


Pääkirjoitus

Iloa ja valoa
lä ollessa tulee monesti nautiskeltua oikein 
luvan kanssa. Silloin maistuvat grilliruuat 
ja muut kesäiset herkut, jotka voivat panna 
ruuansulatuksen koville. Toiselle tulee nä-
rästystä, ja toisella alkaa vatsa oireilla. Vatsan 
ja ruuansulatuskanavan ongelmiin saat apua 
ja neuvoja apteekista.

Keräsimme tähän lehteen paljon tuot-
teita erilaisiin kesän tarpeisiin. Poimi tar-
jouksemme itsellesi tai vaikka mukaviksi 
kesäviemisiksi läheisille. Mökkiviemiseksi 
sopii erinomaisesti esimerkiksi monikäyt-
töinen perusvoide tai riittoisa saippuaton 
pesuneste. Apteekki palvelee turvallisesti, 
satoi tai paistoi.

Nautitaan kesästä!

Apteekkari Liisa Kärkkäinen
Munkkiniemen apteekki

Suomen kesä. Kirjaimellisesti. Nyt on 
erinomainen mahdollisuus tutustua 
lähiympäristöön kotipaikkakunnalla ja 

nauttia kesäisestä luonnosta. Jos lomaa on, 
lähiretkiä ehtii tehdä vaikka kuinka monta.

Viime kesänä elettiin golfbuumia ja ret-
keiltiin kansallispuistoissa niin innokkaasti, 
että välillä pitkospuilla oli jopa ruuhkaa. Tal-
vella nautittiin hyvistä hiihtokeleistä: moni 
löysi aikuisiällä hiihtämisen ilon. Mahtavatko 
tänä kesänä luonnossa samoilu, patikointi ja 
telttailu nostaa päätään vielä viimekesäistä 
enemmän? 

Tehdäänpä kesällä mitä tahansa, kevyem-
män vaatetuksen aikaan kaikenlaiset pienet 
haaverit ovat mahdollisia. Kesään kuuluvat 
auringon lisäksi hyttyset, punkit ja erikokoi-
set haavat ja nirhaumat. Varautumalla nautit 
enemmän – käy apteekissamme päivittä-
mässä tai täydentämässä lääkekaappisi ajan 
tasalle. Muista samalla lemmikkisi tarpeet. 
Tästä lehdestämme löydät artikkelin kesän 
haavereiden hoidosta.

Kesällä ruokailurytmi ja -tottumukset hel-
posti poikkeavat normaalista. Lomamielel-

“Nautitaan kesäisestä 
luonnosta”

MUNKKINIEMEN APTEEKKI
Aukioloajat:
ma-pe klo 8.00 - 18.00
la klo 9.00 - 15.00

Apteekki on suljettu arkipyhinä  
sekä joulu- ja juhannusaattona  
ja pääsiäislauantaina.
Osoite: 
Professorintie 2
00330 Helsinki
Puhelinnumero: (09) 477 0100
www.munkkiniemenapteekki.fi
info@munkkiniemenapteekki.fi

Ostot 

kalenterivuodessa      alennus -%

   50 - 100 €  2%
 101 - 200 €  3%
 201 - 300 €  4%
 301 - 500 €  5%
        >500 €  8%

Kanta-asiakkaan ostohyvitystaulukko:

9,90 €
Tarjous

(norm. 17,25 €)

Tarjous on voimassa kesä-heinäkuun 2021 ajan.

KOKO KEHOLLE 
LÄPI ELÄMÄN

Möller Tupla 
Keho on koneisto joka vaatii voitelua joka 
päivä. Möller Tupla sisältää terveyden 
kannalta välttämättömiä omega-3-rasva-
happoja sekä A-, D- ja E-vitamiinia.

Pienet kalaöljykapselit on helppo niellä. 
Muista Möller Tupla, joka päivä
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KAUAN KUIN REPPUKASSEJA RIITTÄÄ. VOIMASSAOLOAIKA APTEEKKIKOHTAINEN.

REPPUKASSIN KAUPAN PÄÄLLE!

KAIKKI VERMANIN MANSIKKATUOTTEET
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ApteekkiNyt
Kuusi kertaa 

vuodessa ilmestyvä,  
luotettavaa tietoa 

terveydestä tarjoava 
apteekin asiakaslehti.  

Lehti tekee yhteistyötä  
potilasjärjestöjen

kanssa. 
Seitsemäs vuosi kerta. 

Tilaushinta 49 euroa/vuosi.
www.apteekkinyt.fi

Julkaisija ja kustantaja 
Apteekkikustannus Oy

Rajatorpantie 41 C
01640 Vantaa

www.apteekkikustannus.fi

Vastaava päätoimittaja
ja ilmoitusmyynti 

Samuli Takanen 
puh. 0400 472 929,  
samuli.takanen@ 

apteekkikustannus.fi

Toimituspäällikkö 
Anu Kylvén

anu.kylven@
apteekkikustannus.fi

Ilmoitusaineistot 
ilmoitukset@

apteekkikustannus.fi

AD
Mikko Malo

Graafikko
Suvi Hakola

Ruotsinkielinen
käännös

Oriola Finland Oy

Painopaikka 
Punamusta Oy, Forssa

Kannen kuva
Shutterstock

5 ajankohtaista | 19 asiamies | 20 kaunis olo | 33 ristikko
41 ristikon ratkaisu | 43 – 44 kesä- ja heinäkuun tarjoustuotteet

Vakiot

10 Hemmottelua hipiälle
Tee mökkisaunasta ihana spa.

Oksentelua, ripulia, 
ruokahalu kateissa?
Ammattilaiselta apua kissan 
vatsavaivoihin.

6

16 Aurinko armas
Suojaudu säteiltä kotimaassakin: 
30:n kerroin ei ole liioittelua.

28 Maila käteen ja menoksi
Padelin perusteet on 
helppo oppia.

34 Pikku haaverit kuuluvat 
kesään
Pidä kotiapteekki ja ensiapu-
taidot ajan tasalla, niin nautit 
lomasta täysillä.

38 Kenen kannattaa tilata 
geenitesti?
Selvitimme, mitä testit paljastavat.

Ajankohtaista Koonnut
Anu Kylvén

Kuvat 
Shutterstock

kuva: Jonas Tana/finpadel.fi

40 Kiusallinen kutina kuriin
Listasimme 10 faktaa 
hiivatulehduksesta ja sen hoidosta.
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18 Kärähtikö nahka?
Viilennä auringossa palanutta 
ihoa näillä tuotteilla.

Tarvitseeko 
testata?

Viiden viime vuoden aikana 
klamydiatestissä on käynyt 

36,4 % 30–39-vuotiaista 
naisista ja 21,3 % 

samanikäisistä miehistä. 

Lähde: Terveys, toimintakyky ja 
hyvinvointi Suomessa: 

FinTerveys 2017 Lomalle 
vuh!

1. Hus, punkit
Viimeistään nyt on syytä hoitaa punkki-
häätö ajan tasalle. Perinteisin keino ovat 
punkkipanta tai nahkaan valeltava liuos. 
Runsasturkkiselle koiralle voi toimia sumu-
te, jota suihkutetaan karvojen päälle. Myös 
tablettimuotoista lääkitystä on saatavilla.

2. Pureman merkit
Jos kyy puree lemmikkiä, ota nopeasti 
yhteyttä eläinlääkäriasemalle. Tavallisin 
oire on voimakas turvotus purema-alueel-
la.  Koira tai kissa muuttuu usein vaisuksi ja 
voimattomaksi. Se saattaa myös oksentaa 
tai kuolata.

3. Milloin kyytabletti?
Esimerkiksi koiralle ei saa antaa kyytablet-
tia kyykäärmeenpuremaan ilman eläinlää-
kärin lupaa. Lääkkeen sisältämä kortisoni 
voi vaikeuttaa jatkotutkimuksia. Yleensä 
puremaa hoidetaan klinikalla suonensi-
säisellä nestehoidolla, kivunlievityksellä ja 
joskus jopa kyyn myrkyn vasta-aineella. 

Kyytabletti käy ampiaisen piston aiheut-
taman allergisen reaktion lieventämiseen. 
Silloinkin kannattaa konsultoida eläinlää-
käriä ennen lääkkeen antamista.

agria.fi, evidensia.fi

Pihka 
parantaa?
Pihkan  s is ältämil lä ainei l la 
voidaan mahdollisesti parantaa 
MRSA-bakteerin aiheuttamia 
infektioita. Helsingin yliopiston 
tutkijat ovat kehittäneet uuden-
laisen biopolymeerin, joka jou-
tuessaan kontaktiin MRSA-bak-
teerin kanssa tappaa sen lähes 
sataprosenttisesti. Biopolymee-
rissä on yhdistetty nanosel-
luloosaa yhdisteisiin, jotka ovat 
peräisin puun pihkasta.

helsinki.fi

22 Suolistossa kaikki hyvin?
Suoliston terveys ohjailee koko 
kehon terveyttä.

40
Kodin 
lääkekaappi 
kuosiin
○ Punkinpoistaja

○ Desinfiointiaine tai antiseptinen tuote

○ Hydrokortisonivoide

○ Laastareita ja sidoksia tai sideharsoja

○ Vettä läpäisemättömiä laastareita vesileikeissä 
viihtyville

○ Teräväkärkiset pinsetit

○ Tuotteet intiimivaivojen hoitoon

○ Pikakylmäpussi pienten nilkan nyrjähdysten 
varalle

○ Rakkolaastarin kaltaiset hydrokolloidit suojaavat 
rakkulaisia palovammoja tai muita vähän vuotavia 
haavoja. 

○ Apteekista saatavat viilentävät geelit tai voiteet 
tepsivät auringonpolttamiin.

Miksei 
myös 

mökin!



PUNKKI- 
VAARA!

Punkkiraudalla 
poistat punkit 

helposti, nopeasti ja 
oikeaoppisesti 

sekä ihmisiltä että 
eläimiltä.

1 2 3

Liu’uta punkkirauta punkin alle 
ja nosta punkki pois.6 ApteekkiNyt 3 | 2021

KUN KISSAN 
VATSAA KIVISTÄÄ
Teksti
Essi Kähkönen
Kuvat
Shutterstock

Jos kissa ripuloi tai oksentelee, on yleensä tosi kyseessä.

Äkillisesti alkaneet vatsa- ja suo-
listovaivat ovat kissoilla paljon 
harvinaisempia kuin koirilla. 

Erikoiseläinlääkäri Minna Rinkinen 
Evidensia Tammiston Eläinsairaalasta 
kertoo, että syynä tähän on kissan nir-
sous.

– Kissa on koiraan verrattuna paljon 
tarkempi siitä, mitä se syö.

Koirat ulkoilevat päivittäin ja saat-
tavat lenkin varrelta pistellä poskeensa 
monenlaisia ”herkkuja”. Ne myös haiste-
levat ja välillä maistelevat lajitovereiden 
jätöksiä.

Suomalaiset kissat sen sijaan elelevät 
pääsääntöisesti kotikissan elämää, joten 
ne eivät juuri tapaa muita kissoja, saati 
luonnonvaraisia eläimiä. Niinpä niitä 
ei uhkaa tartuntatautien vaara samalla 
tavalla kuin ulkona käyviä lemmikkejä.

Kissoja vaivaavat koirien tapaan eri-
laiset ruoka-aineyliherkkyydet. Joskus 
pahoinvoinnin, oksentelun ja mahaki-
vun syy voi olla nielty vierasesine, sillä 
jotkut kissat ovat hanakoita syömään 
kaikenlaista tavaraa, kuten naruja tai 
korvatulppia. 

Tukos suolessa?
Oksentelu on yleensä merkki suolisto-
tukoksesta. Silloin kissalla on jo kiire 
eläinlääkäriin.

– Vanhenevalla kissalla kasvainsai-
raudet ovat hyvin yleisiä, ja yksi merk-
ki kasvaimesta on pidempään jatkunut 
oksentelu. Kyseessä saattaa olla myös 
haima- tai sappitietulehdus, Minna Rin-
kinen sanoo.

Hyviä bakteereja 
pieneen masuun

○  Kissan ruokavalioon voi lisätä E-vitamiinia, 
beetakaroteenia sekä omega-3- ja ome-
ga-6-rasvahappoja. Eräässä seurantatutki-
muksessa ne kissat, jotka olivat saaneet näi-
tä lisäravinteita, elivät noin vuoden kauemmin 
kuin kissat, jotka eivät syöneet lisäravinteita.

○ Terveysvaikutteiset mikrobit, kuten Lactoba-
cillus acidophilus, tasapainottavat kissan suo-
listomikrobistoa.

○  Kissoille ei ole tarjolla omaa, lajikohtaista, 
terveysvaikutteisia mikrobeja sisältävää val-
mistettaan. Kissoille voidaan kuitenkin antaa 
ihmisille tarkoitettuja, Bifido- ja Lactobacil-
lus-bakteereja sisältäviä valmisteita tai koirille 
tarkoitettuja maitohappobakteereja. 

Asiantuntijana ETT, mikrobiologi Shea Beasley, 
Vetcare Oy

Vatsavaivainen kissa saattaa myös 
ripuloida, mutta sitä useammin kissa 
menettää ruokahalunsa. Joihinkin ma-
ha-suolikanavasairauksiin liittyy lisään-
tynyt tai vähentynyt juominen.

Hiirestävälle kissalle loishäätö
Kissan mahaongelmia ei kannata kovin 
pitkään hoidella kotikonstein. Kissa ei 
esimerkiksi kestä ravinnotta yhtä kahta 
päivää pidempään, joten koirilla toimi-
va kotihoitokeino eli paastottaminen ei 
kissoille sovi.

Bakteerivalmisteet ja 
lisäravinteet hellivät 
myös kissan vatsaa.

Ulkona käyskentelevä kissa on oma 
lukunsa. Ulkokissa hiirestää ja joutuu 
siksi alttiiksi mato- ja loistartunnoille. 
Ulkoilevan kissan säännöllinen mato-
häätö on tarpeen. Apteekista saat neuvot 
matolääkkeiden käyttöön.

Suomessa kissojen yleisin sisäloinen 
on suolinkainen. Jyrsijöitä pyydystäväl-
lä kissalla on riski saada myös heisi- tai 
hakamatotartunta. Mato-oireita ovat 
muun muassa laihtuminen ja ruoansu-
latuskanavan ongelmat. ⬣



Meillä apteekissa on paljon hyviä tuotteita avuksi monenlai-
seen vaivaan sekä tueksi terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitä-
miseen. Markkinoille on tullut tai pian tulossa uusia, hyviä 
tuotteita – tässä niistä muutama. Kysy uutuuksia apteekista!
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Ceraderm Betaglucan 30 g
Kotimainen Ceraderm Betaglucan on tarkoitettu 
pinnallisten palovammojen ja vaurioituneen 
ihon hoitoon. Rasvainen, vedetön Betaglu-
can-voide luo iholle hengittävän suojan, joka 
minimoi lämmön ja kosteuden haihtumista 
vaurioituneelta iholta, estää ärsykkeiden pääsyä 
iholle ja suojaa ihon herkkiä hermopäät-
teitä lievittäen siten palovammai-
hon kipua. Voiteen sisältämä 
kauran beetaglukaani rauhoittaa 
ärtynyttä ihoa ja lievittää kuti-
naa. Hellävarainen voide sopii 
sekä aikuisille että lapsille ja sitä 
voidaan käyttää koko keholle, 
myös ohuille ihoalueille kuten 
kasvoille. Palovammaihon lisäksi 
voide soveltuu erinomaisesti 
myös ärtyneen ja kuivan sekä 
erittäin kuivan ihon ja ihottu-
ma-alueiden hoitoon. CE-mer-
kitty terveydenhuollon laite. 
Markkinoija Decem Pharma.

Pinnallisiin palovammoihin
Hengittävä 
suoja iholle

8 x UUTUUS
HAp+ syljeneritystä lisäävä 
imeskelytabletti 16 kpl
Useat lääkkeet aiheuttavat sivuvaikutuksena suun 
kuivuutta. Kliinisesti tutkittu HAp+ helpottaa suun 
kuivuuden oireita ja edistää hampaiden terveyttä 
lisäämällä syljeneritystä tehokkaasti, jopa 20-ker-
taisesti stimuloimattomaan sylkeen verrattuna. 
Patentoidun happo-kalsiumsuhteen ansiosta imes-
kelytabletti suojaa hammaskiillettä eikä aiheuta 
hampaiden eroosiota. HAp+ on CE-merkitty lääkin-
nällinen laite. Makuina sitruuna, mansikka-raparperi, 
inkivääri-lime ja minttu-eukalyptus. 
Markkinoija Oriola.

Kuivan suun oireisiin!
Kuiva suu?

bertil’s Melatoniini 1,9 mg 
+ rauhoittavat yrtit 30 tabl.
bertil´s Melatoniini 1,9 mg + rauhoittavat 
yrtit on kotimainen, monipuolinen uutuus 
univaikeuksista kärsiville. Valmisteen kolme 
vaikuttavaa ainetta helpottavat nukahtamista 
ja ylläpitävät rauhallista unta. Valmisteen vah-
va melatoniinipitoisuus auttaa lyhentämään 
nukahtamisaikaa, valeriaana auttaa 
ylläpitämään luonnollista unta 
ja kärsimyskukka auttaa rau-
hoittamaan levotonta mieltä. 
1 tabletti ennen nukkumaan-
menoa riittää. Ravintolisä on 
valmistettu Suomessa ja se 
on saatavilla vain apteekista. 
Markkinoija bertil´s health Oy.

3-vaikutteinen valmiste unen tueksi
Rauhalliseen 

uneen

APTEEKKI Laastari Sensitive
Uutuuslaastarissa on liimaton kiin-
nitys silikonigeelikerroksen avulla. 
Tämän vuoksi laastarin irrotus iholta 
onnistuu kivutta. Hypoallergeeninen. 
Sopii herkälle ja hauraallekin iholle. 
Pakkauksessa on 10 kappaleen laji-
telma, joka sisältää seuraavat koot: 
7 cm x 2 cm (6 kpl), 7 cm x 2,4 cm 
(2 kpl) ja 7,5 cm x 5 cm (2 kpl).

Herkälle iholle Kivuton 
irrotus iholta

Lacto Seven Strong 30 kaps.
Lacto Seven Strong on vahva maitohap-
pobakteerikapseli, jossa on 10 miljardia 
bakteeria seitsemästä eri maitohappo-
bakteerikannasta. Lisäksi tuotteessa on 
D3-vitamiinia, joka vahvistaa vastustus-
kykyä. Bakteereilla on erityinen Bio-Sup-
port™-suojaus, jonka ansiosta bakteerit 
säilyvät elävinä ja toimintakykyisinä aina 
suolistoon saakka. Kapselin kuori on kas-
viperäinen. Markkinoija Vitabalans Oy. 
Lisätietoja: lactoseven.fi

Vahvaan vastustuskykyyn
Maitohappo-

bakteeri

Kevenix desloratadiini 5 mg suussa 
hajoava tabletti, 10 ja 30 tabl.
Kevenix – koko vuorokauden kestävää hel-
potusta allergiseen nuhaan, ilman väsyttävää 
vaikutusta. Tabletti on suussa hajoava, eikä sen 
kanssa tarvitse ottaa vettä tai muita nesteitä. 
Kevenix on itsehoitolääke allergisten nenäoi-
reiden hoitoon. Aikuisille ja vähintään 
12-vuotiaille nuorille. Vaikuttava 
aine desloratadiini. Annostus: yksi 
tabletti päivässä. Keskustele lääkärin 
tai apteekkihenkilökunnan kanssa 
käytöstä, jos munuaistesi toimin-
ta on heikentynyt, jos sinulla tai 
sukulaisellasi on esiintynyt kouris-
tuskohtauksia, jos olet raskaana tai 
jos imetät. Älä käytä lääkettä, jos 
olet allerginen jollekin valmisteen 
sisältämistä ainesosista. Tämä lääke 
sisältää aspartaamia. Lue pakkaus-
seloste huolellisesti ennen käyttöä. 
Markkinoija Sanoswiss.

Helpotusta allergiseen nuhaan
Itsehoito-

lääke

Favoran uutuudet
Favora Heleyttävä BB-voide SK 30 kosteut-
taa ja hoitaa sekä tasoittaa ihon sävyä ja saa 
sen näyttämään tasaisen kauniilta ja luonnol-
liselta. Suojaa auringon haitalliselta säteilyltä.
Toisena uutuutena sarjaan tulee Favora Kos-
teuttava ja suojaava päivävoide SK 30. Voide 
suojaa ihoa auringon haitalliselta säteilyltä. 
Betaiini ja hyaluronihappo kosteuttavat, ja 
E-vitamiini suojaa ja vahvistaa ihoa. Favo-
ra-sarja hoitaa hellävaraisesti herkästi reagoi-
vaa ihoa. Kaikilla tuotteilla on Allergiatunnus.

Kesäiholle BB- ja 
päivävoide
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TEE 
MÖKKISAUNASTA 

LUKSUS-SPA
Kun kaipaat irtiottoa arjesta, pyhitä kesäilta 

saunomiselle pitkän kaavan mukaan. 
Kylpylätyylinen hemmottelu päästä varpaisiin 

takaa, että voit unohtaa hetkeksi kaiken muun.

Teksti 
Ia Luhtanen

Kuvat
Shutterstock

�

Reilu vuosi on eletty epätietoisuudessa. Ei ihme, 
jos pelko ja epävarmuus tulevasta tuntuvat ime-
vän viimeisetkin mehut. 

Tyynen järven rannalla lämpiävä mökkisauna tar-
joaa rentoutumista vailla olevalle mielelle ja kropalle 
täydellisen hengähdystauon. Vielä kun yhdistät sauna-
hetkeen nautinnolliset hoitotuotteet ja hyvää tekevät 
luonnon antimet, jää fiinimpikin hoitola kakkoseksi. 

Kesäinen kauneudenhoito ei vaadi koko kylppäri-
kaapin sisällön hyödyntämistä. Nappaa mökille mu-
kaan muutama lempituotteesi ja hae purkkiarsenaaliin 
täydennystä pihalta tai metsästä. Tähän vuodenaikaan 
kasvien ja kukkien elinvoima on parhaimmillaan, joten 
se kannattaa käyttää ihon ja hiusten hyväksi.

Yksinkertaisin tapa käyttää kukkia, kasvien lehtiä ja 
yrttejä tuoreena on hauduttaa niitä kuumassa vedes-
sä. Ne voi myös kuivattaa myöhempää käyttöä varten. 
Marjat on helppo murskata ja kasvikset soseuttaa – 
tai viipaloida iholle sellaisenaan. Luonnon aineita voi 
myös sekoittaa esimerkiksi perusvoiteeseen tai hoi-
toöljyyn, jolloin niistä syntyy kotitekoinen naamio. 
Eikä mikään estä apteekin hyllyltä napatun naamion 
tai kuorintavoiteen tuunaamista herkullisen kesäiseksi!

Suihkepulloon pakattu kasvovesi 
raikastaa ihoa ihanasti kuumana 

kesäpäivänä. Vaihtoehtoisesti voit 
kaataa omalle ihollesi sopivan 

kasvoveden spraypulloon ja vir-
kistää kasvoja sekä vartaloa vaik-

ka pitkin päivää. Ekstrafreesin 
fiiliksen saat, kun säilytät pulloa 
jääkaapissa. Viilentävä vesisumu 

tuntuu erityisen hyvältä auringon 
paahtamalla iholla.

Vinkki
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AURINKO
KAUPAN 
PÄÄLLE 

ACO SUN -TUOTTEEN  
OSTAJALLE

MATKAKOKOINEN  
SUIHKUÖLJY

Lahjaksi ACO Sun -tuotteen ostajalle:  
ACO Caring Shower Oil 50 ml. Tarjous voimassa  

kesäkuun ajan. Kaupanpäällisiä rajoitettu erä.  
Tarjous ei koske ACO-huulivoiteita.

38314_Perrigo_ACO_Sun_GWP_ApteekkiNyt_printti_210x137,5.indd   138314_Perrigo_ACO_Sun_GWP_ApteekkiNyt_printti_210x137,5.indd   1 06/04/2021   13.1406/04/2021   13.14

NICORETTE® on lääke avuksi vieroitusoireisiin kun lopetat tupakoinnin. Sisältää nikotiinia. Lue pakkausseloste.  
Ei lasten ulottuville. Kun aloitat hoidon, lopeta tupakointi kokonaan. Jos sinulla on krooninen ihosairaus (koskee vain laastareita), 
sydän- tai verisuonitauti, olet raskaana tai imetät, keskustele hoidosta lääkärisi kanssa. Ei alle 18-vuotiaille.  
Markkinoija McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy. FI-NI-2100043  03/2021 © McNeil 2021

VOIMAKKAASEEN 
NIKOTIINIRIIPPUVUUTEEN

UUSI PAKKAUSKOKO               80 KPL  
IMESKELYTABLETTI

LÖYLYTTELY 
KAUNISTAA
Saunoessa on aikaa puhdistautua, 
rentoutua ja kaunistautua. Lämpö 
auttaa laukaisemaan lihasjännityk-
siä ja samalla ihon kireyttä. 

Hikoilu saa kuona-aineet ja kehoon 
kertyneet ylimääräiset nesteet poistu-
maan vikkelästi.

Koska ihohuokoset ja hiussuomut 
avautuvat lämmössä, hoitotuotteiden 
tehoaineet pääsevät vaikuttamaan te-
hokkaasti. Siksi saunasessiosta kannat-
taa ottaa kaikki irti ja valita esimerkiksi 
hiuksille pikahoitoaineen sijaan syvä-
vaikutteinen hoitonaamio.

Saunamenu
Esityöt
○ Upota vihta kiuluun tai ripauta veteen tuok-

sutippoja. Napsi vihdasta irronneet lehdet 
pois vedestä ennen saunomisen aloittamis-
ta, etteivät löylyt tuoksu palaneelta.

○ Puhdista iho meikistä ja pese muotoilutuot-
teet pois hiuksista. Jos käytät syväpuhdis-
tavaa tai kuorivaa sampoota, saat maksi-
maalisen tehon hoitoaineesta. Pyyhekuivaa 
tukka ja levitä niihin syvähoito. Kietaise 
pyyhe päähän suojaamaan hiuksia liialta 
lämmöltä.

○ Peseydy, mutta jätä höylä odottamaan 
saunomisen päättymistä. Huomioi myös, 
että vahausta tai epilointia, jossa karva 
poistetaan juurineen, ei tulisi tehdä alle vuo-
rokautta ennen saunaan menoa. Muuten iho 
saattaa ärtyä.

�

Tee itse 
löylytuoksu!

Laita harsokankaasta sidottuun 
pussukkaan kourallinen yrttejä 
tai kukkien lehtiä. Anna tuoksu-

pussin liota lämpimässä löyly-
vedessä kymmenisen minuuttia. 

Voit myös ripotella lehdet suoraan 
kiuluun ja siivilöidä veden ennen 

kiukaalle heittämistä.



Uusi 
parempi

pullo!

[Se kotimainen silmien 
kostutustuote]

purosilmille.fi

Kun eläinlääkäri katsoi röntgenkuvia ja 
totesi hiljaa, että nuorella Zulilla on ni-
velrikko, espoolaisen Janina Wallgre-
nin mielessä myllersi. Oliko koiralla 
jatkuvia kipuja? Millainen sen ennuste 
olisi? Koira oli vasta kaksivuotias. 
Janina oli kokenut kaksi aktiivista, 
ihanaa vuotta innokkaan ja energisen 
valkoisenpaimenkoiransa kanssa. 
Diagnoosi tarkoittaisi rakkaan 

harrastuksen, agilityn, välitöntä 
lopettamista. 

”Muutamaa päivää aiemmin 
olin kiinnittänyt huomiota koi-

rani epätavalliseen liikkumi-
seen agilityradalla ja tilannut 
saman tien ajan eläinlääkä-
rille”, Janina muistelee 11 

vuoden takaista tapahtu-
masarjaa.  

Hyvän elämän paketti

Nutrolin®  
HIP & JOINT
Ainutlaatuinen nivelvalmiste koirille. Sisältää 
keskeiset ravintoaineet korkeina pitoisuuksina. 
Valmistuksessa käytetyt kalaöljy, glukosamiini 
ja kondroitiini ovat lääkelaatuisia. 
Näin kalaöljy ja nivelravinteet toimivat:
Kalaöljyn omega-3 EPA ja DHA, glukosamiini 
ja kondroitiini yhdessä estävät tulehdusta 
sekä rustoa hajottavien entsyymien toimintaa. 
Kalaöljyn omega-3-rasvahappojen (EPA ja 
DHA) on myös todettu hillitsevän nivelrikon 
tulehdusprosessiin liittyvää kipua (Söderlund 
ja Heikkilä, Suomen Eläinlääkärilehti, 2019).

Nutrolin®  
SKIN & COAT
Patentoitu rasvahap-
povalmiste, kaikkien 
koirien luottotuote 
jatkuvaan tai kuuri-
luonteiseen käyttöön. 
Hillitsee karvanlähtöä, 
tekee turkista kauniin, 
huoltaa ihoa ja toimii 
sisäisenä tassurasvana. 
Suomalainen, ihmislaa-
tuinen huipputuote.

ILMOITUS

Zuli sai kipulääkkeet, ja alkoi uuden-
lainen arki. Tuntui tähtiin kirjoitetulta, 
kun Janina sai kuulla, että suomalainen 
Nutrolin® haki nivelrikkoisia koiria 
uuden nivelvalmisteen testaajiksi. 
Tuoteperheen jo klassikoksi noussut 
Nutrolin® SKIN & COAT oli hänelle 
entuudestaan tuttu. Sillä hän oli pitkään 
pitänyt koiriensa turkin kauniina sekä 
ihon ja anturat kunnossa.

Muutamassa viikossa Zulin liikku-
minen helpottui, ja Janina pystyi jopa 
vähentämään koiran kipulääkkeen 
määrää. Kun testituote, Nutrolin® HIP 
& JOINT, tuli markkinoille, Janina ha-
lusi ehdottomasti jatkaa sen käyttöä.

 ”Zulin tilanne pysyi täysin stabiilina 
kuusi vuotta pelkän Nutrolin®-nivel-
tuotteen ansiosta, ilman kipulääkkeitä. 
Olimme molemmat niin onnellisia, kun 
pystyimme palaamaan harrastuskentil-
le. Kilpailimme rally-tokossa ja tottele-
vaisuudessa, kunnes Zuli oli 8-vuotias. 
Nyt Zuli on 13-vuotias. Se on elänyt 
virkeän ja aktiivisen seniorikoiran täyt-
tä elämää”, Janina kertoo hymyillen.

Löylypuuhat 

○ Jalkahoito käy näppärästi saunoessa. Laske pesu-
vatiin lämmintä vettä ja lisää sekaan jalkakylpysuolaa 
tai -tiivistettä. Halutessasi voit ripotella joukkoon vielä 
voikukanlehtiä tai kuusenneulasia. Pehmitä kovet-
tumia ensin liottamalla jalkoja vedessä ja kuori sen 
jälkeen nurmikon vihertäviksi värjäämät kantapäät 
rakeisella kuorintavoiteella. Kantapäille saa käyttää 
melko tanakkaa ja karheaa kuorinta-ainetta. Raspaa 
viimeiseksi jalkapohjat hellävaraisesti.

○ Vartalon kuorinnan ja naamion voi hyvin tehdä 
löylyttelyn aikana, kunhan suojaa lauteet pyyhkeellä. 
Kuivaihoisen kroppa kiittää, kun sipaisee pintaan var-
taloöljyn ja hunajan sekoitusta ennen löylyihin menoa. 
Karkealla hunajalaadulla saat samalla kuorinnan. 
Saunomisen jälkeen riittää huuhtaisu pelkällä vedellä. 
Iho jää kosteutetuksi ja samettisen pehmeäksi. Jos 
käytät muunlaista vartalonaamiota, se kannattaa 
putsata pois pesuaineen kanssa.

○ Venyttele jäseniä tai tee vaikka muutama lempeä 
saunajoogaliike. Istu jalat lauteilla 90 asteen kulmassa 
ja ryhdistä selkä. Taivuta pää kohti polvia ja rullaa sel-
kä pyöreänä takaisin. Nosta sen jälkeen sisäänhengi-
tyksellä leuka ylös ja laske uloshengityksellä rintaan. 
Kierrä vielä yläkroppaa rauhallisesti puolelta toiselle 
ja nosta jalat lopuksi hetkeksi ylös seinää vasten.

○ Pistä pintaverenkiertoon vauhtia vihtomisella. Aloita 
ranteista ja nilkoista ja siirry kohti vartalon keskiosaa. 
Käsittele lopuksi rinta ja selkä. Upota kasvot välillä 
vihtaan ja hengitä syvään – saat bonuksena ilmaista 
aromaterapiaa.

Jälkihoito

○ Mikä onkaan ihanampaa kuin pulahtaa järveen 
suoraan löylyistä. Herkkäihoisten on kuitenkin hyvä 
myös kesällä malttaa tovi lämmön tasaantumista. 
Voimakkaat lämpötilan vaihtelut voivat saada hipiän 
helottamaan.

○ Kasvonaamion aika on vasta saunan jälkeen, sillä 
hikoillessa aine valuu helposti pois kasvoilta ja teho-
aineet menevät hukkaan. Jos jälkihikoilu on runsasta, 
odota hetki, mutta älä anna ihon kuivahtaa tai viilen-
tyä liikaa.

○ Pidä huolta nestetasapainosta ja tankkaa vettä sekä 
saunomisen ajan että sen jälkeen.

○ Rasvaa iho, kun se on pesun jälkeen vielä nahkean 
kostea. Silloin voiteet imeytyvät tehokkaasti, eikä 
iholla oleva kosteus ehdi haihtua.



16 ApteekkiNyt 3 | 2021

Suihkeita, voiteita, puikkoja – 
aurinkosuojatuotteissa on, mistä valita. 
Myös vaikutusmekanismeissa on eroja.

Kemialliset suoja-aineet imeytyvät 
ihoon ja suodattavat säteitä sitomalla nii-
tä itseensä. Kemialliset suojat sujahtavat 
vaivatta ihoon, mutta juuri imeytymisen 
vuoksi ne saattavat joillekin aiheuttaa 
iho-oireita. Oireiden minimoimiseksi 
herkkäihoisten kannattaa suosia tuottei-
ta, joihin ei ole lisätty hajusteita tai väriai-
neita. Kemialliset aurinkovoiteet vaativat 
puolen tunnin odottelun, ennen kuin ne 
ovat täydessä toimintavalmiudessa.

Fysikaaliset filtterit puolestaan eivät 
imeydy ihoon vaan jäävät fyysiseksi es-
teeksi ihon pinnalle ja heijastavat säteet 
pois. Siksi voiteen levitys voi olla hieman 
aikaavievää puuhaa ja voide saattaa 
jäädä jonkin verran näkyville, mutta teho 
alkaa heti, kun suoja on laitettu iholle.

Kemiallista vai 
fysikaalista?

KESÄ JA AURINKO – 
VALMIINA OLLAAN!
Ethän tuudittaudu ihon suojauksessa pelkkiin aurinkovoiteisiin. 
Ota lisäavuksi vaatetus ja huomioi sää, paikka ja vuorokaudenaika, 
jolloin altistut auringolle.

Teksti 
Ia Luhtanen
Kuvat
Shutterstock
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Moni on nauttinut lähilomista ennenkin, mut-
ta osa suomalaisista on viime ja tänä vuon-
na saanut totutella uudenlaiseen kesäloman-

viettoon, kun rantalomat kaukokohteissa tai Välimeren 
rannikolla vaihtuvat lähilomailuun. Yksi asia kuitenkin 
pysyy: aurinkovoiteet kannattaa pitää matkassa muka-
na myös kotimaan kamaralla. Aurinko paistaa kaupun-
gissakin, joten suojausta ei saa sielläkään jättää väliin.

Säteilyä kertyy jopa huomaamatta. Helposti unoh-
tuu, että varjossa tai pilvisenä päivänä voi saada lähes 
puolet aurinkoisen päivän sädemäärästä. Tai että keski-
päivän tunteina (kello 11–15) altistuu valtaosalle päivän 
kokonaissäteilystä.

On hyvä pysytellä poissa paahteesta pari tuntia puo-
lenpäivän molemmin puolin ja etenkin paisteisena päi-
vänä verhota vartalo pitkähihaisilla vaatteilla ja leveä-
lierisellä hatulla.

Hiekan ja veden heijastukset voimistavat UV-sätei-
lyä, ja nahka voi kärähtää veden allakin jopa metrin 
syvyydessä. Rantalomailijan kannattaa aina tarkistaa, 
että aurinkovoide on vedenkestävä.

Tarpeeksi paljon ja tarpeeksi usein
Auringon ultraviolettisäteilyn voimakkuudesta kertoo 
kansainvälinen standardimitta, UV-indeksi eli UVI. Au-
ringolta on syytä suojautua, kun indeksi ylittää arvon 3. 

Muista edes nämä
1 . Iho ruskettuu UVA- ja UVB-säteiden yhteis-

vaikutuksesta. UVA-säteily vanhentaa ihoa, ja 
polttavat UVB-säteet lisäävät syöpäriskiä.

2. Keskikesällä kotimaassakin kannattaa valita 
suojakertoimeksi vähintään 30.

3. Mitä vaaleampi iho, sitä suurempi kerroin.

4. Lisää aurinkosuojatuotetta parin tunnin välein 
tai useamminkin, jos uit tai hikoilet.

Seuraa varjoa: 
mitä korkeammalla 

aurinko on, sitä lyhyempi 
on oma varjo ja sitä 

suurempi ihon 
palamisvaara.

Suomessa tämä tapahtuu touko–elokuussa, joten 
suojakertoimen kannattaa olla kotimaassakin kesäai-
kaan vähintään 30. Mitä vaaleampi iho, sitä suurempi 
kerroin. Päiväntasaajan leveysasteilla sekä vuoristoissa 
UVI-luku voi kivuta jopa yli 12:n.

UVI-arvot voi tarkistaa Ilmatieteen laitoksen sivuil-
ta. Suomessa on mittauspisteitä seitsemällä paikka-
kunnalla.

Suojakertoimen teho pitää kutinsa vain, jos voidetta 
levittää tarpeeksi paljon ja lisää tarpeeksi usein. Helppo 
muistisääntö riittävään määrään on lusikka: ainakin tee-
lusikallinen kasvoille ja kaulalle ja vähintään ruokalusi-
kallinen jokaiseen raajaan sekä selkään ja vatsapuolelle.

Sopiva rasvausväli on parin tunnin välein tai 
useamminkin, jos ui tai hikoilee. Mitä suolaisempi 
vesi, sitä nopeammin voide liukenee. Myös pyyhkeellä 
kuivaaminen ja hiekka kuluttavat suojaa. Vaatteetkin 
hankaavat voidetta pois.

Suojapuikosta on moneksi
Ohuiden ja herkästi palavien ihoalueiden, kuten rin-
takehän, korvien ja huulien kanssa tulee olla erityisen 
tarkkana. Etenkin huulet voivat kärsiä auringosta 
kesällä helposti, niissä kun ei ole samaa suojaavaa 
pigmenttiä kuin muualla ihossa.

Huulten palaminen saattaa myös altistaa ikävälle 
kesävaivalle, huuliherpekselle. Sanotaan, että aurinko 
herättää herpeksen. Se johtuu UV-säteilyn aiheutta-
masta ihon puolustusjärjestelmän heikkenemisestä.

Kätevä huultensuojauskeino naisille on hankkia 
kesäksi huulipuna, jossa on vähintään 15 suojaker-
roin. Huulille tarkoitetut värittömät ja korkeakertoi-
miset suojapuikot sopivat koko perheelle. Puikosta 
voi tien päällä kätevästi sipaista suojaa myös kor-
vanlehtiin ja nenänpäähän. Kysy apteekista parhaat 
tuotesuositukset.

�



ÄIJÄKIN VOI 
KÄRÄHTÄÄ

Perinteinen suomalainen mies voi pitää aurinkorasvoja 
akkojen juttuna. Ikävä kyllä mies kärähtää auringossa siinä 
missä nainenkin. Vanhemmalla iällä ihosyöpään sairastunei-
den joukossa miehet ovat yliedustettuja.

Tietoisuus auringossa palamisen riskeistä on onneksi 
kasvanut.

– Kymmenen viime vuoden aikana on tapahtunut merkit-
tävä muutos parempaan. Nuoret eivät tavoittele syvää rus-
ketusta kuten aiemmat sukupolvet – bruna on passé, sanoo 
LT, ihotautien erikoislääkäri Ville Kiiski.

Auringolta suojautuminen kannattaakin aloittaa nuore-
na, sillä UV-säteilyn vaikutukset kertyvät ihon muistiin koko 
eliniän. Mitä enemmän aurinkoa, sitä aikaisemmin iho van-
henee, kuivuu ja ohentuu, kehittää ikäviä ihomuutoksia ja 
syöpää.

Kaikkein tärkein aurinkosuoja on päähine. Lierihattu suojaa 
herkimmin palavat paikat eli päälaen, kasvot, korvanlehdet, 
niskan ja kaulan. 80 prosenttia tyvisolusyövistä löytyy näiltä 
alueilta.

Paksu, korvat ja niskan peittävä tukka suojaa myös, mutta 
valtaosalla suomalaismiehistä ei sellaista ole. Miestyyppinen 
kaljuuntuminen alkaa ikävästi päälaelta, joka osoittaa kesäl-
lä suoraan kohti aurinkoa. Tuuhea partakin suojaa auringol-
ta, mutta vain leukaa.

Kaikki paljaat ihoalueet pitää suojata voiteella. Helposti 
unohtuvat vaikkapa kädenselät: ihotautilääkäri kertoo, että 
golfaajalla voi toinen käsi olla 20 vuotta vanhemman näköi-
nen kuin se, jossa on ollut ollut golfatessa käsine.

– Aurinko polttaa ihan yhtä lailla ulkona liikkuessa kuin 
aurinkotuolissa maatessa, Kiiski korostaa.

Kunnon aurinkosuojavoiteen kerroin on alkukesästä 50+, 
ja voidetta laitetaan pihtailematta. Suojavoidetta käytetään 
läpi kesän, ja vasta syyskuussa aurinkosuojaksi riittää kos-
teusvoide, jossa on suojakerroin.

Jos tuntuu, että voide tarttuu ikävästi karvoihin, kokeile hel-
pommin levittyvää suihkutettavaa aurinkosuojaa. Herkkäi-
hoisen on hyvä antaa punoituksen laskea parranajon jälkeen 
ennen kuin laittaa auringonsuojavoiteen.

Kun hikoilee runsaasti tai käy välillä uimassa, voiteen pi-
tää olla vedenkestävää. Jos iho auringossa olon päätteeksi 
kuumottaa, aloe vera -pitoinen after sun -voide viilentää ja 
rauhoittaa oloa. Selvästi punoittavalle iholle Kiiski suosittelee 
parin päivän ajaksi hydrokortisonivoidetta.

Aurinko, uiminen, helteessä hikoilu ja tiheä peseminen 
myös kuivattavat ihoa. Kesämiehen kannattaakin käyttää 
myös kosteusvoidetta, ettei ala iho turhaan kiristää.⬣

Teksti Susanna Viljanen
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Suojaa tulevaisuusSuojaa tulevaisuus

Intense Protect 50+

*Lue lisää www.eau-thermale-avene.fi

UUTUUS 

•   Imeytyy 3 sekunnissa
•   ULTRA vedenkestävä
•   Ei jätä ihoa valkoiseksi
•   Ei kirvele silmiä
•   Hajusteeton
•   Koko perheelle, 
 myös raskaana oleville
•   Vauvoille 6 kuukaudesta eteenpäin
 

UUSI INNOVAATIO 

PALOIKO NAHKA?
Viilennä palanutta ihoa geelillä tai after 
sunilla. Kokeile hydrokortisonia helpot-
tamaan kirvelyä.

Rusketus eli elimistön tuottama melaniini on 
ihon oma suojamekanismi UV-säteilyä vas-
taan. Iho siis puolustautuu auringolta rusket-
tumalla. Jos säteilyä tulee liian paljon tai liian 
lyhyessä ajassa, iho ei ehdi tuottaa tarpeeksi 
melaniinia ja palaa.

Kun iho on punoittava, kuumottava ja aris-
tava, kyseessä on ensimmäisen asteen palo-
vamma. Jos iholle ilmestyy turvotusta tai 
rakkuloita, palovamma on jo toisella asteel-
la. Mikäli näiden lisäksi ilmenee kuumetta tai 
pahoinvointia, mene lääkäriin.

Lievien auringonpolttamien hoitaminen on-
nistuu kotikonstein. Viilennä ja kosteuta ihoa 
kunnolla. Siinä toimii jääkaappikylmä after 
sun -voide tai kosteusvoide. Myös geelimäiset 
tuotteet tuntuvat kuumalla iholla taivaalliselta. 
Kosteus haihtuu palaneelta iholta pikavauhtia, 
joten heti kun nahkaa alkaa kiristää, on uuden 
voidekerroksen aika.

Tarpeen vaatiessa ihoa voi valella viileällä 
vedellä tai hautoa kylmillä pyyhkeillä. Rau-
hoittava lähdevesisuihke kannattaa myös pitää 
käden ulottuvilla.

Miedot hydrokortisonivoiteet helpottavat 
kirvelyä ja auttavat poistamaan ihon tuleh-
dustilaa. Jos nukkuminen tuntuu tuskaiselta, 
nappaa kipulääke. 

Yleensä pahimmat oireet, kuten kuumotus 
ja ihon arkuus, helpottavat parissa kolmessa 
päivässä. Pysy sen aikaa kokonaan pois au-
ringosta.⬣

Pikkuväki mukana

Ihan pienet lapset suojataan 
ensisijaisesti vaatteilla. Suorassa 

auringonvalossa oleilua pitää 
välttää. Leikki-ikäisille ja sitä 

vanhemmille lapsille saa aptee-
kista hajusteettomia ja turvallisia 

aurinkotuotteita.

Hiki pinnassa

Vedenkestävä tai urheiluun 
tarkoitettu aurinkotuote 

sopii sinulle, sillä hikoilu ei 
saa sitä valumaan.

Rasvat tuntuvat 
tahraavilta

Kokeile nopeasti levittyvää 
emulsiogeeliä. Lotionitkin 

ovat voiteita kevyempiä. 

Biitsille tai vesille mieli

Vesi ja hiekka heijastavat aurin-
gon säteilyä, joten ihosi saama 

UV-säteilyannos voimistuu 
entisestään. Supersuoja on siis 
tarpeen. Kannattaa valita aurin-
kosuoja, jossa on 50:n kerroin.

Äkkilähtö ulos!

Aurinkosuojatuote, jossa on 
fysikaalinen suoja, jää ihon 

pintaan ja vaikuttaa heti.

LÖYDÄ SE OIKEA

K
uvat Shutt

erstock Valitse sopiva aurinkotuote joka lähtöön.
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Kerää  
kestävää

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

Marimekon  
Tiiliskivi- 

kylpypyyhe

Iittalan  
Kastehelmi- 
juomalasit

Marimekon  
Räsymatto- 

tarjotin

Orionin  
tuotteita ja  

puuvillakassi

Saat tuotelahjan kuudella keräilyleimalla tai -koodilla.  
Keräilytuote on Orionin vähintään 9 euron hintainen itsehoitotuote 

(kampanja ei koske lääkkeitä, sv-korvattavia perusvoiteita ja eläintuotteita).  
Keräilyaika 29.3.–4.7.2021.
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Kerää  
kestävää

APTEEKISTA.

VASTUULLISESTI 
AURINKOON

Kosmetologi Suvi Hakola 
kokoaa palstalle parhaat 
hyvän olon tärpit juuri 
sinua varten.

Suomessa saamme vielä toistaiseksi nauttia 
puhtaista järvistä, kallioisista merenrannoista 
ja kauniista luonnosta. Kesäloman alkaessa 

moni kiirehtii mökkirantojen tuntumaan tai muuten 
vesistöjen ääreen. Siellä loman rentoon tunnelmaan 
pääsee helposti. Kesäloman huumassa harvoin tulee 
ajatelleeksi, että myös aurinkovoiteen valinnalla on 
väliä luonnon kannalta.

Vuosittain maailman vesiin valitettavasti päätyy 
tonneittain sellaisiakin aurinkosuojatuotteita, joi-
den aineisosat ovat haitallisia vesistöille ja vahin-
goittavat niitä sekä niissä eläviä eliöitä. Esimerkiksi 
Tyynenmeren lomakohteissa on kielletty tiettyjen 
aurinkosuojatuotteiden käyttö, sillä erityisesti her-
kät koralliriutat kärsivät veteen liukenevista ainei-
sosista. Onneksi useissa lomakohteissa on aloitettu 
valistustyö merten suojelemiseksi.

Positiivista on huomata, että myös meillä apteek-
kipuolella kiinnitetään jo hyvin huomiota myös ym-
päristötekijöihin. Useissa aurinkotuotteissa on vä-
hennetty haitallisten filttereiden käyttöä, ja joista-
kin tuotteista vesiliukoiset UV-filtterit on poistettu 
kokonaan. Lisäksi valveutuneimpien sarjojen raa-
ka-aineiden biohajoavuuteen on kiinnitetty aiem-
paa enemmän huomiota ja haitallisten silikonien 
määrää on vähennetty. 

Apteekista saat joka tapauksessa laadukkaat ja 
turvalliset aurinkotuotteet itsellesi ja läheisillesi. 
Tärkeintä on antaa iholle mahdollisimman hyvä 
suoja, mahdollisimman vähän ympäristöä kuor-
mittaen. Ja tyhjentynyttä aurinkovoidepurkkia ei 
kai kukaan enää jätä rannalle lojumaan?

PS.
Paras mahdollinen aurinkosuoja ympäristön kan-
nalta on vaatetus, varjo ja auringon välttäminen 
vuorokauden kuumimpaan aikaan.

kuvat
Shutterstock

Kesähiukset 
kaipaavat hoitoa
Aurinko ja tuuli kuivattavat 
hiuksia kesäisin, ja moni huomaa 
viimeistään kesän lopulla, että hiuk-
set tuntuvat kuivilta ja katkeilevilta. 
Kesähiukset pitävät kosteuttavista 
shampoista, ravitsevista hoitoaineis-
ta ja hoitavista naamioista.
Hiusten latvoihin voi silloin tällöin 
levittää suojaavia öljyhoitoja tai 
korjaavia seerumeita. Hyvä tapa 
suojata hiuksia ja päänahkaa polt-
tavalta kuumuudelta on kietaista 
päähän tämän kesän trendikäs 
silkkihuivi, leveälierinen aurinkohattu 
tai muu päähine. 

Näin onnistut itseruskettavan kanssa
○ Hoida ja kosteuta iho huolellisesti ennen tuotteen käyttöä, 

sillä muuten lopputulos voi olla epätasainen.

○ Edellisenä iltana voi tehdä iholle kevyen kuorinnan ja laittaa 
kosteuttavan naamion.

○ Jos iho on erittäin kuiva tai ihossa on karheita, kuivia kohtia, 
kannattaa kuiviin osiin sipaista kosteusvoidetta ennen itse-
ruskettavan levitystä.

○ Moni itseruskettava lupaa tasaisen päivetyksen asteittain, 
joten käyttö on helppoa ja jälki luonnollinen.

Itse olen vuosi vuodel-
ta kallistunut enemmän 
itseruskettavien tuotteiden 
ystäväksi. Ihon grillaami-
nen auringossa ei enää 
nappaa.

Apteekkeihin on vuosien 
saatossa rantautunut 
kelpo tuotteitta, joilla saa 
kauniin päivetyksen vaikka 
ympäri vuoden. Omansa 
on vartalolle ja kasvoille.

Rusketusta
purkista

 Suvi vinkkaa
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MIKÄ HELPOTUS — 
vatsa toimii!

Nopea apu tilapäiseen 
ummetukseen.

Tehoaa 6-12
tunnissa.
Annostele
yksilöllisesti,
valitse kapselit
tai tipat.

LAXOBERON® tilapäiseen ummetukseen. Vaikuttava aine natrium- 
pikosulfaatti. Yli viikon jatkuvassa käytössä, alle 12-vuotiaille ja 
raskauden aikana vain lääkärin ohjeen mukaan. Ummetuksen 
pitkittyessä tulee sen syyt selvittää. Tutustu huolella pakkaus-
selosteeseen. Apteekista ilman reseptiä. Itsehoitolääke. 
Markkinoija Sanofi Oy. MAT-FI-2100421-1.0 – 04-2021

RAKAS 
SUOLISTO
Suoliston hyvä kunto on 
terveyden kivijalka. Näillä 
vinkeillä autat bakteeristoasi 
voimaan hyvin.

Teksti 
Kaisa Pastila
Kuvat
Shutterstock
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Muista ruokkia suolistobakteerejasi
Suoliston hyvinvointi riippuu kehon bak-
teeriston kunnosta. Hyvistä bakteereis-
taan voi pitää parhaiten huolta sillä, että 
tarjoaa niille päivittäin ruuaksi kasviskui-
tuja eli syö joka päivä vähintään kolme 
kourallista marjoja ja hedelmiä ja saman 
määrän vihanneksia ja juureksia. Näin 
terveyttä edistävä bakteerikanta pysyy 
voimissaan ja pystyy estämään ei-toivot-
tujen mikrobien toimintaa ja pitämään yllä 
immuniteettia.

Jos suoliston bakteerit eivät saa 
riittävästi kasviskuituja ravinnokseen, ne 
alkavat syödä suolen pintaa suojaavaa 
limakerrosta. Liman ohentuminen lisää 
tulehdusreaktion syntymisen eli dysbioo-
sin todennäköisyyttä, kirjoittaa Turun 
yliopiston bakteeriopin professori Pentti 
Huovinen tuoreessa kirjassaan Paranta-
vat bakteerit (WSOY).

Dysbioosi vaikuttaa monien sairauksi-
en taustalla. Sellaisia ovat muun muassa 
astma, sydän- ja verisuonitaudit, diabetes, 
syövät, useat keskushermostosairaudet 
kuten Parkinsonin tauti sekä suolistosai-
raudet kuten Crohnin tauti. Tulehdustila 
voi edesauttaa myös lihavuuden ja aller-
gioiden kehkeytymistä.

Maitohappobakteerit avuksi
Maitohappobakteereilla voi parantaa 
suoliston bakteerikantaa, mutta niiden 
teho vaihtelee yksilöllisesti. Joillekin niillä 
voi olla todella myönteinen vaikutus, kun 
taas toisille maitohappobakteereista ei 
ole mitään hyötyä.

Ero johtuu siitä, että jokaisella on oman-
laisensa bakteeristo. Ei ole myöskään 
olemassa yhtä ainoaa oikeaa tervettä 
suoliston bakteeristoa, muistuttaa profes-
sori Huovinen. Jotta bakteereilla saadaan 
pitkäaikaisia vaikutuksia suoliston toimin-
taan, niitä pitää käyttää säännöllisesti ja 
riittäviä määriä.

Liiku luonnossa
Luonnossa oleskelu tukee bakteeriston 
hyvinvointia. Päiväkoti-ikäisillä tehdyssä 
suomalaisessa tutkimuksessa huomattiin, 
että lasten altistaminen monimuotoiselle 
metsäluonnolle päivähoidon yhteydes-
sä oli hyödyllistä. Lasten bakteeriston 
koostumus muuttui monipuolisemmaksi, 
ja lasten immuniteetti vahvistui. Juuri 
monipuolisuus on hyvän bakteeriston 
tunnusmerkki. Kantava ajatus on: mitä 
monimuotoisempi saamamme bakteerial-
tistus on, sitä paremmat mahdollisuudet 
meillä on elää terveenä.

Siksi jokaisen kannattaakin viettää 
aikaa metsissä ja olla kosketuksissa luon-
non mikrobien kanssa. Myös lemmikki voi 
toimia tärkeänä ympäristöstä saatavien 
bakteerien lähteenä.



Nauti elämästä 
ilman 

närästystä

Nopea ja tehokas 
apu  närästykseen.

Tilapäiseen närästykseen ja ruoansulatusvaivoihin. 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 tai virtsan 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 08/2020. L.FI.MKT.12.2020.6502
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Alflorex® IBS:n hoitoon -valmis-
teen on osoitettu vähentävän 
seuraavia ärtyvän suolen oi-
reyhtymän (IBS) oireita: vatsan 
turvotus ja ilmavaivat, vatsakipu 
sekä ripuli ja ummetus. Vain 
yksi kapseli päivässä. Sopii jat-
kuvaan käyttöön. CE-merkitty 
lääkinnällinen laite (CE 0477). 
Tutustu käyttöohjeeseen.
Alflorex 35624 ja 35624 ovat rekiste-
röityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa 
PrecisionBiotics Ltd., osana Alimenta-
ry Health groupia.

Alflorex® ärtyvän suolen 
oireyhtymän hoitoon, 

30 kapselia
IBS-oireisiin

Ei turhia antibiootteja
Antibiootteja pitää ehdottomasti käyt-
tää aina, kun niitä tarvitaan. Kannattaa 
kuitenkin olla tietoinen kuurien vaiku-
tuksesta suoliston tasapainoon. Jokai-
nen antibioottikuuri muuttaa bakteeris-
toa pahimmillaan jopa vuosiksi, sanoo 
Pentti Huovinen kirjassaan Pelastavat 
bakteerit. Antibiootit tappavat aina 
paitsi huonoja myös hyviä bakteereja.

Antibiootteja ei kannata syödä tur-
haan tai yli määrätyn ajan. Hyvä uutinen 
on se, että antibioottien käyttö Suo-
messa on viime vuosina vähentynyt.

Älä syö iltakuuden jälkeen
Tutkimuksissa on huomattu, että suolisto 
kiittää jos pitää illalla ja yöllä riittävän pitkän 
tauon syömisessä, mielellään jopa 14 tun-
tia. Reilulla ruokapaussilla voi olla myön-
teinen vaikutus suoliston bakteeristoon: 
jos ajoittaa kaiken syömisensä esimer-
kiksi kello 8:n ja 18:n välille ja viettää loput 
vuorokaudesta paastoten, on mahdolli-
suus vähentää elimistön matala-asteista 
tulehdusta, joka on monien sairauksien 
myötävaikuttava tekijä.

Tulehdustilan helpottumisen lisäksi 
tutkimuksessa havaittiin, että vuorokau-
sipaasto paransi ihmisen maha-suolika-
navan sekä sydän- ja verisuonielimistön 
terveyttä. Paastoamisella oli vaikutusta 
myös uneen: paaston pitäneet ihmiset 
nukkuivat paremmin.

Kaikkien vuorokausirytmiin pidempi 
paasto ei toki sovi, mutta kokeeksi omia 
myöhäisillan syömisiään voi yrittää aikais-
taa edes tunnin.

Pidä kiinni ruokakolmiosta
Ravintosuosituksiin verrattuna moni 
meistä nauttii liikaa punaista lihaa ja 
lihavalmisteita, kuten makkaraa. Se 
on huono juttu, koska liian innokas 
lihavalmisteiden syöjä ruokkii kehonsa 
haitallisia bakteereja. Yhtä lailla sokeria, 
esimerkiksi sokeroituja virvoitusjuomia, 
kannattaisi käyttää vähemmän. Myös 
sokeri ruokkii huonoa bakteerikantaa.

Jos ihminen on kasvissyöjä, hänellä 
on pienempi todennäköisyys saada 
dysbioosi eli suoliston epätasapainotila, 
kertovat monet tutkimukset. Kasvisruo-
kavaliolla tiedetäänkin olevan infekti-
oita vähentävä vaikutus ja myönteinen 
vaikutus suoliston bakteeristoon ja sen 
ulkopuolelta tuleviin taudinaiheuttajiin. 
Esimerkiksi taiwanilaisessa tutkimuk-
sessa huomattiin, että virtsatientulehdus 

oli selvästi harvinaisempi kasvissyöjillä 
kuin muilla tutkituilla.

Pelastavat bakteerit -kirjan kirjoitta-
nut Huovinen ei kehota, että kaikkien 
pitäisi alkaa kasvissyöjiksi, mutta hän 
suosittelee syömään ravintosuositusten 
mukaan. On erityisen tärkeää kiinnittää 
huomiota monipuolisuuteen, eli siihen, 
että ei syö aina samoja asioita. On hyvä 
käyttää monipuolisesti vihanneksia, 
juureksia, palkokasveja, täysjyväviljoja, 
siemeniä, pähkinöitä…

Vaikka oma ruokavalio ei aikaisemmin 
olisi ollut hurjan terveellinen, professori 
lupaa, että suoliston bakteeristo muuttuu 
vähitellen terveempään suuntaan, kun 
alkaa syödä kasvis- ja kuitupainottei-
sesti.

Uutta suolistosta
Ruuansulatusjärjestelmän mikrobien määrä 
saattaa olla yhteydessä käyttäytymisen piirteisiin. 
Yhdysvaltalaistutkimuksessa arvioitiin suolen mikro-
biomin suhdetta autismikirjoon liittyviin käyttäytymis-
piirteisiin (ASD) sekä maha-suolikanavan oireisiin. 
Tietyillä maantieteellisillä alueilla ruuansulatuskanavan 
oireet näyttivät olevan selvästi suurempia ASD-yksi-
löillä kuin neurotyyppisillä yksilöillä.

Suoliston mikrobiomiin vaikuttaa moni asia, muun 
muassa asuinpaikka, joten ihan hetkeen ei voida väit-
tää, että mikrobiomin koostumus vaikuttaa käyttäyty-
miseen – tai käyttäytymisoireet mikrobiomin koostu-
mukseen. Tarvitaan paljon lisää tutkimusta. 

Suomalaistutkijat puolestaan ovat tehneet ensiha-
vainnon siitä, että tiettyjen suolistobakteerien määrä 
korreloi Parkinsonin taudin oireiden kanssa.

Lähteet: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33824197
frontiersin.org/articles/10.3389/fcimb.2021.652617/full



Pepcid® myös ennaltaehkäisee närästystä*

*kun se liittyy ruoan tai juoman nauttimiseen
Pepcid® (famotidiini) närästyksen, liikahappoisuuden ja happamien röyhtäisyjen lyhytaikaiseen hoitoon ja ennaltaehkäisyyn, kun oireet liittyvät ruoan tai juoman nauttimiseen.  
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Systane®
-tuotteiden 
avulla

•  SÄILÖNTÄAINEETON 
•  2X PAREMPI 
  VOITELEVUUS**

Systane®
ULTRA

*Hyaluronihappo ja HP-Guar antavat kaksi kertaa paremman 
kosteuttavan suojan pelkkään hyaluronihappoon verrattuna.
**Verrattuna pelkkään hyaluronihappoon (HA).
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•  2X PAREMPI SUOJA*

Systane®
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AINEITA
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2 DROPS. 1 UNSTOPPABLE YOU.

”Miten ihanaa olisi joskus 
olla miettimättä, mitä  

suuhunsa laittaa”
Ärtyneen suolen oireyhtymää eli IBS:ää sairastava 
Kati, 45, tietää, millaista on elää suoliston ehdoilla.

Minulla on ollut lapsesta asti vatsavaivo-
ja. Kymmenen vuotta sitten oireilu pa-
heni: minulle tuli äkillistä ripulia, kipuja, 
turvotusta ja pahoinvointia. Yritin jatkaa 
arkeani tavallisesti, mutta ripuli oli niin 
yhtäkkistä, etten uskaltanut lähteä ulos 
ovesta, jos vatsa oli kipeänä.

Menin lääkäriin, mutta oireitani ei 
otettu siellä vakavasti. Vaikka sanoin, 
että elämäni oli kutistunut vaivan ta-

kia – olin esimerkiksi lopettanut kaiken 
harrastamisen – minua kehotettiin vain 
jaksamaan. Kolme vuotta sitten vaadin 
päästä tutkimuksiin. Minulle tehtiin 
paksusuolen tähystys. Sen jälkeen sain 
diagnoosin: IBS eli ärtyvän suolen oi-
reyhtymä.

Vasta silloin oivalsin, että olin koko 
ajan alitajuisesti odottanut, että tulisi jo-
kin ihmelääke tai -hoito, joka parantaisi 

minut. Ymmärsin myös, että ainoa asia, 
jolla voisin vaikuttaa omaan kuntooni, 
olisi syöminen. Aloin noudattaa pilkun-
tarkasti IBS-potilaille suositeltua FOD-
MAP-ruokavaliota. Lääkäri ei ohjannut 
minua ravintoterapeutille, vaikka se olisi 
varmasti tullut tarpeeseen.

Sairauteen kuuluu, että vatsan kunto 
vaihtelee paljon. On hyviä kausia, jolloin 
voin syödä hieman vapaammin – esi-

merkiksi juoda vähän tummapaahtoista 
kahvia – mutta tulee myös huonoja kau-
sia. Silloin iskee helposti paniikki: ’Apua, 
en voi syödä mitään.’

Pystyn kuitenkin lähes aina syömään 
turvaruokiani: keitettyä kvinoaa ja pork-
kanaa, kevyesti hyydytettyjä kananmu-
nia, mustikkasoppaa, banaania ja chian-
siemeniä.

Tarkkana juhlissa
Viime syksynä oli tähän asti vaikein het-
ki sairaudessani. Olin juuri saanut kuul-
la, että minulla epäiltiin myös refluk-
sitautia . Söin happosalpaajia. Vatsa 
oli tosi kipeänä. Kaikki ruuat tuntuivat 
huonoilta. Itkin paljon. Ajattelin, etten 
jaksa tällaista elämää.

Kunnes sitten – taas kerran – koko-
sin itseni ja aloitin supertiukan dieetin. 
Jouluna, kun oli kulunut neljä kuukaut-
ta, annoin itselleni luvan syödä suklaa-
ta. Huomasin ilokseni, että siedin sitä. 
Vähitellen sain takaisin luottamukseni. 
Nyt näen taas selvästi, että vatsamur-
heista huolimatta elämässäni on monia 
asioita, joita voin ja haluan tehdä.

Taudin kanssa pärjää, kun käyttää 
paljon aikaa elämän suunnitteluun. Esi-
merkiksi jos olen menossa juhliin, alan 
jo kolme päivää aiemmin syödä vain 
sellaisia ruokia, joita varmasti tiedän 
sietäväni. Juhlissa syön lautaseltani vain 
minulle sopivia asioita. Jos tarjoillaan al-
koholia, otan vain siemauksia. Jos joskus 
uskaltaudun herkuttelemaan samppan-
jalla, vispaan siitä vaivihkaa pois kuplat 
omalla samppanjavispilälläni, joka mi-
nulla on käsilaukussa – hiilihappo on 
yksi pahimpia vatsakipujen aiheuttajia.

Työpaikkani on ihana. Jos vatsa on se-
kaisin, voin aina laittaa viestin: ’Tänään 
menee vähän kauemmin, ennen kuin 
olen toimistolla.’ Lisäksi teen usein etä-
töitä. Työreissuille otan mukaan omat 
ruuat – muun muassa kaurahiutaleita, 
mustikkakeittoa, kamomillateetä, glu-
teenitonta näkkileipää – ja oman ve-
denkeittimen.

Stressi pahentaa oireita. Yritän hoitaa 
stressiäni, vaikka se vaativan työn takia 
on vaikeaa. Saatan esimerkiksi kesken 
työpäivän avata kodin parvekkeenoven 
ja hengittää syvään 15 kertaa tai kävellä 
talon ympäri, jollei minulla ole akuuttia 
ripulia. Teen myös mindfulness-harjoi-
tuksia ja käyn kävelyillä. Myös sauna on 
yksi hyvinvointini tukipilareista.

Ikävä jauhelihakeittoa
Uusille IBS-ihmisille sanon aina, että jo-
kaisella auttaa eri jutut. Niitä pitää vain 
yrittää jaksaa etsiä ja kokeilla. Minulle 
eniten tasapainoa tuovat ehkä aamu-
puuro ja psylliumkuitu. En myöskään 
uskaltaisi luopua vahvoista maitohappo-
bakteereista ja ruoansulatusentsyymi-ra-
vintolisästä.

Välillä haaveilen siitä, miten ihanaa 
olisi joskus olla miettimättä, mitä suu-
hunsa laittaa. Haluaisin nauttia ihan 
tavallisista ruuista, kuten jauhelihakei-
tosta tai pullasta ilman huolta ripulista 
tai mahakivuista. Haluaisin myös joskus 
syödä ravintolassa niin, ettei minua luul-
taisi muotidieetillä olijaksi tai turhasta 
valittajaksi tai muuten hankalaksi ihmi-
seksi.”

Haastateltavan nimi on muutettu.

Teksti Kaisa Pastila
Kuva Shutterstock
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Sarjassa kerromme liikunnan 
vaikutuksista terveyteen.

Teksti 
Kaisa Pastila
Kuvat 
Jonas Tana/finpadel.fi
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Suomalaiset ovat innostuneet padelista. 
Mikä lajissa koukuttaa?

PADEL 
HURMAA 
HELPPOUDELLAAN

Helsinkiläinen Sarianne Vallioniemi, 32, hurahti 
padeliin neljä vuotta sitten. Ensimmäisen kerran 
hän pääsi kokeilemaan lajia puolisonsa kautta.

– Olen aina vierastanut mailapelejä. Siksi yllätyin, että 
innostuin padelista niin paljon heti.

Pariskunta oli kokeillut pelata aikaisemmin yhdessä 
myös tennistä, mutta erilaiset taustat haittasivat liikaa: 
puoliso oli pelannut tennistä junnusta asti, Vallioniemellä 
taas ei ollut tenniskokemusta. Vaikka liikunnallinen nai-
nen yritti tosissaan saada pelin haltuunsa, hän huomasi, 
että tasoeron takia tennis ei muuttuisi heille mielekkääksi 
yhteiseksi harrastukseksi. 

Padel taas oli erilaista. Ensinnäkin Vallioniemi hoksasi 
heti, että mailaa oli helpompi käsitellä. Myös kenttä oli 
pienempi kuin tenniksessä, joten voimaa lyöntiin tarvit-
tiin vähemmän.

– Pääsin peliin mukaan saman tien. Se oli tosi moti-
voivaa. Padelissa pelaajien taitotaso voi olla erilainen, ja 
silti syntyy peliä.

Jo aloitteleva pelaaja voi saada pallon pysymään liik-
keessä pitkään. Padelissa pallot saattavat venyä monen 
kymmenen lyönnin mittaisiksi ja kestää jopa yli minuu-
tin. Pisteet syntyvät usein useammalla kosketuksella kuin 
tenniksessä.

– Pitkät pallorallit ovat yksi lajin ehdoton suola. Eli 
se, miten hienoja pelastuksia jokainen pelaaja pystyy te-
kemään ja pitämään pallon elossa, Sarianne Vallioniemi 
toteaa.

Onnistumisen kokemuksia
Tutustumiskäyntiä seuraavalla viikolla Vallioniemi ilmoit-
tautui padelin alkeiskurssille. Sen jälkeen hänen vauh-
tinsa on ollut kova: Vuonna 2018 hän alkoi pelata kilpaa 
SM-tasolla. Vuotta myöhemmin hänet valittiin naisten 
maajoukkueeseen edustamaan Suomea EM-kisoihin. Hän 
alkoi myös valmentaa.

Kolmessa vuodessa maajoukkue-edustaja on nähnyt, 
miten padel on lyönyt läpi. Siitä on tullut koko kansan laji.

– Kun aloitin, kukaan ei tiennyt vielä, mikä padel on. 
Nykyään kuulen harva se päivä, että joku kaveri tai tutun 
tuttu on aloittanut lajin. Kun menen kotihallille Padel 
Houseen, siellä on aina uusia kasvoja.

Padelkenttiä nousee Vallioniemen mukaan niin no-
peasti, että perässä on vaikea pysyä. Koko Suomi alkaa 
olla jo katettuna.

Sama mielekkyys, jonka hän itse aikoinaan koki ensim-
mäisellä pelikerrallaan, näkyy nyt omien valmennetta-
vien kanssa. Padelin hienous onkin Vallioniemen mukaan 
siinä, että se antaa harrastajalle nopeasti onnistumisen 
kokemuksia. Lajin voi aloittaa kuka tahansa riippumat-
ta liikuntataustasta. Teknisiä asioita joutuu miettimään 
aluksi vain vähän. Perusteiden haltuunottaminen on hel-
pompaa kuin esimerkiksi tenniksessä.

– Padelissa ei tarvitse miettiä esimerkiksi hienoja ran-
teen käännöksiä. Mailaan tartutaan kuin vasaraan.

Omissa alkeisryhmissään Vallioniemi opastaa ensin 
oikean mailaotteen. Yhdessä opetellaan, missä suunnassa 
maila liikkuu ja miten lyönteihin valmistaudutaan. Perus-
lyöntien jälkeen käydään läpi säännöt ja sitten voidaan jo 
alkaa kokeilla, miten peli kulkee.

Sarianne Vallioniemi on opettanut padelia monenlai-
sille pelaajille. On ollut nuoria ja vanhoja, pallopelitaus-
taisia ja ei-pallopelitaustaisia, mutta yhden yhdistävän 
tekijän Vallioniemi on huomannut – se on pelaamisen ilo.

Hänen on helppo nimetä hetket, jolloin hän nauttii 
lajin parissa eniten: viikonloput, kun hän kokoontuu Es-
poon kotihallille kolmen ystävänsä kanssa. Naiset pelaa-
vat hiki päässä, mutta kentällä pidetään samalla hauskaa.

– Näinä hetkinä muistan aina, mitä on liikunnan ilo. 
Tämä on hyvän olon laji, johon kuuluu ehdottomasti 
nauru.

Ammatikseen Vallioniemi tekee Fustra-ohjaajan työtä.

�

Padel sopii korona-aikaan, 
turvavälien pitäminen 
kentällä ei ole ongelma.



VALMISTETTU 
SUOMESSA!

Kyypakkaus tabletti. Ensiavuksi käärmeenpuremaan sekä mehiläisen tai ampiaisen piston aiheuttamiin reaktioihin. 
Noudata käyttöohjetta ja ota aina yhteys lääkäriin kyynpureman jälkeen. Vaikuttava aine: hydrokortisoni 50 mg.  

Pakkauskoko: 3 tablettia. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. 

Orion on 
suomalainen 
avainlippuyritys.

itsehoitoapteekki.fi
Lisätietoja puh. 010 439 8250 ark. klo 8–22
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Ensiapu käärmeenpuremaan  
ja hyönteisten pistoihin

• Kun eri syistä tarvitset nesteytystä, on 
tärkeää varmistaa glukoosin ja elektro-

   lyyttien eli suolojen riittävä saanti.
 
• Ravintolisä.

Markkinoija: Oy Medifon Ab, Espoo

APTEEKKI
Nesteytys Pore 

Glukoosi Natrium

Kalium

Kloridi

Apteekin oma tuotesarja 

Irti tennismaneereista
Jos padeliin siirtyy tenniksestä, Vallioniemi suosittelee 
ottamaan muutaman valmennuskerran.

– Tennis on hyvä pohja, mutta on myös maneere-
ja, joista kannattaa opetella pois padelkentällä. Niin 
uudesta lajista saa enemmän irti.

Esimerkiksi ”lasipallot” tuottavat monelle tennis-
pelaajalle päänvaivaa. Lasipalloksi kutsutaan lyöntiä, 
jossa pallo pomppaa kentästä taka- tai sivuseinään. 
Pallo palautetaan takaisin vastustajalle lyömällä se 
ilmasta seinäosuman jälkeen.

Tennispelaajien pitää opetella siihen, että jos pallo 
menee itseltä ohi, piste ei ole vielä päättynyt, vaan sen 
voi hakea vielä lasin kautta.

Myös omat liikkeet pitää suhteuttaa uuteen kenttä-
kokoon. Padelissa mailan taakseviennit ja eteensaatot 
ovat pienempiä kuin tenniksessä.

Padelkentällä ei ole aina myöskään fiksua lyödä ko-
vaa, vaan peliä kannattaa sen sijaan välillä hidastaa ja 
sotkea tällä tavalla vastustajan pasmat.

Tenniksessä suositaan yläkierteisiä lyöntejä, mutta 
padelissa lyödään mieluummin alakierteisiä palloja.⬣

Kiinnostuitko? 
Näin pääset alkuun

○ Padelhalleja on ympäri maata. Maila kannat-
taa aluksi vuokrata, jotta voi saada tuntuman, 
millainen ja minkä painoinen peliväline sopii 
omaan käteen. Palloja voi ostaa halleilta.

○ Padelia voi pelata kaksin, mutta useimmiten 
sitä pelataan nelinpelinä, pareina. Kilpapadelia 
pelataan aina pari vastaan pari.

○ Laji kehittää yleiskuntoa sekä koordinaatio- ja 
reaktiokykyä. Se kasvattaa myös räjähtävää 
nopeutta. 

○ Padelia pelataan pleksilasien sisällä, kuin 
läpinäkyvässä kuutiossa. Säännöt muistutta-
vat tennistä – syötön pitää mennä ristikkäiseen 
ruutuun ja pallon häviää se, joka ei saa palau-
tettua sitä enää takaisin vastustajan kenttä-
puolelle – mutta toisin kuin tenniksessä pallon 
saa lyödä myös lasiseinän kautta.

○ Tietoa padelista löytyy esimerkiksi Suomen 
padelliitosta ja finpadel.fi-sivustolta. You 
Tubessa on paljon kansainvälisiä valmennus-
videoita ja pelitaltiointeja, joita katsomalla voi 
päästä sisälle lajiin.
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Mobilat-emulsiovoide ja 
-geeli on tarkoitettu lihas- ja 
nivelkipujen paikallishoitoon. 
Niiden lääkeaineet vähen-
tävät tulehdusta, kipua ja 
turvotusta ja nopeuttavat 
vaurioituneen kudoksen 
paranemista. Ihoystävällinen 
emulsiovoide sopii herkälle ja 
kuivalle iholle, ja sitä voidaan 
käyttää okkluusiosidoksessa 
esim. urheiluvammoissa.

Mobilat
Käy käsiksi kipuun, tulehdukseen ja 

turvotukseen

Mobilat emulsiovoide ja geeli lihas- ja nivelkipujen paikallishoitoon. Vaikut-
tavat aineet: mukopolysakkaridipolysulfaatti, salisyylihappo, lisämunuaisen 
kuorikerroksen uute (vastaten kortikosteroideja). Sivele Mobilatia kerran tai 
useita kertoja päivässä kipualueelle. Vain terveelle iholle. Ei alle 12-vuotiaille 
ilman lääkärin määräystä. Vaivojen pitkittyessä neuvottele käytöstä lääkärin 
kanssa. Älä käytä, jos olet allerginen jollekin vaikuttavalle aineelle tai apuai-
neelle. Valmisteen joutumista silmiin tai limakalvoille on vältettävä. Tutustu 
huolellisesti pakkausselosteeseen. Apteekista ilman reseptiä.  Pakkauskoot 50 
g ja 100 g. Markkinoija STADA Nordic. 4-2021



Bepanthen edesauttaa pienehköjen iho- ja limakalvovaurioiden paranemista. Vaikuttava aine dekspantenoli. Älä käytä valmistetta, jos olet yliherkkä jollekin 
tuotteen sisältämälle aineelle. Lue pakkausseloste. Bayer Oy. *) Tamro Bright Pharmacy Market, FY 2020. L.FI.MKT.09.2020.6469

HOITAA JA SUOJAA

31597113_Bepanthen_Voiteet_Lehti_ilmoitukset_Apteekkikustannus_210x91,7cm.indd   131597113_Bepanthen_Voiteet_Lehti_ilmoitukset_Apteekkikustannus_210x91,7cm.indd   1 1.2.2021   17.071.2.2021   17.07
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Aivojumppaa Ratkaisu
löytyy

sivulta 41.

MITÄ KUULUU, 
TENNIS?
Padel ei ole ainoa mailapeli, joka on nosteessa. 
Myös tennis kasvattaa suosiotaan.

Korona-aika – ehkä se, että kotona on vietetty enem-
män aikaa kuin ennen – on saanut ihmiset harrastamaan. 
Se on huomattu Suomen Tennisliitossakin: ryhmät täytty-
vät ja seurojen jäsenmäärät ovat kasvaneet voimakkaasti.

Tennisliiton toimitusjohtajan Teemu Purhon mielestä 
voidaan puhua jopa tennisbuumista. Jo pitkään kentät 
ympäri maata ovat olleet niin kysyttyjä, että jos mielii pe-
laamaan, vuoro pitää varata jo pari viikkoa etukäteen.

Paitsi että harrastuspuolella menee nyt kovaa, myös kil-
patennis on Suomessa nosteessa. Kansainvälisillä kentillä 
pärjäävät tällä hetkellä esimerkiksi Emil Ruusuvuori, Harri 
Heliövaara, Henri Kontinen, Otto Virtanen, Anastasia Kuli-
kova ja Laura Hietaranta.

Kilpatennis toimii sytykkeenä. Sen saama näkyvyys tuo 
seuroihin uusia harrastajia.

Tenniksellä oli pitkään elitistinen maine, mutta siitä on 
Purhon mukaan päästy onneksi eteenpäin. Nykyään kai-
killa on jo hyvin tiedossa, että lajin voi aloittaa melko edul-
lisesti. Aloittelijan mailan saa satasella, ja vuoron hinta on 
vain 20–30 euroa eli 10–15 euroa per pelaaja. Kesäkaudella 
useiden kaupunkien ulkokentät ovat ilmaisia.

Moni on lähtenytkin kokeilemaan lajia ennakkoluulotto-
masti. Erityisesti perheet ovat löytäneet tenniksen koro-
na-aikana.

– Tenniksen yksi hienous on, että sen voi aloittaa minkä 
ikäisenä tahansa. Se kulkee myös mukana läpi elinkaaren, 
Purho sanoo.

Perheryhmissä nuorimmat pelaajat ovat kaksivuotiai-
ta. Maailmanmestaruudet pelataan vielä yli ysikymppisten 
sarjassa.

Teksti 
Kaisa Pastila
Kuvat
Shutterstock

Terveyden näkökulmasta tennis kasvattaa muun muas-
sa kestävyyskuntoa. Tennikseen liittyvä sosiaalisuus on 
myös olennainen hyvinvointia tuova tekijä. Lisäksi on huo-
mattu, että peli tekee erityisen hyvää aivoille.

– On tutkittu, että tennis lisää päätöksentekokykyä. Pe-
litilanteessa ihminen joutuu tekemään nopeasti päätöksiä: 
Minkä lyönnin valitsen? Mihin lyön pallon? Minkä taktiikan 
valitsen tätä vastustajaa vastaan?

Padelia Purho ei koe kilpailijaksi, vaan pikemminkin hän 
näkee, että molemmat lajit ovat hyötyneet toisistaan.

– Meille tulee uusia harrastajia padelin kautta ja päin-
vastoin. ⬣



Yllättikö allergia?
Cetirizin-ratiopharm on edullinen apu 
allergian oireisiin. 

Cetirizin-ratiopharm (setiritsiini) on tehokas itsehoitolääke kausiluontoisen 
ja ympärivuotisen allergisen nuhan sekä allergisten 
silmä- ja iho-oireiden hoitoon. Alle 6-vuotiaille vain lääkärin 
määräyksestä. Neuvottele lääkärin kanssa, jos sairastat 
munuaissairautta, olet raskaana tai imetät. Tutustu huolella 
pakkausselosteeseen. Markkinoija: Teva Finland Oy. 
MULTI-FI-00241-2-21

 Nenä- ja silmäoireisiin 

 Nokkosihottumaan

  Vähintään 6-vuotiaille

Laatu Hinta
Kaksi hyvää syytä valita ratiopharm
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Teksti
ApteekkiNytin toimitus
Kuvat
Shutterstock

KAIKEN VARALTA
Kesä on aina kesä – näin poik-
keusaikoinakin. Olo on kevy-
empi, ja tekee mieli puuhailla 
ulkosalla. Pidä kotiapteekki ja 
ensiaputaidot ajan tasalla, niin 
nautit kesästä täysillä.
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Kesäpäivät täyttyvät puuhasta helposti. 
Mökkiloma, patikkaretki kansallispuis-
tossa tai pensasaidan leikkaaminen omas-
sa pihassa houkuttelevat, ja joskus tou-
hutessa sattuu pieniä haavereita. Pienet 
haavat ja ruhjeet ovat tyypillisiä kesäajan 
vaivoja etenkin lapsille, jotka kirmaavat 
pitkin pihoja paljain säärin.

Omenapuun alla kirjan kanssa löhöily 
on ehkä hivenen turvallisempaa puuhaa, 
mutta ei sitä tiedä, milloin kiukkuinen 
ampiainen ottaa juuri sinut kohteekseen.

Kun pidät kotiapteekin ajan tasalla, 
kesän pikkuvammat on helppo hoitaa 
omin voimin.

Pikku haavoja vain?
Pihapuuhissa ja lasten leikeissä ei aina voi 
haavoilta välttyä. Pienetkin haavat kannat-
taa puhdistaa pian, ja erityisen tarkkana 
kannattaa olla, jos haavassa on likaa. Bak-
teerit voivat saada ihon tulehtumaan. 

Antiseptistä puhdistusainetta ei kan-
nata käyttää haavaan heti, paitsi purema-
vammoissa. Puhdistusainetta voi käyttää, 
jos haava näyttää tulehtuvan. Yleensä riit-
tää puhdas, juomakelpoinen vesijohtovesi.

Jos astut ruosteiseen naulaan tai saat 
haavan muusta likaisesta esineestä, lää-
kärikäynti ei ole liioittelua.

Puhdista oikein
Haava puhdistetaan juoksevalla vedellä. Järvivesi saattaa 
mökkioloissa houkutella, mutta varsinkin kuumalla säällä 
järviveden mikrobit lisääntyvät nopeasti ja tekevät haavalle 
vain hallaa. Jos vettä ei ole tarjolla, haavan voi puhdistaa anti-
septisella aineella.

Haava kannattaa peittää, jotta se saa parantua rauhas-
sa. Pieniin haavoihin käy laastari, mutta isommissa tarvitaan 
sidettä.

Grillin ääressä
Kuuma grilli, nuotiolla hehkuva lettupannu tai saunan kiuas 
tekee kipeän palovamman, jos ei ole tarkkana. Kova kipu 
ei välttämättä kerro palovamman vakavuudesta: lievimmät 
eli ensimmäisen asteen palovammat ovat usein kaikkein 
kipeimpiä. Syvemmästä palohaavasta kielivät rakkulat, joita 
voi ilmaantua vielä pari päivää tapahtuman jälkeenkin.

Pienet ja pinnalliset palovammat pystyy usein hoitamaan 
itse. Ensiavuksi käy kylmä vesi. Sen jälkeen alueelle voi levit-
tää kostean kääreen, joka estää nesteen haihtumisen. Pie-
nelle vammalle voi myös kokeilla dekspantenolia sisältävää 
voidetta tai laittaa hydrokolloidilaastarin, joka suojaa vam-
maa vedeltä ja lievittää kipua.

Polvet auki
Kun lapsi kaatuu soralle tai asfaltille, haavaan pääsee hel-
posti hiekkaa ja muuta likaa. Asfaltti-ihottuman hoidossa on 
tärkeintä puhdistus, sillä hiekka voi aiheuttaa infektion tai pai-
nua ihon sisään niin, että siitä jää pysyvä jälki.

Jos nirhauma on iso eikä sen puhdistus onnistu kotona 
esimerkiksi kivun takia, kannattaa lähteä käymään päivys-
tyksessä, jossa rikkunut ihoalue voidaan puhdistaa puudu-
tuksessa.

Pisteliäät hyönteiset
Kyypakkaus on luonnossa liikkuvan vakivaruste. Se toimii 
ensiapuna myös ampiaisenpistoihin. Ampiaisenpistoille al-
lergisen pitää aina keskustella lääkärin kanssa tarvittavista 
ensiaputoimenpiteistä.

Hydrokortisonia tai antihistamiinia sisältävät voiteet lie-
ventävät hyttysenpiston kutinaa. Erityisen herkkien kannat-
taa ottaa ennaltaehkäiseviä antihistamiinitabletteja jo pari 
päivää ennen aiottua mökkireissua. Apteekin henkilökunta 
neuvoo sopivien tuotteiden valinnassa.

Liian polttavaa
Auringonpolttama paranee yleensä kotikonstein, vaikka iho 
olisi kipeäkin. Helpotukseksi iholle voi kokeilla esimerkiksi 
apteekista saatavia viilentäviä geelejä tai voiteita.

�



Nauti päivästäsi

jopa tunnissa
Helpottaa ripulia

Suussa hajoava tabletti

ilman vettä
Kätevä ottaa

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.   04/2021  © McNeil 2021   FI-IM-2100005

Haavanhoitotuotteita
kesäsesonkiin

ILMOITUS

Loma-apteekin päivitys on yksi kesäsesongin 
starttaamisen merkeistä! Muista varautua pieniin 
ja vähän isompiin haavereihin kesäkeittiössä, 
lenkkipolulla tai pihapelien tiimellyksessä. Pienet 
naarmut eivät haittaa, kun kotoa löytyy valmiiksi 
asianmukaiset tuotteet. Kaikenlaiset haavat, 
viillot ja naarmut kannattaa ottaa vakavasti. 
Aloita haavan hoito tyrehdyttämällä verenvuoto. 

Poista sitten lika APTEEKKI Pinseteillä 
ja puhdista haava Antiseptisella 
haavapuhdisteella. Tuote hoitaa 
haavat hellästi ja kirvelemättä. 
Lopuksi peitä haava laastarilla tai 
kiinnittyvällä haavatyynyllä. 

APTEEKKI-tuotesarjasta löydät monipuolisen 
valikoiman haavanhoitoon tarkoitettuja tuotteita 
pehmeästä ja hengittävästä ideaalisiteestä käte-
vään itseensä kiinnittyvään siteeseen, muovisia 
laastareita tai kangaslaastareita unohtamatta. 
Nyt uutena tuotteena sarjassa saatavilla APTEEKKI 
Laastari Sensitive, joka on herkimmällekin iholle 

soveltuva liimaton laastari. Muista varautua 
myös sukujuhliin sujauttamalla käsilaukkuun 
läpikuultavia ja huomaamattomia rakkolaastarei-
ta siltä varalta, että juhlakengät hiertävät. 
Sormenpäälaastarit on hyvä varata kokin tai 
grillimestarin käyttöön. 

Muista myös APTEEKKI-tuotesarjan Kylmä/Lämpöpakkaus ja APTEEKKI Pikakylmäpakkaus 

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

Pikakylmäpakkaus ensiaputilanteisiin tai kun 
tarvitaan kylmähoitoa. 

Markkinoija: Oy Medifon Ab, Espoo

Onko se myrkytys?
○ Oireita esimerkiksi pahoinvointi ja oksentelu, iho-oi-

reet, päänsärky ja huimaus, kouristelu ja tajuttomuus.

○ Soita Myrkytystietokeskukseen numeroon 0800 
147 111. Jos oireet ovat henkeä uhkaavia, soita hätä-
numeroon 112.

○ Selvitä oireita aiheuttava aine sekä miten ja milloin 
myrkky on joutunut elimistöön. Jos et saa autet-
tavaa hereille, mutta hän hengittää normaalisti, 
käännä hänet kylkiasentoon. Jos hän ei ole 
hereillä eikä hengitä normaalisti, aloita 
elvytys.

○ Jos autettava on niellyt myrkkyä, puh-
dista ja huuhtele suu, älä okseta. Anna 
tarvittaessa lääkehiiltä.

Vierasesine aikuisen hengitysteissä?
1. Taivuta autettavan ylävartaloa alaspäin, tue vartalosta. 

Lyö kämmenellä napakasti 5 kertaa lapaluiden väliin.

2. Jos vierasesine ei poistu nielusta ja olet paikalla yksin, 
soita 112:een.

3. Jatka ensiapua puristus- eli Heimlichin-otteella: Asetu 
autettavan taakse ja aseta toinen kätesi nyrkissä 
autettavan pallean alle. Tartu nyrkkiin toisella kädelläsi. 
Nykäise rivakalla otteella taakse- ja ylöspäin. Toista 
tarvittaessa viisi kertaa.

4. Jos tuke ei irtoa, vuorottele 5 lyöntiä lapaluiden väliin ja 
5 nykäisyä.

5. Aloita elvytys, jos henkilö menee tajuttomaksi eikä 
hengitä normaalisti. Ilmoita muuttuneesta tilanteesta 
hätäkeskukseen.

PS. Osaathan elvyttää
Mitä jos kertaisit kaiken varalta painelu-puhallus-
elvytyksen perusteet netissä? SPR järjestää laa-
jempia ensiapukursseja paljon myös webinaareina.

punainenristi.fi/ensiapu/ensiapuohjeet/elvytys/

AIHETTA  
ELVYTTÄÄ

Shutterstock



Teksti
Susanna Viljanen
Kuva
Shutterstock
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Nopea 
helpotus 
päänsärkyyn.

*Clarke GD, et al. Int J Pharm Pract 2008;16:1-4
Panadol Zapp 500 mg kalvopäällysteinen tabletti
Vaikuttava aine parasetamoli. Särky- ja kuumetilojen oireenmukainen hoito. Aikuisil-
le ja yli 18-vuotiaille nuorille: 1-2 tablettia korkeintaan 3 kertaa vuoro kaudessa. Ei 
suositella alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Yhtäjaksoiseen käyttöön vain lääkä-
rin ohjeen mukaan. Annosvälin tulee olla vähintään 4 tuntia. Annosteluohjetta ei 
saa ylittää. Älä käytä Panadol Zappia, jos olet allerginen parasetamolille tai muille 
aineosille. Sisältää parasetamolia. Muita parasetamolia sisältäviä valmisteita tai 
muita särkylääkkeitä ei saa käyttää samanaikaisesti. Sisältää natriumia. Panadol 
Zapp valmistetta voi käyttää raskauden aikana. Sinun tulisi käyttää mahdollisim-
man pientä annosta, joka vähentää kipua ja / tai kuumetta ja käyttää sitä mahdol-
lisimman lyhyen aikaa. Itsehoitolääke. Lue pakkausseloste. Valmisteyhteenveto-
lyhennelmä 17.2.2021. Perustuu 21.8.2020 päivättyyn valmisteyhteenvetoon. 
Lisätiedot: GlaxoSmithKline, Piispansilta 9 A, 02230 Espoo, puh: 080 077 40 80, 
s-posti: scanda.consumer-relations@gsk.com Tavaramerkit ovat GSK-konsernin 
omis tamia tai sille lisensoituja. ©2021 GSK-konserni tai lisenssinhaltija.
04/2021, PM-FI-PAN-21-00044

PARASETAMOLI
SOVELTUU

VALTAOSALLE
AIKUISISTA*

Kun yksilön koko perimän eli genomin selvittä-
misestä tuli mahdollista, odotukset olivat kor-
kealla. Jospa moni vakava sairaus pystyttäisiin 

nyt ehkäisemään, koska tiedetään, kuka tautiin toden-
näköisesti sairastuu.

Perussairauksien suhteen geenitestit ovat tuottaneet 
pettymyksiä. Sairastumiseen nimittäin vaikuttavat sadat 
eri geenien yhdistelmät, joista jotkut altistavat sairastu-
miselle ja toiset suojaavat siltä. Genomista laskettavas-
ta riskiarviosta muodostuu niin mutkikas yhtälö, ettei 
sellaisia pystytä ratkaisemaan.

Geenitestejä tulkitsevan Abomics Oy:n lääketieteel-
linen johtaja Jari Forsström sanoo, että sukukartoitus 
ja perinteiset riskilaskurit ovat edelleen käyttökelpoi-
sempia tapoja ennustaa vaikkapa sepelvaltimotautiin, 
eturauhassyöpään tai kakkostyypin diabetekseen sai-
rastumista.

– Ilman genomin selvittämistäkin tiedämme, että 
Itä-Suomesta kotoisin olevalla lyhyehköllä ja pyylevällä 
henkilöllä on iso riski sairastua sepelvaltimotautiin. On 
sukuja, joissa on paljon nuorena syöpään sairastunei-
ta, eikä heiltä ole löydetty altistavaa geeniä, Forsström 
kertoo geenitestien rajoitteista.

– Sen sijaan harvinaisten periytyvien sairauksien diag-
nosoinnissa ja hoidossa geenitestillä on usein iso rooli.

Geenitestauksesta voisi olla hyötyä myös koronapan-
demian hillitsemisessä. On nimittäin löydetty geeniva-
riantteja, jotka altistavat koronan vakavalle muodolle. 

Periaatteessa tällaisen alttiuden kantajat olisi voitu ro-
kottaa ennen muita, mutta se olisi tietysti myös poliit-
tinen päätös.

Yksilöllistä täsmälääkitystä
Jos geenitestin tarkkuus tavallisten sairauksien ennusta-
misessa onkin usein kristallipallon luokkaa, lääkityksen 
valinnassa ja säätämisessä niistä on jo iso apu. Geenit 
vaikuttavat siihen, miten hyvin jokin lääkeaine elimis-
tössämme toimii ja miten sitä siedämme. Niin sanotun 
farmakologisen paneelin selvittäminen voi kertoa, mikä 
lääke ja millainen annostus on tehokas ja turvallinen 
juuri minulle.

Käypä hoito -suosituksiin tuli viime vuonna ohje, et-
tä potilaalle sopivimman masennuslääkkeen etsinnässä 
käytettäisiin geenitestausta. Mielenterveyssairauksiin 
tarkoitetut lääkkeet poistuvat maksan kautta, ja niitä 
käytetään usein pitkiä aikoja. Geenitesti voi auttaa löy-
tämään turvallisen lääkkeen.

– Toisaalta esimerkiksi aivoinfarktin estolääke klopi-
dogreeli ei tehoa kolmannekseen potilaista. Suomessa 
lähes 20 000 ihmistä syö sitä turhaan, Jari Forsström 
arvioi.

Hän laskee, että lääkevaikutuksia säätelevien geenien 
tutkimisesta olisi hyötyä noin kymmenen miljoonan 
reseptin kohdalla vuosittain.

Kaikkiin lääkepuntarointeihin geenitesti ei tuo vas-
tauksia. Se ei esimerkiksi kerro, voiko vaihdevuosioireis-

POIMINTAA 
GEENITESTEISTÄ

1. Geenitesti voi auttaa löytämään itselle 
turvallisen lääkkeen. Geenit nimittäin vai-
kuttavat siihen, miten hyvin jokin lääkeai-
ne elimistössä toimii ja miten ihminen sitä 
sietää.

2. Kaikkiin lääkepohdintoihin geenitesti ei 
tuo vastauksia. Se ei esimerkiksi kerro, 
voiko vaihdevuosioireista kärsivä aloittaa 
hormonikorvaushoidot ilman pelkoa rinta-
syövästä.

3. Geenitestauksesta voisi olla hyötyä myös 
koronapandemian hillitsemisessä.

3
KURKISTUS 
KRISTALLIPALLOON

ta kärsivä aloittaa hormonikorvaushoidot ilman pelkoa 
rintasyövästä.

– Sukutaustan kysyminen on edelleen tärkein tapa 
arvioida perinnöllistä riskiä. Geenitestejä kannattaa 
harkita oman gynekologin ja perinnöllisyyslääkärin 
kanssa, jos suvussa on erityisen paljon syöpiä tai kovin 
nuorilla. Arviolta 5–10 prosenttia rintasyövistä johtuu 
perinnöllisestä rintasyöpäalttiudesta, naistentautien 
ja synnytysten erikoislääkäri Annakaija Lappalainen 
lääkärikeskus Aavasta kertoo.

Voiko testistä olla haittaa?
Oman genomin selvittäminen voi kääntyä voiton puo-
lelle, jos tulos innostaa muuttamaan elintapoja terveel-
lisempään suuntaan. Toisaalta siihen ei pitäisi tarvita 
geenitestiä, sillä ylipainon ja tupakoinnin välttäminen, 
monipuolinen ruokavalio, säännöllinen liikunta ja kor-
keintaan vähäinen alkoholinkäyttö pienentävät riskiä 
sairastua kansantauteihimme eli sydän- ja verisuoni-
tauteihin, syöpiin, jopa masennukseen.

– Tiedä sitten, kuinka paljon geenitestit kannustavat 
elintapojen muutokseen. Kaikkihan esimerkiksi tietä-
vät, että tupakointi lisää riskiä sairastua, ja silti edelleen 
moni tupakoi, Jari Forsström vertaa.

Kukkaroa oman genomin selvittäminen laihduttaa 
nykyisellään noin 500 euron verran. Kapeampien sii-
vujen tutkimisesta selviää 200–300 eurolla.

Geenitesti paljastaa alttiuksia sairastumiselle, mutta ei todellisuu-
dessa kerro paljonkaan tulevasta terveydentilastasi. Lääkityksen 
säädössä siitä voi olla suuri apu.
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Kiusallista kutinaa alapäässä? Ei kannata hävetä: kolme 
neljästä naisista saa ainakin yhden hiivatulehduksen 
ennen nelikymppisiään.
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Valmistetta voidaan käyttää kaikissa 
emättimen ja virtsateiden alueen 
bakteeritasapainon muutoksissa. Val-

misteen sisältämät maitohappo 
ja maitohappobakteeri laskevat 
emättimen pH:n luonnollisek-
si. Tämä estää epäsuotuisten 
bakteerien kasvua. Emättimen ja 
virtsateiden alueen bakteerita-
sapaino voi muuttua eri syistä. 
Tavallisia syitä ovat kuukautiset, 
raskaus, vaihdevuodet, anti-
bioottikuuri ja yhdyntä. Myös 
liiallinen intiimihygienia sekä 
tamponien ja terveyssiteiden 
käyttö voivat altistaa häiriöille. 
Bakteeritasapainon häiriön eli 
bakteerivaginoosin yleisimpiä 
oireita ovat polttelu, kutina ja 
lisääntynyt valkovuoto. Tutustu 
huolella pakkausselosteeseen.

Vagibalance ratiopharm 
-emätintabletit 10 kpl

Bakteerivaginoosin hoitoon
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KYSYMYSTÄ 
HIIVATULEHDUKSESTA

1. Mikä alapäässä kutisee?
Kutina on hiivatulehduksen yleisin oire, ja se kannattaa 
hoitaa nopeasti. Kaikki kutina ei silti ole hiivaa. Yleisin 
lievän kutinan syy on kuivuus. Kutinaa aiheuttavat 
myös hormonitasapainon muutokset imetyksen ja 
vaihdevuosien aikana.

2. Mistä voi tietää, että kyse on hiivatulehduksesta?
Hiivatulehduksesta kielii kutinan lisäksi runsas ja kok-
kareinen valkovuoto. Joskus hiivatulehdukseen liittyy 
kosketusarkuutta tai polttelua häpyhuulten ja emätti-
men aukon limakalvoilla.

3. Mistä hiivatulehdus johtuu? 
Emättimessä elää luonnostaan lukemattomia mikrobe-
ja, joista hiivasieni on yksi. Joskus emättimen mikro-
biston ja hormonien tasapaino järkkyy ja hiivasieni 
pääsee ryöpsähtämään. Syypää voi olla esimerkiksi 
stressi ja heikentynyt vastustuskyky, diabetes, anti-
bioottikuurit tai paljon sokeria sisältävä ruokavalio. 
Immuunijärjestelmää heikentävät myös lääkkeet, 
joita käytetään esimerkiksi nivelreuman ja MS-taudin 
hoidossa. Joskus hiivatulehduksen laukaisee uusi sek-
sikumppani: kyse ei ole kumppanin likaisuudesta vaan 
ihobakteerien yhteensopivuudesta. Tilanne rauhoittuu 
yleensä ajan myötä.

4. Miten hiivatulehdusta voi hoitaa itse?
Jos oireet ovat selvät, tulehduksen voi hoitaa emät-
timeen laitettavilla voiteilla ja kapseleilla, joita saa 

apteekista ilman reseptiä. Yleensä vaiva rauhoittuu 
niillä muutamassa päivässä. Jos tulehdus toistuu tai 
pitkittyy, suun kautta otettava hiivalääke auttaa. Sitäkin 
saa apteekista ilman reseptiä. Raskauden aikana 
kannattaa kysyä lääkäriltä tai neuvolasta vinkit ennen 
lääkkeiden käyttöä.

5. Millaisia itsehoitolääkkeet ovat?
Emätinpuikkoja käytetään ohjeen mukaan iltaisin. 
Hoitoa jatketaan myös kuukautisten aikana. Emulsio-
voide voi auttaa, jos kutina on voimakasta. Suun kautta 
otettava flukonatsolia sisältävä kapseli voi aiheuttaa 
yhteisvaikutuksia joidenkin lääkeaineiden (esimerkik-
si varfariini sekä jotkut diabetes- ja astmalääkkeet) 
kanssa. Jos käytät näitä lääkkeitä, keskustele apteekin 
henkilökunnan kanssa ennen kapselien käyttöä. 

6. Miten voi ehkäistä vaivan uusiutumisen?
Yritä jättää sokeri minimiin. Hyvä henkilökohtainen hy-
gienia on a ja o. Vältä silti liian tiheitä pesuja ja saippuan 
käyttöä, sillä liiallinen hygieniakin voi aiheuttaa oireita. 
Tulehduksen aikana kannattaa välttää jopa intiimipe-
suun sopivia tuotteita ja tyytyä vesipesuun. Valitse 
kuukautissuojaksi kuukuppi tai tamponi. Anna alapään 
hengittää. Vältä tiukkoja housuja, ja nuku yöt ilman 
pikkuhousuja. Ja mitä jos antaisit alapään karvojen 
kasvaa? Karvattomuus on trendikästä, mutta luonto 
on mahdollisesti ajatellut, että karvoilla on jonkinlainen 
suojaamistehtävä. Niillä saattaa olla suotuisa vaikutus 
emättimen mikrobiomiin.

7. Mitä jos tulehdus toistuu?
Eri ihmisillä on erilainen vastustuskyky, ja toiset saavat 
tulehduksia herkemmin. Jos olet aiemmin sairastanut 
emättimen hiivatulehduksen tai muuten tunnistat oi-
reet, voit hoitaa tautia itse. Mene lääkärille, jos hiivatu-
lehdus toistuu vuoden aikana yli kolme kertaa tai hiiva 
ei taltu itsehoitolääkkeillä. Lääkäri varmistaa samalla, 
ettei kyseessä ole jokin muu vaiva. 

8. Voiko lääkkeitä käyttää varmuuden vuoksi?
Hiivalääkkeitä ei kannata käyttää turhaan, sillä alle 
puolella kutinaoireisista on hiivatulehdus. Itselääkin-
nässä kannattaa olla varovainen, koska gynekologiset 
oireet saattavat aiheutua myös syistä, jotka vaativat 
erilaista hoitoa – esimerkiksi bakteerivaginoosista. 
Kuivuudesta johtuvaa kutinaakaan ei ole hyvä hoitaa 
hiivalääkkeillä. Hiivatulehduksen voi melko helposti 
tunnistaa oirekimpun perusteella.

9. Hiivan estolääkitys – miten sellaisen saa?
Jos hiiva on hyvin hankalaa laatua ja infektioita tulee 
usein, lääkäri voi joskus myös määrätä hiivan estolää-
kityksen. Estolääkitys on harvinainen, sillä useimmiten 
hiiva saadaan kuriin muilla konsteilla. 

10. Voiko miehellä olla hiivatulehdus? 
Hiivatulehdus voi tarttua mieheen, mutta se on miehillä 
paljon harvinaisempi kuin naisilla. 

Lähteet: yths.fi, aava.fi
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KÄYTÄ MYÖS ANTIBIOOTTIKUURIN YHTEYDESSÄ    
JA JOPA 4 VIIKKOA KUURIN JÄLKEEN

RIPULIIN
Hoida ripuli kokonaisvaltaisesti.

Huolehdi suolistostasi.

Ripulin hoito. Antibiooteista aiheutuvan ripulin ehkäisy. Vaikuttava aine Saccharomyces boulardii, kanta CNCM I-745. Vasta-
aiheet: hiiva-allergia, keskuslaskimokatetri, kriittisesti sairaat ja immuunipuutteiset potilaat. Tutustu pakkausselosteeseen.
1) Perustuu myytyjen pakkausten arvoon. IQVIA-MIDAS 2019 ATC: A7F - Antidiarr micro-organism in value.
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DEVISOL 20 MCG 
HEDELMÄINEN 

SITRUS, NEUTRAL 
TAI MUSTIKKA 

200 TABL.
Turvaa päivittäinen 
D-vitamiinin saanti.

SYYLEND PEN 
SYYLÄKYNÄ 

3 ML
Helppokäyttöinen ja 
täsmällinen annoste-
lukynä poistaa syylät 

tehokkaasti. Annostelu 
vain kerran viikossa.

APTEQ 
B12-VITAMIINI 

1 MG
180 TABL.

Mm. ikääntyville ja 
kasvissyöjille kehitetty 

monipuolinen ravintolisä. 
Mukana foolihappoa.

KAIKKI 
RELA-TUOTTEET

Joka päivän 
maitohappobakteeri. 

Tarjous ei koske 
Rela Drops-tuotteita.

MELATONIINI 
EXTRA VAHVA 

1,9 MG 100 TABL.
Auttaa lyhentämään 
nukahtamisaikaa ja 

lievittämään aikaeron 
yksilöllisiä vaikutuksia.

SMARTLAX 
MAKROGOLI + 

ELEKTROLYYTIT TAI 
PLAIN 20 PSS
Makrogoli sitoo 
itseensä vettä, 

pehmentää ulostetta 
ja lisää suolen sisällön 

määrää.

A-VITA HYDRA+ 
20 ML

Hyaluronihappoa 
sisältävä nenäsuihke 

nenän kosteuttamiseen 
ja allergisen nuhan 

tukihoitoon.

ACO 
PURE GLOW

-IHONHOITOSARJA
Ihonhoitosarja, joka ehkäisee 

epäpuhtauksia kuivattamatta ihoa. 
Vähentää ryppyjä ja antaa 
iholle luonnollista hehkua.

NALOX 
KYNSISIENEN 

HOITOON 
10 ML

Kolmivaikutteinen 
apu kynsisieneen. 

Tehokas paikallishoito, 
joka normalisoi 

paksuuntunutta kynttä 
ja vähentää kynnen 

värjäytymiä. 

APTEEKKI 
ANTICRAMP 
FORCE PORE 

14 TABL. 
Magnesiumsitraatti 

+ B-vitamiinit + 
elektrolyytit eli suolat 

yhdessä appelsiinin 
makuisessa poretabletissa.

BIO-KAROTEN +E 
150 KAPS.

Ihon hyväksi. Kapselit 
sisältävät beetakaro-
teenia ja E-vitamiinia, 

joka suojaa soluja 
hapettumisstressiltä.

OPHTIM EYE 
HYDRA TAI FORTE 

20X0,5 ML
Kosteuttavat ja 

suojaavat silmätipat 
uudelleen suljettavissa 
pipeteissä. Paksumpi 

Forte etenkin 
yökäyttöön.

15,50

(18,74 €, 196,20/1033,33 €/kg)

11,50

(14,63 €, 41,37/43,81 €/)

25,90

(32,89 €)

25,50

(32,88 €, 472,22 €/kg)

-20%

(7,03/38,46 €)

12,00

(16,10 €)

29,90

(37,65 €)

8,00

(10,55 €, 81,63 €/kg)

17,50

(22,58 €)

12,50

(15,06 €, 211,86 €/kg)

10,00

(14,17 €)

(16,10/19,35 €)

-20%

Kesäkuun tarjoukset

Munkkiniemen apteekki



MULTIVITA PLUS 
200 TABL.

Aikuisten tarpeisiin 
suunniteltu 

monivitamiinivalmiste.

FIILUS ARKEEN 
MAITOHAPPOBAKTEERIT 

30 KPL
Maitohappobakteerit 

arjen eri vaiheisiin.

OMEGA7 
TYRNIÖLJYKAPSELI 

90 KPL
Kotimainen tyrniöljy-
valmiste limakalvojesi 
ja ihosi hyvinvointiin.

AUVOIN 
NENÄSUIHKE 

20 ML
Hoitava ja kosteuttava 

nenäsuihke kuivalle 
nenälle.

DIASPORAL 
400 MG 

MAGNESIUMIT 
SEKÄ DEPOT 

300 MG -TUOTTEET
Magnesiumsitraattia 
sisältävät valmisteet 

lihasten ja hermoston 
hyvinvointiin.

DECUBAL 
CLINIC CREAM 

250 G
Kuivan, herkän ja 
atooppisen ihon 

päivittäiseen 
kosteutukseen koko 

vartalolle.

IIRIS SILMÄTIPAT 
10 ML

Silmätipat ainutlaa-
tuisella patentoidulla 

teknologialla, joka 
kosteuttaa kuivia 

silmiä pitkään.

YOTUEL CLASSIC 
TAI PHARMA 

50 ML 
HAMMASTAHNA

Poistaa värjäytymiä ja 
tummentumia. Tuotteet 

sopivat myös aftaherkille. 
Maut minttu tai lakritsi.

BETHOVER B12 
150 TABL.

Muistille, lihaksille 
ja hermoille tärkeää 

B12-vitamiinia.

APTEQ BIOTIINI 
EXTRA 60 KAPS.
Hiusten, kynsien ja 
ihon hyvinvointiin 

suunniteltu vahva ja 
monipuolinen biotiini-

valmiste.

MELATONIINI 
ORION 1,9 MG 
NIELTÄVÄ TAI 

SUUSSAHAJOAVA 
100 TABL. TAI 

PITKÄVAIKUTTEINEN 
90 TABL.

Nukahtamisaikaa lyhentävät 
ja aikaeron vaikutuksia 
lievittävät tabletit, eri 

muotoja.

FAVORA 
-SARJAN TUOTTEET

Favoran ihonhoitotuotteilla 
puhdistat, hoidat ja kosteutat 

ihoa hellävaraisesti.

19,90

(24,49 €, 154,26 €/kg)

10,50

(12,82 €)

32,90

(40,02 €, 522,22 €/kg)

9,50

(12,36 €)

-15%

(15,14/20,66 €)

9,90

(13,65 €, 39,60 €/kg)

12,50

(16,44 €)

7,90

(10,18 €)

25,50

(30,19 €)

12,50

(16,34 €)

21,50

(26,37 €)

(9,00/25,76 €)

-20%

Heinäkuun tarjoukset

Munkkiniemen apteekki



Tutustu kesän
erikoistarjouksiimme!

Tarjouksemme voimassa 

KESÄ- JA HEINÄKUUN!

AQUALAN L 
perusvoide

200 g
Kevyt koko kehon tehokosteuttaja. 

Sopii myös voidepesuihin ja 
meikinpoistoon.

SEBAMED 
Face&Body Wash pesuneste 

refill tai Olive refill
1000 ml

Erittäin riittoisa pesuneste 
kasvoille ja vartalolle.

TRIPLE DRY 
naisten ja miesten

antiperspirantit
50 ml

Tehokkaat antiperspirantit 
voimakkaasti tai normaalisti 

hikoileville.

NUTRIDRINK PROTEIN
6 eri makua, 4x200 ml

Käyttövalmis kliininen ravintovalmiste on tarkoitettu 
sairauteen liittyvän vajaaravitsemuksen ravitsemushoi-

toon. Sisältää kaikkia päivittäin tarvittavia 
vitamiineja ja kivennäisaineita.

ICE POWER GEELI
150 ml

Lääkeaineeton hoitomuoto kivun lievitykseen. 
Vaikuttaa nopeasti ja pitkävaikutteisesti 

helpottaen kipua ja tulehduksia.

8,00
(10,47 €, 40,00 €/kg)

16,00
(21,55 €)

9,00
(11,91-12,36 €)

9,00
(11,99 €, 11,25 €/l)

10,00
(13,47 €, 66,67 €/l)



SORBACT SECURE 
5x7,2 cm, 5 kpl

Hydrofobinen, mikrobeja sitova laastari, 
joka ehkäisee tehokkaasti haavan 
tulehtumista. Kestää kastumisen.

NESTEYTYS 
RATIOPHARM 

10 poretabl.
Neste- ja suolatasapainon säätelyyn. 

Sitruunan makuinen valmis liuos sisältää 
glukoosia ja elektrolyyttejä.

Tarjouksemme voimassa

kesä- ja heinäkuun!

HYTTYSÄSSÄ+ 
TAI PUNKKIÄSSÄ+

50 ml
Hajuton karkote punkkeja vastaan koko 
perheelle tai tehokas hyttyskarkote yli 

17-vuotiaille.

WONDERM ANTISEPTI 
sumute tai liuos

100 ml
Pienten haavojen, ihonaarmujen ja 

palovammojen puhdistukseen. Ei kirvele.

AVENE SUN INTENSE 
PROTECT SPF50+

150 ml
Kevyt ja erityisen nopeasti imeytyvä voide 

auttaa ihoa pysymään kosteutettuna 
auringossa. Koko perheelle.

MUNKKINIEMEN APTEEKKI
Professorintie 2
00330 Helsinki

8,00
(10,41-10,84 €)

18,00
(22,80 €, 120,00 €/l )

5,00
(6,69 €)

4,00
(5,22 €, 40,00 €/l)

11,00
(14,35 €)
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