sisältänyt 32 viikon
ohjelma paransi 60–81-vuotiaiden
naisten hyvinvointia.

+
Kipua ei saa
tuntea
Venyttelijät eivät noudata
neuvoja, jos ranskalaista
urheilututkija Nicolas
Babaultinia on uskominen.
Asiantuntijat muistuttavat,
että oikea venyttelytekniikka on kuitenkin tärkeä,
eikä harjoitus saa tuottaa
kipua. Tekniikkaneuvoja
selkeiden kuvien ja videoiden kera jakavat verkossa
esimerkiksi UKK-instituutti
ja Selkäliitto.
Joihinkin vaivoihin venyttely tehoaa heikosti. Ella
Plosila Jyväskylän yliopistosta kävi liikuntatieteen
kandidaatin tutkielmassaan läpi tutkimuksia
venyttelyn vaikutuksesta
lihasarkuuteen harjoittelun
jälkeen: vaikutusta ei ollut.

Liikuntaharjoitus venyttelynauhalla kasvatti 70–80-vuotiaiden
ryhmässä käsien lihasvoimaa,
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TEEMA

11x

hyvä
vastustuskyky
Flunssakausi on pian täällä. Tue vastustuskykyäsi liikkumalla,
nukkumalla ja jättämällä imuri toisinaan nurkkaan.
Teksti IINA KANSONEN Kuvat ANNA HUOVINEN JA SHUTTERSTOCK

1
Tee asioita
ulkona
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U L K O I L E valoisaan aikaan mahdollisimman paljon. Ihossa
syntyy auringon UVB-säteilyn vaikutuksesta ihmiselle tärkeintä
D-vitamiini D3:sta. D-vitamiinia tarvitaan normaaliin immuuni
puolustukseen. Tutkimusten mukaan vaikea D-vitamiinipuutos
aiheuttaa suurentuneen ylähengitystieinfektioiden riskin.
Tee ulkona asioita, jotka normaalisti tapahtuvat sisätiloissa.
Nauti lounas säiden salliessa ulkona tai tee lounaan jälkeen
happihyppely puistossa. Pyykit voi viikata ulkosalla ja lukemisen sijaan kuunnella äänikirjaa kävelylenkillä. Unohda kyläilyt
ja lähde ystävän kanssa sienimetsään tai aloita muu ulkoilua
lisäävä harrastus.
Suomessa asuva saa auringosta riittävästi D-vitamiinia kuitenkin vain valoisten kesäkuukausien ajan. Pimeinä vuoden
aikoina D-vitamiinin saanti kannattaa varmistaa ravintolisällä.

Tuotetiedot: Paita, Aarre/Sugar Helsinki.
Takki, Didriksons/Sokos. Housut, R-Collection.
Kumisaappaat, Nokian Jalkine/Berner. Koristesienet,
Lohikari. Sieniveitsi, Partioaitta. Pärekori, Etola.
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2

Rokottaudu influenssaa vastaan.
Influenssarokote annetaan maksutta raskaana oleville sekä 65 vuotta
täyttäneille ja alle 7-vuotiaille. Rokotetutkimuskeskuksen arvion mukaan
rokote vähentää riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden sairaalahoitoa 40–
70 ja kuolleisuutta 50–70 prosenttia.

6

Ylläpidä
vastustuskykyä
liikkeellä

3

Kohota kuntoa.
Hyvä aerobinen kunto edistää tutkitusti
immuniteettiä. Vahvista sydäntä ja keuhkoja
hengästyttävällä liikunnalla, kuten hypyillä
tai juoksulla.

Ole jouten
ja rentoudu
HENGITYSTIEINFEKTIOID E N riski lisääntyy, jos kärsit

4
5

Rentouta hermosto.
Asetu selinmakuulle. Käy läpi kaikki kehonosat päästä
varpaisiin rentouttaen ne tietoisesti. Anna hengityksen
soljua rauhalliseen tahtiin.

Vinkit antoi fysioterapeutti Riikka Ilmivalta Virkisteristä.
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Paita ja trikoot, Craft/Polhem Finland. Sukat, Esprit.
Juoksutossut, Nike/Stockmann

Lisää lihasvoimaa.
Muista myös lihaskunnon vahvistaminen. Kyykky on kehoa monipuolisesti aktivoiva liike, jota voi tehostaa
nostamalla käsivarret kohti korvia.

voimakkaasta fyysisestä
tai psyykkisestä stressistä.
Erityisesti pitkittynyt stressi
heikentää vastustuskykyä
ja altistaa tulehdustaudeille.
Stressi muuttaa immuuni
järjestelmän toimintaa, ja
elimistöön kehittyy tulehdustila, jolloin pöpöt pääsevät elimistöön tavallista helpommin.
Siksi stressin vähentäminen
ylläpitää vastustuskykyä.

7
Unohda
viikkosiivous
VA S T U S T U S K Y K Y Y N vaikuttavat elintavat, sairaudet, immuunijärjestelmän
toiminnan kaltaiset henkilökohtaiset ominaisuudet sekä elinympäristö- ja mikrobialtistukset.
”Mikrobialtistukset tarkoittavat kaikkea
sitä, mitä ihminen on elämänsä aikana
kokenut eli minkälaisten mikrobien kanssa
hän on ollut kosketuksissa”, kertoo lastentautiopin emeritusprofessori ja Helsingin
yliopiston tutkimusjohtaja Mikael Knip.
Kun elimistö kohtaa ensi kertaa tietyn
taudin aiheuttavia mikrobeja, puhkeaa
infektio. Silloin kehon muistisoluihin jää jälki infektion
aiheuttaneista mikrobeista. Kun elimistö kohtaa samoja
mikrobeja myöhemmin uudelleen, muistisolut aktivoituvat. Ne muistavat, miten kyseisiä mikrobeja vastaan
kannattaa puolustautua, eikä infektio välttämättä puhkea
tai se puhkeaa lievempänä.
Vastasyntyneiltä muistisolut puuttuvat. Siksi he ovat
alttiita infektioille, Knip sanoo. Äidiltä saadut mikrobivasta-aineet suojaavat kuitenkin jossain määrin vauvaa
infektioilta ensimmäisinä elinkuukausina.
Kaksi tai kolme ensimmäistä elinvuotta ovat tärkeitä
vastustuskyvyn kannalta, sillä silloin suolistomikrobistossa tapahtuu paljon muutoksia. Knip kertoo, että

Kuva: Tomi Nuotsalo

M I K A E L K N I P,
L A S T E N TA U T I O P I N E M E R I T U S 
P R O F E S S O R I J A T U T K I M U S J O H TA J A

suolistomikrobeilla on todettu olevan merkittävä vaikutus
vastustuskykyyn. Mitä monipuolisempi suolistomikrobisto, sen parempi.
”Monipuolinen altistus mikrobeille on tärkeää elämän
ensimmäisinä vuosina. Anna lapsen leikkiä metsässä ja
paijata lemmikkieläimiä. Eikä tarvitse pelästyä, jos lapsi
pistää vähän hiekkaa suuhun”, Knip sanoo.
Hän huomauttaa, että myös aikuinen voi parantaa
vastustuskykyään jonkin verran altistumalla erilaisille
mikrobeille. Liian steriili ympäristö ei tee hyvää kenellekään.
”Imurin saa hyvällä omatunnolla jättää joskus nurkkaan. Imurointi joka toinen viikko riittää hyvin.”
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9

8

Vahvistu
unesta

U N I VA J E aiheuttaa muutoksia vastustus
kyvyssä. Erityisesti pitkään jatkuneen
unettomuuden on todettu mitä ilmeisimmin
alentavan kehon kykyä puolustautua taudin
aiheuttajia vastaan. Keho tulkitsee unen
puutteen uhkatilanteeksi. Silloin immuuni
järjestelmä ei pysty torjumaan infektioita
yhtä tehokkaasti kuin tavallisesti.
Kroonisen univajeen yhteyttä terveyteen
tutkittiin ensin rotilla. Täydellisen univajeen
havaittiin johtavan rotan kuolemaan muutaman viikon valvottamisen jälkeen. Syynä
kuolemiin oli infektio. Tutkimuksissa on
havaittu myös, että rokotettaessa univajeesta
kärsiviä ihmisiä heidän kehossaan kehittyy
neljännes vähemmän vasta-aineita kuin
niiden, jotka ovat nukkuneet riittävästi.

Apteq Fluzink sinkkiasetaatti -imeskelytabletti 24 tabl.,
11,20 € tai Apteekki FluAcute Zinc+ 20 ml, 19,90 €.

Lopeta sauhuttelu.
Tupakoitsijoita kehotettiin
stumppaamaan savuke
pysyvästi koronapandemian jyllätessä, mutta
tupakointi altistaa myös
muille hengitystieinfektioille. Sauhuttelu
heikentää limakalvojen
puolustusmekanismeja,
jolloin hengitystievirukset pääsevät helpommin
tupakoitsijan kuin tupakoimattoman elimistöön.
Kun lopetat tupakoinnin,
limakalvojen puolustusmekanismien elpyminen
käynnistyy muutamassa päivässä. Silloin myös
vastustuskyky paranee.

10

Jos flunssa
kuitenkin
iskee

Jos aloitat sinkkikuurin heti flunssan oireiden ilmestyessä,
voi se tutkitusti vähentää flunssan oireiden, kuten yskän
ja tukkoisuuden, kestoa. Sinkin arvellaan vähentävän
virusten muodostumista nielun limakalvoilla.
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11

Väritä lautanen
iloiseksi

T E R V E E L L I N E N ja monipuolinen ruokavalio tukee vastustuskykyä. Erityisesti C- ja
D-vitamiinin sekä sinkin riittävä saanti on
tärkeää vastustuskyvylle.
Hedelmät ja marjat ovat hyvä C-vitamiinin,
kala D-vitamiinin ja täysjyvävilja sinkin lähde.
Saat riittävästi vastustuskyvylle tärkeitä
vitamiineja, jos syöt hedelmiä, marjoja ja
vihanneksia päivittäin ja kalaa muutaman
kerran viikossa sekä käytät vitaminoituja
maitotuotteita tai D-vitamiinilisää.
Merkittävä vitamiini- tai hivenainepuutos voi heikentää kehon puolustussolujen
toimintaa, sillä silloin vasta-aineita ei muodostu kuten tavallisesti tai niiden toiminta voi
poiketa normaalista. Ravintolisiä kannattaa
syödä, jos monipuolisesti syöminen ei ole
mahdollista esimerkiksi sairauden vuoksi.
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KAUNEUS

Hyvästit hiushuolille
Hilseestä ja ärtyneestä päänahasta kärsivä saa
avun apteekin valikoimasta. Oikean tuotteen
valinnassa kannattaa olla tarkka ja kuunnella
apteekkihenkilökunnan vinkit.
Teksti OUTI HAMARA Kuvat ANNA HUOVINEN

1 — KO KO P E R H E E N H E L L Ä P E S U

Normaalien ja hauraiden hiusten päivittäiseen pesuun. Tekee hiuksista helposti
selvitettävät, palauttaen niiden vahvuuden
ja kiillon.
Ducray Extra Gentle -shampoo 400 ml, 14,90 € (37,25 €/l)
2 — V O I M A K K A A S E E N H I L S E I LY Y N

Poistaa tehokkaasti hilsettä ja kuorii
kuollutta ihosolukkoa sekä karstakerrosta.
Rauhoittaa nopeasti ihoärsytystä ja kutinaa.

1

Ducray Kertyol P.S.O. -shampoo 125 ml, 21,50 € (172 €/l)

2

3

Hiusasusteet: Cailap / Polhem Finland ja Glitter / Miltton Studios.
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3 — S U O J A AVA S H A M P O O

Mieto, väriaineeton ja parabeeniton shampoo herkälle päänahalle. Suojaava shampoo
hillitsee päänahan kutinaa.
Ducray Sensinol -shampoo 200 ml, 16,30 € (81,50 €/l)
4 — H O I T O L I U O S PÄ Ä N A H A L L E

Kutisevan, kuivan ja hilseilevän päänahan
hoitoliuos vähentää kireyden tunnetta ja
hilseilyä ja rauhoittaa tulehdusta. Hoitoliuos
levitetään päänahkaan iltaisin ja pestään
tarvittaessa pois seuraavana aamuna
shampoota käyttäen. Yli 3-vuotiaille.
Linola Forte -hoitoliuos 100 ml, 15,00 € (150 €/l)

5 — R A U H O I T T AVA S H A M P O O

Geelimäinen shampoo pesee hellästi kutisevan, kuivan ja hilseilevän päänahan. Linolihappoa sisältävä rypsiöljy vahvistaa ihon
luonnollista suojaa ja parantaa ihon kosteusta ähentää kutinaa.
sapainoa. Viilentävä mentoli v
Linola Forte -shampoo 200 ml, 15,00 € (75 €/l)
6 — K U I VA N PÄ Ä N A H A N H I L S E I LY Y N

Shampoo hillitsee hilsettä muodostavien
keratiinisolujen määrää ja estää hiivasienen
kasvua päänahassa.
Ducray Squanorm Dry Dandruff -shampoo 200 ml, 17,50 €
(87,50 €/l)
7 — R A S VA I S E N PÄ Ä N A H A N H I L S E I LY Y N

Poistaa pitkäkestoisesti rasvaisen hilseen ja
tasapainottaa talin eritystä.

Ducray Squanorm Oily -shampoo 200 ml, 17,50 € (87,50 €/l)

5
4

6
7

Tuotteiden hinnat ovat Avainapteekkien keskimääräisiä hintoja.
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1 — T U U H E U T TAVA S H A M P O O

Kofeiini ja B3-vitamiini stimuloivat hiuspohjan verenkiertoa ja edesauttavat sen
pysymistä elinvoimaisena. B5-provitamiini
ja betaiini tuuheuttavat sekä kosteuttavat
hiuksia. Normaaleille ja kuiville hiuksille.
Biorion-shampoo 250 ml, 13,50 € (54 €/l)
2 — O H E N E VA N T U K A N S H A M P O O

Shampoon sisältämät fytokofeiiniyhdisteet
voivat edistää hiusten normaalia kasvua
säännöllisesti käytettäessä ja annettaessa
shampoon vaikuttaa vähintään kaksi minuuttia. Värjätyille ja rasittuneille hiuksille.
Plantur 39 -shampoo 200 ml, 20,65 € (82,60 €/l)
3 — O H E N E VA N T U K A N H O I T O A I N E

Hoitoaine tehostaa Plantur 39 -shampoon
fytokofeiinivaikutusta estämällä aiemmin
hiusjuureen kulkeutuneita kofeiiniyhdisteitä huuhtoutumasta pois. Värjätyille ja
rasittuneille hiuksille.
Plantur 39 -hoitoaine 150 ml, 19,85 € (132,22 €/l)

Entä sitten ohut tukka?
K A U N I S K A M PA U S on monen asian summa. Yleisesti voi todeta,
että kokonaisvaltainen kehon hyvinvointi lisää myös hiusten hyvinvointia. Eli ensin kannattaa laittaa perusasiat kuntoon: terveellinen
ruokavalio, tupakoimattomuus ja stressin välttäminen tekevät hyvää
myös hiuksille.
Hiusten kannalta tärkeä asia on myös riittävä kosteutus. Kuiva
tukka katkeilee helpommin, ja toisaalta hyvinvoivaa, joustavaa
hiusta on helpompi tuuheuttaa muotoilutuotteilla.
Jos hiukset ovat kovin ohuet, ongelmaa kannattaa lähteä ratkomaan hiusjuuresta käsin. Kofeiinia sisältävät tuotteet aktivoivat päänahan verenkiertoa suotuisasti. Päänahan hieronnalla on elvyttävä
vaikutus.
Hormoneillakin on oma vaikutuksensa kampaukseen. Vaihde
vuosien hormonimuutokset aiheuttavat hiusten ohenemista ja
lähtöä sukupuoleen katsomatta, mutta miehille ja naisille suunnatuissa tuotteissa vaikuttavat hieman eri aktiiviaineet. Naisilla hiusten
ohenemista ja lähtöä aiheuttaa estrogeenin väheneminen. Vaivaan
on kehitetty tuotteita, jotka säännöllisesti käytettynä lupaavat pitää
ongelman kurissa. Raskaushormoneihin liittyvä hiusten harveneminen rauhoittuu ajan kanssa.

Asiantuntija: Kosmetologi Tiia Sistonen,
Vilppulan apteekki

1

3

2

Tuotteiden hinnat ovat Avainapteekkien keskimääräisiä hintoja.
18 | A V A I N A P T E E K I T

ÄLÄ ANNA
KUIVIEN
SILMIEN
PYSÄYTTÄÄ
SINUA
OLE PYSÄYTTÄMÄTÖN
Systane®-tuotteiden avulla.

2 DROPS. 1 UNSTOPPABLE YOU.

© 2022 Alcon Inc. 08/22 NORD-SYX-2100009

H Y VÄ M I E L I

Nolottaako
apteekissa?
Itsehavainnointi ja myötätunto auttavat,
kun omaan kehoon, mieleen tai elämään
liittyvä asia tuntuu liian kiusalliselta
jaettavaksi ventovieraan kanssa.
Teksti MAARET KALLIO Kuvat NELLI AHOSOLA

V

eikkaan, että tunnistat
seuraavan monelle tutun
tilanteen. Olisi syytä mennä apteekkiin ja saada apua sekä
neuvoja, mutta käyntiin liittyvä asia
nolottaa liikaa ja tuntuu kiusallisen henkilökohtaiselta. Asiaa
tekisi mieli vältellä, mutta toisaalta
homma olisi hoidettava. Mikä siis
voisi auttaa, kun hävettää, mutta
on tärkeää puhua? Entä mitä olisi
hyvä tietää apteekin ammattilaisten
suhtautumisesta?
Mikä kullekin meistä tuntuu
henkilökohtaiselta tai kiusalliselta,
vaihtelee kovasti. Joku tarvitsee
ammattilaisen apua suolistoon
liittyvien ongelmien kanssa, toinen
mielenterveyteen ja kolmas seksuaaliterveyteen liittyen. Joskus voi

”Kyse on
itsehavainnoinnista
eli yhdestä tärkeimmistä
mielenterveys- ja
vuorovaikutustaidoista.”
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tuntua siltä, että kyse on jostain niin
intiimistä, ettei sitä tohdi sanoa edes
ääneen.
Tilanne on varsin tavallinen ja onneksi hyvin selätettävissä. Se, mikä
sinulle on intiimiä tai kiusallista, on
mitä todennäköisemmin apteekin
henkilökunnalle hyvin arkista ja
usein kohdattua.
Aivan ensimmäiseksi on rohkaistavasti todettava, että jo tilanteen
kiusallisuuden huomaaminen on
tärkeä askel, johon moni ei pysty. Jo
se, että pystyy tunnistamaan ja tunnustamaan omassa mielessään, että
tähän tarvitsisin apua, mutta aihe
tuntuu liian intiimiltä jaettavaksi, on
alku. Kyse on itsehavainnoinnista eli
yhdestä tärkeimmistä mielenterveys- ja vuorovaikutustaidoista.
Kun huomaa, mitä itsessä tapahtuu
tai minkälaisia tunteita herää, siihen
pystyy myös vaikuttamaan. Silloin
voi ikään kuin aloittaa neuvottelut
tämän puolensa kanssa. Ensimmäinen askel on siis huomaaminen:
ongelma on olemassa, mutta sen
jakaminen tuntuu liian kiusalliselta.
Saa siis nolottaa – ja silti voi toimia.
Toinen askel on neuvotella aiheesta itsensä kanssa. Usein emme
ole itsekään itsemme kanssa täysin

samaa mieltä, vaan mielessämme
viriää todennäköisesti monenlaisia
erilaisia näkökulmia ja ajatuksia.
Kiusallisuus on vain yksi niistä.
Kiusallisuus ja häpeän tuntu
saavat olla olemassa, mutta millaisia
muunlaisia näkökulmia voit löytää?
Intiimin asian jakaminen on herkkää, jolloin moni ymmärrettävästi
tuntee arkuutta. Pyri suhtautumaan
arkailevaan puoleen sinussa lämmöllä ja myötätunnolla. Ikään kuin
mielesi sisällä olisi hyvä ystävä, joka
ymmärtäisi, mutta myös rohkaisisi
toimimaan.
Kolmanneksi toimi tunteen kanssa. Tunnetta ei tarvitse saada pois
voidakseen toimia. Kiusallisuus saa
monet välttelemään asiaa pitkään,
mikä entisestään nostaa kynnystä
edistää asiaa. Hetken epämukavuus
kääntyy toiminnan myötä kuitenkin
nopeasti helpotukseksi. Ota siis
nolous ikään kuin rinnallesi, kun
matkaat apteekkiin.
On tärkeää erotella tunne ja
realiteetit. Se, että tunnet häpeää tai
kiusallisuutta, ei suinkaan tarkoita
sitä, että itse asiasi olisi hävettävä
tai että ihmisenä olisit nolo. On
ymmärrettävää, että harvoin ääneen lausutut tai henkilökohtaisesti
intiimit asiat tuntuvat herkiltä ja
niiden jakaminen aristaa. Voit luottaa siihen, että apteekin ammattilaiset kohtaavat kuitenkin päivittäin
lukemattomia ihmisiä tuhansin
erilaisin pulmin.

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

Kuinka ottaa arka asia
puheeksi?

1
2
3

S I N U L L A O N L U PA O L L A E PÄVA R M A

Saat rauhassa nolostella! Ammattilaiset ovat
vaitiolovelvollisia ja nähneet työssään huomattavasti moninaisemman elämän kirjon kuin
osaat edes kuvitella.
R I I T TÄ Ä , E T TÄ S A N O T, E T T E T O S A A S A N OA

 i tarvitse olla valmista käsikirjoitusta, vaan
E
tilanteeseen saa mennä myös epävarmana.
Yhdessä saatte asian ratkottua.
E PÄVA R M U U S K E S T Ä Ä VA I N H E T K E N ,
VÄ L T T E LY P I T K Ä Ä N

 ohtuullista mielessäsi tilannetta, joka voi kasK
vaa turhan suureksi. Kuvittele etukäteen myös
helpotustasi tilanteen jälkeen, kun kuljet ulos
apteekista.

N
RETI
M A A R J AKI KIT
VIN

KUN MIELI PUHUU
KEHOSSA
Romaani käsittelee upeasti traumaattisen kokemuksen elävyyttä
kehossa ja mielessä. Kirjassa
antoisaa on myös pohdinta
ylisukupolvisen vaikenemisen
ketjun katkaisemisesta.
Kira Poutanen: Surun kartta, WSOY

MYÖTÄTUNTO KUULUU
MYÖS ITSELLE
Grandellin tietokirja itsemyötätunnosta on kattava ja konkreettinen.
Sen avulla pääset kiinni keskeiseen
mielentaitoon, jonka vahvistaminen
tekee inhimillisyydestä arvokasta eikä
arvosteltavaa.
Ronnie Grandell: Itsemyötätunto, Tammi
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Erkki Kaurinkoski
on harrastanut
purjehdusta koko
ikänsä ja saanut
ehkä liikaakin
aurinkoa hiuksiinsa.
Hoitojen ansiosta
hiukset alkoivat
vahvistua.

Hiustenlähtö
voi myös liittyä
sairauksiin, joita
hoidetaan voimakkailla
lääkkeillä.
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ITSEHOITO

Harvenevat
hiukset
Hiustenlähdölle on useita syitä, mutta onneksi myös monia
hoitokeinoja. Jos harvenevat hiuksensa haluaa säilyttää tuuheina
myös päälaelta, apua kannattaa hakea, sillä sitä on paljon tarjolla.
Teksti ANNE KORTELA Kuva JANI LAUKKANEN

H

iustenlähtö on hyvin tavallinen ongelma ja tavallisimpia
syitä käydä ihotautilääkärin
vastaanotolla. Hiustenlähdön syy
kannattaa aina selvittää, koska siten
löytyy myös keino hoitaa se.
Kaikkien hiukset harvenevat jossain määrin iän myötä. Androgeeninen eli miestyyppinen hiustenlähtö
on hyvin yleistä miehillä, mutta sitä
esiintyy jonkun verran myös naisilla.
Se on jossain määrin periytyvää,
eikä sitä voi estää. Androgeeninen
hiustenlähtö johtuu siitä, että hiusnystyrät reagoivat liian voimakkaasti
mieshormoni testosteroniin ja estävät sen vaikutusta karvatuppeen.
Androgeeninen hiustenlähtö voi
miehillä alkaa jo 20-vuotiaana tai
vasta myöhemmin keski-iässä.
Hiukset harvenevat päälaelta ja
hiusraja siirtyy taaksepäin. Naisilla
hiusraja ei nouse, mutta hiukset harvenevat päälaelta. Yleensä hiusten
kasvu säilyy takaraivolla normaalina, vaikka päälaki miehillä kaljuuntuisi kokonaan.
LÄÄKKEET TEHOAVAT AJAN KANSSA

Hiustenlähtöön on saatavilla lääk
keitä, ja ne ovat kohtalaisen tehok
kaita. Lääkkeiden vaikutus ei
kuitenkaan näy heti, vaan niitä pitää
käyttää vähintään vuosi. Jos käytön
lopettaa, myös vaikutus lakkaa, joten
jos haluaa pitää hiuksensa jatkuvasti
päälaelta tuuheina, lääkettä on käytet-

tävä useita vuosia. Sille ei kuitenkaan
ole estettä, jos lääkkeestä saa hyötyä.
Apteekista voi hankkia ilman
reseptiä päänahkaan siveltävää
ainetta, joka tukee hiustenkasvua.
Jos se ei miehillä riitä estämään
hiustenlähtöä, ihotautilääkäriltä voi
saada reseptin sisäisesti käytettävästä lääkkeestä.
Näitä kahta lääkettä voi käyttää
yhtä aikaakin, eikä niillä ole juuri
haittavaikutuksia, mutta päänahkaan
käytettävä lääke voi joskus ärsyttää
hiuspohjaa. Sisäisesti käytettävät
lääkkeet ovat hyvin siedettyjä. Niitä
käytetään vahvempina annoksina
myös eturauhasen liikakasvuun.
HIUSTENLÄHTÖ VOI OLLA
VÄLIAIKAISTA

Kova stressi tai esimerkiksi synnytys voi aiheuttaa ohimenevää,
telogeenistä hiustenlähtöä. Hiustenlähtö loppuu normaalisti noin
puolen vuoden kuluessa. Se on kuin
sulkasato; yksi hiussukupolvi irtoaa,
eikä sille tarvitse tehdä mitään, vaan
odotetaan, että tilalle kasvaa uusia
hiuksia.
Pälvikalju (alopecia areata) on
tulehduksellinen autoimmuunitauti, joka voi esiintyä kaikenikäisillä
ihmisillä. Se aiheuttaa hiustenlähtöä
läiskittäin. Pälvikalju on yleensä 
ohimenevä ja itsekorjautuva. Pälvikaljua voidaan hoitaa muun muassa
kortisoniliuoksella. Sairaudesta on

myös paljon harvinaisempi muoto,
joka vie kaikki hiukset ja muun
karvoituksen. Siihen lääkkeet tepsivät yleensä aika huonosti. Sairaus
oikeuttaakin saamaan peruukin
kuntoutusvälineenä.
MUUT SAIRAUDET

Erotusdiagnostiikalla voidaan selvittää, onko kyseessä nopeasti vai
hitaasti etenevä hiustenlähtö, onko
hiustenlähtö tasaista vai läiskikästä,
ja onko hiuspohja muutoin terve.
Yksinkertaisessa ”tukistuskokeessa” irtoaa normaalisti alle viisi
hiusta, ja isompi määrä merkitsee
lisääntynyttä hiustenlähtöä. Muut
sairaudet suljetaan tarvittaessa pois
laboratoriokokeilla.
Hiustenlähtö voi liittyä myös
sairauksiin, joihin käytetään voimakasta lääkitystä, kuten syöpälääkkeitä. Syy voi olla myös hiuspohjan
sairaus, punajäkälä tai punahukka,
joissa päänahan karvatupet häviävät. Ne aiheuttavat kuitenkin
harvoin täydellistä kaljuuntumista.
Joskus hiustenlähtö on merkki
kilpirauhasen vajaatoiminnasta,
vaikeasta raudanpuutosanemiasta,
vitamiinipuutostilasta tai länsimaissa harvinaisesta aliravitsemuksesta.
Asiantuntija: iho- ja sukupuolitautien
erikoislääkäri Maria Huttunen,
Terveystalo
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Voi ei
– kurkku kipeänä

Kurkkukipuun

3-tehoinen Bafucin!

Veneily on rakas harrastus Erkki Kaurinkoskelle,
ja ammattikin on löytynyt veneiden parista.

ERKKI KAURINKOSKI, 59

Tehohoito on auttanut
desinfioi
puuduttaa

lievittää kurkun ärsytystä

yli 5-vuotiaille
sokeriton

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

Hiukseni ovat alkaneet ohentua päälaelta, kuten suvun muillakin miehillä.
Törmäsin suositusverkoston kautta Hiusakatemiaan, jossa minulle tehtiin lääkinnällisellä
mikroskoopilla hiustutkimus. Siinä todettiin
ravitsemuksen virheitä, liiallista aurinkoa ja
stressiä, jotka voivat selittää hiustenlähdön.
Aloin syödä vitamiineja ja otin hiuksille puolen
vuoden hoitokuurin. Hiuksille tehdään kerran
kuukaudessa kapillaarihoito, joka rauhoittaa
hiuspohjaa ja vähentää tulehduksia. Siinä käytetään erikoismenetelmällä tehtyä maitoheravalmistetta, jonka pH on 3. Aine saa imeytyä
lämpösäteilyssä 45 minuuttia. Hiukset ja
hiuspohja puhdistuvat ja hiustupesta poistuvat
hiustuotejäänteet, jähmettyneet ja kiteytyneet
talit sekä kuolleet hiukset.
Parturini sanoi kuukauden jälkeen, että
hiukseni ovat vahvistuneet. Toisen kuukauden
jälkeen näkyi paljon uutta hiusta. Positiiviselta
vaikuttaa, vaikka lopputuloksesta ei vielä tiedä.”
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Hoida
hiustenlähtöä
SELVITÄ SYY
Mene lääkärille, niin
saat oikean hoidon.
Jotkut yleis- ja ihosairaudet, huono ravitsemus tai voimakas
lääkitys voivat vaikuttaa
hiuksiin.

A
MUIST
Ä
M
NÄ

KOKEILE LIUOSTA
PÄÄNAHKAAN
Tavallisimpaan miesten
ja naisten androgeeniseen hiustenlähtöön voi
kokeilla 2–5-prosenttista minoksidiili-liuosta.
Ainetta voi käyttää
myös yksittäisiin kaljuihin läiskiin.

NAISILLA
MIESSUKUPUOLIHORMONIN
ESTÄMINEN
Naistyyppistä hiustenlähtöä voi joskus
hoitaa antiandrogeenisilla lääkkeillä, jotka
estävät mieshormonien
vaikutusta.

MIEHILLE MYÖS
RESEPTILÄÄKE
Miestyyppiseen hiustenlähtöön voi saada
reseptin suun kautta
otettavalle finasteridille.

RAUHOITA ELÄMÄÄ
Kova stressi voi joskus
laukaista akuutin telogeenisen hiustenlähdön,
joka menee ohi noin
puolessa vuodessa.

Lähde: Terveyskirjasto

Hiustenlähdön
sanastoa
ANDROGENEETTINEN
HIUSTENLÄHTÖ on
perinnöllinen ominaisuus
ja yleisin kaljuuntumista
aiheuttava syy miehillä
ja naisilla.
TELOGEENINEN
HIUSTENLÄHTÖ
Hiukset lähtevät, koska
ne siirtyvät nopeasti
kasvuvaiheesta lepovaiheeseen kovan stressin,
kuten synnytyksen tai
infektion, takia. Kasvu
palautuu noin puolen
vuoden kuluttua.

PÄLVIKALJU 
aiheuttaa läiskikästä
kaljuuntumista. Yksittäisten läiskien ennuste
on hyvä ja hiukset kasvavat pääsääntöisesti
vuoden kuluessa osittain
tai kokonaan takaisin.

Päivittäinen
monivitamiini*
yksilöllisiin
tarpeisiin
UUSI
ILME

ARPEUTTAVA
KALJUUNTUMINEN
Ihosairaudet punahukka
ja karvatuppien punajäkälä voivat aiheuttaa
pysyvästi kaljuja arpialueita. ■

Lähde: Terveyskirjasto, Duodecim
*monivitamiini-kivennäisainevalmiste
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Ravintolisä. Terveelliset elämäntavat ja monipuolinen
ja tasapainoinen ruokavalio ovat tärkeitä. Ravintolisä
ei tule käyttää monipuolisen ruokavalion korvikkeena.
Tavaramerkit ovat GSK-konsernin omistamia tai sille lisensoituja.
©2022 GSK-konserni tai lisenssinhaltija. 06/2022. PM-FI-MUL-22-00010

SYYSKU U SSA
KA H DE N ACO-T U OT T EEN
OSTAJA L L E

KAUPAN
PÄÄLLE

Lahjaksi kahden ACO-tuotteen ostajalle: ACO Caring Face Cream 50 ml. Tarjous voimassa syyskuussa 2022
kampanjaan osallistuvissa apteekeissa. Tarjous ei koske ACO-huulivoiteita. Kaupanpäällisiä rajoitettu erä.

ACO220530FI2

KASVOVOIDE

V I TA M I I N I
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Tuiki tärkeät
odottavan vitamiinit
Raskausaikana vitamiineja kuluttavat sekä äiti että
kehittyvä lapsi. Monipuolisen ruoan lisäksi ainakin
foolihappoa ja D-vitamiinia tarvitaan purkista.
Teksti NINA RIIHIMAA Kuva NELLI AHOSOLA

FOOLIHAPPOA JO VARHAIN

määrä lisääntyy. Tästä
syystä veren rautapitoisuus
laimenee. Rautaa tarvitaan
sekä äidin jaksamiseen että
sikiön kasvun ja kehityksen varmistamiseen.
Neuvoloissa seurataan
hemoglobiinia ja kerrotaan,
jos tarvetta lisäraudalle on.
Myös ferritiiniarvojen mittaaminen voi olla tarpeen.

Foolihappoa suositellaan
heti, kun ehkäisy jätetään
pois. Näin varmistetaan,
että sikiö saa tätä tärkeää
B-ryhmän vitamiinia tarpeeksi alusta asti. Foolihappo muun muassa ehkäisee
hermostoputken sulkeutumishäiriötä sekä pienipainoisuutta. Käyttöä jatketaan
kolmannen raskaus
kuukauden loppuun.

LUUT TARVITSEVAT
KALSIUMIA

Kalsiumin tarve lisääntyy hieman raskauden
aikana. Kalsiumlisälle
voi olla tarvetta etenkin,
jos odottava äiti käyttää
niukasti maitotuotteita.
Aiempi tupakointi voi
heikentää ruoasta saatavan
kalsiumin imeytymistä.
Rauta- ja kalsiumvalmisteet
kannattaa ottaa eri aikaan,
sillä kalsium estää raudan
imeytymistä.

Foolihappo
ehkäisee vauvan
pienipainoisuutta.
D-VITAMIINIA YMPÄRI
VUODEN

Raskaana ollessa D-vita
miinia kannattaa ottaa ainakin 10 mikrogrammaa päivässä ympäri vuoden. Se on
tärkeä niin äidin kuin lapsen
luustolle. Erillisen D-vitamiinivalmisteen lisäksi voi
valita valmisteen, jossa on
sekä foolihappoa että D-vitamiinia. Myös raskausajan
monivitamiinivalmisteissa
on riittävästi D:tä.
LISÄÄ RAUTAA

Raskauden aikana äidin
elimistössä kiertävän veren

SOPIVASTI OIKEANLAISIA OMEGOITA

ANNA SIIPILEHTO

proviisori, Tapuli
Apteekki, Helsinki

”Omega-3-rasvahapot ovat tärkeitä sikiön aivojen ja näkökyvyn kehityksen kannalta. Erityisesti tarvitaan EPA- ja
DHA-rasvahappoja, joita saa ruoassa lähinnä rasvaisista
kaloista. Suosittelen käyttämään erityistä raskausajan omegavalmistetta, jossa rasvahappojen oikea määrä ja suhde on
huomioitu. Omegavalmisteiden käyttö tulisi lopettaa kuukausi
ennen synnytystä, koska ne voivat lisätä verenvuodon riskiä.”
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Kuva Shutterstock

L Ä Ä K E FA K TA

Luontaistuote ja lääke
– yhdessä riski?
Luontaistuote voi lisätä tai vähentää lääkkeen
tehoa jopa vaarallisessa määrin. Yhteisvaikutuksiin
kannattaa perehtyä etukäteen.
Teksti MARIANNA SALIN

O

sa luontaistuotteista vaikuttaa joidenkin
lääkeaineiden metaboliaan eli siihen, miten
lääkeaine hajoaa elimistössä. Näin luontaistuote päätyy joko lisäämään tai vähentämään
lääkkeen tehoa.
Tiedetään, että esimerkiksi mäkikuisma vähentää
veren hyytymistä estävän varfariinin tehoa, kun
taas kalaöljy lisää sitä. Pahimmillaan yhteiskäyttö
voi johtaa aivoinfarktiin tai aivoverenvuotoon.
”Satunnainen kuuri luontaistuotetta voi aiheuttaa
jopa enemmän haittaa kuin jatkuva käyttö, jos tuote
vaikuttaa lääkkeeseen, jonka pitoisuutta mitataan
säännöllisesti verestä ja annostelua säädetään
tarkasti sen mukaan. Tällaisia ovat esimerkiksi
kilpirauhaslääkkeet ja veren hyytymistä estävät
lääkkeet”, kertoo sisätautien sekä kliinisen farmakologian ja lääkehoidon erikoislääkäri Outi Lapatto-
Reiniluoto HUSista.
Lapatto-Reiniluoto huomauttaa, että
luontaistuotteen vaikutus voi vaihdella myös
jatkuvassa käytössä, koska vaikuttavien aineiden
pitoisuudet voivat vaihdella erästä toiseen toisin
kuin lääkkeissä.
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VAIHTOEHTOJA RISKITILANTEISIIN

Jos edessä on uusi lääkitys ja käytössä luontaistuote tai muu ravintolisä, Lapatto-Reiniluoto kehottaa
kertomaan siitä lääkärille.
”Riskitilanteessa hyötyjä ja haittoja voidaan
punnita yhdessä, ja joskus voi myös löytyä vaihtoehtoinen lääke, johon kyseinen luontaistuote ei
vaikuta. Toisaalta, jos alkamassa on sytostaattihoito
tai hyljinnänestolääkitys, harva haluaa ottaa riskiä,
että luontaistuote vie lääkkeeltä tehoa.”
USEIN MÄÄRÄ RATKAISEE

Ruokana tai juomana turvallinen kasvi voi suurina
määrinä nautittuna osoittautua joskus haitalliseksi.
”Esimerkiksi varfariinin vaikutus voi muuttua, jos
juo erittäin suuria määriä gojimarjamehua tai syö
vihreästä teestä tehtyä jauhetta. Sen sijaan
vihreää teetä juomalla ei voi saada aikaan ongelmia”,
Lapatto-Reiniluoto sanoo.

Lähteet: sisätautien sekä kliinisen farmakologian ja lääkehoidon erikoislääkäri Outi Lapatto-Reiniluoto, HUS

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

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

SEBAMED Face & Body Wash tai
Olive Face & Body Wash
refill 1000 ml
Puhdistaa tehokkaasti kuivan, herkän
ihon. Säilyttää ihon luonnollisen, happaman suojan. Kaupan päälle suihkugeeli.

16,90
20,90 €

BEROCCA Energy Orange
60 poretabl.
Hyvänmakuinen porejuoma sisältää 11
vitamiinia ja kivennäisainetta. Tukee
aivojen toimintaa ja auttaa pysymään
hyvässä vireessä joka päivä.

21,90
27,00 €

MINISUN D 50 mcg 200 + 25 tabl.
Helppo tapa varmistaa riittävä D-vitamiinin saanti ympäri vuoden. Purutabletit sisältävät tehokkaasti imeytyvää
D₃-vitamiinia.

22,50
26,45 €

RELA TABS Mansikka, Sitruuna,
Omena, Appelsiini + D₃ 90 tabl. tai
Rela Caps 90 kaps.
Maitohappobakteerivalmiste sisältää
kahta tutkittua ja korkealaatuista bakteerikantaa ja 3 miljardia bakteeria.

25,90
30,50 €
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CARBALAN tai CARBALAN PLUS 200 g
Perusvoide normaalille, kuivalle ja atooppiselle iholle. Carbalan Plus sisältää 5 %
karbamidia, glyserolia ja ksylitolia.

9,90

11,90 €
(49,50 €/kg)

NASOLIN A-vitamin 10 ml tai
kosteuttava nenäsuihke 20 ml
A-vitamin-nenäsuihkeet kuivan ja karstaisen
nenän hoitoon. Vaihtoehtoina tuoksuton,
sitruuna-mentoli tai timjami-eukalyptys.
Kosteuttava nenäsuihke avaa ja puhdistaa
kuivia nenän limakalvoja.

7,90
9,20 €

APTEEKIN MÖLLER extravahva
omega-3 76 kpl
Kahden kapselin vuorokausiannos sisältää 1400 mg omega-3-rasvahappoja,
josta DHA 940 mg ja EPA 270 mg.

16,90
21,00 €

DERMALOG EMULSIOVOIDE 22 %
200 ml
Voide kosteusköyhälle, normaalille tai
kuivalle iholle. Päivittäiseen käyttöön kasvoille ja vartalolle. Sopii koko perheelle.

7,90

9,60 €
(39,50 €/l)

BETHOVER B12, B12+foolihappo
150 tabl., B12 Strong tai
B12 Strong Vadelma-sitruuna 120 tabl.
Muistin tueksi ja päivittäisen B12-vitamiinin saannin turvaamiseen. B12-vitamiini ja foolihappo edistävät normaaleja
psykologisia toimintoja.

23,90
30,50 €

(159,33-497,91 €/kg)

MINISUN D 20 mcg 200 + 25 tabl.
Helppo tapa varmistaa riittävä D-vitamiinin saanti ympäri vuoden. Purutabletit sisältävät tehokkaasti imeytyvää
D₃-vitamiinia.

14,90
18,00 €

MELATONIINI ORION 1,9 mg nieltävä, suussa hajoava 100 tabl. tai
pitkävaikutteinen 1,9 mg 90 tabl.
Melatoniini auttaa lyhentämään nukah
tamisaikaa ja lievittämään aikaeron
yksilöllisiä vaikutuksia.

21,90
26,40 €

PERSKINDOL ACTIVE GEL 100 ml
Kaksivaikutteinen geeli viilentää ja
rauhoittaa välittömästi, jonka jälkeen
seuraa lämmön tunne.

15,50
18,20 €
(155,00 €/)

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

ARTHRO-nivelvoide 120 g tai
Caps-kapselit 90 kpl
Kotimaiset niveltuotteet tukemaan
nivelten hyvinvointia. Voide lievittää
nivelkivun tunnetta ja kapselit edistävät
rustojen normaalia toimintaa.

-15 %

BEPANTHEN EYE 10 ml
Silmätipat kuiville, ärtyneille ja väsyneille silmille. Kosteuttavat tehokkaasti
ja pitkäkestoisesti.

13,90
16,60 €

MINISUN DEFENCE STRONG
C+D appelsiini, SUPER DEFENCE
vadelma-hunaja tai SUPER DEFENCE
sitruuna-lakritsi 60 tabl.
Vahva yhdistelmä C- ja D-vitamiinia. Super Defence sisältää C- ja D₃-vitamiineja
sekä sinkkiä ja auringonhattu-uutetta.

13,50
15,70 €

DEVISOL Strong 50 mcg sitrus,
neutral tai mustikka 200 tabl.
D-vitamiinitabletti erityisesti todetun matalan D-vitamiinitason nostoon. Raikkaan
sitruksen tai aidon mustikan makuinen
purutabletti tai sokeriton ja makeutusaineeton nieltävä tabletti.

21,90
26,00 e

(280,00–284,21 €/kg)

APTEEKKI FluAcute Zinc+ 20 ml
Lyhentää flunssan kestoa ja lievittää
oireita. Aloita käyttö 24 tunnin sisällä
flunssan ensioireista. Saatavana neljä
makuvaihtoehtoa.

16,50
19,90 €

DEVISOL 20 mcg mustikka, neutral
salmiakki tai sitrus 200 tabl.
Hyvin imeytyvä D3-vitamiini. Sitruksen,
mustikan tai salmiakin makuinen imeskelytabletti tai nieltävä sokeriton tabletti.

14,90

18,50 e
(188-331 e/kg)

BEKO STRONG B12+foolihappo+B6
nieltävä tai pureskeltava
mustikka-karpalo 150+20 tabl.
Tabletti muun muassa muistin, hermoston
ja vastustuskyvyn tueksi. Purutabletti tai
pienikokoinen, helposti nieltävä tabletti.

27,90

32,80 €
(293–930 €/kg)

NUTRIDRINK COMPACT PROTEIN 
4x125 ml
Varmista riittävä ravinnonsaanti sairauden tai toipumisen aikana. Käytetään
terveydenhuollon henkilöstön ohjauksessa.
Sisältää runsaasti energiaa ja proteiinia.

9,90
12,70 €

MINISUN Monivitamiini Vahva 120
tabl., Extra Vahva 90 tabl.,
Tähtimarja Junior tai
Tähtihedelmä Junior 200 tabl.
Aikuisten ja lasten monivitamiini- ja
hivenainevalmisteet päivittäiseen
käyttöön.

17,90

22,50 €
(128,00 e/kg)

NASO Seesamiöljy tai NASO Fresh
Seesamiöljy Ratiopharm 10 ml
Seesamiöljy-nenäsumute voitelee nenän
kuivia limakalvoja. Fresh sisältää lisäksi
raikastavaa eukalyptusöljyä.

7,90
9,40 €

FIILUS arkeen C+Zn hedelmä,
mansikka, D3 mustikka 30 purutabl.
tai neutraali 30 kaps.
Maitohappobakteerit jokapäiväiseen
käyttöön koko perheelle. Moneen makuun sopivat purutabletit tai neutraali
nieltävä kapseli.

9,90
12,50 €

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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MAINOS

Avainapteekkien

KAUNEUSTARJOUKSET
Syys- ja lokakuun kaunistuttavat
edut iholle ja hiuksille

– 15 %

SYYSKUUN TARJOUS

Locobase Everyday Special
Shower Oil tai Lotion 300 ml
Kuivan ja herkän ihon hellävarainen ja
tehokas suihkuöljy sekä pehmentävä ja
vahvistava vartalovoide koko perheelle.

24,90

29,50 €
(401,00 €/kg)

LOKAKUUN TARJOUS

Omega7 Skin 90 kaps.
Kuivalle ihotyypille ja erilaisista iho-ongelmista
kärsiville. Sisäisesti ravittu iho tuntuu
ja näyttää hyvältä.

75,90
99,00 €

SYYSKUUN TARJOUS

Priorin Extra 180 kaps.
Ravitsee hiusjuuria sisältäpäin.
Tuuheat, vahvat ja kiiltävät
hiukset. Tuloksia voi nähdä jo
kolmen kuukauden käytön jälkeen.

34,90

41,50-43,70 €
(698,00 €/l)

LOKAKUUN TARJOUS

Liftactiv Supreme -päivävoide normaalille iholle, päivä
voide kuivalle iholle, SPF30 päivävoide tai yövoide 50 ml
Uuden sukupolven ihonhoitotuotteet vähentävät
ikääntymisen merkkejä välittömästi.

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

Helpotusta
flunssan
oireisiin

Älä anna
tukkoisen nenän
pilata päivääsi

Kipuun ja kuumeeseen - vahva Panadol Forte

PANADOL FORTE 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Sisältää parasetamolia. Aikuisten särky- ja kuumetilojen oireenmukaiseen hoitoon. Annostus aikuisille on 1/2–1
tablettia 4–6 tunnin välein korkeintaan 3 kertaa päivässä. Ei lapsille ja alle 18-vuotiaille nuorille. Ilman lääkärin määräystä jatkuvaan käyttöön korkeintaan 3 päivän ajan. Suositeltuja annoksia ei saa ylittää. Tabletteja ei saa ottaa
useammin kuin 4 tunnin välein. Älä käytä Panadol Forte -valmistetta, jos olet allerginen parasetamolille tai muulle
tabletin aineelle. Käytä varoen, sillä liiallinen käyttö aiheuttaa haittaa maksalle. Muita parasetamolia sisältäviä
valmisteita tai muita särkylääkkeitä ei saa käyttää samanaikaisesti. Panadol Fortea voi käyttää raskauden ja imetyksen aikana. Sinun tulisi käyttää mahdollisimman pientä annosta, joka vähentää kipua ja/tai kuumetta ja käyttää
sitä mahdollisimman lyhyen aikaa ja mahdollisimman harvoin. Hyvin harvoin on ilmennyt vakavia ihoreaktioita.
Itsehoitolääke. Lue pakkausseloste. Pakkauskoko 15 kpl. Valmisteyhteenvetolyhennelmä 17.2.2021. Perustuu 19.4.2021
päivättyyn valmisteyhteenvetoon.

Mustaherukan ja mentholin makuinen kuumajuoma

PANADOL HOT 500 mg/annos jauhe oraaliliuosta varten
Sisältää parasetamolia. Kuume ja särkytilat vilustumissairauksien yhteydessä, influenssa, päänsärky ja lihassärky.
Aikuisille (yli 18 v.) 1–2 annospussia 4–6 tunnin välein korkeintaan 3 kertaa päivässä. Annosvälin tulee olla vähintään
4 tuntia. Ei suositella alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Annosteluohjetta ei saa ylittää. Annospussin sisältö liuotetaan kuumaan veteen ja juodaan lämpimänä. Älä käytä Panadol Hotia, jos sinulla on fenyyliketonuria, tai jos olet
allerginen parasetamolille tai valmisteen apuaineille. Käytä varoen, sillä liiallinen käyttö aiheuttaa haittaa maksalle.
Muita parasetamolia sisältäviä valmisteita tai muita särkylääkkeitä ei saa käyttää samanaikaisesti. Valmistetta voi
tarvittaessa käyttää raskauden ja imetyksen aikana. Sinun tulisi käyttää mahdollisimman pientä annosta, joka
vähentää kipua ja/tai kuumetta ja käyttää sitä mahdollisimman lyhyen aikaa. Itsehoitolääke. Lue pakkausseloste.
Pakkauskoko 12 ja 30 annospussia. Valmisteyhteenvetolyhennelmä 28.9.2020. Perustuu 3.5.2021 päivättyyn
valmisteyhteenvetoon. 03/2022, PM-FI-PAN-22-00022

OTRIVIN (kaikki muodot) aikuiset ja lapset
Otrivin nenäsumutteet nenän tukkoisuuden lievittämiseen nuhassa
ja poskiontelotulehduksessa. Vaikuttava aine ksylometatsoliini.
Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 mg/ml -vahvuista nenäsumutetta tarvittaessa korkeintaan 3 kertaa päivässä enintään 10 päivän ajan.
1–11-vuotiaille aikuisen valvonnassa 0,5 mg/ml -vahvuista nenäsumutetta tarvittaessa iästä riippuen 1–2, korkeintaan 3 kertaa
päivässä enintään 5 päivän ajan. Jos olet yliherkkä jollekin valmisteen sisältämistä aineista, jos sinulla on karstanuhaa, atrofinen
nuha tai ahdaskulmaglaukooma tai jos sinulle on äskettäin tehty
jokin nenä-nielualueen leikkaus, älä käytä Otrivinia. Keskustele valmisteen käytöstä lääkärin kanssa tai kysy neuvoa apteekista, jos
käytät muita lääkkeitä tai jos sinulla on jokin pitkäaikaissairaus.
Ei tule käyttää raskauden aikana. Imetysaikana lääkärin ohjeen
mukaan. Päänsärkyä, nenän kuivumista, poltteluntunnetta nenässä
tai pahoinvointia voi esiintyä haittavaikutuksina. Raportoi epäillyt
haittavaikutukset Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle
(www.fimea.fi). Lue huolella pakkausseloste. Itsehoitolääke. Valmisteyhteenvetojen lyhennelmä 17.11.2020. Perustuu 04/2020–
06/2020 päivättyihin valmisteyhteenvetoihin.
05/2022, PM-FI-OTRI-22-00025
Lisätiedot: GlaxoSmithKline, Piispansilta 9 A, 02230 Espoo, puh:
080 077 40 80, s-posti: scanda.consumer-relations@gsk.com. Tavaramerkit ovat GSK-konsernin omistamia tai sille lisensoituja. ©2022
GSK-konserni tai lisenssinhaltija.

TERVEYSMYYTTI

Onko
ferritiinimittaus
turha muotiilmiö?

Kuva Shutterstock

Väsyttää ja hengästyttää. Olisiko
elimistön rautavarasto vähissä?
Yhä useampi suomalainen
etsii vastausta mittauttamalla
verensä ferritiinipitoisuuden.
Asiantuntijalääkäri Kristina
Hotakainen kertoo, mitä
mittauksesta selviää.
Teksti MARIANNA SALIN

KETÄ RAUDANPUUTE
TODENNÄKÖISESTI VAIVAA?

Raudanpuute on tavallisinta runsaiden
kuukautisten seurauksena. Raudanpuutteeseen voi johtaa myös raskas
kestävyysurheilu tai hoitamaton keliakia tai jokin muu suolistosairaus. Riski
on myös kasvavilla lapsilla sekä kasvissyöjillä, jos raudan saantiin ja imeytymiseen ei ole kiinnitetty huomiota.
MILLAISIA OIREITA RAUDANPUUTE
AIHEUTTAA?

Raudanpuute voi aiheuttaa esimerkiksi väsymystä, kalpeutta, hengästymistä ja hiustenlähtöä. Samanlaisia
oireita aiheuttavat myös monet muut
puutostilat, stressi sekä sairaudet,
kuten kilpirauhasen vajaatoiminta.
MITEN RAUDANPUUTE NÄKYY
ELIMISTÖSSÄ?

Rauta on tärkeä rakennusaine punasolujen hemoglobiinissa, joka kul-

jettaa happea keuhkoista elimistön
kaikkiin kudoksiin. Jos punasolut
kärsivät raudanpuutteesta, perusverenkuva osoittaa anemian eli matalan hemoglobiinipitoisuuden. Hemoglobiini reagoi kuitenkin hitaasti.
Se voi olla edelleen sopivalla tasolla,
vaikka elimistön rautavarasto olisi
huvennut haitallisen niukaksi. Silloin
raudasta voi olla jo pulaa esimerkiksi
lihas- tai aivosoluissa, vaikka punasolut vielä sinnittelisivät.
MITEN RAUTAVARASTON KOKO
SELVITETÄÄN?

Rauta imeytyy ja varastoituu ferritiininä, jonka pitoisuus veressä
kertoo rautavaraston koosta. Jos
ferritiinipitoisuus jää alle 15–30
mikrogrammaan litrassa, tulosta
pidetään merkkinä raudanpuutteesta. Raja-arvon ylittäminen ei ole
kuitenkaan varma merkki riittävästä
rautavarastosta, koska ferritiinipi-

toisuutta voivat nostaa myös monet
tulehdukset.
ONKO FERRITIININ
MITTAUTTAMINEN OMAALOITTEISESTI SIIS TURHAA?

Ei välttämättä, mutta se ei korvaa
muita tutkimuksia. Jos ferritiinipitoisuus on matala, on tärkeää selvittää
raudanpuutteen syy lääkärin kanssa
siltä varalta, että taustalla on vakava
raudan imeytymistä häiritsevä sairaus. Pelkkä rautakuuri voisi siirtää
sairauden hoitoa. Jos taas ferritiinipitoisuus on riittävän korkea, on yhtä
lailla tärkeää selvittää, mistä muusta
oireet johtuvat tai mikä nostaa ferritiinipitoisuutta.

Asiantuntija: Kristina Hotakainen,
lääketieteen tohtori ja dosentti,
kliinisen kemian erikoislääkäri,
laboratoriosektorin johtaja, Mehiläinen
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T O S I TA R I NA

”Diabetesta
ei tarvitse
jännittää”
Hertta Meriläisen menoa ei ykköstyypin
diabetes haittaa. Salaisuus on hyvä
hoitotasapaino, josta Hertta vanhempineen
huolehtii joka päivä. Jatkuva sokeriseuranta
antaa Hertalle vapautta.
Teksti LOTTA EHRNROOTH Kuvat KRISTIINA KONTONIEMI

L

aukaalaisella Hertta Meriläisellä on sanavarastossaan ilmaisuja, joita kaikki lapset eivät tunne: bolustaaminen ja basaali. Ne viittaavat insuliiniannoksiin,
ja ne ovat olennainen osa Hertan sairastaman ykköstyypin diabeteksen päivittäistä hoitoa.
Hertta, 9, bolustaa joka päivä. Se on Hertalle yhtä
arkipäiväistä kuin hampaiden harjaus tai leikit Giselle-
kissan kanssa. Mutta niin on koko diabetes, sillä Hertta on
kasvanut yhtä aikaa sen kanssa. Sairauden löytyessä hän
oli ehtinyt juuri täyttää vuoden.

A L K U K E S Ä S T Ä 2014 Meriläiset – äiti Johanna, isä
Pekka, Hertan isoveli Eeli ja Hertta – puuhasivat muuttoa
isompaan kotiin. Kiireiden keskellä vanhemmat kiinnittivät huomiota siihen, että perheen pienintä janotti epätavallisen paljon. Vaippa oli aamuisin omituisen painava, ja
tyttö tavallista kärttyisempi.
Neuvolasta pyydettiin vastaanotolle seuraavana aamuna. Mittari näytti, että verensokeri oli jo silloin korkealla.
Matka jatkui saman tien Jyväskylän keskussairaalaan.
Hertta itse ei muista tästä vaiheesta mitään. Mutta äiti
muistaa, että tyttö virkistyi heti, kun insuliinihoito aloitettiin. Meriläiset opettelivat mittaamaan verensokeria,
laskemaan hiilihydraatteja ja käyttämään insuliinikynää.
“Puolikas maitolasilinen tuo viisi hiilaria, ruisleipä
kymmenen ja omena seitsemän”, Herttakin luettelee
tottuneesti perusruokien lukemia.
Hänen vanhempansa eivät kuitenkaan halua sälyttää
hänelle liikaa hoitovastuuta. Pieni koululainen saa oppia
pikkuhiljaa.
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Hertan diagnoosi
oli yllätys, sillä
Meriläisten
lähisuvussa ei
ole diabetesta.
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LÄÄKÄRIN NEUVO:

Käytä kylmälämpögeeliä
lihaskipuun

Diabetes ei
estä matkailua:
kesälomalla Hertta
kävi Rhodoksella.

Ortopedian ja liikuntalääketieteen
erikoislääkäri Tapio Kallio kannustaa
käyttämään kylmä-lämpögeeliä
ensisijaisena itsehoitona lihaskipuihin.

S

uosittelen lihaskivun ensisijaiseksi hoidoksi ennen lääkärille hakeutumista 2–4 päivän
ajan käytettävää lääkeaineetonta
kylmä-lämpögeeliä. Olen hoitanut
liikuntaa haittaavia vaivoja vuosia ja
huomannut vastaanotollani, että ihmiset haluavat tehokkaita lääkkeettömiä vaihtoehtoja kivun
hoitoon.” Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin ”Käypä
Hoito” -suosituksenkin mukaisesti kivun hoidon perustana tulee olla lääkkeettömät hoitomuodot.
Lääkärille kannattaa hakeutua, mikäli itsehoito ei tehoa.
JOKAISEEN KOTIIN JA TREENIKASSIIN

Lääkeaineettoman kylmä-lämpögeelin tulisi kuulua jokaisen kodin ja treenikassin perusvarustukseen.
Geeli sopii käytettäväksi useita kertoja päivässä, aina
kun kipu vaatii. Se tuo helpotusta liikunnan tai arkiaskareiden aiheuttamiin lieviin traumoihin, venähdyksiin ja
lihaskipuihin. Teho perustuu kaksoisvaikutukseen; geeli
vähentää lihaskipua välittömästi viilentämällä kipukohtaa.
Vaikutusta seuraa lämmöntunne, joka rentouttaa lihasta ja
tukee paranemista.

Käytä
kylmä-lämpögeeliä
silloin, kun kipeytymän
haitat ovat siedettävät
ja pystyt liikkumaan
kutakuinkin
normaalisti.

Hertan verensokeriarvot
päivittyvät koko ajan
useamman aikuisen
puhelimeen.

H E R T T A tuo nähtäväksi tärkeät tavaransa, kuten
verensokerimittarin, testiliuskat ja pistolaitteen.
Tosin sokeritasostakin saa nyt tiedon etänä: jatkuva glukoosiseuranta tapahtuu käsivarressa olevan
Dexcom G6 -sensorin ja kännykkäsovelluksen
avulla.
Tieto verensokerista kulkee koko ajan Hertan vanhempien, tarvittaessa mummon ja lukuvuoden aikana myös kouluavustajan ja opettajan kännyköihin.
Juuri jatkuva glukoosiseuranta mahdollistaa sen, että
ykköstyypin diabetesta sairastava nuori voi treenata
ja kyläillä ikätoverien tavoin.
Kaverit ovat kyselleet Hertalta diabeteksesta, mutta
muuten he eivät tee siitä numeroa. He kyllä myös
huolehtivat, ja se on Hertasta vain hyvä asia.
“Saimikin osaa jo kysyä, onko sokru matalalla, kun
sensori hälyttää”, Hertta kertoo naapurissa asuvasta
kaveristaan.
Hertan lempiaineita koulussa ovat käsityö ja
liikunta. Hän pelaa jalkapalloa Leppäveden Lepässä.
Hertta on kova juoksemaan, hyvä kenttäpelaaja,
osaa tehdä spagaatin ja pitää hulavanteen pyörittelystä.
H E R T T A kertoo, että kun silmissä tuntuu kummalta
ja alkaa ”tärrätä” eli tärisyttää, täytyy syödä ja juoda
jotain hiilihydraattipitoista. Siksi mukana on aina
välipaloja, kuten hedelmäsmoothie.

MAINOSTAJA: HARMONIA
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Ykköstyypin
diabetes
● Joka vuosi Suomessa noin 500:lla alle
15-vuotiaalla todetaan ykköstyypin diabetes.
● Taudin puhkeamiseen vaaditaan perinnöllisen
alttiuden lisäksi laukaiseva tekijä. Ei tiedetä, miksi
tautiin sairastuu Pohjoismaissa suurempi osa
lapsia ja nuoria kuin maailmanlaajuisesti. Perinnöllisten tekijöiden lisäksi selvitetään ympäristötekijöiden vaikutusta sairauden esiintyvyyteen.
● Ykköstyypin diabeteksessa elimistön energia-
aineenvaihdunnalle tärkeän insuliinihormonin
tuotanto hiipuu.
● Lähes kaikki potilaat käyttävät omahoidon
helpottajana sensoria, joka seuraa verensoke
ria ihonalaiskudoksesta. Insuliinipumppujenkin
käyttö kasvaa. Uusimmat säätävät automaattisesti insuliinin annostelua sensorin välittämän
tiedon perusteella. Näin ne korjaavat verenso
keria tehokkaasti.
● Voit epäillä diabetesta, jos lasta tai nuorta
janottaa, väsyttää ja pissattaa usein, ja paino
putoaa.
Lähteet: sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri Elina Pimiä Suomen Diabetesliitosta

Suussa hajoava tabletti

Helpottaa ripulia
jopa tunnissa

“Kun lähden pururadalle ulkoiluttamaan pikkukoiria
kavereiden kanssa, ilmoitan äidille ja otan purtavaa
mukaan”, Hertta kuvailee rutiinejaan.
Leppäveden koulussa koulunkäyntiohjaaja, Vuoden
diabetesteko -tunnustuksella palkittu Tuija Tikka on tärkeä aikuinen, joka auttaa Herttaa diabeteksen hoidossa.
P I E N I Omnipod-pikainsuliinipumppu jää Hertan vyötärölle vaatteiden alle piiloon. Kolme vuotta käytössä
olleen pumpun avulla insuliinin annostelua voi hienosäätää aterioiden ja liikunnan mukaan. Pikainsuliini
auttaa aktiivista liikkujaa
Ja näin bolustaaminen tapahtuu. Insuliinipumppuun
syötetään tiedot senhetkisestä verensokerista ja syödyistä
hiilihydraateista, ja laite laskee niiden ja sensorin antamien
verensokeriarvojen pohjalta sopivan insuliinimäärän.
Hertan lempiruokia ovat uunimakkara, makaronilaatikko ja lasagne, jälkiruoista jäätelö. Johanna-äiti
vahvistaa, että jos ruokailutottumukset ovat alun perin
kunnossa, sairauden takia niitä ei tarvitse muuttaa.
Hertalla on yksi tavoite: yökyläilyt kavereiden luona.
Se vaatii vielä lisää omatoimisuutta verensokerin seurannassa. Mitä Hertta sanoisi ikätoverille, jolla puhkeaa
sama sairaus?
“Kunhan muistat seurata verensokeria ja bolustata,
kun syöt, voit tehdä ja harrastaa kaikkea mitä haluat.
Diabetesta ei tarvitse jännittää. Mikään siihen liittyvä
ei myöskään satu”, Hertta Meriläinen rohkaisee. ■

A V A I N A P T E E K I T | 39

Kätevä ottaa
ilman vettä

Nauti päivästäsi
IMODIUM® 2 mg (loperamidi) suussa hajoavat tabletit akuutin ripulin
hoitoon yli 12-vuotiaille. Älä käytä Imodium®-valmistetta, jos sinulla
on korkea kuume, ulosteissasi on verta, sinulla on tulehduksellinen
suolistosairaus, antibioottien käytöstä aiheutunut vaikea ripuli,
bakteeriperäinen suolitulehdus tai kärsit ummetuksesta. Jos olet
raskaana tai imetät, kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen
lääkkeen käyttöä. Jos oireet jatkuvat 48 tunnin käytön jälkeen, lopeta
lääkitys ja ota yhteys lääkäriin. Lue pakkausseloste. (Apteekista
ilman reseptiä.) Markkinoija McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy.
FI-IM-2200020 05/2022 © McNeil 2022
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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.

S

uomalaisen, ohuen ja
kosteutta heikosti pidättävän ihotyypin pääongelma
on kuivuus. Se vaikuttaa
vanhentavasti ihon ulkonäköön ja pahentaa jo olemassa
olevia iho-ongelmia.
Ihon kuivuus voi johtaa myös
epäpuhtauksien syntyyn, jos ihon
pintakerros tukkeutuu. Tällöin
epäpuhtauksien syy ei ole liiallinen talintuotanto ja ihon hoitaminen rasvoittuvan ihon tuotteilla
saattaa vain pahentaa tilannetta.
Tilapäistä apua voiteista –
pitkäkestoista oikeista ravintoaineista
Kosteusvoiteilla ihon kosteutta voi
lisätä vain tilapäisesti. Voiteet eivät
paranna ihon omaa rasvantuotto- ja kosteudensitomiskykyä, jota
tarvitaan ongelmallisen kuivumisen
estämiseksi.
Ihon on saatava tarvittavat
rakennusaineet ravinnosta – joka
päivä. Jos emme saa riittävästi
hyviä rasvoja ravinnosta, tilanne

voi vähitellen johtaa ihon suojan
heikkenemiseen, ihon kuivumiseen
ja moniin muihin iho-ongelmiin.

Tutkituista marjansiemenöljyistä rakennusaineet terveelle iholle
Yleisin syy kuivuuteen ja erilaisiin
iho-ongelmiin on iholle tärkeiden
omega-3- ja omega-6-rasvojen
riittämätön saanti. Näitä harvan
ruokavalio sisältää riittävästi ja
oikeassa suhteessa.
Omega7 Skin -kapseleiden sisältämien kotimaisten ja kliinisesti
tutkittujen mustaherukansiemenja tyrninsiemenöljyn yhdistelmässä näitä välttämättömiä omegarasvahappoja on ihanteellisessa
suhteessa (1:4). Ne sisältävät myös
monia muita ihon hyvinvoinnille
tärkeitä rasvahappoja, esimerkiksi
öljyhappoa (omega-9) ja stearidonihappoa (omega-3). Lisäksi
näissä supermarjaöljyissä on
enemmän GLA:ta kuin perinteisesti ihoöljynä tunnetussa jättihelokkiöljyssä ja erittäin runsaasti
ihosoluja suojaavaa E-vitamiinia.

Yhdessä nämä ainesosat tukevat
ihon omia mekanismeja taistelussa kuivuutta ja sen aiheuttamia
ongelmia vastaan.

Valmistusmenetelmällä on
väliä
Mustaherukan- ja tyrninsiemenöljyjen hyödyntäminen pelkästään
marjoja syömällä on haasteellista,
koska siemenet kulkevat usein
hajoamatta ruoansulatuskanavan
läpi. Parhaan hyödyn saat oikein
käsitellystä öljystä.
Koska öljyt ovat herkkiä hapettumiselle, vOmega7 Skin
-kapseleiden marjansiemenöljyt
valmistetaan ilman kemiallisia
liuottimia tai korkeita lämpötiloja.
Näin tehoaineet säilyvät parhaiten
hyödynnettävässä muodossa.
100 % kasviperäinen Omega7
Skin sopii erinomaisesti kuivalle
ihotyypille, ihon nuorekkuutta
arvostaville ja erilaisista iho-ongelmista kärsiville.
Omega7 Skinin löydät
Avainapteekeista.
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Haavanhoitoa
Asfaltti-ihottumaan päättynyt pyöräretki, vaarallinen hetki veitsen
kanssa, tikku sormessa tai pieni polttava palohaava. Kunnollinen hoito
ja oikeanlaiset apteekkituotteet nopeuttavat haavan paranemista ja
ennaltaehkäisevät pitkittyneet tulehdukset.
Teksti OUTI HAMARA Kuva NELLI AHOSOLA

1

P U H D I S TA

Haavat puhdistetaan ensisijai
sesti puhtaalla vedellä. Runsaan
verenvuodon tyrehdyttää tehokkaim
min kylmä vesi. Tulehtuneelle haa
valle on viisasta käyttää desinfiointi
ainetta, joka puhdistaa hellästi pienet
haavat ja ihovammat. Käytä harsoa tai
puhdasta liinaa aineen levittämiseen.
Lääkäri poistaa iholta lasinsirpaleet ja
muut vierasesineet turvallisesti.

Antiseptinen
liuos ei kirvele
ja on saatavilla
suihkepullon lisäksi
kätevällä tippakorkilla. Wonderm
Antisepti -liuos tai
-sumute 100 ml,
5,00 € (50 €/l).

2

KO S T E U TA

Haavanhoitovoide suojaa
haavaa ulkoisilta vaiku
tuksilta ja auttaa vähentämään
arpeutumista. Sitä voi käyttää
kaikissa haavan paranemis
vaiheissa. Ihanteellisen kosteat
olosuhteet edistävät tutkitusti
haavan paranemista.

Hansaplast Wound
Healing -haavan
hoitovoiteen
ihoystävällinen
koostumus sopii
myös vauvoille.
20 g, 5,50 €.

3

SUOJAA

Suojaamaton haava
paranee todennäköisesti
hitaammin ja voi turvota tai
tulehtua. Laastari suojaa haavaa
bakteereilta, ja sitä on viisasta
käyttää, kunnes iho on terveh
tynyt. Oikeanlaisen laastarin
käyttö on hygieenistä ja iho
ystävällistä.

Miellyttävän ohut
ja hengittävä
laastari sitoo
mikrobeja ja
hoitaa jo syntyneen infektion.
Sorbact® Secure
5x7,2 cm 5 kpl,
6,50 €.

Asiantuntija: Anna Siipilehto, proviisori, Tapuli Apteekki, Helsinki
Tuotteiden hinnat ovat Avainapteekkien keskimääräisiä hintoja.
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Polvet
kovilla
Juoksijan polvi on erityisesti
aikuisiällä lenkkeilyn aloittaneiden
vaiva. Useimmiten syinä
ovat venyttelyn puute, huono
jalkine, väärä juoksutekniikka ja
yksitoikkoinen treenaustapa.
Teksti ANNELI JUUTILAINEN Kuva SHUTTERSTOCK
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Pienikin
askelluksen muutos
voi provosoida
vaivan kenelle
tahansa.

MITÄ TARKOITETAAN, KUN
PUHUTAAN JUOKSIJAN POLVESTA?

Juoksijan polvi tarkoittaa polven
ulkosyrjälle paikantuvaa kipua, joka
johtuu reiden ulkosivun jännekalvosimen hankauksesta ja siitä johtuvasta kudosärsytyksestä. Polven
ulkosivu kipeytyy melko nopeasti
rasituksen aikana.
MISTÄ SE JOHTUU, MIKÄ SEN
AIHEUTTAA?

Reiden ulkosivun jännekalvosimen
kireys tai ylirasitustila aiheuttaa kudosärsytystä polven ulkosivulla. Se
taas johtaa kipuun reisiluun ulomman nivelnastan alueella.
Syynä kireyteen voi olla venyttelyn puute, väärä juoksutekniikka
tai huono jalkine. Rasitusvamma voi
ilmetä juoksuharrastuksen alettua tai
jos juoksee paljon.
Joskus alaraajan yksilöllinen ryhti
tai rakenteelliset tekijät voivat altistaa vaivalle.
MILLAISIA OIREITA VAIVAAN
KUULUU?

Kipu alkaa tyypillisesti juoksun tai
kävelyn aikana melko äkillisesti pistävänä tunteena. Tavallisesti kipu saa
aikaan juoksun lopettamisen – on
käveltävä lenkiltä takaisin kotiin.
Polven ulkosivu on kosketusarka.
Ensimmäisillä askeleilla ei kipua vielä välttämättä tunnu, mutta matkalla
kipu pahenee ja pakottaa lopettamaan. Kovemmassa ärtymistilassa
kipu tulee jopa kävellessä.

MILLAISESSA RASITUKSESSA
JUOKSIJAN POLVI YLEISIMMIN
OIKUTTELEE?

VOIKO FYSIOTERAPIASTA
OLLA HYÖTYÄ VAIVAN
HOIDOSSA?

Yksitoikkoinen liike altistaa juoksijan
polvelle, etenkin jos venyttely unohtuu. Vaihtelevassa lenkkimaastossa
juoksevalla vaiva ei ole yhtä yleinen.

Huoltava ja ohjaava fysioterapia
voi olla hyödyllistä pitkittyneessä vaivassa tai tavoitteellisessa
harjoittelussa. Fysioterapeutti tekee
yksilöllisen arvion juoksutekniikasta ja askelluksesta ja ohjaa ongelmakohtia helpottavat harjoitteet.

MITEN JUOKSIJAN POLVEA VOI
HOITAA ITSE?

Ensiapuna voi käyttää kylmäpakkausta ja tulehduskipulääkettä esimerkiksi muutaman päivän kuurina.
Venyttely, jossa reiden ulkosivun
jännekalvosin venyttyy etu- ja takareiden sekä pakaralihaksen venyttelyn kanssa, tehoaa parhaiten. Reiden
ulkosivua voi rullailla ja hieroa.
MILLOIN OLISI SYYTÄ HAKEUTUA
LÄÄKÄRILLE? MINKÄLAISTA HOITOA
LÄÄKÄRI VOI MÄÄRÄTÄ?

Jos kipu pitkittyy eikä helpotu parin
viikon levolla ja venyttelyllä tai se estää juoksuharrastuksen jatkamisen,
on hyvä käydä lääkärillä.
Lääkärin tärkein tehtävä on
poissulkea muut vakavammat syyt,
kuten polvinivelen sisäinen vika.
Hankala tilanne voidaan hoitaa tehokkaalla tulehduskipulääkkeellä.

MILLOIN LENKKIPOLULLE VOI
PALATA, JOS JUOKSIJAN POLVI
OIKUTTELEE?

Lenkkipolulle voi palata kivun
rauhoitettua melko pian, mutta
maltillisesti. Hyvä tapa on yhdistää
juoksua ja kävelyä – juostaan esimerkiksi 500 metriä ja kävellään
500 metriä. Oleellista on vältellä
monotonista liikesarjaa ja vaihdella tempoa sekä maastoa.
KENELLÄ JUOKSIJAN POLVI
ON YLEISIN VAMMA?

Juoksijan polvi on yleisin uudella
juoksuharrastajalla, esimerkiksi aikuisiällä aloittaneella. Koko
ikänsä juosseet ovat tottuneet
rasitukseen, eivätkä kärsi vaivasta
helposti.
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APTEEKISTA.

Ole
taas

MILLAISET TEKIJÄT ALTISTAVAT
JUOKSIJAN POLVELLE?

Puutteellinen juoksutekniikka,
lihaskireydet ja alaraajan virheasento
altistavat juoksijan polvelle. Toisaalta
pienikin askelluksen muutos johtuen
esimerkiksi huonosta jalkineesta tai
poikkeavasta lihastoiminnasta voi
provosoida vaivan kenelle tahansa.

SINÄ

MITEN JUOKSIJAN POLVEA VOI
EHKÄISTÄ ENNALTA?

Juoksijan polvea voi ennaltaehkäistä
harjoittelemalla maltillisesti, liikkumalla nousujohteisessa ja vaihtelevassa maastossa sekä juoksemalla
eri pituisia matkoja. Tottuneemmalla
juoksijalla tärkeintä on säännöllinen
lihashuolto ja venyttely sekä hyvät
jalkineet.
Asiantuntija: LT, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Petri Sillanpää

Ferrion

NÄINKKI
EE
APT TTAA
AU

Rautavalmiste
sinun näköiseesi
elämään

Vahva & pitkävaikutteinen
Vatsaystävällinen

Kuva: Valmistaja

Sisältää rautabisglysinaattia sekä raudan
imeytymistä tehostavaa
C-vitamiinia

Rauta auttaa vähentämään
väsymystä ja uupumusta. RAVINTOLISÄ.
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Sopii otettavaksi
yhdessä ruoan
kanssa tai ilman

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

PAHIMPAAN HÄTÄÄN

Pikakylmäpakkaus ensiaputilanteisiin
tai kun tarvitaan kylmähoitoa. APTEEKKI
Pikakylmäpakkaus 2,80 €.

Kuva: Pasi Leino

Avainasiakkuus
palkitsee

ta
Vaiku !
ta
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Mitä ajattelet lehdestä?
Anna äänesi tutkimuksessa ja vaikuta! Arvomme
osallistujien kesken kolme apteekin tuotepakettia
(arvo 60 €) syksyyn. Osallistua voit verkon kautta
osoitteessa https://q.surveypal.com/Avainapteekit tai
viereisen QR-koodin kautta.

Kaarinan apteekin
diabetesvastaava Erika
Luoto tuo reseptitiskillä
asiakkaita palvelevalle
Ina Tuomiselle tämän
tilaaman lääkkeen.

Tutustu Avaintarjouksiin sivuilla 30-32. Avainasiakkaana kerrytät myös bonusta!
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Diabetesvastaava Erika
Luoto on työskennellyt
Kaarinan apteekissa jo
23 vuotta. Hän toivoo
diabetespalveluiden
elvyttämistä uudelleen.
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Diabetes
palvelut uuteen
nousuun
Farmaseutti Erika Luoto on Kaarinan
apteekin diabetesvastaava, jonka
puoleen käännytään vaikeissa
kysymyksissä.
Teksti JUHA RIIHIMÄKI Kuvat PASI LEINO

K L O 9 . 0 0 Vuoroni alkaa puoli tuntia liikkeen aukeamisen jälkeen. Koneet ovat käynnissä, pohjakassa laskettu
ja tarvittavat raportit otettu. Varmistan vielä listasta
oman vuoroni, sillä tehtävät kiertävät. Yksi huolehtii
aiemmin tilatuista lääkkeistä ja toinen kotisairaanhoidon
tarpeista, yksi on käsikaupan puolella ja loput palvelevat
reseptiasiakkaita.
Menen suoraan paikalleni reseptitiskin taakse ja alan
töihin. On tulossa helteinen päivä. Vielä ei ole ruuhkaa.
Vuosi sitten aikaistimme apteekin aukeamista. Siitä on
tykätty. Nyt meillä ehtii käydä ennen töihin menemistä,
ja monet vakioasiakkaat tulevat heti aamusta.
Aloitin Kaarinassa 23 vuotta sitten. Olin juuri valmistunut ja vierailin täällä lääke-edustajan kanssa. Silloinen
apteekkari tarjosi minulle vakituista työpaikkaa. Selvä
juttu, sanoin minä. Osoite on pysynyt koko ajan samana,
vaikka sisätilat ovat kehittyneet paljon. Takahuone

tiloissa työskenteli edellisen apteekkarin aikana kosmetologeja, mutta nyt huoneet ovat tyhjillään. Ne voisi ottaa
käyttöön lääkehoidonarviointeihin sekä diabetes- ja
astmavastaavien vastaanottoihin.
K L O 1 0 . 3 0 Puolen tunnin päästä saapuvat iltavuorolaiset. Osa ihmisistä on kesälomalla, joten henkilökuntaa
on normaalia vähemmän. Asiakkaiden määrä kasvaa
koko ajan tasaisesti.
Jokaisessa apteekissa pitäisi olla vastuuhenkilö
astmalle, diabetekselle ja sydän- ja verisuonitaudeille.
Minulla on koulutus ja erityispätevyys diabetesvastuuhenkilöksi. Päädyin tehtävään vähän vahingossa, kun
edellinen vastuuhenkilö jäi eläkkeelle 2009, ja proviisori kysyi minua hänen seuraajakseen.
Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelma
järjestettiin 2000–2010, ja olin ensimmäinen siihen
osallistunut farmaseutti. Sain todella paljon tietoa myös
diabeteksen liitännäissairauksista. Erityispätevyyteen
vaadittavat opinnot suoritin 2013. Ohjelman tarkoitus oli,
että asiakas saisi apteekissa henkilökohtaista diabetespalvelua ja -neuvontaa esimerkiksi painonhallinnassa
ja elämäntapamuutoksissa, ja että edistymistä myös
seurattaisiin. Tein asiakkaille riskitestilomakkeen, jossa
neuvottiin ottamaan yhteyttä lääkäriin, jos riskiarvot
ylittyvät. Aika harva otti. Lopulta toiminta loppui resurssien puutteeseen.
K L O 1 1 . 3 0 Pidän päivän ensimmäisen tauon, ja se on
lounastauko. Ruokapalvelu tuo tilatun ruoan työpaikalle.
Se kuuluu etuihimme. Valitsin tälle päivälle possua ja
uusia perunoita. Se on kesäistä. Lomani alkaa kolmen
viikon päästä. Odotan sitä kovasti. Tässä työssä yksi
parhaista puolista on se, ettei ennen lomaa tarvitse

Erika Luoto palvelee
sujuvasti myös ruotsiksi, ja
sitä asiakkaat arvostavat.

Asiakkaan kanssa
pitää aina käydä läpi
lääkkeen mahdolliset
sivuvaikutukset, jotta
vältytään turhilta
ongelmilta.
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Lukion aloittava Atte Rantanen
on Kaarinan apteekissa kolme
viikkoa kesätöissä.

ROGAINE ®
PYSÄYTTÄÄ
PERINNÖLLISEN
HIUSTENLÄHDÖN *
*neljällä henkilöllä
viidestä

NAISILLE JA MIEHILLE

stressata tai yrittää tehdä maailmaa valmiiksi. Mitään ei
kerry työpöydälle, vaan poissa ollessani toinen työntekijä hoitaa kaiken.
Diabetekseen liittyvän uuden tiedon jakaminen
kuuluu minulle, mutta jokainen farmaseutti osaa auttaa
kaikissa diabetekseen liittyvissä peruskysymyksissä.
Puoleeni käännytään, jos on jokin suurempi ongelma.
Se voi tarkoittaa vaikeuksia insuliinikynän käytössä tai
sen selvittämistä, mitä yhteisvaikutuksia diabeteslääkkeellä voi olla jonkun toisen lääkkeen kanssa.
K L O 1 2 . 0 0 Palaan reseptitiskin taakse ja autan vanhempaa rouvaa, jolla on kysymyksiä kolesterolista ja
kolesterolilääkkeestä. Asiakkaan kanssa pitää aina
muistaa käydä läpi kaikki lääkkeen käyttöön liittyvät
perusasiat ja mahdolliset sivuvaikutukset. Voi olla, että
asiakas on syönyt samaa lääkettä jo vuosikausia, mutta
jotain on päässyt unohtumaan. Sen seurauksena hän on
voinut joutua kärsimään turhaan esimerkiksi ripulista tai
limakalvojen kuivumisesta. Usein vaivat voitaisiin välttää noudattamalla tarkasti apteekista annettuja ohjeita.
Iäkkäät ja yksinäiset asiakkaat tykkäävät usein
jutella. Heitä on aika paljon. Saamme palautetta siitä,
että täällä on ystävällistä henkilökuntaa ja hyvä palvelu.
Kyllä minä kuuntelen kaikki mieltä askarruttavat
kysymykset. Suurin osa asiakkaista kuitenkin haluaa

EDISTÄÄ
UUSIEN HIUSTEN
KASVUA

1. Hannuksela-Svahn A. Hiustenlähtö. Lääkärikirja Duodecim. 22.2.2016. https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00220. (Viitattu 30.6.2020.)
2. Hannuksela-Svahn A. Naistyyppinen kaljuuntuminen. Lääkärikirja Duodecim. 22.2.2016. https://
www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00257. (Viitattu 30.6.2020.)

®
Rogaine
(minoksidiili). Lääke perinnölliseen hiustenlähtöön yli
Rogaine (minoksidiili). Lääke perinnölliseen hiustenlähtöön yli 18-vuotiaille.
Vaatii
jatkuvaa
käyttöä.
Vain terveeseen
hiuspohjaan. Lopeta
hoito jos ilmenee
18-vuotiaille. Vain
terveeseen
hiuspohjaan.
Ei raskaana
oleville
verenpaineen alenemista, rintakipua, sydämen tiheälyöntisyyttä, pyörrytystä, huitai mausta,
imettäville.
pakkausseloste.
FI-RE-2200006
äkillistäLue
painon
nousua, turvotusta raajoissa
tai ihon ärsytystä.06/2022
Ei raskaana oleville tai imettäville. Lue pakkausseloste. Apteekista ilman reseptiä. McNeil,
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®

Diabetesvastaava auttaa
insuliinikynän käytössä
ja selvittää diabetes
lääkkeen mahdolliset
yhteisvaikutukset toisten
lääkkeiden kanssa.

nopeaa palvelua. Tässä työssä tarvitaan psykologista
silmää. Ihmistä ja hänen tarpeitaan pitää osata lukea.
Ja jos saan käännettyä ihmisen suupielet ylöspäin, siitä
tulee itsellekin hyvä mieli.
K L O 1 3 . 1 0 Huomaan liikkeen puolella tutut kasvot.
 anha kollegani Riitta Sjöman on tullut hakemaan
V
lääkkeitä 94- ja 96-vuotiaille vanhemmilleen. Menen
palvelemaan häntä ja vaihdamme nopeasti kuulumiset.
Helteisenä päivänä asiakkailla ei ole niin kiire ulos, koska
meillä on mukavan viileä ilmastointi.
Diabetesasiakkaita käy päivittäin. Tauti on yleinen ja
sen ennaltaehkäisy vaikeaa. Yleensä herätään vasta, kun
sairaus puhkeaa. Sitä ennen ylipainosta tai liikunnasta ei
haluta kuulla. Tietoa pitäisi tulla monesta suunnasta, ja
sen pitäisi olla kannustavaa, ei arvostelevaa. Kyllä monet
tietävät tehneensä huonoja valintoja. Suuri osa ihmisistä
voi vaikuttaa kakkostyypin diabeteksen puhkeamiseen
omilla elintavoillaan. Riskitesti voisi kannustaa toimimaan.
Apteekkien diabetespalvelut voisivat lähteä uuteen
nousuun, kun koronarajoituksia ei ole. Se helpottaisi muiden terveyspalvelujen hurjia jonoja. Minunkin
pitäisi kouluttautua lisää, jos palvelu takahuoneessa
käynnistyisi.
K L O 1 4 . 3 0 Täytän takahuoneessamme olevaa suurta 
lääkerobottia kesätyöntekijä Atte Rantasen kanssa.
Lääkerobotin ja liikkuvien hyllyjen kanssa on hyvä olla
kokenut työntekijä mukana. Atte pääsi peruskoulusta ja
menee syksyllä lukioon. Hän on ollut meillä kolme viikkoa. Yhdessä puhumme ruotsia. Asiakkaat ovat oppineet,
että täältä saa palvelua sujuvasti myös toisella kotimaisella, ja se ilahduttaa monia.

Päivä on täynnä ja suuntaan seuraavaksi hevostalleille. Olen ratsastanut aina ja kilpaillutkin esteissä.
Hevoset ovat minulle intohimo ja elämäntapa ja ratsastus
hyvää vastapainoa rauhalliselle apteekkityölle.
KLO 17.00

Diabetesasiakkaita käy
päivittäin, joten erilliselle
diabetespalvelulle olisi
käyttöä. Erika Luoto uskoo,
että se helpottaisi myös
muiden terveyspalvelujen
kasvaneita jonoja.
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TUNNIN
kosteutus
herkälle
iholle

UUTUUS!

Avène
Tolerance
Hydra-10

Korkea pitoisuus
hyaluronihappoa
Vahvistaa ihoa ja
lisää sen luonnollista
kosteustasapainoa
100 % luonnollinen
koostumus
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Eau Thermale Avène
Iho jossa viihdyt
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Lokakuun
avainasiakastarjous
BEPANTHEN EYE PULLO (10 ml)

MAINOS

13,90€
(norm. 16,60€)

Kysy apteekistasi tarjous myös
uudesta tuplapullosta
(2x10ml) !

TUNTUVATKO SILMÄSI KUIVILTA JA ÄRTYNEILTÄ?
Nykyinen elämäntapamme rasittaa silmiämme aiheuttaen niiden kuivuutta, kutinaa ja ärsytystä.
Kuivien silmien oireina myös kirvely ja punoitus
Silmät kuivuvat, kun ne eivät eritä riittävästi kyynelnestettä tai
kun kyyneleet haihtuvat liian nopeasti. Tällöin silmän pinta
ei saa riittävästi voitelua ja se tuntuu epämiellyttävältä silmässä. Silmien kuivumisen oireet vaihtelevat, ja tavallisimpia oireita ovat: väsyneet silmät, silmien punoitus, kutina ja
kirvely. Joskus silmät voivat myös vuotaa tai olla valoherkkiä
tai voi tuntua siltä, kuin silmään olisi mennyt roska.

Kuivien silmien ennaltaehkäisy
Silmien suojaamiseksi kuivumiselta voi tehdä paljon esim.
käyttämällä aurinkolaseja, asentamalla ilmankostuttimen
työtilaan, katsomalla tietokoneen näyttöä hiukan alaspäin
ja pitämällä säännöllisiä taukoja, juomalla vettä, käyttämällä
meikkiä niukasti ja välttämällä piilolinssien liian pitkäaikaista
käyttöä. Lisäksi olisi hyvä käyttää säännöllisesti kostuttavia
silmätippoja.

Kuivien silmien hoito silmätipoilla
Bepanthen Eye -silmätipat lievittävät hellävaraisesti, mutta
tehokkaasti silmien kuivuutta ja ärsytystä, sillä ne sisältävät
rauhoittavaa ja hoitavaa B5-provitamiinia eli dekspantenolia
sekä kosteuttavaa natriumhyaluronaattia. Nämä korvaavat
silmien kyynelnestettä ja suojaavat niitä ärsyttäviltä aineilta
ja lievittävät oireita.

Dekspantenoli hoitaa ja virkistää silmää sekä lievittää oireita.
Se myös tukee natriumhyaluronaatin kosteuttavia ominaisuuksia sitomalla tehokkaasti vettä, jolloin Bepanthen Eye
silmätippojen kosteuttava vaikutus on erityisen pitkäaikainen.
Natriumhyaluronaatti on kehon oma aine ja muistuttaa
silmän luonnollista kyynelnestettä. Se on moderni kosteuttaja, joka säilyy kauan silmässä, sillä se sitoo kosteutta jopa
kolme kertaa oman painonsa verran.
Bepanthen Eye silmätippoja on miellyttävä käyttää, sillä ne
antavat välittömästi helpottavan tunteen: tipat levittyvät
helposti silmän pinnalle ja lievittävät heti kuivuuden tunnetta, kutinaa ja ärsytystä. Tipat kosteuttavat sumentamatta
näköä, eikä silmästä tule tahmean tuntuinen. Bepanthen Eye
silmätipat muodostavat silmän pinnalle kirkkaan ja pitkäaikaisen suojakalvon.
Bepanthen Eye -silmätippoja on saatavana käytännöllisissä
kerta-annospipeteissä ja moniannospullossa, joka säilyy
avattuna jopa 12 kk. Tipat ovat säilöntäaineettomia ja sopivat
piilolinssien kanssa.

CE-merkitty lääkinnällinen laite. Lue käyttöohje. *IQVIA Pharmacy Sell-out, Eye Hydration MAT 06/2022. CH-20220719-27

Kuva Shutterstock

T E H O N TA K A NA

Tehokas ja vaativa
insuliini
Solujen sokerihuoltoa säätelevä insuliini on pelastanut
miljoonia ihmishenkiä. Annostelu vaatii huolellisuutta.
Teksti KALEVI RANTANEN

Kehon polttoaineen
annostelija

Terveydenhoidon
korkeakulttuuria

Glukoosi eli arkikielellä sokeri on solujen
polttoainetta. Insuliini on hormoni, joka
säätelee polttoaineen syöttöä. Normaalisti haima tuottaa insuliinia, joka kulkee
veressä kehon soluihin. Perille päästyään
hormoni käskyttää soluja ottamaan
sokeria.
Ilman insuliinia soluilta loppuisi polttoaine ja ihminen kuolisi. Diabetesta eli
”sokeritautia” sairastavalla haima ei pysty
valmistamaan insuliinia tarpeeksi. Puute
korjataan lisäämällä vereen keinotekoista insuliinia.

Ennen insuliinin keksimistä noin sata
vuotta sitten diabetes oli tappava sairaus.
Keinotekoinen insuliini toi pelastuksen, mutta ei ilmaiseksi. Käyttö vaatii
suurta tarkkuutta ja huolellisuutta.
Annoksen pitää olla juuri oikea, ei liian
pieni mutta ei myöskään liian suuri.
Verensokerin tasoa on tarkkailtava
jatkuvasti. Diabetespotilaat ja terveydenhuollon ammattilaiset ovat kehittäneet hienon hoitokulttuurin. He osaavat
käyttää vaativaa lääkettä.

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

Lihakset
kipeytyvät
urheillessa
– mikä avuksi?

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

farmaseutti,
Saarijärven apteekki

Kova treeni tai liike, jollaista ei ole tottunut tekemään, voi saada lihakset kipeytymään. Lihasjumi
ja -kipu johtuvat hapenpuutteesta, jolloin lihaksen
pH laskee eli lihas "menee hapoille". Lihaskipu on
normaali reaktio rasitukseen, eikä sen tulisi antaa
säikäyttää ja kadottaa kuntoiluintoa, sillä vaiva on
hoidettavissa. Ennen liikuntasuoritusta ja pari tuntia
harjoituksen jälkeen on hyvä venytellä ja lämmitellä.
Pumppaavat, dynaamiset venytykset ovat parhaita.
Lämpöhoito rentouttaa lihasta ja parantaa sen
aineenvaihduntaa. Tällöin hapekasta verta virtaa
lihaksille, kuona-aineet poistuvat ja kipu helpottaa.
Lihasten lämmittämiseen kannattaa käyttää nope
asti ja tehokkaasti lämmittävää kipugeeliä. Geelin
vaikutus alkaa muutamassa minuutissa. Rentous
palautuu ja lihasta elvyttävä ravinnonsaanti paranee.
Geeliä voi käyttää lihasten lämmittämiseen myös
ennen urheilusuoritusta ja niin ehkäistä lihasten
kipeytymistä.
➜ Perskindol roll-on 75 ml, 17,80 € (237,33 €/l)

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

Mikä auttaa
suonenvetoon?

farmaseutti,
Saarijärven apteekki

Suonenvedossa eli lihaskrampissa lihas supistuu
äkisti aiheuttaen voimakkaan kivun. Kramppeihin on monta syytä. Kylmyys supistaa lihaksia ja
heikentää niiden verenkiertoa ja aineenvaihduntaa.
Esimerkiksi uiminen viileässä vedessä voi aiheuttaa
suonenvedon. Lihakset kramppaavat helposti myös
hellepäivinä, saunan jälkeen tai lenkkeillessä, koska
hikoilu ja kuumuus aiheuttavat nestehukkaa ja
elektrolyyttihäiriöitä.
Lihasten verryttely ennen urheilusuoritusta
ehkäisee kramppeja, samoin venyttely pari tuntia liikunnan jälkeen. Kevyt jalkajumppa illalla voi
ehkäistä yöllistä suonenvetoa. Myös hyvät jalkineet
ja tukisukat voivat pitää krampit kurissa. Nestetasapainosta huolehtiminen on tärkeää. Pelkkä vesi
ei aina riitä, sillä elimistö tarvitsee myös elektrolyyttejä, joita katoaa hien ja virtsan mukana. Veden
lisäksi kannattaa juoda juomia, joissa on elektrolyyttitasapainoa tukevia suoloja sekä lihasten normaalia
toimintaa edistävää magnesiumia.
➜ Magnecit Magnesiumsitraatti + B6-vitamiini 60 tabl., 10,25 €

Kuvat: Anna Huovinen
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Tuotteiden hinnat ovat Avainapteekkien keskimääräisiä hintoja.

Hoida emättimen limakalvoja kuten
muutakin ihoa – hormonittomasti!
Millä tavoin
probiooteista
on hyötyä
terveydelle?

HANNA HEIKKILÄ

proviisori,
Apteekki 51

Elimistössä on valtava määrä mikrobeja, joiden tehtävä on puolustautua haitallisten bakteerien hyökkäyksiltä, edistää ruoansulatusta ja ravintoaineiden
imeytymistä. Mikrobiomi voi mennä häiriötilaan
stressin, antibioottikuurin tai suppean ruokavalion
vuoksi. Oireet voivat olla esimerkiksi vatsavaivoja,
paino- ja iho-ongelmia ja väsymystä.
Probiooteilla tarkoitetaan eläviä mikrobeja, joilla
on riittävästi annosteltuna terveydellisiä hyötyjä.
Niiden päivittäinen käyttö on yleensä turvallista.
Probioottien käytöstä on saatu myönteistä tutkimusnäyttöä ripulitautien ehkäisyssä ja hoidossa.
Probiootit saattavat vähentää esimerkiksi antibioottiripulin riskiä.
Tietyt probiootit voivat vähentää atooppisen ekseeman ilmaantuvuutta, helpottaa rintaruokittujen vauvojen koliikkivaivoja ja ehkäistä hengitystietulehduksia lapsilla. Ärtyvän suolen oireyhtymästä kärsivät
saattavat saada helpotusta probioottihoidosta.

“

Vaihdevuosioireet loppuivat minulla jo vuosi sitten.
Emättimen limakalvot ovat kuitenkin kovin kuivan tuntuiset.
Tiukat housut ovat hankalat pitää. Seksi ei huvita, enkä tiedä
miten tästä puhuisin kumppanilleni. Mikä avuksi?
Kätilö, seksuaalineuvoja (auk.) ja
erityistason seksuaaliterapeutti
(NACS) Mari Päiväniemi vastaa:

Vaihdevuodet muuttavat
kehoa kokonaisvaltaisesti ja
estrogeenituotannon hiipuminen tuo usein pysyväksi
ominaisuudeksi emättimen
limakalvojen kuivuuden. Siksi
vaihdevuosien jälkeen limakalvojen kosteuttamisen pitäisi olla samanlainen arkinen
rutiini kuin muukin ihonhoito.
Kun limakalvot ovat päässeet
kuivumaan erityisen hankalasti, niin esimerkiksi tiukat housut voivat aiheuttaa kipua ja jopa limakalvojen rikkoutumista. Näissä tilanteissa limakalvojen hoito kannattaa aloittaa tehokuurina Vagisan Cremolum -emätinpuikoilla ja
jatkaa kuurin jälkeen ylläpitoa Vagisan emätinvoiteella.
Seksistä ja siihen liittyvistä toiveista on hyvin tärkeää puhua
kumppanille. Jos se tuntuu omin avuin liian hankalalta, niin
seksuaaliterapeutti voi auttaa.

Vagisan kosteuttavat emätinpuikot Cremolum on
toimiva kuuri erityisen kuivien limakalvojen intensiiviseen
kosteuttamiseen. Limakalvojen hoitoa on hyvä jatkaa
Vagisan kosteuttavalla emätinvoiteella.

➜ Balantic Pro Comp 80 kaps., 30,65 €

Kysy neuvoa
omassa
sasi
Avainapteekis
– asiantuntijat
auttavat!
www.vagisan.fi
A V A I N A P T E E K I T | 53

“

Markkinoija Dr. Wolff Finland Oy

SUOSITUT D-VITAMIINIT
NYT +25 TABLETTIA
NAPPAA TASKUUSI AURINKO PIKKUINEN

minisunkisa.fi
OSALLISTU KILPAILUUN JA VOITA!
Osta Minisun-kampanjatuote apteekista ja lataa
kuva kuitista minisunkisa.fi -sivulle. Voit voittaa
aurinkomatkan (arvo 1000 €) tai muita palkintoja.
Kampanja voimassa elo-syyskuun 2022.
Minimiostos 9 €.

1000 €
Aurinkomatkan arvo

Bonuspakkauksia rajoitettu erä.

Suomalaisten oma aurinko

TÄ S M ÄT U O T E

S U O J A AVA H O I T O V O I D E

C-vitamiini, sinkki ja kupari rauhoittavat ihoa sekä nopeuttavat ihovaurioiden
paranemista. Voide sopii pinnallisiin
ihovaurioihin, atooppiseen ihottumaan,
rohtuneille huulille ja poskille, hiertymiin,
maitorupeen sekä pienten dermatologisten hoitojen jälkeen käytettäväksi.
Avene Cicalfate+ Repair cream 40 ml, 10,10 €

I H O VA U R I O I D E N K O R J A U S

Kuva Shutterstock

Muodostaa iholle pitkäkestoisen,
hengittävän kerroksen, joka suojaa
kaikkein herkintä ihoa ärsykkeiltä.
Palovammoihin, vaippaihottumiin, huonosti
paraneviin haavoihin, rohtuneisiin huuliin, naarmuihin ja pykimiin sekä suku
elinalueen haavaumiin.
Bepanthen-voide 30 g, 7,70 €
Bepanthen Emulsiovoide ja Bepanthen Voide. Edesauttaa pienten 
iho- ja limakalvovaurioiden paranemista. Vaikuttava aine
dekspantenoli. Älä käytä valmistetta jos olet yliherkkä jollekin
tuotteen sisältämälle aineelle. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.

R A U H O I T T AVA S U I H K A U S

Rauhoittaa, kosteuttaa ja viilentää ihoa.
Hienojakoinen suihke on helppo levittää
iholle. Tuotteessa vaikuttaa aloe veran
lisäksi ihoa hoitava pantenoli.
Riittoisa pullo. Hajustamaton.
APTEEKKI Aloe vera 200 ml, 13,50 € (67,50 €/l)
Tuotteiden hinnat ovat Avainapteekkien keskimääräisiä
hintoja. Itsehoitolääkkeiden hinnat ovat lääketaksan
mukaisia vähittäismyyntihintoja.

Iho tarvitsee apua
Iho on suurin elimemme, jonka päätehtävä
on suojata kehoa ulkoisilta vaikutuksilta. Kun
iho vaurioituu, sen hoitoon kannattaa kiinnittää erityishuomiota. Ärtynyttä ihoa voi suojata
suosimalla mietoja pesuaineita ja säännöllisellä kosteutuksella. Apteekkivoiteet tarjoavat
parhaan avun herkälle ja vaurioituneelle iholle.
Täsmätuotteita löytyy esimerkiksi hiertymiin ja
haavaumiin.
Teksti OUTI HAMARA
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Ihon
hyvinvointiin!

Ostoksista
Avainbonusta!
Keskitä apteekkiostokset
omaan Avainapteekkiisi, ja kerrytä
Avainbonusta jopa viisi prosenttia.
AVAINBONUS HETI KASSALLA

Tutuista voiteista kaksi saa
syksyllä uudet nimet: Rasvainen
emulsiovoide on jatkossa Protect,
LPL puolestaan Renew.

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.

Löydät tuotteet tietysti
Avainapteekeista!

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.

Locobase on tutkitusti varma
valinta niille, joiden iho kaipaa
tavallista perusvoidetta enemmän
pysyäkseen pehmeänä, sileänä ja
ehjänä. Locobase-voideperhettä
on käytetty jo sukupolvien ajan
kuivan ja halkeilevan ihon hoitoon.

FI-LOC-2022-01-30

Erityistä huolenpitoa ihollesi.

Avainapteekit pidättävät oikeuden mahdollisiin muutoksiin. Näissä
apteekeissa on Avainbonusjärjestelmän sijaan käytössä S-Etukortti:
Apteekki 51 Helsinki, Apteekki Stella, Forssan vanha apteekki, Hakamäen
apteekki, Iisalmen 3. Priima apteekki, Kirkkonummen uusi apteekki,
Koskikaran apteekki, Kouvolan Salpa apteekki, Kuopion toriapteekki,
Linnanportin apteekki, Loimaan Ykkösapteekki, Neulamäen apteekki,
Niiralan apteekki, Nokian Härki apteekki, Nousten apteekki, Porin Karhu
Apteekki, Pyhän Henrikin Apteekki, Pääskylahden apteekki, Suoraman
apteekki, Uudenkaupungin Uusi apteekki.
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SISÄLTÄÄ
TUMAN

VAARIT
R=I

-LIITTO

ENERGISELLÄ
HYVÄ

ULKONÄKÖ
ÖLJYN
LÄHDE

MUOVAILTUA

EI MIKÄÄN
PYHÄVAATE

NÄIDEN SIEMENIÄ SÄMPYLÖIHIN

KROOLATA

USA:N
ESTERI
ILMASSA

SUOJASTA

ARMELIAISUUS

LOUKKAAVAA

PIAN

OSAVALTIO

TILAVA

MONESSA PUHELIMESSA

KESTÄVÄ
EHTIÄ

TOISTAMISEEN

RAIKKAANA
PARASTA

VOI
HIUKSIA

PATRICIA

GRIFFITH

---- REX

NIVEL

PUUROAINES

MONIPUOLISINA PARHAITA

SUKULAISMIES
VIISTOSAUMAN
TEKO

VITAMIINIEN
LÄHDE

HYMYNHÄIVÄ
HIKIVIRTOJA

PORRAS
KORISTEKASVI

MURINOITA

SORMELLA NÄPÄYTETTY

KIVINEN
VAIKERTAA

USEIN
OTSIKOISSA
PAAHDETTU
LEIPÄ
TUNTURI

PÄIJÄTHÄMETTÄ

OIKKU
2-KANAVAINEN
LÄHETYS

-K

SARVETON
-K

YLVÄYS
KEN????

SELKÄPUOLI

NAARASLAMMAS

-J
PEITTÄÄ
KIPPARIKALLEN
YSTÄVÄ

HOIKKA
SUKULAINEN

NYT SALILLE.

Kaikkien ristikon ratkaisseiden kesken arvotaan hyvinvointituotteita Avainapteekkien valikoimasta.
Osallistumisohjeet sivulla 58.
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FLUNSSA
TULOSSA?

SUDOKU
Sudoku ei ole mukana tuotearvonnassa. Sudokun ratkaisu
julkaistaan netissä osoitteessa avainapteekit.fi.
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Nimi*

Osoite*
Postinumero ja -toimipaikka*
Puhelin
Sähköposti*

Heti ensioireisiin

FluAcute Zinc+

Se lyhentää flunssan kestoa ja
lievittää oireita

*pakollinen tieto

R I S T I K KO

e!
usuihk
u
s
ä
v
Käte

Osallistu arvontaan
Anis

Mustaherukka

-merkitty lääkinnällinen laite

Markkinoija: Oy Medifon Ab, Espoo

Sitruunainkivääri

Echinapiparminttu

Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan tuotepalkintoja. 
Ristikon ratkaisu julkaistaan netissä osoitteessa avainapteekit.fi.
Lähetä ratkaistu ristikko joulukuun loppuun mennessä osoitteeseen Avainapteekit/Ristikko 5, PL 38, 00089 Sanoma tai täytä
vastauslomake netissä osoitteessa avainapteekit.fi.
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KUKA?

Apteekkari Ahri Hirvonen

MISSÄ?

Apteekki n:o 4, Joensuu

Herkkuja metsästä
S I E N E S T Ä M I N E N on kulkenut meillä suvussa, äitini
sienesti ja mummini sienesti. Heidän kanssaan minäkin
opin käymään metsässä ja tunnistamaan sieniä.
Kerään vain helppoja sieniä: kantarelleja, herkku
tatteja, suppilovahveroita, haaparouskuja ja mustia
torvisieniä. Helpoilla sienillä tarkoitan sellaisia, jotka
on helppoa tunnistaa ja joita ei voi helposti sekoittaa
myrkyllisiin sieniin.

”Suomessa on upea puhdas luonto,
ja jokamiehenoikeudet takaavat,
että sienestystä voi harrastaa
kuka tahansa.”

“Metsässä kulkeminen
on mukavaa ja
ruoan hankkiminen
luonnosta
palkitsevaa.”

L A P S U U D E S S A N I lähdimme sieneen usein soutaen.
Saimaan saarissa oli hyvät apajat, ja siellä sai sienestää
rauhassa. Nykyään meillä on mökki saaressa, ja sieltä
löytyy sieniä, mutta lähden silti mielelläni veneellä
muihin lähisaariin ihan niin kuin lapsena.
Sienestän yksin tai mieheni kanssa. Kerään sienet
koriin tai ämpäriin. Poistan sienistä multaiset kannat
jo metsässä, niin käsittelyyn ei mene myöhemmin niin
paljoa aikaa.
Teen sienistä piirakoita ja kastikkeita uusien perunoi
den kanssa. Suppilovahverokeitto saa sulatejuustosta
täyteläisyyttä. Jos löydän siistin pienen herkkutatin,
kuivatan sen ja jauhan jauheeksi, jota käytän mausta
maan vaikkapa lihapullataikinan.
K O R VA S I E N E T ovat satokauden ensimmäisiä sieniä,
mutta niitä minä en kerää. Aloitan sienestyksen heinä
kuussa kantarelleista. Suppilovahveroita taas voi poimia
pakkasiin asti.
Kun oppii paikat, sienestys on helppoa, koska monet
sienet kasvavat samoilla paikoilla vuodesta toiseen.
Kantarelleja löytää yleensä valoisista koivikoista, joissa
ei kasva liikaa heinää.
Metsässä kulkeminen on mukavaa ja ruuan hankki
minen luonnosta läheltä on palkitsevaa. Sienet ovat
lähiruokaa parhaimmillaan.

Teksti LEENA LUKKARI Kuva JANI LAUKKANEN
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APTEEKISTA.
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suosikit syyskuussa

%
Sisältää 18 vitamiinia ja kivennäisainetta,
sekä ubikinonia (Q10) ja mustikkauutejauhetta.

Tarjous koskee tuotteita: Multivita Plus 200 tabl, Multivita Forte 120 tabl, Multivita Raskaus ja Imetys 120 tabl, Multivita Ascorbin Long 200 tabl,
Multivita Beko Long 200 tabl, Multivita Omegalive Strong 100 kaps ja Multivita VAHVA 120 tabl. RAVINTOLISÄ.
Tarjous voimassa syyskuun ajan tai niin kauan kuin tarjoustuotteita riittää

6/2022

Uutuus!

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

