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Miehestä mittaa

M itä kuuluu suomalaismie-
helle tänään? Monessa mie-
lessä ihan hyvää, mutta jois-
sakin asioissa suomalais-

miehet eroavat muiden Pohjoismaiden 
miehistä selvästi. Asiantuntijamme geriat-
rian professori, Timo Strandberg, kertoo 
tutkimustiedon valossa, kuinka miesten 
terveys ja elämäntavat ovat muuttuneet 
vuosien saatossa ja mitkä asiat ovat suu-
rimmat haasteet tulevaisuudessa. Tässä ta-
rinassa on monta hyvää vinkkiä miehelle 
kuin miehelle. 

Ärtyvän suolen oireyhtymä (IBS) on 
kiusallinen vaiva, josta kärsii vähintään jo-
ka kymmenes henkilö Suomessakin. Tämä 
sinänsä vaaraton, mutta kiusallisen häirit-

sevä oireyhtymä tekee monen arjesta vai-
keaa, kun vatsavaivat rajoittavat elämää 
monin tavoin. Vaivaa käsittelevässä jutus-
sa kerromme, mitä oireyhtymästä tiede-
tään nykyään ja kuinka apteekin valikoi-
massa olevilla tuotteilla voi koettaa hillitä 
kiusallisia vatsaoireita. 

Loppuvuoden juhlakausi lähestyy 
vauhdilla päivien lyhentyessä! Miesjutus-
ta löydät hyviä lahjavinkkejä isänpäivän 
juhlistamiseen, ja marras-joulukuun vaih-
teessa 29.11.–5.12. apteekissamme on Black 
Friday -viikko käynnissä mahtavine tar-
jouksineen. Muistathan, että apteekin kos-
metiikkasarjojen tuotteet ovat erinomaisia 
tuotteita myös pukinkonttiin, jos lahjaide-
at ovat kiven alla joulun lähestyessä. 

Hyvää loppusyksyä toivottaen

A-VITAMIN
NENÄSUIHKE

Hoitaa kuivaa nenää lempeästi

APTEEKISTA.
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Kampanja ei koske lääkkeitä, sv-korvattavia 
perusvoiteita ja eläintuotteita.

Keskitä hyvinvoinnin ostokset ja osallistu 
Orionin keräilykampanjaan. Saat 
keräilyleimoja kaikista Orionin vähintään  
9 euron hintaisista itsehoitotuotteista.

Kerää klassikoita

APTEEKISTA.
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VÄRIÄ LAUTASELLE
Pelkästään vihannesten osuuden 

lisääminen keventää ruokavaliota. 
Kiinnitä huomiota varsinkin toistu-

vasti nautittuihin herkkuihin.

HEI ME LIIKUTAAN
Liikunta ei ole aina urheilua, se 

voi olla myös fyysistä aktiivisuutta 
arjessa. Ulkoilu on hyväksi myös 

mielelle.

STUMPPAA JA KORKKI KIINNI
Tupakoinnin lopettamiseen löytyy 

apua apteekista. Sammuta jano 
vedellä ja jätä alkoholi, tai rajoita sen 

nauttiminen juhlahetkiin.
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Ennen kansaa kaatoivat tarttu-
vat taudit, kuten rutto, kuppa 
ja tuberkuloosi. Nykyisin ylei-

simmät kansantaudit ovat lähinnä 
elintavoista johtuvia, ja taustalla on 
usein ylipaino.

Sydän- ja verisuonitaudit, syövät, 
diabetes ja krooniset keuhkosairaudet 
aiheuttavat Suomessa yli puolet kai-
kista kuolemista. Niiden määrä on vä-
hentynyt, kun tupakointi, korkea ve-
renpaine ja korkea kolesteroli ovat vä-
hentyneet ja tautien hoito parantunut.  
Ylipainon yleistyminen on kuitenkin 
myönteisen kehityksen jarruna. Muita 
Suomessa kroonisiksi kansantaudeik-
si luettavia sairauksia ovat astma ja al-
lergia, muistisairaudet, tuki- ja liikun-
taelimistön sairaudet ja mielentervey-
den ongelmat.

Elintavoilla voi usein ennaltaeh-
käistä kansantauteihin sairastumista. 
Joihinkin sairauksiin vaikuttavat myös 
perintötekijät. Sivuilta 16–17 voi lukea, 
miten diabetesriski voidaan havaita jo 
ennalta. Suomalaisen diabeteksen eh-

Elintavat kansantautien taustalla
käisytutkimuksen  mukaan ylipai-
noisella jo 5 % painonlasku puolitti 
diabetesriskin.  Painonalennus saa-
vutettiin ruokavalion ja liikunta-
tottumuksien muuttamisella.

Tarjous on voimassa joulukuun 2019 loppuun.
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MITÄ KUULUU
suomalaismiehelle tänään?

Onko iällä  
väliä?

On totta, että terveysongelmat herättä-
vät usein vasta viidenkympin korvilla. Se 
ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei nuorilla 
suomalaismiehillä olisi peiliin katsomista. 
Liikkumattomuus, ylipaino ja huono ravitse-
mus näkyvät 18–29-vuotiaiden tilastoissa ja 
lisäävät riskiä moneen elintasosairauteen:

•  25 % syö huonosti, liikkuu liian vähän ja 
käyttää tupakkatuotteita.

•  Lähes 50 % nuorista miehistä on  
ylipainoisia, haitallisinta vyötärölihavuutta 
on viidenneksellä.

•  30 %:lla veren LDL-kolesteroli on selvästi 
koholla.

•  16 % kärsii korkeasta verenpaineesta.

•  21 % nuorista miehistä ei  
harrasta liikuntaa.

•  Vain 8 % syö riittävästi kasviksia.

•  46 % nuorista miehistä viettää päivittäin yli 
3 tuntia vapaa-ajasta ruutujen äärellä.

Lähde: THL ja FinnTerveys 2017 -tutkimus

Riskitekijänä keski-iän ylipaino

Marimiina Pykälistö Kuvat Shutterstock

Suomalaismiehille kuuluu Timo Strandbergin mu-
kaan sekä hyvää että huonoa. Huonojen kuulumis-
ten osalta paljon on tehtävissä, ja siksi hän perään-
kuuluttaakin ennaltaehkäisyä. 

”Sairauksien riskitekijöiden ilmeneminen ja ny-
kyajan krooniset valtimosairaudet eivät ole luonnollisia van-
henemismuutoksia – niitä ei nähdä primitiivisissä kulttuureis-
sa”, kertoo Strandberg. 

Näille riskitekijöille altistavat erityisesti huonot ravitse-
mustottumukset ja liikkumattomuus. Strandbergin mukaan 
näihin pitää kiinnittää huomiota viimeistään 40–50-vuotiaana. 
Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että nuorempienkin oli-
si syytä herätä, sillä lapsuuden ruokavalio näkyy verisuoniter-
veydessä jo kolmenkympin kieppeillä. 

Suomalaismiesten success story
Positiiviset uutiset kertovat työikäisten miesten sepelvaltimo-
kuolleisuuden merkittävästä vähenemisestä. Suomalaismiehiä 
ei näy enää kansainvälisten tilastojen huippusijoilla. Itä-Eu-
rooppa ja kehittyvät maat ovat vallanneet johtopaikat. 

”80-prosenttisesti lasku on selitettävissä tupakoinnin vä-
henemisellä, kolesterolin ja verenpaineen laskulla sekä ruoka-
valiomuutoksilla,” selventää Strandberg. 

Menestystarinan myötä suomalaismiehet ovat tältä osin 
lähentyneet läntisiä naapurimaita. Juhlaan ei kuitenkaan ole 
vielä aihetta, sillä tilalle on tullut ylipaino. Se on iso riskite-
kijä, sillä se altistaa muun muassa sydän- ja verisuonitaudeil-
le ja diabetekselle. Lisäksi ylipaino on omiaan heikentämään 
elämänlaatua ja hankaloittamaan liikkumista ja työssä jaksa-
mista. 

Suomalaismiesten suurin haaste geriatrian 
professori, Timo Strandbergin, mukaan on ylipaino 

ja siihen liittyvä liian vähäinen liikunta. Näihin 
puuttumalla voidaan ehkäistä monia vanhemmiten 

puhkeavia elintasosairauksia.
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FLUNSSA TULOSSA?

Ota heti ensioireisiin
FluAcute Zinc+ 

Kätevä suusuihke!

Se lyhentää �unssan kestoa ja lievittää oireita

Ruokaa on liikaa, ja se on liian hyvää
Ylipainon taustalla on pitkälti vanha vit-
saus: syödään enemmän kuin kulutetaan. 
Ruoka on tänä päivänä liian hyvää ja sitä 
on liikaa saatavilla. Lisäksi muotitrendit 
sotkevat vanhaa palettia ja tekevät syömi-
sestä usein turhan monimutkaista. 

”Terveellisen ruokavalion suhteen ei 
ole keksitty mitään uutta, eikä sen pitäi-
si olla monimutkaista”, Strandberg pai-
nottaa.

Välimeren ruokavalio lokalisoituna 
suomalaisen luonnon antimilla on edel-
leen terveellisimpänä pidetty ruokavalio, 
ja perusteiltaan erittäin yksinkertainen 
noudattaa. Sen runsas kasvisten määrä, 
kuitupitoisuus ja hyvät, pehmeät rasvat 
auttavat painonhallinnassa ja sisältävät 
monipuolisesti kehon tarvitsemia raken-
nus- ja suoja-aineita.  

Strandberg muistuttaa lisäksi liikkumi-
sen tärkeydestä. Sillä on iso rooli painon-
hallinnassa, ja erityisesti vanhetessa lihas-
kunnon ylläpito on toimintakyvyn kannal-
ta tärkeää. 

”Liikettä pitää olla jatkuvasti, joka päi-
vä. Arkiliikunnan merkitystä ei korvaa 
muutama treenikerta viikossa.”

Stressin vaikutus terveyteen
Nykyään elintason nousu, kulttuurin pirs-
taloituminen ja myös miehen mallin muu-
tos ovat vaikuttaneet sekä stressikoke-
mukseen että arjen haasteisiin. Ollaan 
tultu kauas sota-ajan ja sotien jälkeisen 
Suomen konkreettisesta ja usein välittö-
mästä stressistä. 

”Stressi liittyy vahvasti riskitekijöihin, 
sillä se muuttaa metaboliaa ja vaikuttaa 
muun muassa metabolisen oireyhtymän 
syntymiseen ja verenpaineeseen.”

Stressin taustalla on usein työttö-
myyttä, yksinäisyyttä sekä huolta sosi-
aalisen aseman tai terveyden menetyk-
sestä. Strandberg muistuttaa kuitenkin, 
että stressin vaikutus terveyteen riip-
puu paljolti siitä, miten stressi koetaan 
ja miten uuteen tilanteeseen sopeudu-
taan. Taustalla saattaa vaikuttaa myös 
geeniperimä. 

”Ruotsalaisilla miehillä sanotaan 
olevan enemmän niin sanottua sosi-
aalista pääomaa, ja uskon, että aina-
kin osittain tämä lähtee läntisen Eu-
roopan geeneistä, joita heillä on suo-
malaisia miehiä enemmän.”

Geenien vaikutus ei kuiten-
kaan anna tekosyytä olla ottamat-
ta härkää sarvista. Suomalainen mies tar-
vitsee niin hyvää ravitsemusta ja liikuntaa 
kuin hyviä sopeutumistaitoja ja stressin 
hallintaa selättääkseen ikääntyessä koros-
tuvat riskitekijät. 
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FLUNSSA TULOSSA?

Ota heti ensioireisiin
FluAcute Zinc+ 

Kätevä suusuihke!

Se lyhentää �unssan kestoa ja lievittää oireita

Vaivaako yskä?
Ambroxol ratiopharm – apu limaiseen yskään!

 Pakkauksessa kätevä 
ja hygieeninen 
annosruisku

 Mansikanmakuinen

 Myös oma vahvuus 
6-12-vuotiaille lapsille

Laatu Hinta
Kaksi hyvää syytä valita ratiopharm

UUTUUS!

Ambroxol ratiopharm 3 mg/ml & 6 mg/ml oraaliliuos on itsehoitolääke limai-
sen yskän hoitoon aikuisille ja yli 12-vuotiaille (6 mg/ml) ja 6-12-vuotiaille 
lapsille (3 mg/ml). Vaikuttava aine on ambroksolihydrokloridi. Älä 
käytä Ambroxol ratiopharmia alle 6-vuotiaille, jos olet allerginen 
ambroksolille tai olet raskaana tai imetät. Tutustu huolella pakka-
usselosteeseen ennen käyttöä. Markkinoija: Teva Finland Oy.
FI/OTC-CH/19/0135/9/19.
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Lisää liikettä, mies!
Suomalaisten liikkumista on seurattu vuo-
desta 1972 kolmen erilaisen liikuntakysymyk-
sen avulla. Lähes viidenkymmenen vuoden 
aikajana kertoo selkeästä trendistä.

”Työn fyysinen kuormitus ja työmatkaliik-
kuminen ovat miesten keskuudessa vähenty-
neet, ja toisaalta vapaa-aikana miehet sanovat 
liikkuvansa enemmän”, toteaa UKK-Instituu-
tin johtaja ja lääketieteen tohtori, Tommi Va-
sankari. 

Vain 20 % liikkuu riittävästi
Kysymyspohjaiset väestömittaukset ovat 
vuodesta 2009 alkaen saaneet rinnalleen ob-
jektiivisilla mittausmenetelmillä tehtyjä tut-
kimuksia, ja tulokset ovat karua luettavaa. 
Vain noin 20 prosenttia työikäisistä miehistä 
liikkuu riittävästi eli ylittää viikoittaisen lii-
kuntatavoitteen.

Vähäisellä liikkumisella on väistämät-
tä yhteys ylipainoon. Suomalaisista noin 2,5 

T U LOT  E I VÄT  R AT K A I S E  
M I E ST E N  T E RV E YS E RO JA

Suomalaisten miesten väliset terveyserot ovat 
kasvaneet viimeisten 25 vuoden aikana. Hyvätuloi-
set elävät keskimäärin 82-vuotiaiksi, kun pienempi-
tuloisten elinajanodote on noin 73 vuotta. Raha ei 
kuitenkaan yksin ratkaise. Elinajanodotteen taustalta 
löytyvät ennen kaikkea elintavat ja asuinympäristö, 
ja lisäksi eliniän pituuteen vaikuttavat koulutustaus-
ta, työttömyys, kulttuuritausta, perimä sekä lähialu-
een terveys- ja hyvinvointitarjonta.   Lähde: THL
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Lisäksi liikunta vaikuttaa mielialaan positiivisesti. 
Tutkimuksissa liikunta on todettu jopa tehokkaam-
maksi kuin masennuslääkkeet. 

”Vaikka objektiiviset mielialan mittarit puuttuvat, 
tiedetään, että mielialan koheneminen on yksi liikun-
nan välittömistä vaikutuksista.”

Arkeen sopivasti haastetta
Krooninen ongelma on arkisen liikunnan lisääminen 
maailmassa, josta yritetään monin teknologian apu-
välinein tehdä aina vain helpompi ja köykäisempi.  

”Arjesta pitää tehdä sopivasti haastavaa, ja toisaal-
ta liikkumisen tärkeys pitää nostaa tapetille, jotta ih-
miset tiedostavat sen, kuinka paljon arjessa pitää ol-
la liikettä.” 

Terveysteknologian hyödyntäminen, liikuntaa 
lisäävät veroporkkanat ja kaupunkisuunnittelus-
sa liikkumisen mahdollisuuksien lisääminen ovat 
avainsanoja, joilla liikuntaa saataisiin ujutettua 
myös liikunnallisesti passiivisten miesten arkeen li-
säämättä stressiä. Vasankari painottaa myös yksilöl-
listä ohjausta ja kehottaa miehiä mittaamaan omaa 
kuntoaan objektiivisesti, jotta tavoitteiden asettelu 
konkretisoituu. T

  

Työikäisten miesten 
tyypilliset sairaudet  

ja kuolleisuus
Joka viides työikäinen mies sairastaa jotakin 
työ- tai toimintakykyä haittaavaa sairautta tai ra-
joitetta. Sydän- ja verenkiertosairaudet ovat ylei-
simpiä, ja äkilliset sydänkohtaukset ovat miehillä 
tyypillisiä. Yli 30-vuotiaista miehistä keskimäärin 
11 % ilmoittaa itse sairastavansa diabetesta. 

Tuki- ja liikuntaelinten sairauksia ja masen-
nusta miehillä sen sijaan on tilastollisesti hiukan 
naisia vähemmän. Tuki- ja liikuntaelinten ongel-
mat koettelevat joka viidettä miestä, kun taas 
vaikeasta masennuksesta kärsii noin 4 prosenttia. 

Miehet johtavat selvästi työikäisten kuollei-
suuslukuja – jopa 70 % työikäisinä menehtyneistä 
on miehiä. Euroopan tasolla erityisesti nuorten 
työikäisten miesten kuolleisuus on Suomessa 
suurta. Yleisin kuolinsyy on sydän- ja verenkier-
tohäiriöt (26 %). Näitä seuraavat kasvaimet (23 %) 
ja alkoholiperäiset kuolinsyyt (17 %). Itsemurhan 
tehneistä 75 % on miehiä.   

Lähde: THL

miljoonaa on ylipainoisia, ja mie-
histä noin joka toinen on ylipai-

noinen ja vyötärölihava. Joka neljäs 
on tilastollisesti lihava (BMI yli 30). 

Eurooppalaisessa vertailussa suoma-
lainen mies on lihavimmasta päästä. 

”Riittävä liikkuminen auttaa suojau-
tumaan ylipainolta, ja sen avulla on help-

po lisätä energiankulutusta ja karistaa vyö-
tärölle kertyneitä kiloja”, muistuttaa Vasan-

kari. 
Samansuuntainen trendi näkyy myös 

nuorten miesten kohdalla. Varusmiesten kes-
tävyyskunto on heikentynyt erityisesti vuositu-
hannen vaihteessa. Syytä voidaan etsiä perin-
nöllisyydestä, mutta suurin syyllinen on päi-

vittäisen liikunnan puute.  
”Lapset ja nuoret rasittavat kehoaan fyy-

sisesti entistä vähemmän, ja varusmiesi-
kään päästyään he ovat keskimäärin 7 kiloa 
painavampia kuin  1990-luvun alussa.”

”Liike on lääkettä, jolla on valtavasti 
positiivisia sivuvaikutuksia”

Liikunnan terveyshyödyt eivät rajoitu 
vain painonhallintaan, eikä toimintakyvyn yl-

läpitämiseen – joskin näilläkin on hurjan paljon 
terveysvaikutuksia. 

”Liikunta vaikuttaa positiivisesti sokeriai-
neenvaihduntaan ja rasva-arvoihin, ja siten eh-
käisee monia elintapasairauksia.”

E L I N A JA N O D OT E  
S U O M A L A I S I L L A  

M I E H I L L Ä  V U O N N A  
2 0 1 7  O L I 

7 8 ,9  V U OT TA .
Lähde: Eurostat
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KESKI-EUROOPASSA yleisesti käytetty kasvirohdos-
valmiste, joka sisältää sahapalmun hedelmistä tehtyä 
uutetta. Lääke on tarkoitettu eturauhasen hyvälaatui-
sen liikakasvun aiheuttamien lievien oireiden hoitoon. 
Päiväannos 1 kapseli päivässä aterian jälkeen. Itsehoi-
tolääke. 
> Prostaforce 30 kaps.
Prostaforce sisältää sahapalmu-uutetta. Jos olet allergi-
nen sahapalmulle, olet menossa leikkaukseen, sinulla on 
maksan tai munuaisten vajaatoimintaa, älä käytä tuotetta. Ei 
suositella käytettäväksi samanaikaisesti muiden hyvänlaa-
tuisen eturauhasen liikakasvuun tarkoitettujen lääkkeiden tai 
antikoagulanttien kanssa. Varmista lääkärin tutkimuksella, 
että virtsaamisvaivat johtuvat hyvänlaatuisesta eturauha-
sen suurenemisesta eikä taustalla ole muu vakava sairaus. 
Tutustu pakkausselosteeseen ennen valmisteen käyttöä. 
Markkinoija A.Vogel Oy.

VIRKISTÄVÄ 2 in 1 -suihkugeeli vartalolle ja hiuksille. 
Kevyt ja raikas, miehille sopiva tuoksu. Sisältää luonnolli-
sesti kosteuttavia ainesosia, jotka estävät ihon ja hiusten 
kuivumista ja tekevät niistä pehmeän tuntuiset. Hajustet-
tu. Kosmeettinen valmiste.
> ACO For Men Hair & Body Wash suihkugeeli 200 ml

IHOA JA kudoksia voimakkaasti viilentävä lihasgeeli 
lievittää lihaskipuja, turvotusta ja tulehdusta lihaksissa 
sekä auttaa lihaksia palautumaan rasituksesta. Geelin 
sisältämä magnesium laukaisee lihasjännitystä.
Geeli on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistettu 
Suomessa.
> Synomax Lihasgeeli 100 ml

AKTIIVISEN MIEHEN monivi-
tamiini, jossa on kaikki tärkeät 
vitamiinit ja hivenaineet yhdessä 
tabletissa.  Tabletissa on reilusti eri-
tyisesti vastustuskykyä vahvistavia 
vitamiineja sekä elimistön energi-
antuotannolle tärkeää ubikinoni 

Q10:tä ja mustikkauutetta silmien 
hyvinvointiin. 1 tabletti päivässä riittää. 
Ravintolisä.
> Minisun Monivitamiini Vahva 120 tabl.

4  X  M I E H I S E E N  H Y V I N VO I N T I I N
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HALLAA    HIUKSILLE
Talvi on tukalle 
tukalaa aikaa. Se voi 
kuivattaa ja kutittaa 
päänahkaa ja sähköistää 
hiukset. Ongelmilta 
välttyy, kun päivittää 
hiustenhoitorutiinit 
kylmään kauteen 
sopiviksi.

Virve Järvinen Kuva Shutterstock

Pipo päässä pakkasella. Ter-
veys tykkää, kun pään suojaa 
kylmältä. Mutta kampauksen 
kannalta pipo on kurja. Pipo 
latistaa letin ja pakkaskelillä 

sähköistää hiukset. Hiukset voisivat paljon 
paremmin, jos ne saisivat hulmuta talvella-
kin vapaina, vai mitä? 

Tutkija, luonnontieteiden kandidaatti, 
Annikki Hagros-Koski, Hiusakatemias-
ta ei pipoa parjaa. Hiustenkin kannalta on 
viisasta vetää pipo päähän pakkassäällä.

”Hiuksista 10–15 prosenttia on vettä, 
joka jäätyy kylmässä. Ellei hiuksia suojata 
päähineellä, ne haurastuvat.”

Sisällä pipo kannattaa riisua, jotta pää-
nahka saa hengittää. Päänahan ja hiuspoh-
jan ongelmat ovat talviaikaan huomatta-
vasti hankalampia vaivoja kuin latistunut 
kampaus.

12
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HALLAA    HIUKSILLE
”Talvikuiva ilma kuivattaa hiuspohjaa. 

Kuiva päänahka kutisee, kiristää, hilseilee 
ja tulehtuu herkästi. Ihminen voi omilla 
toimillaan vielä lisätä kuivuutta.”

Pesu kahdesti viikossa 
Suuri osa hiuspohjan ongelmista voitai-
siin ehkäistä muuttamalla hiustenhoito- ja 
varsinkin pesutottumuksia.  

”Suomalaiset pesevät hiuksiaan lii-
kaa. Hiustenpesu kahdesti viikossa riit-
tää useimmille. Liian ahkera pesu vie 
päänahasta sille tärkeiden, hyvien bak-
teereiden ravinnon eli talista ja hiestä 
muodostuvan happovaipan.” 

Kun hiuspohjan bakteerikanta köyh-
tyy, haitalliset bakteerit pääsevät vallalle 
ja hiuspohjaan kehittyy bakteeritulehdus. 
Se aiheuttaa kutinaa ja kuumotusta, joita 
ihminen pitää erheellisesti likaisen tukan 
merkkeinä.

”Tällöin ihminen pesee hiuksiaan entis-
täkin innokkaammin, mikä ylläpitää tuleh-
dusta. Arviolta yhdeksällä ihmisellä kymme-
nestä on päänahassaan jonkinasteinen tu-
lehdus, ja valtaosalla se on itse aiheutettu.”

Hiukset ja päänahka reagoivat kuivuu-
teen samalla tavalla kuin kasvojen iho. Ku-
ten kasvoilla, myös päänahassa talirauha-
set yrittävät tehdä kaikkensa, jottei nah-
ka korppuuntuisi. Kuivassa päänahassa ne 
aktivoituvat ja alkavat puskea talia, jolloin 
hiukset rasvoittuvat. 

”Hiusten rasvoittuminen helpottuu ja 
talirauhasten toiminta rauhoittuu parissa 
viikossa, kun pesuvälejä harvennetaan. Si-
tä paitsi hiuksissa pitää olla rasvaa. Se te-
kee niistä eloisat ja taipuisat.”

Lantin läntti sampoota
Hiustenpesussa ei tarvitse tuhlailla sam-
poota: euron kolikon kokoinen läntti käm-
menelle riittää. Isompi määrä ei pese tuk-
kaa yhtään puhtaammaksi, vaan jää her-
kästi huuhtelematta.

Pikkaisenkin pidemmät hiukset kan-
nattaa pestä pää alaspäin, jotta pesijä saa 

pujotettua koukistetut sormensa kunnolla 
hiusten läpi päänahkaan saakka.

”Puhumme hiustenpesusta, vaikka mei-
dän pitäisi pestä päänahkaa”, Hagros-Koski 
painottaa.

Hiuksia ei hangata eikä hinkata. Hiuk-
set puhdistuvat, kun niihin lisäillään vettä 
ja puserrellaan ne näin laimennetun sam-
poon kanssa.

Pesu viimeistellään hoitoaineella. Se 
estää hiusten sähköistymistä. Aine annos-
tellaan käsiin, joista se rypistellään pes-
tyihin, pyyhekuiviin hiuksiin. Sen jälkeen 
hoitoaine levitetään hiuksiin kampaamal-
la hiukset huolellisesti useaan kertaan lä-
pi. Lopuksi hiukset huuhdellaan viileällä 
vedellä. Viileä vesi sulkee hiuksen pinnan 
hiussuomut, jolloin vesi ei pääse haihtu-
maan hiuksista.

”Jos hiukset ovat hyvin huonokuntoi-
set, niihin voi laittaa vielä jätettävää hoi-
toainetta. Ainoaksi hoitoaineeksi ei jätet-
tävä tuote kuitenkaan riitä.”

Päänahkaa voi kosteuttaa aika ajoin 
hiusöljyllä. Se lähtee pesussa hiuksista hy-
vin pois, kun laittaa päähän ensin sam-
poon ja kastelee vasta sitten hiukset ve-
dellä.

Päänahka turvassa
Jos hiukset tuntuvat pesujen välissä tunk-
kaisilta, voi käyttää kuivasampoota, kun-
han valitsee nestemäisen tuotteen. Jauhe-
mainen tukkii hiustupen.

”Päänahan yletön kuormittaminen kui-
vasampoolla, hiuslakalla tai muotoilutuot-
teilla estää hiuspohjan hapen ja ravinnon 
saannin. Jos käyttää niitä, kannattaa satsa-
ta hyvään, syväpuhdistavaan sampooseen.”

Muotoilutuotteiden käyttäjän on hy-
vä pestä hiukset syväpuhdistavalla sam-
poolla vähintään kaksi kertaa kuukau-
dessa. Tahti tihenee jokaviikkoiseksi, jos 
muotoilutuotteista on tullut päivittäinen 
rutiini.

Päänahan taakkaa voi pienentää, kun 
annostelee muotoilutuotteen käteen ja 

KETOCONAZOL RATIOPHARM 20 mg/ml 
shampoo on päänahan seborrooisen ihottu-
man ja hilseilyn hoitoon tarkoitettu 
shampoo nuorille ja aikuisille. Vai-
kuttavana aineena on ketokonat-
soli. Neuvottele lääkärin kanssa, 
jos sinulla esiintyy lisääntynyttä 
hiustenlähtöä, jos olet raskaa-
na tai imetät tai olet yliherkkä 
jollekin valmisteen ainesosalle. 
Itsehoitolääke. Tutustu huolella 
pakkausselosteeseen. Markki-
noija: Teva Finland Oy.
>Ketoconazol ratiopharm 20 mg/ml 
shampoo 60 tai 100 ml

PRIORIN-TUOTTEET AUT-
TAVAT hiuksiasi säilymään 
terveinä ja elinvoimaisina. 
Priorin Extra -kapselit ravit-
sevat hiusjuuria sisältäpäin 
tukien hiusten rakennetta ja 
kasvua. Päivittäiseen käyttöön 
sopiva Priorin-shampoo pesee 
hiukset hellävaraisesti sisältä-
en luonnollisia kasviuutteita ja 
B5-provitamiinia. Priorin-liuos 
puolestaan sopii silloin, kun haluat tehok-
kaan ulkoisesti hoitavan valmisteen. Parhaan 
tuloksen saat eri hoitomuotoja yhdistämällä. 
Kapselit ovat ravintolisä, shampoo ja liuos 
kosmeettisia valmisteita.
>Priorin Extra kapselit 60, 120 tai 180 kaps.
>Priorin shampoo 200 ml
>Priorin liuos hiuspohjaan 50 ml

3  X  A P UA  A P T E E K I STA

RUNSAASTI HIUSTEN, kynsien ja 
ihon muodostumiselle tärkeää bio-
tiinia ja sinkkibisglysinaattia sisältävä 
valmiste. Sinkki auttaa pitämään 
hiukset, kynnet ja ihon terveinä. 
B6-vitamiini edistää normaalia 
kysteiinin muodostumista. Kysteiini 
on hiusten rakenneaineen, keratii-
nin, luonnollinen osa. Pantoteenihappo (B5) 
on tärkeä vitamiini solujen luonnolliselle 
uudistumisprosessille. Bambu-uute sisältää 
runsaasti luonnollista piitä. Ravintolisä.  
>Apteq Biotiini Extra 60 kaps.
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 levittää sen pää alaspäin hiuksiin samalla 
tapaa kuin hoitoaineen. Tällöin tuote osuu 
sinne, minne se on tarkoitettukin.

”Varsinkin talviaikaan hiuksia käsitel-
lään säästellen, sillä muotoilulaitteet kui-
vattavat niitä entisestään. Ammattilaisen 
tekemät käsittelyt ovat eri asia, sillä he 
tietävät, kuinka usein ja miten hiuksia voi 
muokata.”

Ruokaa hiuksille
Hiukset saavat ravintonsa verenkierros-
ta. Terveellinen, monipuolinen ruokava-
lio tukee päänahan ja hiusten hyvinvoin-
tia. Tällöin ruokavaliossa on runsaasti vä-
rikkäitä kasviksia, marjoja, täysjyväviljaa ja 
jonkin verran kalaa, muttei juurikaan pu-
naista lihaa.

”Yksittäisistä ravintoaineista D-vita-
miini, magnesium ja omega-3-rasvahapot 
ovat hiusten hyvinvoinnille tärkeitä. Ellei 
ihminen saa niitä ravinnosta, tarvitaan ra-
vintolisiä.”

Hiukset tarvitsevat myös jodia. Suoma-
laiset kärsivät usein lievästä jodin puut-
teesta. Sen saannista valtaosa on hoidet-

M I L L A I N E N  H I U S T E N L Ä H TÖ  O N  N O R M A A L I A?

tu, jos nauttii puoli litraa maitotuotteita 
ja muutaman viipaleen juustoa vuorokau-
dessa sekä pari kolme kananmunaa ja ka-
la-ateriaa viikossa.  Loppu tulee ruuan si-
sältämän suolan mukana, kunhan suola on 
jodioitua. 

”Liiallinen fosfaattien saanti hauras-
tuttaa hiuksia. Liikasaannin vaara on ole-
massa, jos käyttää kohtuuttomasti mai-
totuotteita tai syö runsaasti fosfaatteja 
sisältäviä valmisruokia tai juo paljon kola-
juomia.” ■

HIUS KASVAA sykleittäin: osa niistä 
lepää, osa kasvaa, osa kuolee ja putoaa 
pois. Päivittäin päästämme irtoaa itse 
kultakin 50–100 hiusta.

Eroa normaalin ja hoitoa vaativan 
hiustenlähdön välillä voi olla vaikea 
havaita. Iholääkärit käyttävät yhtenä 
mittarina tukistustestiä, jonka mukaan 
normaalitilanteessa kevyesti tukistamal-
la päänahasta irtoaa alle viisi hiusta. 

Annikki Hagros-Kosken mielestä 
tukistustesti ei ole ainoana luotettava 
hiustenlähdön mittari, koska siinä sor-
miin jää myös murtuneita, eläviä hiuksia. 

”Hiustenlähdössä on kyse siitä, että 
päänahasta irtoaa tavallista enemmän 
elinkaarensa loppuun tulleita hiuksia. 
Totuus selviää vain hiusjuurten mikro-
skooppitutkimuksella.”

Kun hiuspohja voi huonosti, hiuksen 
elinkaari lyhenee ja hiuksia irtoaa totut-
tua enemmän.

”Koska hius voi elää neljäkin vuotta, 
kuormittavat asiat näkyvät siinä viiveel-
lä. Esimerkiksi B-vitamiinien puute ja 
henkinen ja fyysinen stressi, kuten raju 
laihduttaminen tai vakava sairaus näky-
vät hiuksissa vasta kuukausien kuluttua.”
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VAHVISTAVA JA 
elinvoimaa antava 
yövoide, joka on 
kehitetty erityisesti 
ikääntyneelle, hehkua ja 
kimmoisuutta kaipaavalle iholle vaihdevuosi-
en jälkeen. Raikas koostumus sisältää lisäksi 
heleyttä antavia roosansävyisiä pigmenttejä 
ja siinä on hienovarainen ruusuntuoksu.  
Hypoallergeenisena sopii myös herkälle 
iholle. Kosmeettinen valmiste. 
> Vichy Neovadiol Rose Platinum  
yövoide 50 ml

Uutta!     Koonnut Kim Nummila Kuvat valmistajat

YLL ÄTÄ DERMO- 
KOSMETIIKKAL AHJALL A
HERKKÄÄ IHOA hoitavat Avène- ja A-Derma-
tuotteet perustuvat luonnon omiin raaka-
aineisiin ja ne suojaavat, kosteuttavat sekä 
rauhoittavat herkkää ihoa. Avène on ranska-
lainen, apteekeissa myytävä ihonhoitosarja, 
jonka pohjana on rauhoittava terveyslähde-
vesi. A-Derma-tuotesarjan tuotteet perustuvat 
kauran hoitavaan voimaan ja ne on suunnitel-
tu koko perheen tarpeisiin. A-Derma-tuotteilla 
peset, suojaat, rauhoitat ja ravitset herkkää 
ihoa. Kosmeettisia valmisteita. 
> Avène ja A-Derma Joulupakkaukset 

PROBIOOTTINEN  
PERUSVOIDE 
TÄYTELÄINEN PERUSVOIDE, joka sisältää 
ihoa uudistavaa ja ihon omaa immuunipuo-
lustusta vahvistavaa Lactococcus lactis- 
solu-uutetta. Solu-uute auttaa vahvistamaan 
ihon omaa läpäisyestettä suojaten ihoa 
ulkoisilta stressitekijöiltä. Glyseroli ylläpitää 
ihon kosteustasapainoa ja karitevoi pehmen-
tää sekä hoitaa ihoa. Hajustamaton. 
Kosmeettinen valmiste. 
> Probicare 
200 g

RATIOPHARM LANSEERAA kaksi ambrok-
solivalmistetta itsehoitolääkkeinä limaisen 
yskän hoitoon. Ambroxol ratiopharm 3 
mg/ml 100 ml on oraaliliuos 6–12-vuotiaille 
lapsille ja Ambroxol ratiopharm 6 mg/ml 
100 ml on oraaliliuos aikuisille. Valmiste on 
mansikanmakuinen. Vaikuttava aine on 
ambroksolihydrokloridi. Pakkauksessa on 
mukana kätevä annosteluruisku. Älä käytä 
Ambroxol ratiopharmia alle 6-vuotiaille, 

jos olet allerginen am-
broksolille tai olet ras-
kaana tai imetät. Tutustu 
huolella pakkausselosteeseen 
ennen käyttöä. Itsehoitolää-
ke. Markkinoija: ratiopharm 
Oy. FIOTC-CH190088 08 19

> Ambroxol ratiopharm 3 mg/ml 100 ml   
> Ambroxol ratiopharm 6 mg/ml 100 ml

NYT TUTKITTU Minisun D-vitamiini myös 
korkealaatuisessa extra-neitsytoliiviöljys-
sä. D-vitamiini on tärkeä luuston rakentaja 
ja vastustuskyvyn ylläpitäjä. Pienikokoinen 
Minisun Oliiviöljykapseli on helppo niellä.

Ei sisällä gluteenipitoisen viljan aines-
osia. Laktoositon, hiivaton, väriaineeton ja 
säilöntäaineeton koostumus. Ravintolisä. 
> Minisun D3-vitamiini 100 mikrog 
Oliiviöljy 100 kaps.

UUTTA ELINVOIMAA 
IHOLLE

CARMOLIS-SARJA ON täyden-
tynyt odotetuilla lakritsin- ja sal-
miakinmakuisilla yrttikaramelleilla. 
Lakritsi yrttikaramelli on miedompi, lempeän 
lakritsinmakuinen, kova karamelli. Salmiakki 
yrttipastilleissa on ripaus cayennepippuria ja 
ne sopivat tulisemman salmiakin ystäville. 

Yrttikaramellit sisältävät Carmolis Yrt-
titipoista tuttua yrttien eteeristen öljyjen 
seosta. Carmolis Yrttitipat on perinteinen ja 
arvostettu yrttivalmiste, jota Karmeliittavel-
jeskunnan munkit valmistivat luostariaptee-
kissa jo 1600-luvulla. Elintarvikkeita. 
> Carmolis Lakritsi Yrttikaramelli ja  
Salmiakki Yrttipastilli

KAL AÖLJY  
MUKSUJEN MIELEEN

UUSI TUTTIFRUTILLE maistuva valmiste 
suosittuun Minisun Omega-3 Junior 

-sarjaan. Minisun Omega-3 Junior 
sisältää kasvulle ja kehitykselle tärkeitä 

omega-3-rasvahappoja ja D-vitamiinia.
Hedelmäisen makuinen ja pehmeä 

geelipala valmistetaan kestävän kehityk-
sen periaattein tuotetusta kalaöljystä. 

Ravintolisä. 
> Minisun Omega-3 Junior Tuttifrutti  
45 geelipalaa 

Ensimmäinen  
ambroksolivalmiste itsehoitoon

MAGNESIUMIN  
UUSI MUOTO
UUSI DIASPORAL DEPOT -valmiste on tar-
koitettu erityisesti stressiperäisiin lihasjänni-
tyksiin. Vahva, kaksivaiheinen tabletti sisältää 
magnesiumia ja neljän B-vitamiinin yhdis-
telmän. Tabletin nopeasti liukenevasta 
osasta vapautuu välittömästi magne-
siumia sekä B2- ja B12-vitamiinia elimis-
tön käyttöön, hitaasti liukeneva osa 
vaikuttaa tasaisesti ja pitkäkestoisesti 
vapauttamalla magnesiumia sekä B1- 
ja B6-vitamiineja usean tunnin ajan.     
1 tabletti päivässä riittää. Nopea ja pitkäkes-
toinen vaikutus yhdessä. Ravintolisä. 
> Diasporal Depot 30 tabl. 

YRTTITIPPOJA  
SUOMAL AISEEN  
MAKUUN

VAHVA JA HYVIN  
IMEYTYVÄ D-VITAMIINI
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ESIDIABETES
ei ole leikin asia
ESIDIABETES
ei ole leikin asia

Marimiina Pykälistö Kuva Shutterstock

voitaisiin ennaltaehkäistä”, 
muistuttaa Ilanne-Parikka. 

Riskiryhmässä vajaa  
miljoona suomalaista
Esidiabeteksen riskiä lisäävät sa-
mat tekijät kuin kakkostyypin diabe-
testakin. Perintötekijöillä on iso merki-
tys, mutta sen ohella ylipaino, vähäinen 
liikunta, epäterveelliset ruokailutottumuk-
set sekä vähäinen uni lisäävät esidiabetesvai-
heen riskiä. 

”Erityisesti sisäelinten ympärille keräänty-
neestä rasvasta ja maksan rasvoittumisesta kerto-
va vyötärömitan kasvu on huomattava riskitekijä.”

Vaikka väestötason tutkimukset esidiabetesta sai-
rastavien lukumäärästä ovat lähes vuosikymmenen 
takaa, voidaan näiden mukaan arvioida, että esidiabe-
tes on hiukan diabetesta yleisempää. Näin ollen mie-
histä noin 15–20 %:lla ja naisista noin 10–15 %:lla on 
arvion mukaan esidiabetes. Lukuna tämä tarkoittaa 
vajaata miljoonaa suomalaista. 

Elintärkeät elintavat
Esidiabetes ei välttämättä johda diabeteksen puhkea-
miseen – ei edes silloin, kun perinnölliset riskitekijät 
ovat vahvat. Elintavoilla on valtava merkitys. 

”E sidiabetes on vähän keinotekoinen ter-
mi – käytännössä se tarkoittaa diabe-
teksen riskiryhmään kuuluvia henki-
löitä”, selventää Diabetesliiton ylilää-

käri, Pirjo Ilanne-Parikka. 
Diabeteksen riskiryhmään puolestaan kuuluvat 

henkilöt, joilla verensokeritasot ovat koholla. Tähän 
viittaa joko kohonnut paastoglukoosi tai heikentynyt, 
sokerirasituksessa mitattava, sokerinsietokyky. 

Osa metabolista oireyhtymää
Esidiabetes ei ole varsinaisesti sairaus, vaan sen tar-
koituksena on kuvata riskivaihetta ennen varsinaisen 
ja diagnosoitavissa olevan diabeteksen puhkeamista. 
Esidiabetes liitetään myös osaksi metabolista oireyh-
tymää, joten jo itsessään se on osaltaan lisäämässä sy-
dän- ja verisuonitautien riskiä.

Esidiabetes todetaan usein työterveyslääkärillä 
tai satunnaisten verikokeiden tuloksena. Tyypillisten 
paastosokeri-mittauksen ja sokerirasitustestin ohella 
mittarina saatetaan käyttää diabeteksen seurannassa 
käytettävää hemoglobiinin sokeroitumista. Kun mit-
taustulokset ovat koholla, mutta eivät vielä riitä dia-
betesdiagnoosiin, puhutaan esidiabeteksesta. 

”Esidiabeteksen seulomisen tavoitteena ei ole ih-
misten leimaaminen, vaan kohonneen riskin kartoi-
tus riittävän ajoissa, jotta diabeteksen puhkeaminen 

Esidiabetekseen kannattaa 
suhtautua vakavasti, sillä se kertoo 
kohonneesta diabetes-riskistä. Sitä 

hoidetaan tehokkaimmin terveellisten 
elintapojen, ja tarvittaessa 

laihdutuksen avulla.
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”Terveellinen, runsaskuituinen sekä monipuoli-
sesti kasviksia ja pehmeitä rasvoja sisältävä ruokava-
lio, säännöllinen liikunta ja vyötärön kaventaminen 
auttavat normalisoimaan veriarvoja ja pitämään esi-
diabeteksen kurissa.”

2000-luvun alkupuolella tehdyn tutkimuksen mu-
kaan jo viiden kilon painonpudotus auttaa vähentä-
mään diabetesriskiä yli 50 prosenttia, vaikkakin suo-
situs on keskimäärin 5–15 %:n painonpudotus. Riskiä 
pienentävät lisäksi tupakoimattomuus ja korkeintaan 
kohtuullinen alkoholinkäyttö. 

”Esidiabeteksessa verensokerin vuosittaisen mit-
taamisen ohella veren D-vitamiinipitoisuus on hyvä 
aika ajoin mitata, sillä D-vitamiinin puutoksella näyt-
tää olevan yhteys tyypin 2 diabeteksen kanssa. Isoilla 
D-vitamiiniannoksilla ei kuitenkaan ole pystytty eh-
käisemään diabetesta.” 

Lääkkeet eivät ole ratkaisu
Esidiabetesta ei ensisijaisesti tulisi hoitaa lääkkeillä, 
vaan hoito lähtee aina elintapojen muutoksesta. Jos-
sakin tapauksessa painonhallintaa tukevasta lääkityk-
sestä voi olla hyötyä, joskin sen vaikutus loppuu heti 
lääkkeen käytön lopetuksen jälkeen.  T

Esidiabetes ja kohonnut  
diabetesriski lukuina 

Esidiabetekseen viittaavat veriarvot:
Paastoglukoosi: 6,1 –6,9 mmol/litra 
 Heikentynyt sokerinsieto: 7,8–11 mmol/litra 
aterian jälkeen tai kahden tunnin  
sokerirasituskokeessa
 Sokerihemoglobiini (HbA1c): 42–48 mmol/
litra

Diabetesliiton riskitesti:
 www.diabetes.fi/terveydeksi/diabeteksen_
ehkaisy/riskitesti

 Jos saat testissä yli 12 pistettä, suositellaan 
verikokeiden ottamista, jotta voidaan 
varmistua todellisesta diabetesriskistä tai todeta oireeton 
diabetes. 
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Aina kurkkuun tulevat rakkulat 
ja muutokset eivät ole täysin 
viattomia. Ne voivat viitata 
kurkunpään papilloomaan, 
eli hyvänlaatuiseen, mutta 
kiusalliseen kasvaimeen. 

Marimiina Pykälistö Kuva Shutterstock
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Kurkunpään papillooma –  
mistä on kyse?

”Kurkunpään papillooma on har-
vinainen HPV-viruksen (hu-
man papilloma virus) aihe-

uttama sairaus”, kertoo Ahmed Geneid, 
foniatrian, korva-, kurkku- ja nenätautien 
erikoislääkäri Helsingin yliopistollisesta 
sairaalasta. 

Kurkunpään papilloomaa on olemas-
sa muutamaa eri virustyyppiä. Ne voivat 
lähteä kasvamaan äänihuulissa ja aiheut-
taa pääsääntöisesti hyvänlaatuisen kas-
vaimen. Kasvaimen kasvu voi jatkua joko 
hitaammin tai aggressiivisemmin. Joissa-
kin tapauksissa kasvu pysähtyy, ja kasvain 
saattaa myös kadota itsestään. Joillakin 
papillooma uusiutuu, jopa useita kertoja. 
Hoitamattomana se voi kasvaa niin suu-
reksi, että se vaikeuttaa äänen muodos-
tusta ja hengitystä. 

”Elintavoilla ei ole toistaiseksi todet-
tu olevan merkitystä taudin syntyyn, vaan 
taustalla on aina HPV-virus, joka joillakin 
aktivoituu ja synnyttää kasvaimen”, Ge-
neid korostaa.

Aina hyvänlaatuisena kasvaimena alka-
va papillooma voi äärimmäisen harvoissa 
tapauksissa muuttua pahanlaatuiseksi. 

Pitkäaikainen ja selittämätön käheys
Kurkunpään papillooman huomattavim-
mat ja tavallisimmat oireet ovat äänen-
muutos ja hengitysahtauden tunne. Tyy-
pillisesti ääni käheytyy, ja käheys jatkuu yli 
kaksi viikkoa ilman flunssaa ja muita vilus-
tumisoireita. 

”Pitkittyneessä käheydessä on aina tut-
kittava kurkunpään rakenteet, erityisesti 
äänihuulet”, muistuttaa Geneid.

Lasten kooltaan pienempi kurkunpää 
aiheuttaa sen, että kasvaimen kasvu aihe-
uttaa oireita huomattavasti nopeammin. 
Lapsille – ja erityisesti pojille – voi myös 
kovassa äänenkäytössä ja rasituksessa ke-
hittyä niin sanotut äänihuulikyhmyt. Ne 
oireilevat myös äänen käheydellä, mutta 
rauhoittuvat itsestään, kun poika kasvaa 
tai välttää huutamista. 

JOULUKUUSSA 2017 huomasin ääneni 
käheytyneen ja muutama viikko sen 
jälkeen se oli jo lähes kokonaan pois-
sa. Sitä hoidettiin ensin antibiooteilla 
ja kortisonilla, kunnes kävin korva- ja 
kurkkulääkärillä noin 3 viikkoa äänen 
käheytymisen jälkeen. Sain lähetteen 
korva- ja kurkkuklinikalle, koska kurkusta 
ei löytynyt mitään vikaa.

Kun korva-, kurkku- ja nenätautien 
ja foniatrian erikoislääkäri Geneid tutki 
kurkun, sieltä löytyi äänihuulten takaa 
kolme erikokoista rakkulaa. Hän oli var-
ma, että kyseessä oli papillooma ja sain 
ajan leikkaukseen.

Leikkaus tehtiin ja papilloomat 
poistettiin. Kesti jonkun aikaa ennen kuin 
ääni palautui. Noin vuosi sen jälkeen ääni 
käheytyi jälleen ja nyt arvasin, mistä oli 
kyse. Papillooma oli uusiutunut. Jouduin 
taas leikkaukseen. Nyt äänihuulien taka-
na oli useampi hyvänlaatuinen kasvain. 
Leikkaus meni hyvin.

Lääkäri oli erittäin pätevä. Hän sanoi, 
että papilloomaviruksen uusiutuminen 
on yleistä. Joillakin voi mennä kolme 
kuukautta, toisilla vuoden, ja on myös 
tapauksia, joille se ei tule enää ollenkaan. 
Se on virus, joten siihen ei voi varautua, 
eikä sitä voi estää millään lailla. Toivon 
kuuluvani siihen ryhmään, jossa papil-
looma ei enää uusiudu, mutta ainakin 
nyt tiedän, että kun ääni käheytyy, 
hakeudun hoitoon.
Raili 77 v

Pelästyin kun 
ääni katosi

Kolme sairastumisen ikäpiikkiä
Kurkunpään papilloomassa tunnetaan kol-
me ikähaarukkaa, jolloin sairastuminen 
on yleistä. Ensimmäinen on alle 5-vuoti-
ailla lapsilla, jotka ovat saaneet tartunnan 
jo synnytyksessä. Tämä on huomattavasti 
harvinaisempaa kuin aikuisiän papillooma. 

”Alle 3-vuotiailla tauti on usein aggres-
siivinen, ja heillä hyvänlaatuinen kasvain 
saattaa vaikuttaa merkittävästi hengityk-
seen ja äänen tuottamiseen.” 

Toinen ikähaarukka ovat 20–40-vuo-
tiaat. Heillä tyypillisin, ensimmäinen oi-
re on äänen muuttuminen niin, että myös 
ulkopuoliset huomaavat muutoksen. Ääni 
on käheä ja karhea, ja joillekin syntyy tun-
ne siitä, että kurkussa on jotain ylimää-
räistä. Kolmas piikki on noin 65-vuotiailla, 
joskin tässä iässä papillooma on harvinai-
sempi kuin nuorilla aikuisilla. 

Papillooman hoito ja ennuste
Ensisijainen hoito on kirurginen toimen-
pide, joka nykyaikana tehdään yleensä la-
serilla. Sen hoitotulos on keskimäärin 
erittäin hyvä. 

”Jos papillooma uusiutuu toistuvasti, yli 
4 kertaa vuodessa, käytetään hoitona harki-
ten paikallisesti käytettävää viruslääkettä.”

Laserhoidossa kasvainkudokset poiste-
taan. Heti leikkauksen jälkeen esiintyy ää-
nen käheyttä, joka on kuitenkin vähäisem-
pää kuin ennen leikkausta. Vähitellen ää-
ni lähtee toimimaan paremmin ja lopulta 
normalisoituu. 

”Jos potilas leikataan toistuvasti, 
vaurioriski on toki huomattavasti isom-
pi, ja ääneen saattaa jäädä lievä, pysyvä 
käheys.”

On hyvä muistaa, ettei kurkunpään 
papillooman uusiutumisella ja kasvain-
ten poistokerroilla ole yhteyttä kasvai-
men pahanlaatuiseksi muuttumisen 
kanssa. Tiede ei myöskään osaa vastata 
kysymykseen, miksi toisilla kasvain uu-
siutuu, jopa erittäin usein, ja toisille se 
tulee vain kerran. ■
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Ärtyvä suoli on oikukas. 
Se leppyy eri tilanteissa 

eri keinoilla.

Yhtenä päivänä suoli lakkoi-
lee. Toisena se juoksuttaa 
vessassa. Välillä vatsa turpo-
aa ilmapalloksi. Olo on tuka-
la ja kipeä. Ärtyvän suolen 

oireyhtymässä maha ottaa määräysvallan 
ja tekee arjesta ankeaa. Jopa niin ankeaa, 
että vatsavaivainen voi joskus tarvita psy-
kologin apua.  Onneksi vatsaa voi lepytellä 
myös itse, kunhan tietää, millaisen tyypin 
kanssa elää. 

”Ärtyvän suolen oireyhtymässä eli 
IBS:ssä suolen toiminta ja oireet vaihte-
levat. Ripuli voi muuttua viikossa umme-
tukseksi”, gastroenterologian ylilääkäri, 

Virve Järvinen  Kuvat  Shutterstock

TURVOTUS
TIEDÄTKÖ
TUNTEEN?

BE GOOD TO YOUR BODY

 Hoitaa ja ennaltaehkäisee ärtyvän suolen   
 oireyhtymästä johtuvia oireita

 Helpottaa kivuliasta turvotusta ja ilmavaivoista
 johtuvaa epämukavuuden ja paineen tunnetta

TURVOTUS & IBS -OIREET

Sisältää simetikonia ja piparminttu-
öljyä

Markku Voutilainen, Turun yliopistolli-
sesta keskussairaalasta kertoo.

Koska ärtyvä suoli aiheuttaa tällä vii-
kolla yhtä ja seuraavalla toista vaivaa, hoi-
tokin vaihtelee. Löysää vatsaa rauhoitel-
laan eri keinoin kuin suolen sisältöä pant-
taavaa kaveria. Toisinaan tuntuu, ettei 
suoli itsekään tiedä, mitä tekisi.

”IBS voi olla väliin ummetus- ja väliin 
ripulivoittoinen, mutta myös niiden yh-
distelmä.”

Suolessa on motoriikkavika
Jotta suusta sisään laitettu ruoka kulkeu-
tuisi ruoansulatuskanavassa eteenpäin 
kohti ulostuloaukkoa, suolen seinämän li-
hassolujen pitää supistua. Tahdosta riip-
pumaton, autonominen hermosto ohjaa 
tätä toimintaa, mutta ärtyvän suolen oi-
reyhtymässä toiminta on häiriintynyt. 
IBS-potilailla suoli supistelee varsinkin 
syömisen jälkeen tavallista vilkkaammin 
ja tavallista pidempään. 

YKSI VAIVA, 
monta hoitoa
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TARJOUS

-15%

Koska tarpeemme 

          ovat erilaiset

MAN  & WOMAN

Multi-tabs Man & Woman
Multivitamiini- ja kivennäisainetabletti 
suunniteltu erityisesti alle 50-vuotiaille
miehille ja naisille

60 kpl/pakkaus

Tarjous voimassa 
marraskuun ajan

Pfizer ApS Consumer Healthcare  •  Multi-tabs.fi     
PP-MUL-FIN-0283

Terveelliset elämäntavat ja monipuolinen 
ja tasapainoinen ruokavalio ovat tärkeitä. 
Ravintolisää ei tule käyttää monipuolisen 
ruokavalion korvikkeena.
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TURVOTUS
TIEDÄTKÖ
TUNTEEN?

BE GOOD TO YOUR BODY

 Hoitaa ja ennaltaehkäisee ärtyvän suolen   
 oireyhtymästä johtuvia oireita

 Helpottaa kivuliasta turvotusta ja ilmavaivoista
 johtuvaa epämukavuuden ja paineen tunnetta

TURVOTUS & IBS -OIREET

Sisältää simetikonia ja piparminttu-
öljyä

”Kukaan ei tiedä, miksi suolen moto-
riikka muuttuu. Eikä sitä, mikä laukaisee 
potilaalla oireet. Tähystys- ja laboratorio-
tutkimusten tulokset ovat IBS:ssä nor-
maaleja.”

Joskus ärtyvän suolen oireyhtymä tu-
lee kuin jälkitautina viruksen tai bakteerin 
aiheuttaman suolistotulehduksen tai di-
vertikkelitulehduksen sairastaneelle: suo-
listo-oireet jäävät päälle, vaikka varsinai-
nen vatsatauti on jo voitettu vaiva.

”IBS-potilaiden suoliston mikrobikan-
nassa on muutoksia, mutta emme tiedä, 
ovatko ne vaivan syy vai seuraus.”

Suolisto ja aivot viestivät keskenään, ja 
suolistomikrobit toimivat tässä viestinvä-
littäjinä. Kun suoliston mikrobisto muut-
tuu, viestinkulku aivoihin takkuilee. 

YKSI VAIVA, 
monta hoitoa

22_IBS.indd   23 12.10.2019   18.35



”Ärtyvän suolen ja aivojen välinen kes-
kusteluyhteys on häiriintynyt, jolloin ih-
minen aistii suoliston ja mahalaukun liik-
keen normaalia herkemmin, monesti ki-
puna”, Voutilainen lisää.

Ruokavalio on tärkein hoito
Ärtyvän suolen oireyhtymää hoidetaan 
ensisijaisesti ruokavaliolla, josta karsitaan 
FODMAP-hiilihydraatteja. Niitä sisältävät 
muun muassa ruis, vehnä, ohra, kaali, si-
puli, omena, palkokasvit ja osa keinotekoi-
sista makeuttajista.

”Sopiva ruokavalio vähentää turvotus-
ta ja ilmavaivoja, ja siitä on hyötyä kaikissa 
IBS-muodoissa.”

Ruokavalio ei ole ainoa elintapahoito. 
Liikunta laittaa reippaana vauhtia laiskaan 
ja leppoisana se rauhoittaa vilkasta suolta. 
Stressin- ja mielenhallintataidot voivat vä-
hentää oireilua. 

”Elintapojen lisäksi oireita voidaan 
hoitaa lääkkeillä ja ravintolisillä, joita 
kumpiakin saa apteekista ilman reseptiä.”

Probiootteja ja piparminttua kipuun
Probiooteista bifido- ja lactobacillus-bak-
teerit sekä saccharomyces-hiivat saattavat 

helpottaa turvotukseen liittyvää kipua. 
Tämä selittyy todennäköisesti sillä, et-
tä ne muuttavat suoliston mikrobiomin 
koostumusta. Mahdollisen vaikutuksen 
huomaa muutamassa viikossa. 

Turvotukseen liittyvään kipuun voi 
kokeilla piparminttuöljykapseleita. Ne 
rentouttavat suolen sileää lihasta, jolloin 
kipu lievenee.

Psylliumkuitu sitoo suolessa nestet-
tä, mikä helpottaa ripulia.  Se lisää myös 
ulostemassaa ja ehkäisee siten umme-
tusta.

”Jos ripuli on tuttu vaiva, loperamidi-
lääkettä voi käyttää satunnaisesti esimer-
kiksi lentomatkoilla. Sitä ei saa ottaa, jos 
ripuliin liittyy kuumetta, ulosteessa on 
verta tai vatsaoireet jatkuvat pitkään, ei-
kä niitä ole tutkittu.” 

Jos suoli lakkoilee, makrogolia sisältä-
vät ummetuslääkkeet ovat lempeä apu. Ne 
pehmentävät suolen sisältöä ja helpotta-
vat ulostamista.

 ”Vatsavaivaista lohduttaa 
usein tieto, että IBS on vaa-
raton vaiva. Se ei altista suo-
listosyövälle, eikä muillekaan 
sairauksille.” ■

JATKUVAAN KÄYTTÖÖN 
tarkoitettu bifidobaktee-
rivalmiste. Alflorex ® on 
ravintolisä, jota käytetään li-
säämään suoliston kannalta 
hyödyllisten bifidobakteeri-
en määrää ja täydentämään 
esim. FODMAP-ruokavalio-
ta. Uniikki, tieteellisesti tutkittu kanta 35624. 
Valmiste on gluteeniton ja laktoositon, eikä 
sisällä inuliinia. Sopii myös vegaaneille. Vain 
apteekista.
> Symbiosys Alflorex 30 kaps. 

IBS ELI ärtyvän suolen oi-
reyhtymän oireet heikentävät 
elämänlaatua ja haittaavat 
arkielämää.  Diplomag® IBS 
tarjoaa vaihtoehdon sekä 
ripuli- että ummetuspainottei-
sen IBS:n hoitoon. Tuotteiden 
laadukkaat koostumukset on 
suunniteltu erityisesti ärty-
vän suolen oireiden vähentä-
miseen. Diplomag® IBS Ripuli 
-valmisteen vaikuttavat aineet 
ovat bentoniittisavi ja simeti-
koni. Diplomag® IBS Ummetus 
-valmisteen vaikuttavat aineet ovat makro-
goli 3350, psyllium ja simetikoni. Molemmat 
valmisteet ovat CE-merkittyjä lääkinnällisiä 
laitteita.
>Diplomag® IBS ripuli 30 kaps.   
>Diplomag® IBS ummetus 20 annospss.

3  X  PA R E M P I  O LO

GELSECTAN ON tarkoitettu erityisesti ripu-
lipainotteisen ärtyvän suolen oireyhtymän 
(IBS) hoitoon sekä suolistoyliherkkyyden ja 
lääkkeiden aiheuttaman ripulin hoitoon.
Gelsectan vähentää suolen lisääntynyttä 
läpäisevyyttä. Ksyloglukaanin ja kasvipro-
teiinien yhdistelmä muodostaa suolistoon 
epiteelisuojan ja ksylo-oligosakkaridit lisää-

vät suoliston hyödyl-
listen bifidobakteerien 
kasvua.
CE-merkitty terveyden-
huollon laite
>Gelsectan 60 kaps.
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Kärsin viime talvena pitkästä aikaa lohkeile-
vista kynsistä ja huonokuntoisista hiuksista. 

Kosmetiikkatuotteiden vaihtaminen ei tuntunut 
auttavan ja illanistujaisissa asiasta jutellessamme 
pari ystävääni suositteli biotiinivalmisteen kokei-

lemista. Ostin apteekista vahvan biotiinivalmisteen, 
Helein Strong Biotin+ -tuotteen. En odottanut nopeita 
tuloksia, ja olikin iloinen yllätys, kun jo parin viikon 
käytön jälkeen kynnet eivät lohkeilleet enää samalla 
tavalla. Hiuksetkin muuttuivat, ja mieskin totesi, että 
hiukseni näyttävät paljon elävämmiltä. 

Olen huomannut, että varsinkin muutokset vuo-
denajoissa tuntuvat rasittavan hiuksiani ja kynsiäni, 
ja nyt syksyn tullen ajattelinkin syödä taas yhden 
purkillisen ennen kuin ongelmat alkavat. Olen ollut 
tyytyväinen tuotteeseen ja suosittelen kokeilemaan!
Heli 42 v.  

Lähetä oman suosikkituotteesi nimi ja perustelut sekä 
etunimesi ja ikäsi osoitteeseen toimitus@laatuapteekit.fi. 
Julkaisemme lehdessä näitä kommentteja, joista voi olla 
iso apu muille apteekin asiakkaille.

suosikkini

Kaiken ikää Kim Nummila/Anne Stolt Kuvat Shutterstock
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VIIME LEHDEN 5/19 arvonnassa 50 euron 
arvoisen lahjakortin voittivat T. Muikku ja V. 
Friis. Onnea voittajille!

Stressiä voi tuntea kuka vaan, ihminen tai eläin. 
Eläimet voivat yrittää ilmaista stressiä omalla tavallaan, 
mutta emme aina tunnista sitä. Yhteisen puhekielen 
puuttuessa joudumme tulkitsemaan niiden normaalista 
poikkeavaa käytöstä. 

Yleinen lemmikin stressin merkki on muuttunut käytös: 
liiallinen itsensä nuoleminen, seurallisuuden puute, 
yhtäkkinen aggressiivisuus, arkuus/pelokkuus, virtsalla tai 
ulosteilla merkkaaminen, raapiminen tai vaikka ruoka-
haluttomuus.

Stressin aiheuttajia voivat olla muutokset kotona: 
uusi lemmikki, uusi koti, kaverin menetys, yksin kotiin 
jääminen tai omistajan oma stressaantunut käytös. 
Stressiä voi aiheuttaa myös muutokset ympäristössä sekä 
kodin ulkopuolella: ilotulitus ja kova melu tai liikehdintä, 
matkustus tai käynnit eläinlääkärissä. 
Jos epäilet lemmikilläsi stressiä voit helposti hakea siihen 
helpotusta apteekista. 

Pet Remedyn rauhoittava (mutta ei unettava) vaikutus 
alkaa välittömästi. Valerianaa sekä rauhoittavia eteerisiä 
öljyjä sisältävä Pet Remedy on saatavilla sekä spray-pullos-
sa että pistorasiaan kiinnitettävänä haihduttimena. 
Jopa 8 viikkoa kestävä hidas haihtuminen vaikuttaa noin 
60m2 alueella. 
Matkustamista taas voi helpottaa sprayn avulla, joka 
suihkutetaan suoraan pinnoille tai tekstiileihin.

Pet Remedy ei ole sama asia kuin eläinlajikohtaiset 
feromonit: Pet Remedy on nopeavaikutteinen ja se sopii 
kaikille nisäkkäille, linnuille sekä matelijoille.

Levottomuuteen
Luonnollinen
Nopeavaikutteinen 

  
lue lisää: biofarm.�

Stressiä voi tuntea kuka vaan, ihminen tai eläin.  
Eläimet voivat yrittää ilmaista stressiä omalla tavallaan, 
mutta emme aina tunnista sitä. Yhteisen puhekielen 
puuttuessa joudumme tulkitsemaan niiden normaalista 
poikkeavaa käytöstä. 

Yleinen lemmikin stressin merkki  
on muuttunut käytös: 
liiallinen itsensä nuoleminen 
seurallisuuden puute
yhtäkkinen aggressiivisuus 
arkuus/pelokkuus
virtsalla tai ulosteilla merkkaaminen
raapiminen tai vaikka ruokahaluttomuus.

Stressin aiheuttajia voivat olla muutokset kotona: 
uusi lemmikki, uusi koti, kaverin menetys, yksin kotiin 
jääminen tai omistajan oma stressaantunut käytös. Stressiä 
voi aiheuttaa myös muutokset ympäristössä sekä kodin 
ulkopuolella: ilotulitus ja kova melu tai liikehdintä, matkustus 
tai käynnit eläinlääkärissä. 

Jos epäilet lemmikilläsi stressiä, voit  
helposti hakea siihen helpotusta apteekista.

Pet Remedyn rauhoittava (mutta ei unettava) vaikutus  
alkaa välittömästi. Valerianaa sekä 
rauhoittavia eteerisiä öljyjä sisältävä 
Pet Remedy on saatavilla sekä 
spray-pullossa että pistorasiaan 
kiinnitettävänä haihduttimena. 
Jopa 8 viikkoa kestävä hidas 
haihtuminen vaikuttaa noin 60 
neliömetrin alueella. 
Matkustamista taas voi helpottaa 
sprayn avulla, joka suihkutetaan 
suoraan pinnoille tai tekstiileihin.

Pet Remedy ei  
ole sama asia kuin  
eläinlajikohtaiset  

feromonit: Pet Remedy 
on nopeavaikutteinen  

ja se sopii kaikille  
nisäkkäille, linnuille  

sekä matelijoille.

Stressiä, minun lemmikilläni?
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HUNAJASTA APUA YSKÄÄN? 
Hunajan antiseptisia ominaisuuksia on hyö-
dynnetty monissa ihmisille ja eläimille suun-
natuissa ihonhoitovalmisteissa. Virallisessa 
Käypä hoito -suosituksessa hunaja mainitaan 
varteen otettavana lasten akuutin, hengitys-
tieinfektioon liittyvän yskän rauhoittajana. 
Tehoon ja vaikutusmekanismiin liittyviä tutki-
muksia tarvitaan vielä lisää, mutta hunaja on 
jo nykytietämyksen perusteella turvallinen 
yskänlääke yli 1-vuotiaille lapsille. 

Lähde: hunaja.fi

luonto   
parantaa

APTEQ MIELIKKI Yskähunaja 200 ml on Käypä 
hoito -suosituksen mukainen turvallinen ja tehokas 
hoito akuuttiin yskään yli 1-vuotiaille. Valmiste sisältää 
lääkinnällistä hunajaa 0,7 g/ml. Yskähunaja ja glyseroli 
muodostavat yskänärsytystä vähentävän kalvon 
nielun yskäreseptoreihin. Juokseva ja helposti an-
nosteltava lääkinnällinen laatu, jonka koostumus on 
tutkittu kemiallisesti ja mikrobiologisesti. Valmistettu 
Suomessa. CE-merkitty terveydenhuollon tuote. 
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Ti lapäiseen närästykseen ja li ikahappoisuuteen. Aikuiset ja yli  12-vuotiaat lapset 1–2 tablettia pureskellaan tai annetaan hitaasti sulaa suussa tarvittaessa. 
Suurin sallittu vuorokausiannos on 11 tablettia (8 g kalsiumkarbonaattia/vrk).  Jos oireet jatkuvat pitkään, käänny lääkärin puoleen. Jos sinulla on todettu veren 

kohonneita kalsiumpitoisuuksia tai munuaisten vajaatoimintaa, keskustele lääkärin kanssa ennen Rennie-tabletin käyttöä. Älä käytä valmistetta, 
jos olet yliherkkä jollekin tuotteen sisältämälle aineelle. Lue pakkausseloste. Bayer Oy  *) Tamro BRIGHT Pharmacy Market, ,  Heartburn, MAT 08/2019.

NÄRÄSTÄÄKÖ?

NOPEA JA TEHOKAS APU NÄRÄSTYKSEEN.

HUNAJA ON luonnosta peräisin olevaa 
makeaa ainetta, jonka hunajamehiläinen 
(Apis mellifera) on tuottanut tavallisesti 
kasvien medestä. Hunajalla on pitkät perin-
teet kansanlääkinnässä ja perinteisesti sitä 
on käytetty muun muassa haavojen, ruh-
jeiden ja pienten allergisten ihoreaktioiden 
hoitoon. Hunajassa tiedetään olevan yli 200 
erilaista yhdistettä. Erilaisia sokereita on 
keskimäärin yli 70 % ja vettä alle 20 % painos-
ta. Erilaisia entsyymejä, kivennäisaineita ja 
polysakkarideja on noin 5 %. Sen sisältämät 
entsyymit tuottavat muun muassa bakteeri-
en kasvua estäviä aineita – kuten glukoosi-
oksidaasientsyymin tuottama, antiseptinen 
vetyperoksidi. 
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Sormet  
pois korvista
Suihkun tai uinnin jälkeen sormen laitta-
minen korvaan ja sen poisvetäminen voi syn-
tyneen alipaineen takia vahingoittaa korvaa. 
Oireina voi olla ohimenevä kipu, tinnitus tai 
kuulon huonontuminen.

Lähde: Umeån yliopisto

BOREAS  
JALKAVOIDE  

150 ML

ACO INTENSIVE 
FOOT CREAM  

100 ML

BOREAS JALKAVOIDE  ACO INTENSIVE FOOT CREAM 

M AT K A R I P U L I N  
TA RT T U M I N E N

Tuoreessa väitöstutkimuksessa selvisi, että  
76 % tutkituista matkailijoista kantoi matka-
ripulin aiheuttajabakteereita suolessaan, oli 
heillä taudin oireita tai ei.

Lähde: Helsingin yliopisto

Viljat vaikuttavat
Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan 
perinnölliseen tyypin 1 diabeteksen riski-
ryhmään kuuluvien lapsien sairastumiseen 
vaikuttaa viljojen käyttö. Niillä, jotka söivät 
runsaasti kauraa, vehnää tai ruista, on muita 
suurempi todennäköisyys sairastua diabe-
tekseen.

Tarvitaan vielä lisätutkimusta, sillä ravitse-
mussuosituksissa suositellaan viljoja leikki-
ikäisille eikä siihen olla tekemässä tämän 
tutkimuksen myötä muutoksia.

Lähde: THL.fi Hymyn voimaa
Nyt se on mitattu, hymyllä on väliä. 
Kalifornialaisessa Berkeleyn yliopis-
tossa 30 vuotta kestäneen tutkimuksen 
mukaan hymy vähentää stressiä. Hy-
my saa voimaan paremmin, elämään 
pidempään ja tuottamaan aivoissam-
me mielihyvää. Aivot eivät tarvitse 
rahaa tai suklaata, sillä lapsen hymy on 
2 000 suklaapatukan tai 17 500 euron 
arvoinen.

Lähde: Yle.fi
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Ti lapäiseen närästykseen ja li ikahappoisuuteen. Aikuiset ja yli  12-vuotiaat lapset 1–2 tablettia pureskellaan tai annetaan hitaasti sulaa suussa tarvittaessa. 
Suurin sallittu vuorokausiannos on 11 tablettia (8 g kalsiumkarbonaattia/vrk).  Jos oireet jatkuvat pitkään, käänny lääkärin puoleen. Jos sinulla on todettu veren 

kohonneita kalsiumpitoisuuksia tai munuaisten vajaatoimintaa, keskustele lääkärin kanssa ennen Rennie-tabletin käyttöä. Älä käytä valmistetta, 
jos olet yliherkkä jollekin tuotteen sisältämälle aineelle. Lue pakkausseloste. Bayer Oy  *) Tamro BRIGHT Pharmacy Market, ,  Heartburn, MAT 08/2019.

NÄRÄSTÄÄKÖ?

NOPEA JA TEHOKAS APU NÄRÄSTYKSEEN.

Jos pystyt  
kipuamaan 4 kerrosta 

portaita pysähtymättä, 
on sydämesi luultavasti 

kunnossa.

Lähde: Daily Mail,  
amerikkalaisen tutkimuksen tulos
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BOREAS-JALKAVOIDE EHKÄISEE kovettumien 
muodostumista ja pitää kantapäät ja jalat pehmei-
nä. Kamferi virkistää, laskee turvotusta ja viilentää 
kuumottavia jalkoja. Pintaverenkierron lisääntymi-
nen lämmittää taas kylmiä jalkoja. Levittyy helposti 
ja imeytyy nopeasti. Hajusteeton ja sopii myös 
diabeetikoille. 
Testaajien arviot: 
”Pidän purkissa olevasta voiteesta, kun siitä ei tule 
puristettua liikaa vahingossa.”
”Kevyt voide, imeytyi hyvin ja lämmitti kylmiä 
sääriä ihanasti.”
”Tuoksui kuin mummon kamferilinimentti, sopii 
päivittäiseen käyttöön hyvin.”
”Ei riittänyt alkuunkaan rutikuiville kantapäilleni, 
mutta silti helppo käyttää.”

ACON TÄYTELÄINEN ja tuoksuton jalkavoide syvä-
kosteuttaa tehokkaasti jalkojen kuivaa ihoa ja peh-
mentää kovettumat. Pitkäkestoisesti kosteuttava 
koostumus ehkäisee ihon kuivumista ja pitää ihon 
joustavana ja kosteutettuna. Riittoisa käytössä ja 
imeytyy nopeasti ilman tahmaisuuden tunnetta. 
Testaajien arviot: 
”Paksuntuntuista, mutta imeytyikin kuiviin  
kantapäihin yllättävän nopeasti.”
”Laitoin illalla sänkyyn mennessä ja aamulla  
jaloissa pehmeä tunne.”
”Aika riittoisaa käytössä ja tuoksuttomuus  
plussaa.”
”Syvillä halkeamilla olevat kantapäät eivät  
kostuneet, mutta kuivat jalkapohjat hyvinkin.”

Hyvä tietää:

Jalkojen päivittäinen pesu 
ja rasvaus ovat hoidon a ja 

o. Ennakoiva hoito estää 
tehokkaimmin ongelmien 
syntymistä ja pahenemis-
ta. Terve ja kosteutettu iho 

suojaa myös esim. jalkasieni-
tartunnoilta paremmin kuin 
kuiva ja halkeileva iho. Jos 

jaloissasi on ongelmia, hae 
ammattilaisen apua ajoissa. 
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KROPPA 
takaisin raiteilleen

Miten nopeuttaa raskaudesta 
palautumista ja mitä välttää, 
ettei aiheuta kropalleen 
vahinkoa? Nappaa tästä 
vinkkimme kehon ja mielen 
palautteluun raskauden ja 
synnytyksen jälkeen.

Pauliina Rasi   
Kuvat Shutterstock

Lantionpohja töihin heti synnytyksen jälkeen
Huolehdi itsestäsi:

Raskaus ja synnytys panevat lantionpohjan koville. 
Raskausaikana sikiön paino rasittaa lantionpohjaa, 
joten myös keisarileikkauksen jälkeen pieni lantion-
pohjan jumppakuuri on usein paikallaan.

Jos lihaksia on treenannut jo ennen synnytystä, 
niiden hahmottaminen on yleensä helpompaa, mut-
ta silti synnytyksen jälkeen saattaa tuntua siltä, ettei 
lihaksiin saa mitään tuntumaa. 

Varovaisen lantionpohjan jumpan voi aloittaa jo 
vuorokauden kuluttua synnytyksestä. Tunnustele li-
haksia ja yritä jännittää alapään lihaksia kuin pidättäi-
sit pissaa. Pidä jännitystä noin 5–10 sekuntia ja toista. 

Kun jännitys sujuu makuulta ja istualtaan, har-
joittele välillä myös seisaaltaan tai kävellessä ja li-
sää toistoja ja harjoituskertoja. Noin 30 toistoa 3–4 
päivässä on hyvä tavoite. Moni äiti on huomannut, 
että kun liikkeitä tekee imettäessä, ne muistaa tehdä 
säännöllisesti.

Varo ja vältä:

Älä aloita jumppaa liian rajusti, vaan kuuntele keho-
asi. Varsinkin pahojen repeämien jälkeen liian kova 
treeni voi aiheuttaa jopa vahinkoa. Aloita silloin lan-
tionpohjan treenaaminen vasta noin viikko synny-
tyksen jälkeen ja silloinkin varovaisilla tunnustelu-
harjoituksilla. 

Muista myös:
Yleensä pissan ja ilman karkailu häviää kotitreenein 
noin vuoden kuluessa synnytyksestä, mutta silti noin 
joka viides äiti kärsii vaivoista tämän jälkeenkin. Ha-
keudu fysioterapeutin tai gynekologin vastaanotolle, 
jos asia vaivaa, eivätkä kotitreenit tuota tulosta. Fy-
sioterapeutti voi käyttää esimerkiksi lihasten puris-
tusvoimaa mittaavaa laitetta. Sen avulla oikeiden li-
hasten löytyminen voi olla helpompaa.
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Huolehdi itsestäsi:

Lantionpohjan lisäksi kannattaa palautella kroppaa 
muutenkin kevyellä liikunnalla heti, kun se tuntuu 
hyvältä. Monet aloittavat liikunnan vaunukävelyil-
lä. Alkuun pitkät kävelyt saattavat aiheuttaa painetta 
ja kipua alapäässä, joten kuulostele oloasi. Voit aivan 
hyvin viettää jonkin aikaa lapsivuode-elämää vauvan 
kanssa, jos siltä tuntuu.

Liikunta kuitenkin auttaa vähentämään repaleisis-
ta öistä johtuvaa väsymystä ja kohottaa usein mieli-
alaa. Kävelyn lisäksi voit palata muihin tuttuihin lii-
kuntalajeihin oman vointisi mukaan: esimerkiksi ke-
vyet ylävartalon lihaskuntoharjoitukset tuntuvat 
monesta hyvältä. Myös rauhalliset lajit, kuten jooga 
ja pilates sopivat hyvin synnytyksestä palautumiseen.

Jos selkä kipeytyy treenatessa, syy löytyy usein 
heikoista lantionpohjan ja vatsalihaksista. Silloin lan-
tionpohjan treeni ja syvien vatsalihasten vahvistami-
nen ovat tärkeitä. 

Malta kävellä
Varo ja vältä:

Aloita uusia lajeja vain varoen. Rauhallinenkin laji 
voi tuntua vaikealta, jos siitä ei ole aikaisempaa koke-
musta.  Usein harjoittelu on helpointa aloittaa lajeis-
ta, jotka olivat tuttuja jo ennen raskautta. 

Anna myös juoksua ja hyppyjä sekä kääntymi-
siä sisältävien lajien odottaa, kunnes lantionpohja ja 
vatsalihakset ehtivät palautua. Suorat vatsalihakset 
erkanevat toisistaan raskauden aikana, eikä vatsaa 
pitäisi treenata, ennen kuin ne ovat palautuneet en-
nalleen.

Muista myös:
Raskaudet ja myös niistä palautuminen ovat erilaisia. 
Jos siis palasit kuntosalille esikoisen syntymän jäl-
keen suoraan synnytyslaitokselta, älä suomi itseäsi, 
jos ei se toisen lapsen syntymän jälkeen onnistukaan. 
Oma keho on paras kompassisi.

Huolehdi itsestäsi:
Moni nainen muistelee vielä vuosienkin jäl-
keen, miten imetysaikana sai syödä vaikka 
pelkkiä keksejä ja kermaleivoksia, ja paino sen 
kuin putosi. Imetys on hurja energiankuluttaja, 
ja itse asiassa juuri imetysaikana pitäisi syödä kahden 
edestä: imetys lisää energiankulutusta noin yhden aterian ver-
ran, kun taas raskaus loppumetreilläkin vain yhden juustovoilei-
vän verran.

Älä ota lisäenergiaa – ei ainakaan aivan kokonaan – pelkistä 
herkuista ja makeista juomista. Jos kroppa janoaa hiilihydraat-
teja, kokeile tarjota sille kokojyväleipää, puuroa, pastaa ja hiili-
hydraattipitoisia kasviksia, kuten bataattia, perunaa tai maissia.

Avokado on odottajan superhedelmä hyvien rasvahappojen 
ansiosta, ja myös pähkinät tuovat ruokavalioon hyviä rasvoja, se-
kä myös proteiineja ja kuituja.

Varo ja vältä:
Rautalisä voi olla tarpeen, jos synnytyksessä tai sektiossa on me-
nettänyt runsaasti verta. Älä kuitenkaan aloita vahvaa rautakuu-
ria keskustelematta asiasta ensin apteekin tai terveydenhuollon 
asiantuntijan kanssa, sillä liika rauta kerääntyy elimistöön.

Muista myös:
Kalsiumin ja D-vitamiinin saannista on hyvä huolehtia tarvitta-
essa ravintolisän avulla. Monivitamiinilisää suositellaan kaksosi-
mettäjille ja myös heille, joiden raskaudet seuraavat toisiaan hy-
vin tiiviisti. 

Avokado  
ravitsee imettäjää
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Pane uni  
ykkössijalle
Huolehdi itsestäsi:

Lepo auttaa palautumaan, mutta miten 
nukkua hyvin muutaman tunnin välein 
heräilevän käärön kanssa?

Monesti vauvan heräilyjen lisäksi tuo-
reen äidin uni on kevyttä koiranunta, ja 
välillä tekisi mieli nousta ihailemaan vau-
vaa tämän nukkuessakin. Ja vaikka vauva 
oppii nukkumaan pidempiä pätkiä ja jo-
pa kokonaisia öitä, eivät äidin unenlahjat 
välttämättä palaudukaan samaan tahtiin.

Syy löytyy hormoneista. Synnytyksen 
jälkeen ja imetyksen aikana estrogeenita-
sot romahtavat, ja samalla uni heikkenee. 
Muutos on samankaltainen kuin vaihde-
vuosissa, jolloin monet naiset alkavat kär-
siä unettomuudesta. Synnyttäjällä muutos 
on kuitenkin vain väliaikainen.

Varo ja vältä:
Jos unettomuus jatkuu pitkään, siitä tulee 
helposti tapa, josta on vaikea päästä eroon. 
Älä siis anna ongelman vaivata liian pit-
kään, vaan kerro siitä joko neuvolassa tai 
omalle gynekologillesi. He auttavat sinua 
löytämään tilanteeseesi sopivan ratkaisun.

Muista myös:
Luonnollisilla unenparannuskeinoilla voi 
saada helpotusta. Jos vauva herättää, voi-
siko hän nukkua eri huoneessa, tai voisiko 
puoliso hoitaa osan yöheräilyistä, että äiti 
saisi nukkua vierashuoneessa?

Huolehdi itsestäsi:

Keisarileikkauksen jälkeen haavan parane-
minen vaatii huomiota. Liikkeelle kannat-
taa lähteä heti, kun siihen saa luvan, sil-
lä pienikin liikkuminen nopeuttaa haavan 
paranemista. 

Arpea kannattaa suihkutella 5–10 mi-
nuuttia päivässä. Suihkuttelun jälkeen ar-
pi tulee kuivata hyvin. Haavalappuja tai 
voiteita ei kuitenkaan kannata käyttää. 
Sen sijaan ilmakylvyt nopeuttavat haavan 
paranemista. 

Leikkaushaavaan voi kehittyä myös 
kiinnikkeitä, jotka aiheuttavat kipuja tai 
pahimmassa tapauksessa tulevaisuudessa 
hankaluuksia tulla raskaaksi. Kiinnikkei-
den muodostumista ehkäisee muun mu-
assa arpikudosfysioterapia.

Ehkäise kiinnikkeitä  
sektion jälkeen

Huolehdi itsestäsi:
Repeämät synnytyksessä ovat vallan taval-
lisia: niitä saa suurin osa alateitse synnyt-
täneistä naisista. Lievät, ensimmäisen ja 
toisen asteen repeämät paranevat yleensä 
itsekseen eikä jälkitarkastusta kummem-
paa kontrollia tarvita. Tikitkin tehdään 
yleensä itsestään sulavasta langasta, jol-
loin ne häviävät itsekseen.

Suihkuttele repeämää aina vessassa 
käynnin yhteydessä ja kuivaa alue hyvin. 
Myös ilmakylvyt nopeuttavat paranemis-
ta. Kun tikit ovat sulaneet, voit hieroa ar-
pea öljyllä, jolloin siitä tulee joustavampi.

Vakavammat, kolmannen ja neljännen 
asteen repeämät, yltävät kuitenkin sulkija-
lihakseen saakka, joten ne on tärkeää hoi-
taa hyvin. Lantionpohjan jumppa on eri-
tyisen tärkeää, etteivät repeämät aiheuta 
myöhemmin ongelmia, kuten lantionpoh-
jan laskeumia tai pidätysvaikeuksia.

Repeämät kaipaavat lepoa
Varo ja vältä:
Rengastyyny tai uimarenkaan päällä is-
tuminen saattaa lisätä repeämän aiheut-
tamaa kipua ja turvotusta. Siksi niitä ei 
suositella. Istu mahdollisimman vähän ja 
suosi esimerkiksi puoli-istuvaa asentoa. 
Imettäminen onnistuu hyvin makuulta-
kin.

Pahan repeämän jälkeen liikunta on 
syytä aloittaa varoen. Lantionpohjan har-
joitukset voi varovasti aloittaa noin viikon 
kuluttua synnytyksestä. Vauhdikas liikun-
ta, kuten juoksu ja tanssi, joutuvat odotta-
maan vatsalihasten ja lantionpohjan palau-
tumista. Odota ainakin kolme kuukautta.

Muista myös:
Jos repeämät aiheuttavat esimerkiksi 
ulosteen karkailua, hakeudu lääkäriin. Vai-
va saadaan hyvin hoidettua, kunhan siihen 
puututaan nopeasti.

Varo ja vältä:
Vaikka liikkeelle lähteminen on tärkeää 
palautumisen vuoksi, suojaa silti vatsali-
haksiasi. Nouse makuuasennosta ylös aina 
kylkimakuun kautta ja auta kädellä, ettet 
riuhtaisisi liikaa vatsalla.

Muista myös:
Kipeää arpea helposti varoo niin, että 
kroppa menee muuten jumiin. Myös ime-
tysasentojen löytäminen voi kipeän arven 
kanssa olla hankalaa. Jos imetys on sinulle 
tärkeää ja haluat sen onnistuvan, älä epä-
röi pyytää kätilöltä tai imetysohjaajalta 
apua. Ammattilaiset tuntevat kikat, joil-
la vauva saadaan syömään mukavasti eri-
koistilanteissakin.

KURKKUKIPUA?
OTA AVUKSI
Bertolix!

(benzydaminhydrochlorid)
Lievittää kipua

Vähentää turvotusta

Lievittää tulehdusta

Bertolix® (bentsydamiinihydrokloridi) 3 mg/ml, itsehoitolääke, sumute suuontelon ja nielun kivun, turvotuksen 
tai ärsytyksen hoitoon. Yli 18-vuotiaille. Käänny lääkärin puoleen, jos oireet pahenevat tai eivät parane kolmessa 
päivässä. Ei sovellu käytettäväksi raskauden ja imetyksen aikana. Jos saat allergisen reaktion, lopeta käyttö ja ota 
yhteyttä terveydenhuoltoon. Käytä enintään 7 päivän ajan. Lue pakkausseloste huolellisesti. Jos sinulla on 
kysyttävää lääkkeistämme, katso www.laakeinfo.fi tai ota yhteyttä: www.bausch.fi. BER/FI/1910/0085

Nyt saatavissa 
kahdessa eri 
koossa 15 ml 
& 30 ml

Kipua
lievittävä
suusuihke
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Huolehdi itsestäsi:

Synnytyksen jälkeen – varsinkin jos lapsi 
on ensimmäinen – koko maailma mullis-
tuu. Hormonit sekoittavat yleensä pakkaa 
vielä lisää, ja mieli voi olla vuoroin itkui-
nen, onnellinen, hämmentynyt tai toime-
lias. 

Kaikki tämä on normaalia. Ensimmäi-
set viikko pari synnytyksen jälkeen hor-
monit ovat suurimmassa myllerrykses-
sä, kun raskauden ja synnytyksen aikaiset 
hormonit vaihtuvat imetyshormoneihin. 
Silloin mieli voi olla maassa, puhutaan ba-
by bluesista. Anna itsellesi aikaa tutustua 
uuteen tilanteeseen, ja pidä samalla huol-
ta monipuolisesta ravinnosta, liikunnasta 
ja levosta.

Parin viikon alakulo  
kuuluu asiaan

Varo ja vältä:

Pidä mielessä, että hormonien aiheutta-
ma alakuloisuus on väliaikaista. Tilan-
netta ei kannata päästää liian pitkälle. Jos 
mieli tuntuu olevan alamaissa vielä viik-
koja myöhemminkin, voi kyseessä olla 
myös synnytyksen jälkeinen masennus. Se 
ei lähde pois itsekseen, vaan sen hoitoon 
kannattaa pyytää apua esimerkiksi neuvo-
lasta. 

Muista myös:
Et ole yksin! Vertaistuki lohduttaa mieltä 
muutoksen kourissa ja vahvistaa itseluot-
tamusta. Pystyt tähän kyllä!

Lähde: Terveyskylä.fi

KURKKUKIPUA?
OTA AVUKSI
Bertolix!

(benzydaminhydrochlorid)
Lievittää kipua

Vähentää turvotusta

Lievittää tulehdusta

Bertolix® (bentsydamiinihydrokloridi) 3 mg/ml, itsehoitolääke, sumute suuontelon ja nielun kivun, turvotuksen 
tai ärsytyksen hoitoon. Yli 18-vuotiaille. Käänny lääkärin puoleen, jos oireet pahenevat tai eivät parane kolmessa 
päivässä. Ei sovellu käytettäväksi raskauden ja imetyksen aikana. Jos saat allergisen reaktion, lopeta käyttö ja ota 
yhteyttä terveydenhuoltoon. Käytä enintään 7 päivän ajan. Lue pakkausseloste huolellisesti. Jos sinulla on 
kysyttävää lääkkeistämme, katso www.laakeinfo.fi tai ota yhteyttä: www.bausch.fi. BER/FI/1910/0085

Nyt saatavissa 
kahdessa eri 
koossa 15 ml 
& 30 ml

Kipua
lievittävä
suusuihke
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Maailmalta Marimiina Pykälistö Kuvat Shutterstock

Kiinalais-amerikkalainen tutki-
mus luo toivoa hankalana pi-
detyn Parkinsonin taudin hoi-

toon. Tällä hetkellä tautiin ei tunneta 
merkittävästi etenemistä hidastavaa 
lääkitystä. 

Tuoreen tutkimuksen tulokset jul-
kaistiin syyskuun alkupuolella arvos-
tetussa Journal of Clinical Investiga-
tion -tiedelehdessä. Tutkimus toteu-
tettiin Iowan yliopiston ja Pekingin 
aivosairau ksien instituutin yhteistyö-
nä. Tuloksissa näkyi selkeitä viittei-
tä, että eräs eturauhasen liikakasvuun 
käytetty lääkeaine saattaisi hidastaa 
myös Parkinsonin taudin etenemistä. 

Lääke Parkinsonin tautiin
Kyseessä oleva lääkeaine, teratsosiini, näyt-
täisi aktivoivan entsyymiä, jolla on aivoso-
lukuolemia hidastava ja estävä vaikutus. 

Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 
2880 miestä. Kaikilla tutkimukseen osal-
listuneilla oli sekä Parkinsonin tauti että 
eturauhasen liikakasvu, ja he käyttivät jäl-
kimmäiseen teratsosiini-lääkitystä. Heitä 
verrattiin 15409 henkilöön, joilla oli käy-
tössä toinen eturauhaslääkitys. Tulosten 
valossa eturauhasen liikakasvuun tavan-
omaisesti vaikuttava lääke tehosi myös 
Parkinsonin tautiin. 

Tutkimustulosten innoittamana lää-
keainetta koskevat kliiniset tutkimukset 
aloitetaan jo tänä vuonna. Lähitulevaisuu-

dessa selviää, voisiko tästä löytyä ainakin 
osaratkaisu Parkinsonin taudin hoitoon. 

Lähde: Mediuutiset 19.9.2019
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Mystisenä ja erikoisenakin tauti-
na pidetty krooninen väsymysoi-
reyhtymä on vähitellen alkamassa 

avautua tutkijoille. Huhtikuussa kokoon-
tuneet amerikkalaisen Natural Institute of 
Health -instituutin rahoittaman, kroonista 
väsymysoireyhtymää koskevan tutkimus-
hankkeen tutkijat kertoivat merkittävistä 
edistysaskeleistaan. Laaja-alaista hanketta 
on toteutettu useissa tutkimuskeskuksissa, 
muun muassa Harvardin yliopistossa. Ky-
seessä on tärkeä hanke, sillä Yhdysvallois-
sa oireyhtymästä kärsii jopa 2,5 miljoonaa 
ihmistä, ja Suomessakin luvut ovat nousu-
johteisia. 

Tutkimuksen tähänastisista tuloksista 
kenties merkittävin on yhteys kroonisen 
väsymysoireyhtymän ja talviunen kaltais-
ten kehon mekanismien välillä. Tutkijat 
havaitsivat, että oireyhtymää sairastavien 
kehon toiminnot vetäytyivät samanlaiseen 
tilaan kuin talviunta viettävillä eläimillä. 
Tämä näkyi erityisesti monen aineenvaih-
duntatuotteen vähentyneenä määränä se-
kä solujen heikentyneellä energiatuotan-

to- ja käyttökyvyllä. Talviunta nukkuvil-
la eläimillä tällaiset muutokset liitetään 
osaksi luonnollista suojamekanismia – ke-
ho yrittää omalla tavallaan puolustautua 
ulkoista uhkaa vastaan uhraamalla het-
keksi toimintakykynsä suojatakseen elin-
tärkeitä toimintojaan. 

Talviunta imitoivien kehon toiminto-
jen lisäksi kroonista väsymysoireyhtymää 
potevilla nähtiin sekä immunologisia et-
tä keskushermoston ja autonomisen her-
moston toiminnan muutoksia. Immuno-
logisten muutosten osalta havaittiin usein 
suolistoyhteys. Terveisiin yksilöihin ver-
rattuna kroonista väsymysoireyhtymää 
potevien suolistosta löytyi enemmän tu-
lehdusta lisääviä bakteerikantoja kuin 
siltä suojaavia. Tämä voi osaltaan lisätä 
keskushermoston tulehdustilaa yhdessä 
mahdollisten virusinfektioiden, hermos-
tomyrkkyjen ja kroonisen stressin kanssa. 

Kaikki tämä vahvistaa sitä jo nyt hy-
väksyttyä tosiasiaa, että krooninen väsy-
mysoireyhtymä on todellinen ja vakavasti 
otettava sairaus. Se myös lisää ymmärrys-

Kroonisen väsymysoireyhtymän  
diagnostiikkaan uutta valoa

tä siitä, miksi tauti voi ilmetä niin monella 
eri tavalla. Se myös luo toivoa siitä, että lä-
hitulevaisuudessa niin taudin diagnosoin-
tiin kuin hoitoonkin löytyisi yhteisesti hy-
väksytyt periaatteet ja entistä tehokkaam-
mat hoitomenetelmät. 

Lähde: Potilaan lääkärilehti 10.9.2019
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Uudet Ebola-lääkkeet  
laskevat tehokkaasti  

kuolleisuutta. 
Lähde: WHO
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Ruotsissa Karoliinisen instituutin tutkijat ovat tutkineet 
sitä, miksi lihomme ikääntyessä, vaikkemme muuttai-
si liikunta- ja ruokailutottumuksiamme. Syynä näyttäi-

si olevan lipidien muuttunut vaihtonopeus. Lipidien vaihto-
nopeudella tarkoitetaan sitä, miten nopeasti kehon tuottamat 
ja ruokavaliosta saadut rasvat poltetaan ja poistetaan elimis-
töstä. 

Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 54 miestä ja naista, ja 
heitä seurattiin keskimäärin kolmentoista vuoden ajan. Tut-
kimukseen osallistui myös 41 naista, joille oli tehty lihavuus-
leikkaus. Heitä seurattiin 4–7 vuotta leikkauksen jälkeen. 

Tutkimuksessa ilmeni, että lipidien vaihtonopeus laski 
kaikilla riippumatta siitä, nousiko vai vähenikö paino. He, 
jotka eivät kompensoineet tätä hidastunutta prosessia syö-
mällä vähemmän, lihoivat keskimäärin 20 prosenttia. Liha-
vuusleikkauksessa olleiden osalta painonhallinnassa onnis-
tuivat vain ne, joiden lipidien vaihtonopeus oli suotuisa jo 
ennen leikkausta. 

Tutkimuksen valossa näyttäisi siis siltä, että ikääntyessä 
on erittäin tärkeää ylläpitää ja mieluiten lisätä liikuntaa sekä 
huolehtia siitä, ettei päivittäinen kalorimäärä nouse. 

Lähde: Mediuutiset 17.9.2019

Miksi lihomme vanhetessa?

PANADOL FORTE 1 g tabletti, kalvopäällysteinen
Sisältää parasetamolia.Aikuisten särky- ja kuumetilojen oireenmukaiseen hoitoon. 
Annostus aikuisille on 1/2–1 tablettia 4–6 tunnin välein korkeintaan 3 kertaa vuoro-
kaudessa. Ei lapsille. 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 para-
setamolille 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. Itsehoitolääke. Lue pak-
kausseloste. Pakkauskoko 15 kpl. Valmisteyhteenvetolyhennelmä 1.12.2018. Perus-
tuu 6.3.2018 päivättyyn valmisteyhteenvetoon.

PANADOL HOT 500 mg/annos jauhe oraaliliuosta varten
Sisältää parasetamolia. Kuume ja särkytilat vilustumissairauksien yhteydessä, influ-
enssa, päänsärky ja lihassärky. Aikui sille (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 lämpimään veteen. Älä käytä Panadol Hotia, jos sinulla on fenyyli-
ketonuria, tai jos olet allerginen parasetamolille tai valmisteen apuaineille. Käytä va-
roen, sillä liiallinen käyttö aiheuttaa haittaa maksalle. Muita parasetamolia sisältäviä 
valmisteita tai muita särkylääkkeitä ei saa käyttää samanaikaisesti. Valmistetta voi 
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 annospussia. Valmisteyh-
teenvetolyhennelmä 27.4.2018. Perustuu 7.1.2019 päivättyyn valmisteyhteenvetoon.

OTRIVIN
Otrivin (ksylometatsoliini) nenäsumutteet nenän tukkoisuuden lievittämiseen nu-
hassa ja poskiontelotulehduksessa. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille tarvittaessa korkein-
taan 3 kertaa päivässä enintään 10 päivän ajan. Jos olet yliherkkä jollekin valmisteen 
sisältämistä aineista, jos sinulla on karstanuhaa, atrofinen nuha tai ahdaskulmaglau-
kooma tai jos sinulle on äskettäin tehty jokin nenä-nielu alueen 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 kuivu-
mista, poltteluntunnetta nenässä tai pahoinvointia voi esiintyä haittavaikutuksina. 
Raportoi epäillyt haittavaikutukset Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle 
(www.fimea.fi). Lue huolella pakkausseloste. Valmisteyhteenvetojen lyhennelmä 
5.6.2019. Perustuu 13.2.2019 päivättyihin valmiste yhteenvetoihin.

Lisätiedot: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Finland Oy, Piispansilta 9 A, 
02231 Espoo, puh: 080 077 40 80, s-posti: scanda.consumer-relations@gsk.com. 
Tavaramerkit ovat GSK-konsernin omistamia tai sille lisensoituja.
©2019 GSK-konserni tai lisenssinhaltija. 10/2019, CHFIN/CHMULBRA/0015/19 

Panadol ja Otrivin

HELPOTUSTA 
FLUNSSAAN!
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AVÈNEN UUSI anti-age-linja on kehitetty 
kiinteyttämään, kohottamaan ja ravitsemaan 
ikääntyvää ihoa. Tuotteet hidastavat ikään-
tymistä ainutlaatuisten patentoitujen aktiivi-
aineiden yhdistelmän ansioista. Jo 5 päivän 
käytön jälkeen testiryhmän tyytyväisyys oli 
tasolla 87 %. Sarja sisältää päivä- ja yövoi-
teen, sävyttävän päivävoiteen, seerumin ja 
silmänympärysvoiteen. Silmänympärys-
voide on hajusteeton. 
> Avène DermAbsolu -tuotesarja

T uleeko peiliin katsoessa mieleen nuoruusvuo-
sien sileät ja kiinteät kasvot? Mitä ihmettä 
ihossa tapahtuu vanhenemisen myötä ja voi-

ko kehitystä estää? Kysymyksiä, jotka ovat väistämät-
tä ajankohtaisia viimeistään 40 ikävuoden korvilla, sil-
lä vanhenemisen merkit alkavat näkyä ihon rakenteen 
muutoksina. Ihon rakenne ja toiminta muuttuvat iän 
myötä väistämättä. Ulkoisilla tekijöillä, kuten aurin-
golla ja tupakoinnilla, on voimakas vanhentava vaiku-
tus, mutta myös geenit vaikuttavat kehitykseen. Muu-
tokset ovat siis yksilöllisiä, ja toiset ovat onnekkaam-
pia kuin toiset. 

Kollageeni ja rasva häviävät
Ihon tärkeimmän tukikudosproteiinin, kollageenin 
muodostuminen alkaa hidastua jo 25 ikävuoden jäl-
keen. Paitsi kollageenin, myös ihon kimmoisuudesta 
vastaavan elastiinin määrä pienenee. Ihonalaisen ras-
van määrä vähenee ja verenkierto heikkenee hidasta-
en ihon uusiutumista ja haavojen paranemista. Iho 
rypistyy, mustelmia tulee helpommin ja ihoon tulee 
pigmenttimuutoksia. UV-säteily rikkoo kollageenisäi-
keiden rakennetta, mikä näkyy ihon veltostumisena 
ennen aikojaan. 

Onko anti-age-tuotteista apua? 
Hyvä anti-age-tuote imeytyy hyvin ihoon, kosteuttaa, 
heleyttää, elvyttää verenkiertoa ja palauttaa mene-
tettyä kimmoisuutta. Ihonalaiskudoksessa tapahtu-
neita ikääntymismuutoksia ei anti-age-tuotteillakaan 
voi kumota, mutta hyvin kosteuttava ja kimmoisuut-
ta lisäävä tuote saa ihon näyttämään nuoremmal-

ANTI-AGE-TUOTESARJA, JONKA tuotteet 
kiinteyttävät ihoa ja vähentävät ryppyjä 
tehden ihosta nuoremman näköisen. 
Sarjassa on miedosti hajustetut päivä- ja 
yövoiteet normaalille ja kuivalle iholle. Ha-
justeeton silmänympärysvoide vähentää 
ryppyjä ja tummia silmänalusia. Hajustee-
ton seerumi syväkosteuttaa ihoa, parantaa 
ihon elastisuutta ja täyttää juonteita.
> ACO Face Anti Age Lift & Fill -tuotesarja

M A R R A S K U U N  TA R J O U S J O U LU K U U N  TA R J O U S  

ta. Elvyttävällä tuotteella pyritään lisäämään verenkier-
toa ja solujen uudistumista, ja siksi ne eivät yleensä sovi 
couperosa-iholle. Ryppyjä tasoittavat ainesosat ja va-
loa heijastavat pigmentit saavat ihon näyttämään tasai-
semmalta ja kiinteämmältä. Ikääntymismuutoksia voi 
yrittää hidastaa myös sisäisesti käytettävällä, tutkitusti 
hyvin imeytyvällä kollageenivalmisteella. Ikääntyvä iho 
tarvitsee runsaasti kosteutusta ja siksi puhdistus- ja hoi-
totuotteiden valinnassa on hyvä käyttää ammattilaisen 
apua aina, kun sitä on tarjolla. T

Katoava kauneus

Iholla nyt! Kim Nummila Kuvat Shutterstock, valmistajat

Tarjous on voimassa joulukuun 2019 ajan. Tarjous on voimassa marraskuun 2019 ajan. 

-15%-20%
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TARJOUKSETMARRASKUUN

Minisun 20 µg D-vitamiini  
200 tabl. 
Hyvänmakuiset D-vitamiini tabletit  
koko perheelle päivittäisen  
 D-vitamiinisaannin turvaamiseen.

Vichy Neovadiol  
Magistral hoitovoide  
50 ml
Samettinen hoitovoide, joka  
kosteuttaa, ravitsee ja antaa iholle 
täyteläisyyttä vaihdevuosien jälkeen.

Apteq Fluzinc  
72 tabl.
Imeskeltävä sinkkivalmiste 
flunssan ensioireisiin. Sopii yli 
12-vuotiaille. Lyhentää flunssan 
kestoa ja lievittää oireita.

Rela Tabs 30 tabl. tai  
Rela Caps 30 kaps.
Hyvänmakuiset maitohappo- 
bakteerivalmisteet vatsa- 
ongelmien ennaltaehkäisyyn  
koko perheelle.

Apteq B12-vitamiini  
metyylikobalamiini  
1000 µg 100 tabl.
Tehokkaasti imeytyvä, vadelman- 
makuinen B12-foolihappovalmiste 
lisääntyneeseen vitamiinitarpeeseen.

Decubal Clinic Cream 
250 g
Pitkäkestoista kosteutta ja  
suojaa kuivalle ja herkälle iholle 
antava täyteläinen perusvoide. 

SB12 Suuvesi  
500 ml 
Ainutlaatuinen patentoitu  
koostumus, joka estää  
pahanhajuista hengitystä  
tutkitusti jopa 12 tunnin ajan. 

Iiris Silmätipat  
10 ml 
Uudenlaisen koostumuksen  
omaavat silmätipat silmien  
pitkäkestoiseen kosteutukseen. 

Melatoniini Orion 1,9 mg 
100 nieltävää tai  
suussa hajoavaa tabl. 
Vahvempi melatoniinivalmiste 
nukahtamisajan lyhentämiseen.

Multivita Magnesium- 
sitraatti 150 mg + B6  
90 tabl. tai 90 purutabl.
Nieltävä tai pureskeltava,  
hyvinimeytyvää magnesium- 
sitraattia sisältävä valmiste.

Arthro Nivelvoide  
120 g
Ainutlaatuinen paikallisesti  
käytettävä voide, joka  
lievittää kivun tunnetta ja  
turvotusta nivelten alueella.

Ducray Kertyol PSO  
125 ml tai Kelual DS  
100 ml shampoo
Hilseilevän, ärtyneen ja voimakkaasti 
kutisevan hiuspohjan rauhoittamiseen 
sopivat erikoisshampoot. 
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Tarjoukset voimassa marraskuussa 2019, tai niin kauan kuin tarjouserää riittää.

APTEEKKIMME



TARJOUKSETMARRASKUUN

Minisun 20 µg D-vitamiini  
200 tabl. 
Hyvänmakuiset D-vitamiini tabletit  
koko perheelle päivittäisen  
 D-vitamiinisaannin turvaamiseen.

Vichy Neovadiol  
Magistral hoitovoide  
50 ml
Samettinen hoitovoide, joka  
kosteuttaa, ravitsee ja antaa iholle 
täyteläisyyttä vaihdevuosien jälkeen.

Apteq Fluzinc  
72 tabl.
Imeskeltävä sinkkivalmiste 
flunssan ensioireisiin. Sopii yli 
12-vuotiaille. Lyhentää flunssan 
kestoa ja lievittää oireita.

Rela Tabs 30 tabl. tai  
Rela Caps 30 kaps.
Hyvänmakuiset maitohappo- 
bakteerivalmisteet vatsa- 
ongelmien ennaltaehkäisyyn  
koko perheelle.

Apteq B12-vitamiini  
metyylikobalamiini  
1000 µg 100 tabl.
Tehokkaasti imeytyvä, vadelman- 
makuinen B12-foolihappovalmiste 
lisääntyneeseen vitamiinitarpeeseen.

Decubal Clinic Cream 
250 g
Pitkäkestoista kosteutta ja  
suojaa kuivalle ja herkälle iholle 
antava täyteläinen perusvoide. 

SB12 Suuvesi  
500 ml 
Ainutlaatuinen patentoitu  
koostumus, joka estää  
pahanhajuista hengitystä  
tutkitusti jopa 12 tunnin ajan. 

Iiris Silmätipat  
10 ml 
Uudenlaisen koostumuksen  
omaavat silmätipat silmien  
pitkäkestoiseen kosteutukseen. 

Melatoniini Orion 1,9 mg 
100 nieltävää tai  
suussa hajoavaa tabl. 
Vahvempi melatoniinivalmiste 
nukahtamisajan lyhentämiseen.

Multivita Magnesium- 
sitraatti 150 mg + B6  
90 tabl. tai 90 purutabl.
Nieltävä tai pureskeltava,  
hyvinimeytyvää magnesium- 
sitraattia sisältävä valmiste.

Arthro Nivelvoide  
120 g
Ainutlaatuinen paikallisesti  
käytettävä voide, joka  
lievittää kivun tunnetta ja  
turvotusta nivelten alueella.

Ducray Kertyol PSO  
125 ml tai Kelual DS  
100 ml shampoo
Hilseilevän, ärtyneen ja voimakkaasti 
kutisevan hiuspohjan rauhoittamiseen 
sopivat erikoisshampoot. 
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Tarjoukset voimassa marraskuussa 2019, tai niin kauan kuin tarjouserää riittää.

APTEEKKIMME
Tule  

katsomaan 
tarjous hintamme 

apteekkiimme.



TARJOUKSETJOULUKUUN

Maitohappobakteeri  
+ B ratiopharm  
100 kaps.
Maitohappobakteerit ja  
vastustuskykyä vahvistavat  
vitamiinit päivittäiseen  
käyttöön.

Multivita Plus  
200 tabl.
Aikuisten monivitamiini- ja  
hivenainevalmiste, joka sisältää  
kaiken tarvittavan yhdessä  
tabletissa.

Aqualan L, Duo  
tai Plus  
200 g
Koostumukseltaan kevyet, 
tehokkaasti ja pitkään  
kosteuttavat perusvoiteet.

Bepanthen Eye  
Silmätipat  
20 x 0,5 ml
Kosteuttavat silmätipat  
kuiville, ärtyneille ja väsyneille  
silmille. Välitön helpotus ja  
pitkäkestoinen kosteutus.

Apteq Biotiini Extra  
60 kaps.
Vahva ja monipuolinen  
ravintolisä hiusten, kynsien  
ja ihon hyvinvointiin.

Apteekki FluAcute  
Zinc+ 20 ml 
Sinkkisuihke flunssan  
ensioireisiin. Lyhentää  
kestoa ja lievittää oireita,  
etenkin nielussa.

Sebamed pesunesteet  
1000 ml 
Riittoisa ja ihon kosteustasa- 
painon säilyttävä pesuneste  
päivittäiseen käyttöön. 

Melarest Extra Vahva  
1,9 mg nieltävä tai Mint  
100 tabl tai Pitkä- 
vaikutteinen 90 tabl.
Vahvat melatoniinivalmisteet  
nukahtamisajan lyhentämiseen  
tai unen pidentämiseen.

Naso Seesamiöljy tai 
Fresh Seesamiöljy  
ratiopharm 10 ml
Säilöntäaineettomat kostutus- 
suihkeet nenän kuivien  
limakalvojen kosteutukseen ja  
voiteluun.

Salutem hammastahna  
75 ml 
Herkille suun limakalvoille ja  
aftaherkille sopivat vaahtoa- 
mattomat hammastahnat.  
Myös lapsille sopiva koostumus.

Bethover B12  
+ Foolihappo  
150 tabl. 
Marjanmakuiset imeskelytabletit  
B12-vitamiinin ja foolihapon saannin  
turvaamiseen ja muistin tueksi.

Helein Strong Collagen  
90 tabl.
Hyvin imeytyvä kollageeni- 
valmiste ylläpitämään  
nuorekasta ja kiinteää ihoa. 

Tarjoukset voimassa joulukuussa 2019, tai niin kauan kuin tarjouserää riittää.

Leikkaa talteen
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