


Pääkirjoitus

Asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme 
kuluneesta vuodesta kiittäen

Nyt on mahdollista hoitaa apteekkiasioin-
ti kätevästi myös netissä juuri silloin, kun 
sinulle sopii, osoitteessa munkkiniemen-
apteekki.fi. Tilauksesi voit noutaa apteekis-
tamme tai parkkipaikaltamme tai noutoau-
tomaateistamme Munkkiniemen Puistotien 
Alepasta tai Munkkivuoren S-marketista 
ruokaostostesi yhteydessä liikkeiden au-
kioloaikana. Toimitamme tilauksia myös 
kotiinkuljetuksena.

Joululahjat vielä mietinnässä? Valikoimas-
tamme löydät laadukkaat kosmetiikka- ja 
ihonhoitotuotteet itsellesi tai lahjapaperiin 
käärittäväksi. Lahjaideoita löydät lisää lehden 
tarjoussivuilta sekä verkkoapteekistamme.

Tervetuloa tutustumaan lahja- ja tarjous-
valikoimaamme apteekissamme tai netissä. 
Asioinnin yhteydessä saat apteekistamme 
kalenterin vuodelle 2022. 

Huomioithan vielä apteekkimme aukiolo-
ajat joulupyhinä. Verkkoapteekkimme on 
avoinna 24/7.

Tunnelmallista joulun aikaa ja terveyttä 
vuodelle 2022 toivottaen,

Apteekkari Liisa Kärkkäinen
Munkkiniemen apteekki

Käsissäsi on vuoden viimeinen Ap-
teekkiNyt-lehti. Koko vuoden ajan 
olemme käsitelleet hyvinvointiin ja 

terveyden ylläpitämiseen liittyviä teemoja 
monipuolisesti. Toivottavasti lehtemme si-
sältö on antanut sinulle hyödyllisiä vinkkejä 
ja uusia oivalluksia.

Myös vuonna 2022 haluamme jatkaa sa-
malla linjalla. Esimerkiksi liikuntajutuistam-
me saat inspiraatiota itsellesi sopivan, mie-
lekkään liikuntamuodon löytämiseen. Tässä 
numerossa pohdimme core-harjoittelun eli 
keskivartalon tukilihasten aktivoinnin hyö-
dyllisyyttä. Seuraavaan numeroon on tulossa 
juttua kiireiselle sopivista mikrotreeneistä.

Lehdessä haastattelemme terveysalan am-
mattilaisia, ja rautaisia ammattilaisia löytyy 
myös meiltä apteekista. Apteekkimme am-
mattilaiset ovat täällä sinua varten – aikaa 
varaamatta. Kaikesta saa ja kannattaa kysyä! 
Jos vaikkapa lääkkeiden yhteisvaikutukset 
mietityttävät, ota asia rohkeasti puheeksi 
farmaseuttiemme kanssa.

Vuoden loppu on usein juhlan aikaa. 
Juhlapyhien tutut ruokalajit ja syöminen 
pitkän kaavan mukaan kuuluvat joulun-
viettoon mutta saattavat joskus sekoittaa 
ruuansulatuskanavan normaalia toimintaa. 
Ruuansulatusvaivat, kuten esimerkiksi nä-
rästys, ovat yksi tavallisimpia apteekkiasioin-
nin syitä joulun aikaan. Henkilökuntamme 
opastaa mielellään löytämään oikeat tuotteet 
näihinkin vaivoihin. 

Apteekistamme 
kalenteri vuodelle 2022

Ostot 
kalenterivuodessa      alennus -%

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

Kanta-asiakkaan ostohyvitystaulukko:

Kiitos! 
Rauhallista Joulua ja 

Terveyttä Vuodelle 2022 Tack! 
Fridfull Jul och 

God Hälsa för Året 2022

MUNKKINIEMEN
APTEEKKI

Tarjous voimassa 1.12. 2021 - 31.1.2022

Sisältää luonnollista ubikinonia ja B2-vitamiinia, 
joka edistää normaalia energia-aineenvaihduntaa 
ja auttaa vähentämään väsymystä ja uupumusta.
(norm.hinta 150 kaps. 92.72 €)

Revitalizing Day Cream on elvyttävä 
päivävoide joka sisältää ubikinonia, 
Pycnogenolia ja jojobaöljyä.
(norm.hinta 39 €)

Bio-Qinon 
Q10 GOLD 100mg 

150 kapselia + 
voide yhteishintaan

85€

Verkkoapteekki avoinna 24/7
 www.munkkiniemenapteekki.fi

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
Parkkipaikkoja apteekin edessä!

Puhelinnumero: (09) 477 0100
info@munkkiniemenapteekki.fi



UBIKINONIN 
MONET 
HYÖDYT
Koentsyymi Q10, joka tunnetaan 
myös ubikinonina, on paljon 
käytetty ravintolisä. Oletko kos-
kaan kuullut, miksi niin monet 
käyttävät sitä päivittäin?

Ubikinoni on vitamiinin kaltainen 
aine, jota elimistö tuottaa itse 
maksassa. Lapsilla ja nuorilla 

elimistö on ubikinonin suhteen omava-
rainen, mutta sen tuotanto alkaa hiipua 
jo 20-vuotiaana, ja 70-vuotiailla maksa 
muodostaa ubikinonia jopa 50 % vähem-
män kuin tuotannon huippuvuosina. 
Lisäksi elimistön ubikinonin kulutus 
kasvaa monissa nykyihmiselle yleisis-
sä, mutta elimistölle poikkeuksellisissa 
tilanteissa, kuten stressin aikana, paljon 
urheillessa sekä sairastaessa.

Ubikinonia saa myös ruoasta, mutta 
vain vähäisiä määriä. Sian maksa on yksi 
ubikinonipitoisimmista raaka-aineista. 
Jos elimistöään haluaisi ravita päivittäin 
100 mg:lla lisäubikinonia, tulisi maksaa 
syödä 0,5 kg joka päivä. Suuren kulutuk-
sen aikana tai oman tuotannon hiipuessa 
lisäubikinoni onkin kätevintä napata 
ravintolisänä.

Suuri tarve sydämessä

Ubikinonia on ihmisillä huomattavan 
suuria määriä sydänlihaskudoksessa. 
Yksi ubikinonin tärkeimmistä tehtävistä 
elimistössä on olla tukena solujen ener-
giantuotannossa eräänlaisena energian 
katalysaattorina.

Ubikinoni auttaa soluja muuntamaan 
ravinnon rasvaa, hiilihydraatteja ja pro-
teiinia ATP:ksi (adenosiinitrifosfaatti), 
joka on energian molekyylimuotoinen 
varastomuoto. Tämä ATP:tä hyödyntävä 
energia-aineenvaihdunta tapahtuu so-
lujen sisällä mitokondrioissa, jotka ovat 
solujen omia energiavoimalaitoksia.

Erityisen paljon energiaa kuluttaa 
sydän, joka työskentelee lepäämättä 

ILMOITUS

pumpaten verta ja ravinteita ympäri 
elimistöä. Sydänlihassoluissa onkin 
poikkeuksellisen paljon mitokondrioita 
kattamassa vaativaa energiantarvetta. 
Ubikinoni onkin tärkeä aine sydämen 
toiminnalle.

Ubikinonin ja statiinien yhteys

Yksi tärkeä ja monilta unohtuva asia on 
ubikinonin ja kolesterolin yhteys. Näi-
den aineiden valmistusreitti maksassa on 
niin samankaltainen, että kun kolestero-
lin tuotanto maksassa estetään koles-
terolia alentavalla statiinilääkityksellä, se 
vähentää myös ubikinonin tuotantoa.

Elimistön tarve ubikinonille on 
jatkuva, joten jos sen tuotanto häiriintyy, 
elimistön ubikinonipitoisuus laskee no-
peasti. Monissa tieteellisissä tutkimuk-
sissa onkin selvitetty, voisiko ubikinoni-
valmisteiden käyttö estää liian matalan 
ubikinonitason syntymisen.

Erityinen valmistustapa ratkaisee 
imeytymisen ongelmat

Ubikinonin käyttö ravintolisänä voi 
ratkaista liian alhaisesta ubikinonipitoi-

Ubikinoni ja seleeni

○ Seleeni tukee ubikinonin aktiivi-
sen toiminnan mahdollistavaa 
entsyymitoimintaa.

○ Seleeni ja ubikinoni ovat toinen 
toistaan vahvistava tehopari.

○ Suositellaan otettaviksi ate-
rioiden yhteydessä, mieluiten 
aamupalalla.

suudesta johtuvat ongelmat. Ubikinonin 
tehokas käyttö ravintolisänä ei ole kui-
tenkaan aivan helppoa, sillä se liukenee 
veteen huonosti, mikä vaikeuttaa mer-
kittävästi sen imeytymistä. Imeytymätön 
ubikinoni ei pääse vaikuttamaan, ja 
hyödyntämätön osa poistuu sellaisenaan 
suoliston läpi. Myös lämpötila on vaikut-
taa ubikinonin imeytymiseen, sillä jo alle 
49 °C:ssa ubikinonimolekyylit takertuvat 
toisiinsa ja muodostavat suuria kiteitä, 
jotka eivät voi imeytyä.

Pharma Nordin Bio-Qinon Q10 on 
maailmanlaajuisesti laajalti käytetty 
ubikinonivalmiste. Pharma Nord on 
ratkaissut ubikinonin imeytymisongel-
man kehittämällä erityisen valmistus-
tavan, joka hyödyntää erilaisia öljyjä ja 
patentoitua lämpökäsittelymenetelmää. 
Valmistusmenetelmällä pystytään vaikut-
tamaan kiteiden pintarakenteeseen siten, 
että kiteiden on mahdollista liueta koko-
naan normaalissa ruumiinlämpötilassa, 
jolloin ne pystyvät imeytymään vatsasta. 
Tämä valmistustapa takaa Bio-Qinon 
Q10:lle hyvän imeytyvyyden ja tehon ja 
on sen suuren suosion salaisuus.
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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

Painopaikka 
Punamusta Oy, Forssa

Kannen kuva
Shutterstock

APTEEKKI

5 ajankohtaista  | 16 asiamies | 23 ristikko | 27 kaunis olo  
39 ristikon ratkaisu | 43 – 44 joulu- ja tammikuun tarjoustuotteet

Vakiot

18 Vetämättömän olon 
taustalla raudanpuute?
Näin vauhditat raudan imeytymistä.

7 vinkkiä virkeään arkeen
Alkavana vuonna kohdistat 
energiasi oikeisiin asioihin.10

24 Sekaisin kuukautisista
Mistä PMS-oireet johtuvat, ja 
miksi jollakin on kovemmat 
kuukautiskivut kuin toisella? 
Me selvitimme.

28 Core toimii yleensä 
huomaamatta
Tarvitseeko keskivartalon syviä 
lihaksia erikseen treenata?

Ajankohtaista Koonnut
Anu Kylvén

Kuvat 
Shutterstock

kuva: Jukka Pätynen/koirakuvat.fi 

34 Kevyttä liikuntaa iskiaksen 
piinaamalle selälle
Kierrot ja taivutukset voivat 
suitsia kipua.
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27 Hyaluronihappo 
puhuttaa
Ihonhoidon hyvis 
vai pahis?

500 000
rokotusannosta enem-
män kuin viime kau-

della tilattiin Suomeen 
nyt menossa olevaa 

influenssakautta varten. 
Viime talvena influens-
sarokotteet loppuivat 

kesken.
Lähde: THL

40 Närästystä, ummetusta 
vai ripulia?
Näin hoidat vatsavaivat helposti.

36 Koirankin kilpirauhanen 
voi oireilla
Jatkuva lääkitys ei hidasta 
agilitykoiran menoa.

40

Joka neljäs meistä
Joka neljännellä aikuisella on rasvamaksa eli maksa-
soluihin on kertynyt ylimääräistä rasvaa. Elämäntapasairauden 
riskiä lisäävät liikapaino ja liikunnan puute. Myös ruokavalio 
vaikuttaa: maksasolujen rasvoittumista vauhdittaa liiallinen 
sokerin, vähäkuituisten viljatuotteiden sekä kovaa rasvaa sisäl-
tävien elintarvikkeiden, kuten voin ja rasvaisten maitotuotteiden 
käyttö. 

Vain yhdellä viidestä rasvamaksataudin syynä on alkoholi.
”Rasvamaksan mieltäminen virheellisesti vain alkoholiperäi-

seksi sairaudeksi on ehkä syy siihen, ettei sairaudesta vielä-
kään juuri puhuta. Se on kuitenkin iso kansanterveysongelma”, 
sanoo Itä-Suomen yliopiston ravitsemusterapian professori 
Ursula Schwab.

Rasvamaksa on usein osa laajempaa aineenvaihdunnan 
häiriötä. Tyypin 2 diabeetikoista peräti 60–70 prosentilla on 
rasvamaksa.

Viime vuosina on havaittu, että tautiin liittyy myös suoliston 
mikrobiston muutoksia. Rasvamaksan hoitoon onkin kehitteillä 
mikrobiterapia, jota voitaisiin käyttää elämäntapamuutosten 
rinnalla.

Lähde: Itä-Suomen yliopisto

Liikkeelle vapaalla
Liikunta ilahduttaa monilla terveyshyödyillään, 
ja hyvää tekee nimenomaan vapaa-ajalla ta-
pahtuva liikunta. Ruumiillisesti raskas työ näyt-
tää vaikuttavan terveyttä heikentävästi. Tuore 
laaja väestötutkimus vahvistaa havainnot.

Tulos oli, että runsaaseen vapaa-ajan-liikun-
taan liittyi keskimäärin 15 % pienempi sydänta-
pahtumien vaara ja 40 % pienempi kuolleisuus. 
Ruumiillisesti raskas työ puolestaan lisäsi 
sydäntapahtumien vaaraa 35 % ja kuoleman 
vaaraa 27 %.

Lähde: Potilaan lääkärilehti



Astma on suomalaisten lasten yleisin pitkäaikaissai-
raus, ja sitä sairastaa noin 5–7 prosenttia lapsista. Pik-
kulapsen astman diagnosointi on vaikeampaa kuin 
kouluikäisen tai aikuisen. Siksi vanhempien kannattaa 
pitää tarkkaa kirjaa havaitsemistaan oireista. Astman 
toteamiseksi tehdään myös keuhkojen toimintako-
keita eli keuhkofunktiotutkimuksia.

Astman hyvän hoitotasapainon saavuttaminen 
edellyttää yleensä säännöllistä, päivittäin otettua 
hengitettävää lääkettä. Nykyhoidoilla astma saadaan 
yleensä hallintaan, ja lapsi pystyy elämään normaalia 
elämää.

Jos astma pysyy oireettomana lääkehoidon 
ansiosta, lapsen motivaatio lääkkeenottoon voi 
myöhemmin hiipua. Mihin minä muka lääkettä enää 
tarvitsen! Lapselle kannattaa korostaa, että lääke 
auttaa pitämään keuhkoputket terveinä jatkossakin.

Lasten astmaan liittyy usein erilaisia allergioita ja 
niiden selvittäminen on tärkeää. Leikki- ja kouluikäisil-
lä oireita aiheuttavat yleisimmin siitepölyt ja eläin-
pölyt, jotka astmaoireiden lisäksi aiheuttavat usein 
nuhaa, nenän tukkoisuutta ja silmäoireita.

Oireet kertovat
Oirepäiväkirjaan on hyvä kirjata 

ainakin nämä:

○ kuinka kauan yskä on kestänyt

○ missä tilanteissa se ilmenee, yskiikö lapsi 
päivittäin vai satunnaisesti

○ onko yskää öisin tai rasituksessa

○ onko toistuvia hengitystietulehduksia ja 
kuinka usein

○ vinkuuko uloshengitys 

○ onko hengitys tihentynyttä ja työlästä

○ kestääkö lapsi entistä huonommin rasitusta

○ tuleeko esimerkiksi liikuntaharrastuksen 
aikana oireita

Parhaat lahjat
Joululahjat vielä mietinnässä? Tai alkuvuoden päi-
vänsankarin muistaminen? Valitse turhan krääsän 

sijaan hyötylahja: virkistäviä vitamiineja, hemmotte-
leva lämpötyyny tai ihoa pakkasilta suojaava voide. 

Meillä apteekissa on parhaat vaihtoehdot.

Onko 
meidän 
lapsella 
astma?

NILKAT SUOJAAN
Teinien villitys kulkea talvisinkin nilkat paljaina tuntuu levin-
neen täysi-ikäistenkin keskuuteen, kun aavistuksen lyhyet 

lahkeet ovat jääneet muotiin. Muotioikku voi olla vaarallinen, 
sillä kylmä heikentää verenkiertoa ja jäähdyttää akillesjän-
teet. Ne eivät jousta normaalisti ja voivat kipeytyä. Kylmälle 

altistuminen voi aiheuttaa jopa akillesjännetulehduksen. Tu-
lehduksesta toipuminen kestää pahimmillaan kaksi vuotta.

Kun pakkaset tulevat, muista 
suojata kunnolla muutkin paikat kuin 

pää ja kädet. Säärystimet 
lämmittävät sääriä ja nilkkoja.



Meillä apteekissa on paljon hyviä tuotteita avuksi monenlaiseen 
vaivaan sekä tueksi terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen. 
Markkinoille on tullut tai talven mittaan tulossa uusia, hyviä 
tuotteita – tässä niistä muutama. Kysy uutuuksia apteekista!
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8 x UUTUUS

Zyx 3 mg appelsiini-hunaja 
-imeskelytabletit
Zyx on tehokas lääke kurkkukipuun. Se lievittää nielutu-
lehduksen aiheuttamaa kipua ja puuduttaa kipeää aluetta. 
Nyt saatavilla uusi raikas maku, Zyx Appelsiini-Hunaja. 
Lisätietoja: zyx.fi.

Zyx 3 mg minttu/sitruuna/eukalyptus/appelsiini-hunaja 
-imeskelytabletit on tarkoitettu suun ja nielun kivun ja 
ärsytyksen lievittämiseen. Vaikuttava aine bentsydamiini. 
Annos: yksi imeskelytabletti 3 kertaa vuorokaudessa. Hoito 
saa kestää enintään 7 vuorokautta. Jos oireet jatkuvat, 
on otettava yhteys lääkäriin. Ei alle 6-vuotiaille, raskaana 
oleville tai imettäville. Tutustu huolella pakkausselostee-
seen. Saatavana vain apteekista. Markkinoija Viatris Oy. 
(30.10.2020)

Favora probioottiset voiteet
Favora tuo markkinoille uutuudet, jotka tukevat 
ihon omaa mikrobiomia auttaen vahvistamaan ihon 
luontaista puolustuskykyä. Kaikki uutuudet ovat ha-
justeettomia, ja niille on myönnetty allergiatunnus.
Vahvistava kosteusvoide 50 ml kosteuttaa tehok-
kaasti ja imeytyy nopeasti.
Vahvistava hoitovoide 50 ml on täyteläinen voide, 
joka jättää ihon pehmeän tuntuiseksi.  
Vahvistava ja suojaava tehohoito 30 ml edistää 
ihon hyvinvointia ja tasapainoa. 
Vahvistava ja virkistävä silmänympärysgeeli 15 ml 
auttaa häivyttämään tummia silmänalusia ja turvo-
tusta. Favora-tuotteita markkinoi Orion Pharma.

Ihon hyväksi Uutta 
Favoralta

Beko Strong Neurin
Beko Strong Neurin on vahva 
B-vitamiiniyhdistelmätabletti, 
joka sisältää kolmea erilaista 
hermostolle tärkeää B-vitamii-
nia. B1-, B6- ja B12-vitamiinit 
yhdessä edistävät hermoston 
normaalia toimintaa. Pieniko-
koinen tabletti on helppo niellä 
riittävän nesteen kera. Ei sisällä 
eläinperäisiä aineosia. Markki-
noija Orion Pharma.

Hyväksi 
hermostolle

Uusi raikas maku

Uudenlainen B-vitamiinivalmiste

Bioteekin 
BalanticPro
Bioteekin BalanticPro on mo-
nipuolinen sarja maitohappo-
bakteereja yksilöllisiin tarpeisiin. 
BalanticPro Plus on alkuperäinen 
suosikki koko perheen päivittäi-
seen käyttöön. BalanticPro Com-
pissa on monipuolinen ja vahva 
koostumus: se sisältää lisäksi glu-
tamiinia ja biotiinia. Markkinoija 
Suomen Bioteekki Oy.

Jatkuvaan 
käyttöön tai 

kuurina

Minisun 
Super Defence 
60 tabl. vadelma-hunaja
Sitruunan ja lakritsin makuinen 
Super Defence -purutabletti saa 
rinnalleen uuden maun: vadel-
ma-hunajan. Myös uusi maku si-
sältää 250 mg C-vitamiinia, 25 µg 
D-vitamiinia sekä sinkkiä ja aurin-
gonhattu-uutetta. Tuotteet eivät 
sisällä laktoosia, maitoa tai soijaa 
eivätkä gluteenipitoisen viljan ai-
nesosia. Annostus: 1–2 tablettia 
päivässä. Markkinoija Verman.

Superpakkaus 
vastustuskyvyn ylläpitoon

Tutut ja tutkitut 
maitohappobakteerit

Laktoositon

Kurkkukipuun
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Tie väsymyksestä virkeyteen ei ole mahdoton 
tehtävä. Se onnistuu pienillä arjen valinnoilla.

Teksti 
Susanna Viljanen
Kuvat
Shutterstock

Tuntuuko siltä, että muilla on vuorokaudessa 
enemmän tunteja käytettävissään? Itse et saa 
aikaiseksi mitään näkyvää, vaikka raadat hullun 

lailla töissä ja kotona. Tai ehkä olet jo niin lopussa, ettet 
jaksa pienintäkään tehtävää.

Pienillä muutoksilla voit säätää vireystilaasi niin, että 
pystyt keskittymään olennaiseen ja tekemään kaiken 
itsellesi tärkeän uupumatta.

1. Vaali unta
Uupumus ja tunne, ettei hallitse arjen kaaosta, liit-
tyvät kiinteästi yöuneen. Hyvin nukkuneena jaksaa 
ajatella selkeästi ja valita, mikä tänään on tärkeää.

– Päivät voivat olla hyvinkin aktiivisia ja täynnä ta-
pahtumia, kunhan uni palauttaa voimat, sanoo psyko-
logi, psykoterapeutti Hanna Markuksela.

Markukselalta ilmestyi syksyllä kirja Suorituskyvyn 
salaisuus – vireystilan säätelyn avulla huipputuloksiin 
(Tammi), joten hän jos kuka osaa kertoa, miten uupu-
misen voi välttää.

Markuksela neuvoo, että yöunesta ei kannata nipistää 
aikaa muulle tekemiselle. Selvitä vapaapäivänä, mon-
tako tuntia unta tarvitset, jotta heräät virkeänä ilman 
herätyskelloa. Riittävä uniaika on keskimäärin 7,5 tun-
tia, mutta yksilöllinen vaihtelu on suuri.

Lopeta töiden ja kotitöiden teko viimeistään tuntia 
ennen nukkumaanmenoa. Lue kirjaa, kuuntele äänikir-
jaa tai katso lempisarjaasi – passiivinen katseleminen 
on hyvin rentouttavaa, kunhan et koukutu ahmimaan 
aina uutta jaksoa.

Hyödynnä hiilihydraattien väsyttävä vaikutus ilta-
palalla.

– Yöbanaanista voi olla apua, jos heräät keskellä yötä 
etkä saa uudelleen unta. Nälkäinen keho tasaa laskevaa 
verensokeria tuottamalla stressihormoneita, mikä hel-
posti herättää, Markuksela selittää.

Muutaman viikon mittaisesta huonounisuudesta ei 
kannata huolestua, mutta pitkään jatkuvat uniongel-
mat pitää hoitaa. Lääkäriltä voi saada vaikka lähetteen 
uniongelmia hoitavaan nettiterapiaan tai lyhytaikaisen 
unilääkereseptin. Lääke on monelle toimiva tapa kat-
kaista unettomuuskierre, minkä jälkeen voi opetella 
nukkumaan paremmin.

VINKKI
Oletko aamu- vai iltavirkku? Jos iltakymmeneltä väsyt-
tää, mene suosiolla nukkumaan ja siirrä illan puuhia 
aamun tunteihin. Jos uni ei tule puoliltaöinkään, mene 
sänkyyn myöhemmin ja valmistele aamutoimet niin, 
että saat nukkua pidempään.

OIVALLUSTA 
VIRKEÄÄN ARKEEN
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2. Lepo kalenteriin
Ihannemaailmassa työ ja lepo vuorottelevat sopivassa ryt-
missä. Jos elämä on kovin kiireistä, levolle ei jää luontevia 
taukoja. Siksi sille on varattava aikaa kalenteriin.

Opettele ainakin yksi hengitys- tai liikerentoutus, jolla 
saat rauhoitettua hermostosi, kun kiire ja stressi uhkaavat 
ottaa vallan. Kun autonominen hermosto rauhoittuu, syke 
ja verenpaine laskevat ja päivän haasteet alkavat tuntua 
hallittavilta.

VINKKI
Suunnittele päivääsi lounastauko, lyhyt meditaatiohetki 
tai taukojumppa. Kirjaa kalenteriin viikoittain omaa aikaa 
ja pidä siitä kiinni.

3. Pidä pyjamapäivä
Kiireisenkin työjakson keskellä kannattaa kirjata kalen-
teriin silloin tällöin ihan kokonainen pyjamapäivä. Varaa 
koko päivä vain mukavien asioiden tekemiselle äläkä ota 
paineita edes pukemisesta.

Täydellinen lepopäivä ylläpitää luovuutta ja ehkäisee 
urautumista. Tyhjä tila ajatusten virrassa voi tuottaa tärkei-
tä oivalluksia: mikä olisi seuraava järkevä siirto elämässä? 
Jos et millään pysty hiljentymään, se voi olla huolestutta-
va merkki: keho ja mieli ovat jo unohtaneet, miltä pelkkä 
oleminen tuntuu.

Pyjamapäivään sopii myös hiljentyminen, jonka aikana 
mietit, mitä kehosi ja mielesi juuri nyt kaipaavat.

4. Lykkää ja laske rimaa
Kun elämään kuuluu vaativa työ, omat harrastukset ja ehkä 
lastenkin, kotityöt ja mahdollisesti vielä talon rakentamista 
tai remontointia, on selvää, että uupumisen riski on suu-
ri. Ruuhkavuosissa onkin viisautta tunnustaa, että aika ei 
nyt vain riitä kaikkeen. Voisiko keittiöremonttia sittenkin 
lykätä tai aloittaa täydennyskoulutuksen vasta ensi syksy-
nä? Kaikesta ei tarvitse luopua, mutta kaikkea ei kannata 
sumputtaa samaan elämänvaiheeseen.

Kotitöissä kannattaa laskea rimaa. Mieti, kumpi on tär-
keämpää, kirkkaina hohtavat ikkunat vai yhdessäolo läheis-
ten kanssa. Tai lapsiperheen tahraton koti vai järjissään 
olevat vanhemmat.

Kuuntele omaa jaksamistasi. Älä anna sen häiritä, että 
sosiaalisessa mediassa aina joku tuntuu ehtivän kaiken 
tämän ja enemmänkin.

– Ihmisten välillä on suuria eroja siinä, miten nopeas-
ti palautuminen käynnistyy tai keho ja aivot palautuvat 
unen aikana. Kaiken ehtivä kaveri voi olla kovaa vauhtia 
suorittamassa itseään loppuun, Hanna Markuksela toteaa.

VINKKI
Kiva harrastus hyvässä seurassa voi olla levon vertaista 
palauttavaa puuhaa, jos sillä saa ajatukset irti kuormitta-
vista asioista. Silti kannattaa kyseenalaistaa jokasyksyinen 
harrastusinnostus: kaipaisitko ennemminkin tyhjää tilaa 
kotona puuhastelulle tai luonnossa liikkumiselle?

�
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Nielusuihke

YSKÄN JA KURKUN
ÄRSYTYKSEN 
ENSIOIREISIIN

Ehkäisee oireiden pahenemista

BISOLDUO® Spray nielusuihke lievittää Spray nielusuihke lievittää 
vilustumisen ensioireita kuten kuivaa yskää vilustumisen ensioireita kuten kuivaa yskää 
ja kurkun ärsytystä.ja kurkun ärsytystä.
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BISOLDUO® spray nielusuihke on CE-merkitty lääkinnällinen valmiste. Valmisteen 
sisältämät Ectoin®, rohtosalkoruusu ja hunaja lievittävät kuivaa yskää ja ärtynyttä 
kurkkua sekä estävät oireita paikallisesti pahenemasta. Ei alle 2-vuotiaille. 
Käyttöä ei suositella raskauden eikä imetyksen aikana. Tutustu huolella 
pakkausselosteeseen. Markkinoija Sanofi Oy. MAT-FI-2000521-1.0 – 10-2020

UUTUUS

5. Liiku viisaasti
Liikunta auttaa jaksamaan ja lataamaan akkuja. Muista 
kuitenkin, että ihminen on kokonaisuus: jos töissä tai ih-
missuhteissa on rankkaa ja alla huonosti nukuttu yö, keho 
ja mieli tarvitsevat lepoa ja rauhallista, palauttavaa liikun-
taa –eivät kuormitusta lisäävää kovaa rääkkiä.

– Älyteknikka voi auttaa huomaamaan, milloin ei ole 
maksimisuorituksen paikka, Markkola neuvoo.

Esimerkiksi älykellot tosiaan raportoivat käyttäjänsä 
vireystilasta.

Jos olet kovin ylivireinen ja sinulla on keskittymis- tai 
nukahtamisongelmia, kokeile sijoittaa hikiliikunta aamuun. 
Kävely, jooga tai rauhallinen maisemapyöräily sopivat myös 
ilta-aikaan.

6. Pidä huolihetki
Kesken jääneet työt, ihmissuhdeongelmat ja muut murheet 
häiritsevät nukahtamista ja saattavat herättää aamuyöstä, 
kun kaikkein syvimmän unen vaihe on ohitettu. Huolet ja 
murheet kannattaa käsitellä hyvissä ajoin ennen nukku-
maan menoa.

Päätä työpäivä kirjaamalla ylös, mikä jäi kesken ja mitä 
huomenna pitää tehdä. Näin tekeillä olevat työt eivät jää 
surraamaan päässä yötä myöten.

Käsittele huolet ajoissa ennen nukkumaanmenoaikaa. 
Pidä huolihetki, jolloin kirjaat muistiin kaikki murheet ja 

pohdit, mitä niille voisi tehdä. Kirjaa ylös myös suunnitel-
ma ongelman purkamiseksi tai käsittelemiseksi.

Jos murheita pulpahtaa mieleen muina aikoina, kirjaa 
ne nopeasti vihkoon tai puhelimen muistioon ja käsittele 
vasta varsinaisen huolihetken aikana.

Huolihetki kannattaa päättää mukavaan meditaatioon 
tai vaikka hauskaan huumorivideoon, joka katkaisee mu-
rehtimisen.

Säädä virettä hengityksellä
Pienellä vireystilan säätelyllä kuormittavakin 
kokemus voi muuttua hermostolle siedettäväksi.

Rauhoittava harjoitus
○ Hengitä syvään sisään kolmeen laskien. Laske 

uloshengityksellä kuuteen. Jatka näin, kunnes tun-
net olosi rennoksi ja rauhalliseksi. Uloshengityksen 
pidentäminen viestii hermostolle käskyn rauhoittaa 
kehon toimintoja. Syke ja verenpaine laskevat.

Virkistävä harjoitus
○ Vedä muutaman kerran syvään henkeä kuuteen 

laskien ja puhalla ilmaa ulos vain kolmeen laskien. 
Kehosi valpastuu ja virkistyy.

7. Fysiikka kuntoon
Jos olet jatkuvasti aivan uuvuksissa, et nuku kunnolla tai 
haluaisit nukkua koko ajan, tarkista, ettei taustalla ole sai-
rautta tai puutostilaa. Väsymystä aiheuttavat esimerkiksi 
raudan ja D-vitamiinin puutokset. Liki kolmannes suoma-
laisista naisista kärsii D-vitamiinin puutoksesta.

Varastoraudan eli ferritiinin ja D-vitamiinin lisäksi kroo-
nisesti väsyneeltä tutkitaan usein kilpirauhasarvot, tuleh-
dusarvot, verensokeri, maksa-arvot ja B12-vitamiinin taso.

Myös hormonit vaikuttavat.
– Naishormonien muutokset voivat heikentää unta jo 

nelikymppisenä, kun rauhoittavan keltarauhashormonin 
tuotanto alkaa hiipua ja estrogeenin määrä pysyy vielä 
ennallaan. Monen uni muuttuu herkemmäksi ja kevyem-
mäksi jo 10 vuotta ennen varsinaisia vaihdevuosia, Mar-
kuksela kertoo.

VINKKI
Lue lisää raudanpuutteesta ja sen hoidosta sivulta 18.



ARJEN 
HIENOSÄÄTÖÄ

P arempi kunto ja arjessa jaksaminen eivät vaadi ma-
ratonin juoksemista tai mehupaastoa – pikemmin-
kin päin vastoin. Arjen hienosäädöllä pääsee usein 

parempiin tuloksiin kuin hevoskuureilla ja kovalla rääkillä.
Nykyään minuutin pätkätkin lasketaan mukaan liikun-

tasuositukseen, joten terveyden ylläpito ei ole ainakaan 
ajasta kiinni. Viikon kestävyysliikunnat voi koota vaikka 
jättämällä auton aina siihen vapaaseen, kaukana olevaan 
ruutuun sen sijaan, että kiertää korttelia odottelemassa 
ovenvieruspaikan vapautumista. Ajattele, että hissit on 
tarkoitettu vanhuksille ja rappuset pitävät sinut nuorena. 
Kun puhelin pirahtaa, nouse ylös aina ja kävele puhuessasi.

Kun lähdet sohvalta jääkaapille, älä lähdekään kerta-
nousemalla vaan istu 10 tai 20 kertaa uudelleen alas sillä 
aikaa, kun mietit, mitä jääkaapista otat. (Samalla säästyy 
sähköä, kun et pidä jääkaapin ovea pitkään auki.) Seuraa-
valla mainoskatkolla voit tehdä punnerruksia ja vatsali-
haksia – ei mennyt yhtään aikaa, ja toisen viikon kahdesta 
lihaskuntotreenistä voi melkein ruksata tehdyksi.

Puiden kantaminen, lumitöiden teko tai vaikka matto-
jen tamppaaminen ovat myös liikuntaa, jonka voi laskea 
lihastreeniksi. Kevytkin homma saa veren kiertämään koko 
kropassa eikä vie mehuja kuten hampaat irvessä tehty sa-
litreeni. Petipuuhatkin voivat sujua paremmin.

Monen sosiaalinen elämä on koronan jäljiltä jäissä. Etsi 
uusia ystäviä ja tapaa vanhoja välillä lähipubin sijaan lento-
pallo- tai sählyhöntsyissä. Kävelyllekin on helpompi lähteä 
kaverin tai vaikka puolison kanssa. Ja hiihtäminen, se on 
nykysuksilla helppoa: suksia ei enää tarvitse voidella ol-
lenkaan, eivätkä ne silti lipsu.

Kun laiskottaa, panosta hyvinvointiisi menemällä ajois-
sa nukkumaan. Älypuhelin on huono petikumppani, jos se 
viekoittelee selaamaan ja pelaamaan vielä siinä vaiheessa, 
kun pitäisi jo nukkua. Tee viikon mittainen testi: varaa unelle 
joka yö tunti enemmän aikaa kuin tavallisesti. Saatat huo-
mata olevasi päivisin aivan eri ihminen.

Onko sinulla tapana mennä kahvin voimalla koko päivä 
aamupalasta iltaan asti? Tänä vuonna olisi hyvä muutok-
sen paikka. Päivän panttaaminen kasvattaa iltanälän tol-
kuttomaksi, ja silloin tulee syötyä paljon ja rasvaista. Lou-
nastauko kannattaa oikeasti käyttää lounaan syömiseen, 
vaikkei siltä aluksi tuntuisikaan, ja iltapäiväkahvin seuraksi 
sopivat passelisti hedelmä ja voileipä.⬣

Asiantuntijana UKK-instituutin liikuntasuunnittelija, 
liikuntafysiologi Katriina Ojala

Teksti Susanna Viljanen

Kliinisesti

tehokkaaksi 
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• Käy käsiksi hilseen aiheuttajaan,  
   ei ainoastaan oireisiin 
• Ehkäisee kutinaa ja hilseilyä
•  Näkyviä tuloksia jo 2 viikossa 

- vaikuttaa pitkään

Nizoral® taistelee hilseen syitä vastaan.
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käytä, jos olet allerginen vaikuttavalle aineelle tai jollekin apuaineelle. Ei alle 12-vuotiaille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Markkinoija STADA Nordic. 10-2021
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Haittaa vauvalle
Raskaudessa raudanpuute on yleistä, koska äidin ve-
rimäärä lisääntyy ja rautaa kuluttaa lisäksi sikiö. Sekä 
Sopin että Uusitalon mielestä ferritiini pitäisi mitata 
raskaana olevilta herkästi. Raskausajan raudanpuute ei 
nimittäin haittaa vain äitiä vaan myös vauvaa.

– Syntymästä asti kestänyt raudanpuute ei ole har-
vinaisuus, Soppi toteaa.

Rautaa tarvitaan esimerkiksi solujen energia-aineen-
vaihduntaan, aivojen toimintaan ja hermoimpulssien 
kulkuun. Rautaa on rakennusaineena punasoluissa, li-
hassoluissa ja monissa elimistön toimintaa säätelevissä 
entsyymeissä.

– Kansainvälisistä tutkimuksista tiedetään, että lap-
sena tai nuorena koettu raudanpuute voi huomattavasti 
heikentää ihmisen henkistä suorituskykyä myöhemmin 
elämässä, Soppi sanoo.

MITÄ JOS VETÄMÄTÖN OLO 
JOHTUU RAUDANPUUTTEESTA?

Raudanpuute on yleinen vaiva, jota kuuluu hoitaa. 
Pelkkä hemoglobiinin mittaus ei useinkaan riitä sen 
toteamiseksi.

Teksti 
Sanna-Kaisa Hongisto
Kuvat
Shutterstock

�

Väsyttää, hengästyttää ja on vaikea keskittyä. Sy-
dän tykyttelee ja päätä särkee. Jalkoja kolottaa, 
vatsaa turvottaa ja hiuksia irtoaa tavallista enem-

män. Suorituskyky tuntuu olevan heikko.
Raudanpuute on yleinen vaiva, ja lista sen mahdol-

lisista oireista on pitkä. Jopa masennus, ahdistus ja le-
vottomat jalat -oireyhtymä voivat liittyä siihen. 

– Rauta vaikuttaa elimistössä hyvin kokonaisvaltai-
sesti, kertoo tuhansia raudanpuutteisia hoitanut sisä-
tautien erikoislääkäri Esa Soppi Terveystalosta. 

Hän tähdentää, ettei kaikkia oireita esiinny kaikilla. 
Siksi raudanpuutetta on mahdotonta todentaa pelkkien 
oireiden perusteella.

Jos epäilee raudanpuutetta, kannattaa aina hakeu-
tua lääkäriin. 

Laboratoriotestien pieni verenkuva kertoo esimer-
kiksi hemoglobiiniarvon. Jos hemoglobiini on matala, 
puhtaan anemiasta. Esa Sopin mukaan anemia voi joh-
tua muistakin syistä, mutta usein se viestii äärimmäi-
sestä raudanpuutteesta. 

– Kun rauta häviää elimistöstä tai sen saanti suhteessa 
kulutukseen ei ole riittävää, rauta häviää ensin varastois-
ta. Vasta sen jälkeen hemoglobiini putoaa, Soppi kertoo.

Siksi viime vuosina on alettu kiinnittää huomiota 
myös varastorautaan ja sen määrää kuvaavaan ferri-
tiiniarvoon.

Imeytyminen yksilöllistä
Ihmisten välillä on paljon eroja siinä, miten rauta imey-
tyy ravinnosta ja kulkeutuu elimistössä, sanoo liikunta-
lääketieteen ja kliinisen fysiologian erikoislääkäri Arja 
Uusitalo. 

Hän kertoo, että rauta-aineenvaihdunnan erot voivat 
johtua perintötekijöistä ja sairauksista sekä lääkitykses-
tä. Esimerkiksi tulehdussairaudet vaikuttavat.

Jotkut voivat kokea raudanpuutteen seurauksena 
toimintakykyä lamaavaa väsymystä, mutta Uusitalon 
mukaan on myös aika yleistä, ettei raudanpuutteinen 
edes huomaa oireita.

– Usein raudanpuute kehittyy hiljalleen, ja oireisiin 
tottuu.

Uusitalon mukaan liikunnalliset ihmiset huomaavat 
oireet melko herkästi. 

– Raudanpuutteen aiheuttama suorituskyvyn hiipu-
minen haittaa urheilijaa enemmän kuin muita.

Syynä runsaat kuukautiset?
Raudanpuute ei ole sairaus, mutta se voi joskus olla oire 
sairaudesta kuten keliakiasta tai jopa syövästä. Siksi 
syiden selvittäminen on tärkeää.

Usein jäljet johtavat verenmenetykseen. Se johtuu 
esimerkiksi onnettomuudesta, leikkauksesta, synny-
tyksestä tai suolistoverenvuodosta.

Yleisimmin verenmenetys johtuu runsaista kuukau-
tisista. Naisilla raudanpuute on huomattavasti yleisem-
pää kuin miehillä.

Mistä sitten tietää, ovatko omat kuukautiset runsaat?
Sopin mukaan rajana pidetään 80:tä millilitraa kuu-

kaudessa. Se vastaa noin 40 milligramman raudan me-
netystä. Paljon tämän enempää rautaa elimistö ei pysty 
ottamaan ravinnosta kuukaudessa, Soppi kertoo.

Kuukautisvuotonsa määrän voi mitata käyttämäl-
lä kuukautiskuppia tai punnitsemalla siteet ennen ja 
jälkeen käytön. Yksi gramma kuukautisverta vastaa 
suunnilleen yhtä millilitraa.

– Jos vuotomäärä on runsas, kannattaa neuvotella 
gynekologin kanssa kuukautisten hoitamisesta, Soppi 
kehottaa.

Rautaa tarvitaan esimerkiksi 
solujen energia-aineenvaihdun-

taan, aivojen toimintaan ja 
hermoimpulssien kulkuun.
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MITÄ 
FERRITIINI 
KERTOO?
Kehon tulehdustila voi joskus hämätä 
ja nostaa ferritiiniarvoa.

S
isätautien erikoislääkäri Esa Soppi uskoo, että 
pelkällä hemoglobiinin mittauksella löydetään 
enintään joka kolmas raudanpuutteinen. Viime 

vuosina on melko yleisesti alettu käyttää ferritiinin eli 
varastoraudan mittausta. Se kertoo, onko rautaa elimis-
tössä varastoituneena riittävästi.

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim sanoo, että 
on vaikea asettaa ehdotonta ferritiinipitoisuuden arvoa, 
joka aina sulkee pois raudanpuutteen. Kirjallisuudessa 
ferritiinin raja-arvo 30 µg/l on hyväksytty raudanpuut-
teen osoittajaksi aikuisilla.

Esa Sopin mukaan ferritiini on tällä hetkellä ylivoimai-
sesti paras raudanpuutteen osoittaja. Sen tulkinta ei to-
sin aina ole helppoa.

Ihmisellä voi olla raudanpuute, vaikka sekä hemoglo-
biini- että ferritiiniarvot olisivat normaalit. Ferritiinitasoa 
voi nostaa esimerkiksi tulehdus, kertoo liikuntalääketie-
teen ja kliinisen fysiologian erikoislääkäri Arja Uusitalo. 
Raudanpuute saattaa joskus löytyä vasta luuydinnäyt-
teestä, mutta sitä käytetään harvoin pelkästään rauta-
varastojen tutkimiseen.

Potilaiden keskuudessa hämmennystä on viime ai-
koina herättänyt ferritiinin viitearvojen laboratoriokoh-
tainen vaihtelu. Esimerkiksi ferritiiniarvoa 15 voidaan 
jossain laboratoriossa pitää normaalina. Potilaalle saa-
tetaan sanoa, ettei raudanpuute selitä hänen oireitaan.

– Ehkä tuijotetaan liikaa viiterajoja, Arja Uusitalo pohtii. 
Joskus potilailla on myös ongelmia saada ferritiinin mit-
tausta perusterveydenhuollosta tai työterveydestä. Uu-
sitalon mukaan kyse ei ole niinkään siitä, etteivät lääkärit 
tuntisi ferritiinin merkitystä raudanpuutteen diagnostii-
kassa. Säästötarve saa terveysasemat harkitsemaan 
jokaista tutkimusta tarkkaan.

NESTEMÄISTÄ TAI 
TABLETTEJA
Rautavalmisteet auttavat, mutta aina 
ensimmäinen testattu ei ole se itselle sopivin.

Joskus raudanpuutteeseen auttaa 
kuukautisten niukentaminen hormo-
ni- tai muulla lääkehoidolla. Lähes aina 
kuitenkin tarvitaan suun kautta otettavia 
rautavalmisteita.

Ne sisältävät rautaa erilaisissa muo-
doissa. Eläinperäinen hemirauta imeytyy 
paremmin kuin kasviperäinen ei-hemi-
rauta. Kaksiarvoinen ferrorauta imeytyy 
paremmin kuin kolmiarvoinen.

Tehoon vaikuttaa myös valmisteen si-
sältämä raudan määrä.

– Alle sadan milligramman päivittäi-
sellä rauta-annoksella saadaan harvoin 
tehoa, Esa Soppi sanoo.

Rautavalmisteet aiheuttavat usein vat-
saoireita kuten ripulia, ummetusta tai 
turvotusta. Jos saa hankalia vatsaoirei-
ta, kannattaa kokeilla toista valmistetta. 

On epätodennäköistä, että raudas-
ta olisi haittaa, kun sitä otetaan ohjeen 
mukaan. Joskus ihminen voi kuitenkin 
tietämättään sairastaa perinnöllistä rau-
dankertymäsairautta, hemokromatoosia. 
Silloin liiasta raudansaannista voi seurata 

vakava maksasairaus, sydämen vajaatoi-
minta tai diabetes.

– Rautaa ei pidä syödä varmuuden 
vuoksi tai omatoimisesti, Soppi tähden-
tää.

Nestemäiset rautavalmisteet ovat usein 
mietoja. Arja Uusitalon mukaan niistä-
kin voi olla hyötyä.

– Jos ihminen urheilee, on kasvissyöjä 
ja hänellä on runsaat kuukautiset, nes-
temäisten rautavalmisteiden käyttö ra-
vinnon lisänä ei haittaa mitään. Joku voi 
sanoa, ettei sillä ole riittävää vaikutusta, 
mutta yhtä lailla se on ravinnon lisä kuin 
vaikkapa C-vitamiinimehu.

Joskus lääkäri voi määrätä annettavaksi 
rautaa suonensisäisesti. Suonensisäises-
ti annettu rauta on synteettistä ja siksi 
yleensä hyvin siedettyä. Toisaalta se voi 
aiheuttaa vakavampia haittoja kuin suun 
kautta otettu rauta.

Rautaa ruuasta
Raudanpuute voi johtua myös ravitse-
muksesta. Esimerkiksi poikkeavat dieetit, 

syömishäiriö, aliravitsemus tai yksipuo-
linen ruokavalio saattavat pienentää eli-
mistön rautavarastoja.

Kasvisvoittoinen ruokavalio ei ole rau-
dan saannin kannalta paras vaihtoehto, 
koska kasvikunnan tuotteet sisältävät 
niukasti rautaa. Lisäksi niissä on tannii-
neja ja fytaatteja, jotka sitovat rautaa ja 
estävät sen imeytymistä. Kasvikunnan 
tuotteista rautaa saa parhaiten linsseis-
tä ja herneistä. Hyväksi raudanlähteeksi 
mainitaan usein pinaatti, mutta oikeasti 
rauta imeytyy siitä huonosti. 

Jos kärsii raudanpuutteesta, kannattaa 
välttää runsasta kahvin ja teen juontia 
sekä runsasta maitotuotteiden käyttöä. 
Ne haittaavat raudan imeytymistä. Usein 
myös kaurapohjaisissa ”maidonkorvik-
keissa” on lisättyä kalsiumia, joten niitä 
ei kannata syödä heti ennen tai jälkeen 
rautavalmisteen ottamisen.

�



Hoitava nenäsuihke 10 ml
• Kosteuttaa ja hoitaa nenän kuivia limakalvoja
   sekä edistää nenäontelon pintakudoksen
   uusiutumista.
• Valmiste on saatavilla sekä neutraalina että
   miedon raikkaana piparminttuversiona. 

Hoitava nenäsumute
Dekspantenoli 25 ml
• Kosteuttaa, puhdistaa ja hoitaa nenän kuivia
   limakalvoja. Öljytön koostumus. Kaikenikäisille. 

A-
vitamiiniA-

vitamiini

E-
vitamiini

See-
sami-
öljy

Öljytön

Deks-
pante-

noli

Hieno-
jakoinen
sumute

Markkinoija: Oy Medifon Ab, Espoo

APTEEKKI Hoitavat nenätuotteet
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Aivojumppaa Ratkaisu
löytyy

sivulta 39.

Rauta edistää normaalia punaisten verisolujen 
ja hemoglobiinin muodostumista sekä hapen 
kuljetusta kehossa. Rauta auttaa vähentämään 
väsymystä ja uupumusta.

APTEEKKI 3-teho Rauta sisältää 30 mg 
rautaa ja 70 mg C-vitamiinia. Sisältää kolmea 
eri rautayhdistettä. Tabletin 3-kerrosrakenteen 
ansiosta rauta vapautuu vähitellen elimistön 
käyttöön, mikä vähentää vatsaärsytyksen riskiä. 
Valmisteen sisältämä C-vitamiini lisää raudan 
imeytymistä. Pakkauskoko 30 tabl. 1 tabletti 
päivässä niellään nesteen kera. 

APTEEKKI Rautasuihke on miedosti man-
sikanmakuinen, vatsaystävällinen suusuihke. 
Valmisteen rauta on mikrokapseloitu, mikä 
vähentää vatsaärsytyksen riskiä. Sopii myös 
vegaaneille. 

Aikuisten suositeltu vuorokausiannos 15 suih-
kausta sisältää 20 mg rautaa. Pakkauskoko 50 ml 
(n. 255 suihkausta). Molemmat rautavalmisteet 
ovat ravintolisiä.

APTEEKKI-rautatuotteet
Tabletti tai suihke
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Kärsitkö emättimen kuivuudesta?
Vagisan antaa välitöntä helpotusta!

Vagisan Kombi -yhdistelmäpakkaus sisältää emätinvoiteen ja Cremolum 
 emätinpuikot. Täydellinen tuotepari, jolla saat helpotusta sekä sisäisen että 
 ulkoisen intiimialueen kuivuuteen ensimmäisen käyttökerran jälkeen.

Emättimen kuivuus voi aiheuttaa naisille epämiellyttäviä oireita, kuten polttelua, 
kutinaa ja yhdyntäkipuja eri elämänvaiheissa. Onneksi näistä ei tarvitse kärsiä – 
Vagisan auttaa.

www.vagisan.� 

Vagisan Kombi -yhdistelmäpakkaus sisältää emätinvoiteen ja Cremolum 
 emätinpuikot. Täydellinen tuotepari, jolla saat helpotusta sekä sisäisen että 
 ulkoisen intiimialueen kuivuuteen ensimmäisen käyttökerran jälkeen.

Emättimen kuivuus voi aiheuttaa naisille epämiellyttäviä oireita, kuten polttelua, 
kutinaa ja yhdyntäkipuja eri elämänvaiheissa. Onneksi näistä ei tarvitse kärsiä – 
Vagisan auttaa.

SUOMEN
MYYDYIN

hormoniton 

tuotesarja 

intiimialueen 

 kuivuuteen*

Voide ja emätinpuikot yhdessä - KOKEILE!

CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. *Pharmarket tukkumyyntitiedot, YTD, 2020. Kategoria: dry mucousa and vagina.

VagisanFC-Kombi_Apo-Anz-FI_210x137-5mm_2021-10_ISOcv2.indd   1VagisanFC-Kombi_Apo-Anz-FI_210x137-5mm_2021-10_ISOcv2.indd   1 12.10.21   12:2312.10.21   12:23

Ladiva on perinteinen kasvirohdosvalmiste, jota 
käytetään kuukautisiin liittyvien lievien supistuk-
senomaisten kuukautiskipujen oireenmukaiseen 
lievittämiseen aikuisilla naisilla. Valmisteen sisäl-
tämää vadelmanlehtiuutetta on käytetty vuosi-
kymmenten ajan rentouttamaan kohtua ja lievit-
tämään kipua. Gluteeniton, maidoton, laktoositon 
ja vegaaninen. Ladiva on saatavilla vain apteekista.

Ladiva 8 kapselia
Vadelmalehtiuutevalmiste
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Osa naisista tuntee itsensä sairaaksi kerran kuussa. Onnek-
si hormonivaivoja voi hoitaa – sekä lääkkeettömästi että 
lääkkeillä.

Teksti
Sanna-Kaisa Hongisto
Kuvat
Shutterstock

SEKAISIN 
KUUKAUTISISTA

Moni nainen tunnistaa kuukau-
tisia edeltävän olon: kiukuttaa, 
ärsyttää, ahdistaa ja väsyttää. 

Kuukautisten alkaessa meininki ei paljon 
parane. Krampit alavatsalla saattavat olla 
niin kovia, että särkylääkkeitä tarvitaan. 
Osa kokee myös ripulia, pahoinvointia 
ja oksentelua.

Oireiden takana on naisen hormoni-
toiminta. Hormonivaivat ovat varsin ta-

OIREPÄIVÄKIRJA PALJASTAA PMS:N
PMS-oireiden taustalla on hormonitasojen vaihtelu kuukautis-
kierron aikana. Siksi hormonimäärien tasaaminen voi auttaa.

Joskus on vaikea tietää, voiko jon-
kin vaivan laittaa kuukautisten piikkiin 
vai ei. Erilaisia PMS-oireita on kuvattu 
lääketieteessä yli 150. Tavallisimpia ovat 
mielialan vaihtelun lisäksi rintojen ar-
kuus, vatsan turvotus ja päänsärky. Täl-
laiset oireet voivat toki johtua monesta 
muustakin asiasta.

Oirepäiväkirjan pitäminen on paras 
tapa selvittää, johtuvatko oireet PMS:stä.

– PMS-oireita ei esiinny lainkaan kuu-
kautiskierron alkupuoliskolla, sanoo nais-
tentautien ja synnytysten erikoislääkäri 
Satu Wedenoja Lääkärikeskus Aavasta.

Päiväkirjaa tulisi pitää vähintään kah-
den kuukautiskierron ajan. Siihen kirja-
taan päivittäin, mitä oireita on koettu ja 
ovatko oireet olleet lieviä vai voimakkaita. 

Tehokasta itsehoitoa
PMS-oireisiin ei yleensä liity mitään koh-
dun tai munasarjojen sairautta, kuten ei 
yleensä myöskään koviin kuukautiskipui-
hin. Vaivoja on silti lupa hoitaa.

Osaa auttavat parhaiten lepo ja ren-
toutuminen, mutta lieviin tai kohtalaisiin 

kuukautiskipuihin ja PMS-oireisiin voi 
tepsiä myös liikunta. Kaikkiaan kuukau-
tisten edellä on suositeltavaa keventää 
ruokavaliota.

PMS saattaa lieventyä, jos sen aikana 
vähentää sokerin, suolan, kofeiinin, al-
koholin ja punaisen lihan käyttöä. Myös 
kalsium voi helpottaa oireita.

– Psyykkisiin oireisiin voi kokeilla 
B6-vitamiinia 50 milligrammaa päiväs-
sä 1–2 viikon ajan ennen kuukautisia, 
Wedenoja vinkkaa.

Ehkäisyvalmisteista apua
PMS:n taustalla on hormonitasojen vaih-
telu kuukautiskierron aikana. Niinpä 
PMS-oireisiin voi auttaa hormonimää-
rien tasaaminen.

Se onnistuu yhdistelmäehkäisypillerei-
den tai ehkäisyrenkaan avulla. Ne sisäl-
tävät sekä estrogeeniä että keltarauhas-
hormonia eli progestiinia.

Yhdistelmäehkäisyvalmisteiden avulla 
hormonimäärät pysyvät tasaisina kuu-
kautiskierron eri vaiheissa, ja ovulaatiota 
ei tapahdu.

Toisaalta osalle myös hormonien ta-
saaminen aiheuttaa ongelmia. 

Joskus e-pillereillä pääsee eroon 
PMS-oireista mutta tilalle voi tulla jatku-
vampia mielialaoireita, Wedenoja kertoo.

Miksi hormonimäärien vaihtelu sitten 
aiheuttaa mielialaoireita? Siksi, että hor-
monivaihtelu vaikuttaa hermoston välit-
täjäaineisiin kuten mielialaa säätelevään 
serotoniiniin.

– Osalla naisista PMS-oireisiin autta-
vat masennuslääkkeinä käytetyt seroto-
niinin takaisinoton estäjät eli SSRI-lääk-
keet, Wedenoja kertoo. 

Niitä voidaan käyttää joko pelkästään 
kierron loppupuolella tai jatkuvasti. An-
nostus on pienempi kuin masennuksen 
hoidossa.

Pelkkää keltarauhashormonia sisältä-
vät minipillerit, ehkäisykapselit ja -kieru-
kat eivät yleensä vaikuta PMS-oireisiin. 
Pelkästään loppukierron aikana käytettä-
vä keltarauhashormoni saattaa kuitenkin 
lievittää PMS-oireita.

Onko sitä suvussa?
PMS-oireilu voi kulkea suvussa, eli äidin 
vaikea PMS ennustaa tavallista voimak-
kaampaa oireilua myös tyttärellä. Sen 
sijaan kuukautiskivuissa perinnöllisten 
tekijöiden roolia pidetään pienempänä, 
kertoo naistentautien ja synnytysten 
erikoislääkäri Satu Wedenoja.

PMS-oireet kuten myös kovat kuukau-
tiskivut ovat tavallisimpia nuorilla naisilla.

– Nuoruusiässä alkaneet voimakkaat 
kuukautiskivut helpottavat yleensä iän 
myötä. Toisaalta iän tuomat hormoni-
toiminnan muutokset voivat pahentaa 
PMS-oireita ja aiheuttaa myös vuotohäiri-
öitä ja kuukautiskipuja, Wedenoja sanoo.

vallisia: peräti kolme neljäsosaa naisista 
kokee kuukautiskipuja jossain vaiheessa 
elämäänsä, ja yhtä yleisiä ovat kuukauti-
sia edeltävät PMS-oireet (premenstrual 
syndrome). 

Toisaalta, hoitoa vaativia PMS-oireita 
on vain 3–8 prosentilla naisista. Vaikeat 
kuukautiskivut ovat yleisempiä. Niistä 
kärsii 15 prosenttia naisista.

�



Avène Revitalizing 
Cream – kuivalle iholle

Rich – erittäin kuivalle iholle

Elinvoimaa iholle

Avène Revitalizing -hoitovoiteiden 
valmistuksessa on hyödynnetty 

Pierre Fabre -lääketehtaan viimeisimpiä 
tutkimustuloksia ja huipputeknologiaa 

yhdistettynä tehokkaisiin marjauutteisiin. 
Tiede ja luonto yhdistävät voimansa.

KOSTEUTTAA
Punaisten marjojen -uute tehostaa 
E-vitamiinin vaikutusta iholla ja 
vahvistaa ihon läpäisyestettä.

SUOJAA 
E-vitamiinin esiaste suojaa ihoa 

vapailta radikaaleilta, edistää solujen 
uusiutumista ja viivyttää ihon ikääntymistä.

KIRKASTAA 
Kirkastaa näkyvästi ihoa ja suojaa ihoa 

tehokkaasti ulkoisilta ärsykkeiltä. 
Raikas koostumus.
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KOHDUN ERITTÄMÄ 
HORMONI AIHEUTTAA 
KUUKAUTISKIVUT
Kovat kuukautiskivut voivat johtua yksilöllisestä 
herkkyydestä kudoshormonien vaikutuksille.

Lääketiede ei vielä tunne tyhjentä-
vää vastausta siihen, miksi joidenkin 
kuukautiskivut ovat kovemmat kuin 
toisten.

Se tiedetään, että kuukautiskivut 
johtuvat kohdun limakalvolta eritty-
vistä prostaglandiineista eli kudoshor-
moneista. Ne heikentävät kohdun ve-
renkiertoa ja aiheuttavat kudokseen 
hapenpuutetta sekä kipuhermojen her-
kistymistä. Prostaglandiinit vaikuttavat 
kohdun lisäksi myös muihin elimiin 
kuten suolistoon, mikä voi aiheuttaa 
pahoinvointia, oksentelua ja ripulia.

Kuukautiskipujen voimakkuus ei 
kuitenkaan tiettävästi liity siihen, et-
tä toisilta erittyisi prostaglandiineja 
enemmän kuin toisilta.

– Todennäköisesti kyse on elimistön 
yksilöllisestä herkkyydestä prostaglan-
diinien vaikutuksille, sanoo naisten-
tautien ja synnytysten erikoislääkäri 
Satu Wedenoja Lääkärikeskus Aavasta.

 Riittävästi kipulääkettä
Tulehduskipulääkkeet auttavat kipui-
hin yleensä hyvin, koska ne vähentävät 

prostaglandiinien tuotantoa elimis-
tössä. Annoksen on oltava riittävä. 
Esimerkiksi ibuprofeenia saa ottaa 
400–800 milligrammaa kerrallaan 6–8 
tunnin välein. Lisäksi kovaan kipuun 
voi samaan aikaan ottaa parasetamo-
lia 500–1000 milligrammaa kerrallaan 
6–8 tunnin välein.

Yhdistelmäehkäisypillerit estävät 
kohdun limakalvon kasvun ja ovulaa-
tion, jolloin prostaglandiinien muo-
dostuminen vähenee ja kuukautiskivut 
lievittyvät yleensä selvästi. Pelkkää kel-
tarauhashormonia sisältävät ehkäisy-
valmisteet vähentävät vuotoja ja lie-
vittävät yleensä myös kuukautiskipuja.

Kuukautiskramppeihin voi auttaa 
myös lämpötyyny alavatsalla.

– Jos kovat kuukautiskivut eivät 
helpotu tulehduskipulääkkeillä tai eh-
käisyvalmisteiden ja kipulääkkeiden 
yhdistelmällä, lisätutkimukset ovat tar-
peen muiden kivun syiden poissulke-
miseksi. Joskus kyse voi olla tulehduk-
sesta tai endometrioosista, Wedenoja 
sanoo. 

Vedetön geelivoide paikallis-
käyttöön vartalolle ja kasvoille. 
Rauhoittaa ja hoitaa kuivaa tai 
erittäin kuivaa, halkeilevaa tai 
ärtynyttä ihoa. Tukee ihon luon-
nollista uusiutumista. Erinomai-
nen tuote myös pienille haavau-
mille, kuiville kynsinauhoille ja 
kantapäiden halkeamille. Sopii 
myös pikkulasten herkälle iholle 
sekä pienten palovammojen hoi-
toon. Uudistaa, suojaa ja rauhoit-
taa ihoa näkyvästi. Sopii kaikille 
ihotyypeille. 3 kuukauden iästä 
alkaen. Ei sisällä hajusteita eikä 
säilöntäaineita.

Eucerin Aquaphor Soothing 
Skin Balm 40 ml

Erittäin kuivalle, halkeilevalle iholle
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Hyaluronihappo – 
hyvis vai pahis?
Monissa kosmetiikkatuotteissa käyte-
tään hyaluronihappoa, mutta mikä sen rooli 
oikein on? Happo sanana voi kuulostaa hur-
jalta varsinkin iholle levitettynä. Mutta tiesit-
kö, että hyaluronihappo on itse asiassa iholla 
luonnostaan esiintyvä ainesosa? Sitä on myös 
silmissä ja nivelissä, se sitoo kosteutta ja säi-
lyttää ihon kosteustasapainon.

Valitettavasti hyaluronihapon määrä vä-
henee iän myötä, ja iho veltostuu ja menet-
tää kimmoisuuttaan. Iholle syntyy juonteita, 
ja sen elinvoima vähenee, jolloin ihosta tulee 
helposti samean oloinen. Monissa kasvo- ja 
vartalovoiteissa hyaluronihappo on mukana 
juuri sen hyvää tekevien vaikutusten takia.

TIESITKÖ?
Kuukautisiin liittyvä päänsärky on eri asia kuin 
migreeni. Monet migreenipotilaat kuitenkin 
saavat kohtauksia joka kuukausi kuukautisten 
alkaessa. Migreenikohtausten syynä pidetään 
estrogeenitason laskua kuukautiskierron 
lopussa. Aurallista migreeniä potevien tulee 
välttää yhdistelmäehkäisyvalmisteiden 
käyttöä. Auratonta migreeniä sairastavat alle 
35-vuotiaat naiset voivat käyttää yhdistelmä-
ehkäisyä, jos muita terveydellisiä esteitä ei ole. 

HUOLTA HUULISTA
3 KYSYMYSTÄ HUULTEN
IHON HOIDOSTA

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

Rohtuneet 
huulet 
pehmeämmiksi
1. Älä missään nimessä nuole tai revi huulten 

ihoa rikki. Iho saattaa jopa tulehtua, jos siinä on 
jatkuvasti pieniä haavoja. 

2. Vaihda vaahtoava hammastahna vaahtoamat-
tomaan. Vaahtoava ainesosa natriumlauryyli-
sulfaatti aiheuttaa joillekin ihoärsytystä.

3. Varo levittämästä voimakkaita kasvojenpuh-
distus- tai kuorinta-aineita huulten iholle. 

4. Hanki laadukas huulivoide. Suojaa huulet au-
ringolta ja varsinkin keväthankien aikaan käytä 
UV-suojan sisältävää huulivoidetta.

5. Jos tuntuu, että mikään ei auta, kannattaa 
käydä lääkärissä. Siellä selviää, onko kysees-
sä herkistyminen jollekin ruoka-aineelle tai 
ihonhoitotuotteen ainesosalle.

 Suvi vinkkaa
Miksi huulet tuntuvat kuivuvan varsinkin talvella?
Huulten iho on erittäin ohutta, eikä siinä ole hiki- tai talirau-
hasia. Siksi huulet kuivuvat helpommin kuin muu iho. Kuiva 
huoneilma, pakkanen ja viima kuivattavat huulia erityisesti 
talviaikaan, ja keväthangilla on vaarana huulten palaminen 
kirkkaassa auringonvalossa. Jos huulten iho on rohtunut, 
kannattaa suosiolla valita kunnollinen voide suojaamaan ja 
kosteuttamaan ihoa. 

Miksi tuntuu, että mitkään voiteet eivät riitä ja huulten 
iho on jatkuvasti rohtunut?
Voisiko päivittäisessä elämässä olla jotain, joka ärsyttää 
huulten herkkää ihoa? Syynä voi olla esimerkiksi ruoka-ai-
neallergia, hammastahnan ainesosa tai herkistyminen 
huulipunalle tai -kiillolle. Jos syytä ei tahdo löytyä, käänny 
lääkärin puoleen. Varsinkin halkeilevat suupielet ovat 
monelle riesa. Usein virheellisesti ajatellaan sen johtuvan 
vitamiinien puutoksesta, mutta syynä voi olla jopa hiivasie-
ni, jonka hoitoon löytyy lääkevoidetta.

Millainen on hyvä huulivoide?
Se sisältää mahdollisimman vähän tuoksu- tai väriaineita 
ja on riittävän kosteuttava. Huulten ihoa ei tarvitse rasvata 
jatkuvalla syötöllä – jos teet niin, on syytä vaihtaa huuli-
rasva hoitavampaan ja tarkistaa, ettei siinä ole herkistäviä 
ainesosia, jotka kuivattavat ihoa entisestään. Apteekista 
saat neuvoja ja ohjeita oikeanlaisen voiteen valintaan, 
olipa kyseessä sitten perinteinen huulivoide tai hoitavam-
pi lääkevoide. Hanki kunnollinen huulivoide heti ilmojen 
viilentyessä. 

kuva Shutterstock
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Sarjassa kerromme liikunnan 
vaikutuksista terveyteen.
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KESKIVARTALON 
TUKI VOI LÖYTYÄ 
FYSIOTERAPEUTIN 
AVULLA
Keskivartalon lihaksisto on kuin tynnyri. Sen ulompi ja sisempi kerros 
ovat yhtä tärkeitä ja pitävät kokonaisuuden kasassa. Lantionpohjan 
fysioterapiasta voi olla apua keskivartalon tuen hahmottamisessa 
synnytyksen jälkeen.

Teksti
Kaisa Pastila
Kuvat
Shutterstock

Asiantuntijoina äitiysfysioterapeutti ja lantionpohjan fysioterapeutti Janna Rosenqvist, 
lääkärikeskus Femeda ja Organic Spirit -hoitola Helsinki, sekä fysioterapeutti Jukka Aho

Janna Rosenqvist muistaa, milloin hän ensim-
mäisen kerran huomasi, miltä keskivartalon tuen 
heikkous tuntuu.

– Synnytykseni meni hyvin, ja jälkitarkastuksessa olin 
saanut lääkäriltä luvan lähteä liikkeelle. Mutta kävelles-
sä huomasin, että jokin oli eri lailla: vartalon perustu-
ki oli hukassa – tai se oli toisenlainen, kuin mihin olin 
tottunut. Selkä väsyi kävellessä tavallista nopeammin.

Hän etsi aiheesta tietoa: mitä raskaudessa ja synny-
tyksessä oikein tapahtuu, ja miten se vaikuttaa kehon 
toimintaan? Aihepiiri kiinnosti nuorta äitiä niin pal-
jon, että hän hakeutui erikoistumisopintoihin. Nyt hän 
työskentelee äitiysfysioterapeuttina ja lantionpohjan 
fysioterapeuttina.

– Olen entinen kilpaurheilija ja pikajuoksija. Totuin 
jo nuoresta asti pitämään huolta ns. näkyvästä lihak-
sistostani. Ymmärsin toki silloinkin syvän tuen merki-
tyksen, mutta tiedostin asian kunnolla vasta fysiote-
rapiaopintojeni aikana. Äidiksi tulo antoi vielä uuden 
näkökulman aiheeseen.

Tynnyri ei saa vuotaa
Rosenqvist selittää keskivartalon lihaksiston toiminnan 
usein tynnyrivertauksen avulla.

– Core on kuin tynnyri, johon kuuluu ulompi ja si-
sempi lautakerros. Sisemmän kerroksen eli syvän tuen 
pitää olla kunnossa, jotta kerrokset yhdessä jaksavat 
kannatella meitä.

Syvään coreen eli sisäkerrokseen kuuluvat poikittai-
nen vatsalihas, pallea, lantionpohjan lihakset ja syvät 
selkälihakset. Ulompaan corekerrokseen kuuluvat pin-
nalliset vatsalihakset ja selkälihakset.

– Nämä kaikki palaset luovat yhteistyössä keskivar-
talon tuen, Rosenqvist sanoo.

Jos keskivartalon tuki toimii kuten sen pitäisi, kiin-
nitämme siihen harvoin huomiota, Rosenqvist sanoo.

Hänen mukaansa tuki aktivoituu spontaanisti arjen 
pienissäkin askareissa. Seistessä se kannattelee asentoa 
ja esimerkiksi ryhmäliikuntatunnilla se tukee kaikissa 
liikkeissä: hypyissä, tanssiaskelissa, vatsarutistuksissa, 
kyykyissä.

Rosenqvist toteaa, että ryhdin osalta normaalin mää-
rittäminen on hankalaa: ei ole optimaalista ryhtiä, joka 
sopisi kaikille, eikä yhtä oikeaoppista asentoa seisomi-
seen tai painavan esineen nostamiseen

Ultra näyttää, aktivoituuko tuki
Normaalitilanteessa ranka ei tarvitse lisätukea, mutta 
poikkeuksia on. Rosenqvist sanoo, että jos jokin osa 
keskivartalon lihaksistosta ei jostain syystä pääse kun-
nolla toimimaan, tynnyri alkaa vuotaa. Se aiheuttaa 
toimintahäiriöitä tuki- ja liikuntaelimissä.

Hänellä käy asiakkaina ihmisiä, joilla on kovia selkä-
kipuja. Yleisiä ovat myös lantionpohjan toimintahäiriöt, 
esimerkiksi virtsankarkailu, tunnottomuus tai kiputi-
lat. Ikäihmisillä voi tulla ongelmia tasapainon kanssa.

�
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Jos ihminen on perusterve, kes-
kivartalon tuki on spontaanisti mukana 
kaikessa arkitekemisessä. Sen vuoksi 
keskivartalon syviä lihaksia tarvitsee hyvin 
harvoin erikseen aktivoida, sanoo fysio-
terapeutti Jukka Aho. Hän kertoo, että 
fysioterapiatieteessä korsetin kiristämistä 
ei enää pidetä suuressa arvossa.

Ehkä myös tavallisten kuntoilijoiden 
kannattaisi keskittää ajatukset pois 
pienistä lihaksista ja kohti laajempaa 
ihmiskäsitystä.

– Syvien keskivartalon lihasten harjoit-
telusta voi olla apua muttei enempää kuin 
muustakaan aktiviteetista. Ei se ole niin yli-
vertaista treeniä. Syvät vatsalihakset ovat 
voimantuottokapasiteetiltaan mitättömät 
lihakset, Jukka Aho sanoo.

Hän lisää, että voi olla jopa haitaksi, jos 
ihminen yrittää kävellessä tai kevyttäkin 
esinettä nostaessa tarkoituksella kiristää 
korsettia.

– On riski, että tulee liikkuneeksi jäykästi 
kuin selkäkipuinen ja käyttää kroppaansa 
epätaloudellisesti.

Jukka Aho rinnastaa liiallisen syvien 
lihasten harjoitteluvillityksen toiseen 
kuntoilijoiden suosikkiteemaan.

– Paljon puhutaan laiskoista pakaroista. 
Eivät kenenkään pakarat ole laiskoja tai 
inaktiivisia, kuten eivät syvät vatsalihak-
setkaan. Joskus, esimerkiksi selkäkipui-
sella, lihakset vain toimivat pienenpienellä 
viiveellä. Mutta puhutaan mikrosekun-
neista, eli viive on niin lyhyt, että lihakset 
ehtivät joka tapauksessa liikkeeseen 
mukaan.

Vaikea kohdistaa
Muutama vuosi sitten muodissa olleen 
lankutuksen piti olla syvien lihasten su-
pertreeni. Aho sanoo, että se oli harjoitus 
muiden joukossa ja kohdistui lähes kaik-
kiin kehon lihaksiin.

Hänen mukaansa liian monenlaista 
harjoittelua perustellaan syvien lihasten 
vahvistumisella. Käytännössä liikkeen 
kohdistaminen on hankalaa.

– Syvän eli poikittaisen vatsalihaksen 
nimellä kulkevat liikkeet ovat epätoimin-

Syvät vatsalihakset ovat vain yksi osa corea 
– ja vaikeasti treenattavissa.

Teksti
Anu Kylvén
Kuva
Shutterstock

KINKKINEN CORETREENI

nallisia, kevyitä ja vaikeita toteuttaa. Har-
joittelu ei ole kovin motivoivaa, jos ei ole 
ihan varma, mitä tekee. Kuntoillessa pitäisi 
ymmärtää, miksi tekee, mitä tekee.

Liikkeet osuvat helposti koko keskivar-
talolle, mistä ei toki ole haittaa. Yleisesti 
Aho suosittelee toiminnallista harjoittelua, 
joka huomioi keskivartalon laajemmin.

Jos haluat tarkentaa harjoittelun 
coreen tai vatsalihaksiin, kokeile vaikka 
seuraavia harjoituksia:

Punnerrusasennossa nosta 
vastakkainen käsi ja jalka 
ylös.

Makaa selällä, yritä pitää 
keskivartalo paikallaan 
ja liikuta jalkoja ylös alas 
vuorotellen.

1

2
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– Hoitopolku lähtee usein siitä, että 
opetellaan herättelemään keskivartalon 
syvä tuki. Kun osaa sen, syvän lihaksiston 
saa mukaan muihinkin liikkeisiin.

Lantionpohjaan erikoistuneen fysio-
terapeutin vastaanotolla on käytössä 
esimerkiksi ultraäänilaite. Sen ruudulta 
näkee, millaisen liikkeen seurauksena li-
hakset supistuvat ja rentoutuvat.

Lantionpohjaa voidaan tutkia myös 
EMG-laitteella tai naisilla sisätutkimuk-
sen avulla, jolloin tunnustellaan sormella 
emättimen kautta (intravaginaalisesti) 

lantionpohjan lihasten toimintaa. Sisä-
tutkimus tehdään aina asiakkaan luvalla 
ja toiveesta. Poikittaista vatsalihasta voi-
daan tutkia tunnustelemalla sitä käsin 
vatsan päältä.

Rosenqvist kertoo, että joskus leikka-
usten jälkeiset arvet ja arpien kireydet 
saattavat häiritä lihasten toimintaa ja 
aiheuttaa kipuja. Silloin fysioterapeutin 
manuaaliset käsittelyt voivat auttaa.

Vaikka itsellä ei olisi ongelmia selän 
tai lantionpohjan kanssa, Rosenqvist 
suosittelee kaikille omien asentojen ha-

vainnointia. Syvää tukea vahvistavat mo-
nipuoliset koko kehon lihaskuntoharjoi-
tukset.

– Ennen jokaista harjoitusta on hy-
vä ottaa lantionpohjasta kevyt supistus. 
Tällä tavalla voi halutessaan huomioida 
syvät lihakset treenissä.⬣
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pullo!

[Se kotimainen silmien 
kostutustuote]
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Teksti
Kaisa Pastila
Kuva
Shutterstock

Tärkeintä on saada keho toiminnalliseksi 
raskauden jälkeen. Se lisää tuoreen äidin 
hyvinvointia.

SYNNYTYKSEN JÄLKEEN 
KESKIVARTALON TUKI PITÄÄ 
LÖYTÄÄ UUDESTAAN

Synnytyksen jälkeen moni nainen ko-
kee, ettei keskivartalon tuki löydy samalla 
tavalla kuin ennen raskautta.

– Raskauden aikaiset muutokset vai-
kuttavat kehon toimintaan vielä synny-
tyksen jälkeen, ja äidin saattaa olla vaikea 
löytää yhteyttä syvään coreensa, kertoo 
äitiysfysioterapeutti ja lantionpohjan fy-
sioterapeutti Janna Rosenqvist. 

Äitiyteen ja lantionpohjaan erikois-
tuneeseen fysioterapeutin vastaanotolla 
lähdetään usein liikkeelle syvien lihasten 
ja lantionpohjan herättelystä ja opetellaan 
aktivoimaan lihaksistoa. Kun yhteys on 

löytynyt, voidaan aloittaa kehon vahvis-
taminen: treenata voimaa ja kestävyyttä 
syviin lihaksiin ja yhdistää syvä tuki myös 
monipuolisiin jumppaliikkeisiin, jolloin 
harjoittelu palvelee koko kehoa.

Rosenqvist pitää erityisen tärkeänä, et-
tä tuntumaa vartaloon haetaan ajan kans-
sa. Keho käy raskauden ja synnytyksen 
kautta läpi niin valtavan myllerryksen, 
että vartalolle kannattaa antaa aikaa, hän 
muistuttaa.

– Tärkeintä on saada keho toiminnal-
liseksi raskauden jälkeen. Se lisää omaa 
hyvinvointia, hän sanoo.⬣

Lue 
verkkolehdestämme 

lisää siitä, miten nainen 
löytää tuntuman vartaloonsa 

synnytyksen jälkeen.
apteekkinyt.fi



SELKÄ ON LUOTU 
LIIKKUMAAN

Teksti
Susanna Viljanen
Kuvat
Shutterstock

Viiltävää iskiaskipua aiheuttava välilevyn 
pullistuma on tavallinen selkävaiva, joka ei 
parane levolla vaan liikkumalla.

Etätyöt 
kurittavat 
selkää
Nykyään on huomattu, että runsas 
istuminen altistaa välilevyn kulumalle. Li-
sääntynyt etätöiden tekeminen on näkynyt 
selkävaivojen lisääntymisenä: työergono-
mista pitäisi huolehtia kotonakin.

Iän, geenien ja liian rajun tai liian vähäisen 
liikunnan lisäksi välilevyn pullistumalle altis-
tavat selkää rasittava ylipaino ja osteopo-
roosi.

Myös tupakointi heikentää välilevyjen 
verenkiertoa, mikä puolestaan vauhdittaa 
niiden kulumista.
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Kun sukan jalkaan laittaminen vihlaisee ikävästi 
pakarassa tai sohvalta liikkeelle lähteminen sat-
tuu, alaselässä saattaa olla välilevyn pullistuma. 

Äkillistä, vihlovaa iskiashermon kipua aiheuttava vaiva 
voi olla hyvinkin kivulias.

– Välilevyn pullistumaa on syytä epäillä, kun eteen 
kumartuminen ja alaselän kierto vihlaisevat. Iskiasher-
mon puristuminen voi aiheuttaa myös puutumisoireita 
tai jalkaterän voiman heikkenemistä, fysiatrian erikois-
lääkäri Sinikka Levoska kuvaa iskiasoireita.

Liikkeelle lähtö on vaikeaa, mutta se kannattaa: liik-
kuminen helpottaa kipua.

Välilevyn pullistumasta puhutaan iskiaksena, koska 
alaselässä oleva pullistuma puristaa selän kautta jal-
kaan kulkevaa iskiashermoa. Hermojuuri ärsyyntyy ja 
voi tulehtua. Hermokipu ei tunnu selkärangassa vaan 
pakarassa tai jalassa – mitä voimakkaampi ärsytys, sitä 
alempana jalassa kipu tuntuu.

Välilevyn pullistuma on melko yleinen vaiva. 3–5 
prosenttia suomalaisista kärsii siitä jossain vaiheessa 
elämäänsä. Pieni välilevyn pullistuma ei välttämättä 
aiheuta mitään oireita, joten oireettomia potilaita on 
todennäköisesti enemmänkin.

Istuminenkin altistaa
Selkärangan nikamien välissä iskunvaimentimena toi-
mivan välilevyn pullistuman syy on sen kuluminen. 
Vuosien mittaan välilevyn ulkoreunan säikeet voivat 
repeillä ja geelimäinen sisäosa kuivua. Säikeiden pettäes-
sä geeli alkaa painaa kohti selkäydinkanavaa ja syntyy 
pullistuma, välilevytyrä.

Koska vaivan varsinainen syy on kuluma, ikä altistaa 
iskiasvaivoille. Toinen iso altistava tekijä on perimä: 
joissain suvuissa välilevyn kulumaa voi esiintyä nuo-
rellakin iällä. Jo 15-vuotiailla koululaisilla on löydetty 
muutoksia välilevyissä.

Ennen vanhaan iskiaskipu vaivasi yleensä raskaan 
fyysisen työn tekijöitä tai painonnostajia. Välilevytyrä 
saattaa tulla myös äkillisen, liian kovan ponnistuksen 
yhteydessä.

Ui, tanssi tai joogaa
Välilevyt pysyvät parhaiten kunnossa, kun ne saavat 
sopivasti liikuntaa. Selän liikkuvuutta tukevat vaikkapa 
vesiliikunta, voimistelu, jooga ja tanssi sekä kaikki lajit, 
jotka vahvistavat rankaa tukevia keskivartalon lihaksia. 

– Pitää ymmärtää, että selkäranka ei ole tuki- vaan lii-
kuntaelin, joka on luotu liikkumaan ja tarvitsee lihasten 
tukea. Liikunta ehkäisee vaivoja ja hoitaa jo syntynyttä 
välilevyn pullistumaa, Levoska sanoo.

– Silloinkin, kun sattuu, pitäisi yrittää liikkua. Jos 
alkaa liikaa varoa, selkälihakset jumittuvat ja syntyy 
uusi kipu. Ylirasitusta pitää tietysti välttää, mutta täysi 
lepokin pahentaa tilannetta.

Fysiatri neuvoo tekemään pieniä kiertoja ja taivu-
tuksia vähän kerrallaan pitkin päivää. Lempeät selän 
taivutukset taakse helpottavat kipua. Hyvä kotikons-
ti välilevyjen paineen helpottamiseksi on tangosta tai 
renkaasta riippuminen niin, että jalat ovat maassa ja 
polvet koukussa.

Eteentaivutuksia kannattaa välttää, jos ne aiheut-
tavat kipua.

Väliaikainen vaiva
Iskiaskipu voi olla pelottavaa ja hidastaa elämää pahasti. 
Onneksi, kuten laulukin tietää, väliaikaista kaikki on 
vaan: välilevyn pullistumakin paranee aikanaan. Noin 
puolella potilaista oireet häipyvät kahdessa kuukau-
dessa, kolmen kuukauden kuluttua oireettomia on jo 
60–80 prosenttia.

Alle viidenneksellä iskiaskipu pitkittyy. Joskus har-
voin vaiva saattaa vaatia leikkaushoitoa.

– Paraneminen on aaltomaista, eli välillä selkä on päi-
viä kunnossa ja sitten voi taas tulla takapakkia. Oikeas-
ta suunnasta kertoo se, että iskiaskipu liikkuu ylöspäin 
kohti selkää. Mitä ylempänä kipu on, sitä lähempänä 
on paraneminen, Sinikka Levoska kertoo.  

Aika ja sopiva liikunta ovat parhaat hoitokeinot, mutta 
kipuun voi aluksi ottaa parasetamolia tai mietoa ibupro-
feenia. Jos kivun välttely uhkaa jumittaa lihakset, voi 
kokeilla myös lihasrelaksantteja ja reseptivapaita tu-
lehduskipugeelejä.

Kun kipu on kovaa ja alhaalla jalassa, iskiashermo on 
saattanut tulehtua. Silloin voidaan kokeilla hermojuu-
ripuudutusta eli röntgenlääkärin antamaa kortisonipis-
tosta. Myös trigger-pisteiden eli arimpien kipupisteiden 
puudutuksesta voi olla apua.

Jos iskiasoireet eivät ala muutamassa viikossa rau-
hoittua tai vain pahenevat, on syytä lähteä lääkäriin. 
Etenkin keski-ikäisen ja iäkkäämmän ihmisen selkäki-
pu on syytä tutkia siltä varalta, että taustalla on jotain 
vakavampaa. Välilevyn pullistuma on nimittäin diag-
nooseista harmittomimpia.

Alaselässä voivat oireilla myös selkäydinkanavan ah-
tauma, ostreoporoosi tai hyvin harvoin jopa syövän 
etäispesäke. ⬣

Miten löytyy 
keskivartalon 

tuki? s. 28
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” Kuuran sairastuttua olen 
uskaltanut uskoa ja unelmoida 

enemmän ja rohkeammin, tehdä 
äärirajoilla ja nauttia.”

Teksti Anu Kylvén Kuvat Jukka Pätynen/koirakuvat.fi

Shetlanninlammaskoira Kuura sairastaa 
kilpirauhasen vajaatoimintaa. Silti se on 

voittanut vaativassa lajissa agilityssa kaksi 
henkilökohtaista suomenmestaruutta. 

Omistajalle koiran sairastuminen merkitsi 
asennemuutosta rakkaassa harrastuksessa.

”Koiran 
sairastuminen antoi 
yhteiseen tekemiseen 
uuden merkityksen”

Jonna Keskitalo on harrastanut agilitya aktiivisesti 
noin 15 vuotta. Kohta yhdeksänvuotias shetlan-
ninlammaskoira Kuura on hänen menestynein 

agilitykoiransa: plakkarissa on kaksi henkilökohtaista 
suomenmestaruutta, tuorein tältä vuodelta.

Kun vauhdikkaan Kuuran näkee kisaradalla, on vaikea 
uskoa, että se on parantumattomasti sairas.

Talvella 2015 Kuura oli kaksi ja puolivuotias. Jonna 
osallistui sen kanssa agilitykilpailuihin Oulussa. Ennen 
startteja Jonna lämmitteli koiraa kisapaikan pihassa ja 
huomasi sen liikkuvan normaalia hitaammin. Hän ar-
veli sen johtuvan siitä, että koiralla oli pakkaspäivänä 
kaksi takkia yllään.

Seuraavina viikkoina Jonna alkoi katsella Kuuraa ta-
vallista tarkemmin. Kankeus ei sittenkään johtunut ker-
rospukeutumisesta. Metsälenkeillä Kuura juoksi lais-
kemmin kuin ennen. Kun se hyppäsi auton takaboksiin, 
ponnistaminen näytti työläältä ja takajalat voimattomil-
ta. Kuura myös paleli herkemmin kuin ennen.

Kevään agilitykilpailuissa tuttu vauhti oli kateissa. 
Välillä Kuura pudotti hyppyjen rimoja, mikä ei ollut lain-
kaan tyypillistä. Jonna päätti varata ajan eläinlääkärille.

Verikokeet ja kilpirauhasarvojen mittaus kertoivat, 
että Kuuralla on parantumaton kilpirauhasen vajaa-
toiminta.

– Se tuntui maailmanlopulta. Olin odottanut ensim-
mäisiä SM-kilpailujamme, joihin oli enää kolme kuu-
kautta. Kilpailutavoitteet ja ilo mahdollisuudesta päästä 
isoihin kisoihin unohtuivat. En pystynyt ajattelemaan 
kuin sitä, että koirani on sairas, Jonna kertoo.

Häntä huoletti, tuleeko Kuurasta enää sellaista kuin se 
oli ollut – vauhdikasta, aktiivista, energistä. Entä miten 
sairaus vaikuttaisi jatkossa? Onko koiralla kipuja? Mitä 
oireita lääkitys voisi aiheuttaa?

Lääkitys elämän loppuun
Onneksi lääke alkoi purra nopeasti, ja Kuura virkistyi. 
Jo heti kevään 2015 aikana Kuuran vointi parani niin 
nopeasti, että Jonna rohkeni ilmoittautua kesän SM-kil-
pailuihin Ouluun. Jonna ja Kuura voittivat mestaruuden 
mediluokassa, mutta lopullinen läpimurtovuosi oli 2017, 
jolloin he pääsivät maajoukkueeseen MM-kisoihin ja 
menestyivät kansainvälisissä kilpailuissa.

Sairaus kuitenkin on ja pysyy. Samoin kilpirauhaslää-
kitys jatkuu koiran koko elämän ajan. Kuura saa tabletin 
ruuan seassa joka aamu ja ilta. Vähintään kerran vuodes-
sa koira käy kontrollissa. Silloin eläinlääkäri tarkistaa, 
että arvot ovat kohdillaan. Välillä lääkkeen määrää on 
jouduttu viilaamaan.



ibuxin rapid 400 mg kalvopäällysteiset tabletit. Tehokas itsehoi-
tolääke migreenikohtausten oireiden hoitoon sekä kivun ja kuumeen 
lievitykseen. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Sopii aikuisille ja yli 20 kg 
painaville, vähintään 6-vuotiaille lapsille. Neuvottele lääkärin kanssa, 
jos sairastat maha- tai pohjukaissuolihaavaa tai olet raskaana. Vain 
lyhytaikaiseen käyttöön. Pakkauskoot 10 ja 30 tabl. Tutustu huolella 
pakkausselosteeseen. Perustuu 22.4.2020 päivättyyn valmisteyhteen-
vetoon. Lisätiedot: www.laakeohje.fi , infofi nland@tevapharm.com. 
MULTI-FI-00145-11-20.

Apteekistasi.
Markkinoija: Teva Finland Oy

AAAARRRGH
Se nopeavaikutteinen särkylääke.

Myös migreenikohtausten oireiden hoitoon.

Pepcid® (famotidiini) närästyksen, liikahappoisuuden ja happamien röyhtäisyjen lyhytaikaiseen hoitoon ja ennaltaehkäisyyn, kun oireet liittyvät ruoan tai juoman 
nauttimiseen. Yli 12-vuotiaille. Keskustele lääkärin kanssa ennen käyttöä, jos olet raskaana tai imetät tai jos sinulla on munuaisten vajaatoiminta tai tahatonta 
painonlaskua. Lue pakkausseloste. McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy 10/2020   © McNeil 2020  FI-PE-2000032

*Pepcid® ennaltaehkäisee närästystä, kun se liittyy ruoan tai juoman nauttimiseen

1 tabletti auttaa nopeasti ja 

vaikuttaa jopa 12 tuntia

RISTIKON RATKAISU SIVULTA 23

Faktaa
Kilpirauhasen vajaatoiminta koiralla

○ Kilpirauhanen sijaitsee kaulalla kurkunpään alapuolella. Se 
vaikuttaa muun muassa aineenvaihdunnan ylläpitämiseen, 
kehon lämmönsäätelyyn ja yleiseen vireystilaan. Tehtä-
viään kilpirauhanen hoitaa vapauttamalla verenkiertoon 
kilpirauhashormoneja.

○ Yleisin syy vajaatoimintaan on kilpirauhasen autoimmuu-
nitulehdus, jolloin elimistön puolustusjärjestelmä hyökkää 
omia kudoksia vastaan ja tuhoaa kilpirauhaskudosta. Se 
johtaa kilpirauhasen hormonituotannon vähenemiseen.

○ Kilpirauhasen vajaatoiminnan oireina pidetään muun 
muassa voimakasta väsymystä, lihasheikkoutta, palelua, 
selittämätöntä painon nousua ja alavireisyyttä. Koiran tois-
tuvat korvatulehdukset voivat joskus kieliä kilpirauhasen 
vajaatoiminnasta.

○ Kilpirauhasen vajaatoimintaa poteva koira on tyypillisesti 
keski-ikäinen ja kooltaan keskikokoinen tai suuri.

○ Kliiniset oireet kehittyvät, kun noin 75 % kilpirauhaskudok-
sesta on tuhoutunut, joten sairaus on voinut olla olemassa 
jopa vuosia ennen oireiden puhkeamista.

○ Vajaatoiminta on hoidettavissa mutta ei parannettavissa. 
Sairastunut koira tarvitsee loppuikänsä lääkitystä. Tyrok-
siinihoidolla nostetaan kilpirauhashormonin määrä elimis-
tössä normaaliksi. Lääkkeen annostelu vaatii seurantaa, 
sillä yliannostus on haitallinen.

Lähteet: kennelliitto.fi ja elainlaakariin.fi 

Sairaus on olemassa mutta ei haittaa Kuuran elä-
mää. Jonna kuitenkin tarkkailee säännöllisesti Kuu-
ran liikkumista, vauhtia ja lenkkikäyttäytymistä.

– Kyllä koiran vointia seuraa ihan eri tavalla kuin 
terveen koiran kanssa. 

Muutama vuosi sitten Kuura liikkui taas vetä-
mättömämmin. Jonna arvasi, että kilpirauhasarvot 
ovat laskeneet. Niin olikin: eläinlääkäri totesi, että 
oltiin jo alle viitearvojen.

Kilpirauhasen vajaatoiminta on perinnöllinen 
vaiva. Kuuran sairaus todettiin keväällä 2015, ja sen 
kymmenvuotiaalla emän emällä sama vaiva oli to-
dettu muutama kuukausi aiemmin.

Suurin osa suomalaista agilitya seuraavista tuskin 
tietää tai ainakaan muistaa, että Kuura on sairas. 
Koirakon nopeita ja äärimmilleen hiottuja kisasuo-
rituksia katsoessa se ei tulisi mieleenkään.

– Minulle Kuuran sairastuminen antoi yhteiseen 
tekemiseen uuden merkityksen. Asenteeni muut-
tui: olen uskaltanut uskoa ja unelmoida enemmän 
ja rohkeammin, tehdä äärirajoilla ja nauttia. Yritän 
muistaa olla joka päivä kiitollinen, että pystymme 
edelleen harrastamaan agilitya yhdessä, Jonna Kes-
kitalo sanoo.⬣



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 
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jollekin tuotteen sisältämälle aineelle. Lue pakkausseloste. Bayer Oy *) Tamro BRIGHT Pharmacy Market, Heartburn, MAT 08/2020. L.FI.MKT.09.2020.6464

NAUTI JOULUSTA 
ILMAN  
NÄRÄSTYSTÄ NOPEA JA TEHOKAS 

APU  NÄRÄSTYKSEEN.

31512436_Rennie_joulu_210x91,7.indd   131512436_Rennie_joulu_210x91,7.indd   1 07/10/2020   9.1907/10/2020   9.19

i3.1 ratiopharm on maitohappobaktee-
rivalmiste päivittäiseen käyttöön koko 
perheelle. Valmiste sisältää yhdistelmän 
tarkoin valittuja maitohappobakteeri-
kantoja, ja se sopii myös erityisruoka-
valiota noudattaville, mm. laktoosi-in-
tolerantikoille, vegaaneille ja kasvis- tai 
FODMAP-ruokavaliota noudattaville. 
Ravintolisä.

Maitohappobakteeri +B ratiopharm 
-valmisteessa on sekä maitohappo-
bakteerit että vastustuskykyä tukevat 
vitamiinit samassa kapselissa. Sopii 
1-vuotiaasta ylöspäin. Valmiste ei sisällä 
laktoosia, soijaa, gluteenia eikä maitoa. 
Pakkauskoot 30, 50 ja 100 kapselia. Ra-
vintolisä.

Maitohappobakteerit
Päivittäiseen käyttöön
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LAXOSOFT® on neutraalinmakuinen, 
liuosmuotoinen makrogolivalmiste, 
joka sekoitetaan joko kylmään tai 
lämpimään juomaan. Valmisteen vai-
kuttava aine, makrogoli 4000 lisää ve-
den määrää paksusuolessa ja hidastaa 
veden imeytymistä suolistossa, jolloin 
kovat ulosteet pehmenevät, uloste-
massa kasvaa ja suoliston liikkeet li-
sääntyvät – ulostaminen helpottuu ja 
vatsa toimii luonnollisemmin. Vaikutus 
alkaa noin 1 –3 vuorokauden kuluessa. 
CE-merkitty lääkinnällinen valmiste.

Laxosoft 250 ml
Pehmentää kovan vatsan hellävaraisesti

Teksti 
Kaisa Pastila
Kuvat
Shutterstock

Miten vatsavaivoja voi hoitaa kotona, 
ja milloin on syytä mennä lääkäriin?
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Asiantuntijana gastroenterologian erikoislääkäri Jari Koskenpato 
Lääkärikeskus Aavasta

MIKÄ 
VATSAA 
VAIVAA?

1. UMMETUS
– Jos on täyttänyt 50 ja tulee äkillinen ummetus, se on 
aina syytä ottaa vakavasti, sanoo gastroenterologian 
erikoislääkäri Jari Koskenpato Lääkärikeskus Aavasta.

Myös veren näkyminen ulosteessa, tummat ulosteet, 
kuumeilu tai laihtuminen ovat hälytysmerkkejä, joiden 
vuoksi pitää hakeutua lääkäriin.

Ummetuksen taustalla voi olla esimerkiksi syöpäkas-
vain. Syynä voi olla myös neurologinen sairaus tai kilpi-
rauhasen vajaatoiminta. Asiaa lähdetään selvittämään 
tähystämällä paksusuoli.

Jos taas ummetus on tuttu ja melko säännöllinen vaiva, 
lääkäri kehottaa kiinnittämään huomiota omiin elintapoi-
hin. Onko syömässäni ruuassa riittävästi kuituja? Harras-
tanko säännöllisesti liikuntaa? Nukunko yöllä riittävästi? 
Onko uni laadukasta?

– Yö on keskeistä aikaa suolen hyvinvoinnin kannal-
ta. Jos nukkuu huonosti, suoli ei pääse pumppaamaan 
tavaraa tehokkaasti eteenpäin eikä ummetus pääse ta-
saantumaan yön aikana.

Istumatyön tekijälle Koskenpato suosittelee mahdol-
lisuuksien mukaan pieniä kävelyjä kesken työpäivän. Ne 
auttavat suolta tavaran liikuttamisessa.

Kannattaa juoda riittävästi nestettä pitkin päivää. Voi 
myös kokeilla, saako apua magnesiumvalmisteesta.

– Apteekissa myydään suolen sisältöä lisääviä ja peh-
mentäviä lääkkeitä, esimerkiksi makrogolia tai laktuloosia. 
Niitä voi myös käyttää huoletta.

2. RIPULI
– Jatkuva ripuli ei ole normaalia. Sen syy pitäisi aina sel-
vittää, Jari Koskenpato sanoo.

Taustalla voi olla esimerkiksi imeytymishäiriö, tulehdus 
tai kasvainmuutos. Lääkärissä asiaa lähdetään selvittä-
mään verikokeiden ja ulostenäytteiden avulla. Voidaan 
tehdä myös paksusuolen tähystys.

Jos löysävatsaisuus korostuu stressaavissa tilanteis-
sa ja uloste on välillä ihan normaalia, vaivasta ei tarvitse 
olla huolissaan, Koskenpato sanoo. Silloin oire viittaa 
stressivatsaan tai ärtyvä suoli -tyyppiseen mutta har-
mittomampaan tilaan.

– Jos itsellä on hankala stressivatsa ja tietää, että on 
menossa johonkin tärkeään tilaisuuteen, hyvä keino on 
ottaa etukäteen ripulilääkettä. Se vaimentaa suolen su-
pistelua.

Ripulilääkettä voi turvallisesti käyttää muutaman ker-
ran viikossa ja tarvittaessa pitkiäkin aikoja, Koskenpato 
täsmentää.

Jännitysvatsaa voi yrittää hillitä myös huolehtimalla 
siitä, ettei lähde täydellä suolella tärkeään tilaisuuteen. 
Suoli voi sitä paremmin, mitä tyhjempi se on.

3. NÄRÄSTYS
Silloin tällöin tulevaa närästystä voi hyvin hoitaa itsehoi-
tovalmisteilla, Koskenpato kertoo.

Närästyksen syy on lähes aina refluksitauti. Silloin 
ruokatorven ja mahalaukun välissä oleva sulkijalihas ei 

ole riittävän tiivis vaan päästää mahan sisältöä ruo-
katorveen, mikä aiheuttaa närästyksen. Esimerkiksi 
raskaus altistaa refluksitaudille ja sulkijalihaksen 
väljentymiselle.

Falskaaminen voi johtua myös palleatyrästä, joka 
tulee usein lihomisen seurauksena.

– Jos tunnistaa itsellään närästystaipumuksen, 
paras neuvo on, että pitää huolta painostaan. Pie-
nikin ylipaino lisää usein närästystä.

Kannattaa myös välttää ylensyömistä tai kumar-
telua heti ruokailun jälkeen. Ruokapöydästä ei kan-
nata lähteä suoraan liikuntaharrastukseen. 

Jos närästykseen liittyy muita vakavia oireita – 
nielemisvaikeutta, verioksentelua, tummia ulosteita, 
laihtumista – tai jos polttava tunne rinnassa muuttuu 
päivittäiseksi, asiaa kannattaa mennä selvittämään 
lääkärin vastaanotolle. Taustalla voi olla esimerkiksi 
jokin kasvainsairaus. Mahalaukun tähystys näyttää, 
mikä ruokatorven limakalvon tila on.

Minullako stressivatsa?
○ Stressivatsan tunnistaa siitä, että 

herätessä, kun on nukkunut hyvän, pitkän 
yön, vatsa ei vaivaa juuri sillä hetkellä. Oireet 
voivat kyllä palata jo heti aamupalan jälkeen.

○ Stressivatsan aiheuttaa autonomisen 
hermoston ylivireystila. Suolikin on niin 
sanottua sileää lihasta, jonka supistelua ei voi 
hallita. Koska stressi vaikuttaa ei-tahdonalai-
seen hermostoon, se vaikuttaa myös suolen 
toimintaan. Kun ihmistä jännittää tai hän 
stressaantuu, suoli alkaa supistella ja alkaa 
tulla löysää ulostetta.

○ Stressivatsan hoitoon ei välttämättä 
auta vain ruokavalio. Avainasioita ovat oireen 
tiedostaminen ja stressinhallinta.





BETOLVEX STRONG 
1,25 MG 90 KAPS.

Vahva ja monipuolinen 
B12-vitamiinivalmiste. 
Sisältää mm. 400 mcg 

foolihappoa.

APOBASE CREME 
TAI OILY CREME 

250 G
Perusvoiteet 

ihosi päivittäiseen 
kosteuttamiseen.

MELATONIINI ORION 
1,9 MG NIELTÄVÄ 

TAI SUUSSAHAJOAVA 
100 TABL. TAI 

PITKÄVAIKUTTEINEN 
90 TABL.

Nukahtamisaikaa 
lyhentävät ja aikaeron 
vaikutuksia lievittävät 
tabletit, eri muotoja.

LACTRASE GO 
TAI NOGASIN GO 

50 TABL.
Entsyymivalmisteet 
vatsan hyvinvointiin.

MINISUN D 20 MCG 
200 TABL. 

Helppo tapa varmistaa 
riittävä D-vitamiinin 

saanti ympäri vuoden.

MULTIVITA 
OMEGALIVE 

STRONG 100 KAPS.
Vahvan annoksen 

omega-3-rasvahappoja 
sisältävä kalaöljykapseli.

MINISUN 
MONIVITAMIINI 

PEHMONALLE 
120 KPL KAKSI 

ERI MAKUA
Etenkin 

lapsille suunnatut 
hyvänmakuiset 
monivitamiinit.

NASO 
SEESAMIÖLJY 

TAI FRESH 
SEESAMIÖLJY 10 ML

Nenäsuihkeet 
kosteuttamaan ja 

voitelemaan nenän 
kuivia limakalvoja.

OPHTIM EYE 
HYDRA TAI FORTE 

20X0,5 ML
Kosteuttavat ja 

suojaavat silmätipat 
uudelleen suljettavissa 
pipeteissä. Paksumpi 

Forte etenkin 
yökäyttöön.

LOUIS WIDMER 
EYE CONTOUR 

30 ML
Ryppyjä silottava, 

uudistava ja kosteut-
tava täyteläinen 

silmänympärysvoide. 
Hajustettu tai hajus-

teeton.

PRIORIN EXTRA 
180 KAPS.

Hiusjuuren täsmära-
vinne, joka vahvistaa 

hiuksia ja ravitsee 
hiusjuurta.

RELA TABS TAI 
RELA CAPS 

MAITOHAPPOBAKTEERIT 
30 KPL

Hyvänmakuiset 
purutabletit tai 
nieltävä kapseli.

MULTIVITA PLUS 
200 TABL.
Aikuisten 

tarpeisiin suunniteltu 
monivitamiinivalmiste.

23,50

(30,44 €)

9,50

(12,89 €, 38,00 €/kg)

21,50

(26,37 €)

17,50

(20,58 €)

15,50

(18,20 €)

18,50

(22,33 €, 129,37 €/kg)

18,90

(22,64 €, 78,75 €/kg)

7,50

(10,66 €)

10,00

(14,17 €)

27,00

(32,40 €)

79,00

(107,64 €, 467,46 €/kg)

11,90

(13,65 €)

(24,49 €, 154,26 €/kg)

19,90 Joulukuun tarjoukset

Munkkiniemen 
apteekki



BEROCCA 
ENERGY ORANGE 

60 PORETABLETTIA
Appelsiinin makuinen 
poretabletti sisältää 

kattavan koostu-
muksen vitamiineja ja 

kivennäisaineita.

DEVISOL 
20 MCG 230 TABL. 

TAI DEVISOL 
STRONG 50 MCG 

230 TABL.
Hyvänmakuiset 

D-vitamiinivalmisteet.

BETHOVER B12 
FOOLIHAPOLLISET 
1 MG 150 TABL. TAI 

STRONG 1,3 MG 
120 TABL.

Päivittäisen B12-vita-
miinin ja foolihapon 

saannin turvaamiseen 
ja muistin tueksi.

MINISUN 
MONIVITAMIINIT 

VAHVA 120, 
EXTRA VAHVA 
90 TAI JUNIOR 
TÄHTIMARJA 

200 TABL.
Tärkeät vitamiinit ja 
hivenaineet yhdessä 

tabletissa.

ACO MINIDERM 
TAI CANODERM 
PERUSVOITEET 

210 G
Kosteuttavat perus-
voiteet kuivan ihon 

hoitoon.

FIILUS ARKEEN 
MAITOHAPPOBAKTEERIT 

30 KPL
Maitohappobakteerit 

arjen eri vaiheisiin.

MELATONIINI 
EXTRA VAHVA 

1,9 MG 100 TABL.
Auttaa lyhentämään 
nukahtamisaikaa ja 

lievittämään aikaeron 
yksilöllisiä vaikutuksia.

IIRIS SILMÄTIPAT 
10 ML

Silmätipat ainutlaa-
tuisella patentoidulla 

teknologialla, joka 
kosteuttaa kuivia 

silmiä pitkään.

MOVEX ICE 
KYLMÄ-KUUMA VOIDE 

150 ML
Voide lihas-ja nivelkipujen 
lievitykseen. Kaksitehoinen 
vaikutus alkaa viilentävänä 

vaihtuen lämmittäväksi.

APTEQ 
CRAMPEX 
120 TABL.

Magnesiumsitraatti 
krampeista, suonenve-
doista ja levottomista 

yöunista kärsiville.

A-VITA HYDRA+ 
20 ML

Hyaluronihappoa sisäl-
tävä nenäsuihke nenän 

kosteuttamiseen ja 
allergisen nuhan tuki-

hoitoon.

APTEQ 
BIOTIINI EXTRA 

180 KAPS.
Hiusten, kynsien ja 
ihon hyvinvointiin 

suunniteltu vahva ja 
monipuolinen biotiini-

valmiste.

FLUACUTE ZINC+ 
20 ML 4 ERI MAKUA

Sinkkiasetaattia sisältävä 
suusuihke lievittämään 

flunssan oireita ja 
lyhentämään sen kestoa.

23,90

(28,64 €, 82,99 €/kg)

-15%

(18,74-26,68 €, 176,99-260,67 €/kg)

26,00

(30,92 €, 173,33-541,67 €/kg)

18,90

(22,64 €, 135,00/194,85 €/kg)

-20%

(9,19/12,74 €, 35,01 €/kg)

10,50

(12,82 €)

17,50

(22,58 €)

12,50

(16,44 €)

14,00

(18,71 €, 93,33 €/l)

11,00

(14,37 €, 114,58 €/kg)

12,00

(16,10 €)

27,00

(34,95 €)

(21,55 €)

15,00 Tammikuun tarjoukset

Munkkiniemen 
apteekki
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