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”Koulussa ja  
armeijassa  
minua  
kiusattiin  
sairauteni  
vuoksi”

  
▶ 10 KONSTIA FLUNSSAN HOITOON
▶ LUONTO LUMOAA RETKILUISTELIJAN MUKANA 
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Mikä mahassa 
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Orion on
suomalainen
avainlippuyritys.

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

Geeli iholle
lihas- ja
nivelkivun
hoitoon.

Kipua vastaan.
Uutuus

Buranagel 50 mg/g on iholle levitettävä geeli paikallisen kivun oireenmukaiseen hoitoon hyvänlaatuisissa nivel-ja lihasvammoissa aikuisille ja yli 14-v. lapsille. Vaikuttava aine 
ibuprofeeni. Levitetään kipualueen iholle 3 kertaa vuorokaudessa, enintään 5 vuorokauden ajan. Varo geelin joutumista silmiin tai limakalvoille, lopeta käyttö, jos hoidettavalla 

alueella ilmenee ihoreaktioita, kuten ihottumaa. Neuvottele käytöstä lääkärin kanssa, jos oireet pitkit tyvät, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat maha- tai
pohjukaissuolihaavaa tai sinulla on verenvuototaipumus. Ei tule käyttää raskauden viimeisen kolmanneksen aikana.Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. 

Pakkauskoot 50 g ja 100 g. 
burana.fi
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Vakiot
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Kuusi kertaa 
vuodessa ilmestyvä,  
luotettavaa tietoa 
terveydestä tarjoava 
apteekin asiakaslehti.  
Lehti tekee yhteistyötä  
potilasjärjestöjen 
kanssa. Viides vuosi kerta. 
Tilaushinta  
49 euroa/vuosi. 

. . . Sinkkiä, Cvitamii
nia ja probiootteja 
Näillä konsteilla nitistät 
flunssan.

. . . Voiteet ja valo 
hoitavat atooppista 
ihoa
Tony Kallioinen, 46, 
antaa ja saa vertaistukea 
atopiayhdistyksessä.

. . . Kaunis olo
Hyvät rasvahapot tukevat 
ihon suojakerrosta.

. . . IBS vai IBD?
Kurjien suolistovaivojen 
taustalla voi olla 
tulehdus tai 
toiminnallinen vaiva.

. . . Nappaa tekniikka 
luisteluhiihdosta
Pitkä, viisto liuku 
kiidättää retkiluistelijaa.

. . . Hyvää lomaa!
Autamme  
pakkaamaan 
talvilomamat-
kan pakolliset 
varusteet.

. . . 11 faktaa  
silmien  
taittovirheleik
kauksista
Nykytekniikalla 
operaatio on ohi alle 
puolessa tunnissa.

14

koonnut: Anu Kylvén  
 kuvat: BigStock
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Panadol ja Otrivin

HELPOTUSTA 
FLUNSSAAN!

Panadol Forte 1 g tabletti, kalvopäällysteinen
Panadol Hot 500 mg/annos jauhe oraaliliuosta varten
Panadol Forte: Särky- ja kuumetilojen oireenmukaiseen hoitoon. Panadol Hot: Kuume ja särky-
tilat vilustumissairauksien yhteydessä, influenssa, päänsärky ja lihassärky. Panadol Forte: Aikui - 
sille (yli 18 v.) 1/2–1 tablettia 4–6 tunnin välein korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa. Ei lap-
sille. Ei suositella alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Panadol Hot: Aikuisille (yli 18 v.) 1–2 
annospussia 4–6 tunnin välein korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa. Annospussin sisältö liuote-
taan lämpimään veteen. Ei suositella alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Tabletteja ei saa 
ottaa useammin kuin 4 tunnin välein. Annosteluohjeita ei saa ylittää. Jatkuvaan käyttöön vain 
lääkä rin ohjeen mukaan. Ei saa käyttää, jos sinulla on fenyyliketonuria (Panadol Hot) tai jos olet 
allerginen parasetamolille tai valmisteiden apuaineille. Sisältää parasetamolia. Käytä varoen, 
sillä liiallinen käyttö aiheuttaa haittaa maksalle. Muita parasetamolia sisältäviä valmisteita tai 
muita särkylääkkeitä ei saa käyttää samanaikaisesti. Jotkut tuotteet saattavat sisältää natriumia, 
makeutusaineita tai atsoväriaineita, jotka käyvät ilmi pakkausselosteesta. Panadol-valmisteita 
voi käyttää raskauden ja imetyksen aikana. Sinun tulisi käyttää mahdollisimman pientä annos-
ta, joka vähentää kipua ja/tai kuumetta ja käyttää sitä mahdollisimman lyhyen aikaa. Itsehoito-
lääkkeitä. Lue pakkausseloste. Valmisteyhteenvetolyhennelmä 14.9.2018. Perustuu 6.3.2018 
päivättyihin Panadol Forten & Hotin valmisteyhteenvetoihin.

Otrivin Säilytysaineeton 1,0 mg/ml nenäsumute, liuos
Otrivin Menthol Säilytysaineeton 1,0 mg/ml nenäsumute, liuos
Otrivin (ksylometatsoliini) nenäsumutteet nenän tukkoisuuden lievittämiseen nuhassa ja poski-
ontelotulehduksessa. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 mg/ml -vahvuista nenäsumutetta tarvittaessa 
korkeintaan 3 kertaa päivässä enintään 10 päivän ajan. 1–11-vuotiaille aikuisen valvon nas sa 
0,5 mg/ml -vahvuista nenäsumutetta tarvittaessa iästä riippuen 1–2, korkeintaan 3 kertaa päi-
vässä enintään 5 päivän ajan. Jos olet yliherkkä jollekin valmisteen sisältämistä aineista, jos si-
nulla on karstanuhaa, atrofinen nuha tai ahdaskulmaglaukooma tai jos sinulle on äskettäin tehty 
jokin nenä-nielualueen leikkaus, älä käytä Otrivinia. Keskustele valmisteen käytöstä lääkärin 
kanssa tai kysy neuvoa apteekista, jos käytät muita lääkkeitä tai jos sinulla on jokin pitkäaikais-
sairaus. Ei tule käyttää raskauden aikana. Imetysaikana lääkärin ohjeen mukaan. Päänsärkyä, 
nenän kuivumista, poltteluntunnetta nenässä tai pahoinvointia voi esiintyä haittavaikutuksina. 
Raportoi epäillyt haittavaikutukset Lääkealan turvallisuusja kehittämiskeskukselle (www.fimea.fi). 
Lue huolella pakkausseloste. Valmisteyhteenvetojen lyhennelmä 27.11.2017. Perustuu syyskuu 
2015 / heinäkuu 2017 päivättyihin valmisteyhteenvetoihin.
Lisätiedot: GSK Consumer Healthcare Finland Oy, Piispansilta 9 A, 02231 Espoo, p. 0800 
77 40 80, s-posti: scanda.consumer- relations@gsk.com. Raportoi epäillyt haittavaikutukset 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle (www.fimea.fi). Tavaramerkit ovat GSK-konser-
nin omistamia tai sille lisensoituja. ©2018 GSK-konserni tai lisenssinhaltija.
09/2018, CHFIN/CHMULBRA/0012/18

Koiran kyljessä uni maittaa
Koira häiritsee omistajansa unta vähemmän kuin toinen 
ihminen. Etenkin naiset nukkuvat paremmin koiransa 
kuin toisen ihmisen vieressä, kertoo amerikkalaistutki-
mus. Koira tarjoaa nukkuvalle omistajalleen enemmän 
mukavuuden ja turvan tunteita kuin toinen ihminen.

Entäs kissat sitten? Tutkimuksen perusteella ne ovat 
yhtä häiritsevää uniseuraa kuin ihmiset.

verkkouutiset.fi

TULEHDUSKI-
PULÄÄKKEET 
saattavat jos-
kus heikentää 
verenpainehoi-
tojen tehoa, sa-
noo yhdysval-
talaistutkimus. 
Kannattaa aina 
kysyä apteekin 
asiantuntijoilta 
nevoja tuleh-
duskipulääkkei-
den käytössä.

Uutispalvelu 
Duodecim

3 vinkkiä 
talvipyöräilijälle

1. Muista valot! Sinun pitää näh-
dä ja tulla nähdyksi. Hyvä etu- 

ja takavalo, sivuheijastimet sekä vaat-
teiden heijastimet ovat minimi. Pidä 
valot puhtaina.

2. Vaihda nastoihin! Nastaren-
kaat antavat tukea jäisellä ja 

lumisella pinnalla.

3. Ole tarkkana! Paukkupakkasil-
la jarrut eivät välttämättä toimi 

kunnolla, ja tiemerkinnät voivat peittyä 
lumen alle. Tarkista toisinaan, ettei jarru-
jen ja lokasuojien väliin pakkaudu lunta.



AJANKOHTAISTA

572 euroon laskee Kela-korvattavien lääk-
keiden vuosiomavastuu eli lääkekatto vuonna 2019. 
Vuonna 2018 vuosiomavastuu oli 605,13 euroa.

Jos lääkekatto ylittyy, asiakas maksaa lääkekorvaus-
ten piiriin kuuluvista lääkkeistään vain ostokertakoh-
taisen omavastuun eli 2,50 euroa/lääke.

Lääkekorvausten vuosikohtainen alkuomavastuu 
on 50 euroa myös vuonna 2019. Lääkekorvauksia voi 
siis saada vasta, kun on ensin itse maksanut 50 euroa 
korvattavista reseptilääkkeistään vuoden 2019 alus-
ta lukien. Maksettu alkuomavastuu näkyy apteekin 
kuitissa.

Apteekki voi myydä uuden erän lääkettä korvattuna 
vasta, kun edellinen erä on lähes kokonaan käytetty.

Apteekkariliitto

-20%
Helmikuun tarjouksena
kaikki MagneCit-tuotteet*

 » Suonenvetoja ja kramppeja vastaan
 » Levollisiin yöuniin
 » Lihasten ja hermoston hyvinvointiin
 » Liikuntaa harrastaville

* Tuotevalikoima vaihtelee apteekeittain

Hyvin imeytyvä magnesiumsitraatti + B6

MagneCit

Onnea, Jenny!
Mielenterve-
yden keskus-
liitto nimesi 
toimittaja 
Jenny Lehti-
sen vuoden 
2019 Hyvän 
mielen lähet-
tilääksi. Jenny 
on työssään 
nostanut 
esiin vaikeita 
mielenterve-
yteen liittyviä 
aiheita.

– Tuntuu väärältä, että niin moni 
ihminen leimataan mielenterveyson-
gelmaiseksi pääasiassa sen takia, että 
ympäristöstä ei löydy tukea ja ymmär-
rystä erilaisuudelle. Mielenterveyden 
häiriöt leimaavat ihmistä aivan eri ta-
valla kuin somaattiset sairaudet, mikä 
usein vain pahentaa sairastuneen ti-
lannetta. Myös hoitoon pääsyn pitäisi 
olla nykyistä helpompaa ja hoitosuh-
teiden pysyvämpiä, Lehtinen sanoo.

  
D-VITAMIINI

1. 
D-vitamiini edistää 

luuston hyvinvointia. 
Lisäksi se vähentää 
esimerkiksi veren-
painetta nostavan 
reniinin tuotantoa. 

D-vitamiinin puutos 
on yhdistetty lukuisiin 

sairauksiin kuten 
infektioihin, diabe-
tekseen, syöpään, 

verenkiertotauteihin ja 
hermoston rappeu-
matauteihin. Pieni 

D-vitamiinipitoisuus 
voi suurentaa masen-

nuksenkin riskiä.

2.  
Tärkein D-vitamiini on 

D3-vitamiini (kolekalsiferoli), 
jota kesäisin syntyy ihossa 

auringon ultraviolettisäteilyn 
vaikutuksesta. Kesäinen 

D-vitamiinivarasto loppuu 
parissa kuukaudessa, joten 

pimeinä kuukausina tarvitaan 
suun kautta otettavaa D-vitamii-
nilisää. Ravinnosta D-vitamiinia 

on vaikea saada riittävästi. 
Luonnollista D3-vitamiinia on 
elintarvikkeista merkittävästi 

vain kalassa.

3. 
Tutkimuksissa on havaittu 
D-vitamiinin reilun lisäan-

noksen (20–25 mikrog/vrk) 
estävän ikääntyneiden luiden 
haurastumista (osteoporoo-

sia) ja luunmurtumia.

”Mitä vähemmän ihmiset autoilivat  
ja katselivat tv:tä, sitä parempia tuloksia  

he saivat mielen toimintoja  
mittaavissa testeissä.”

twiittasi Tunne&Mieli-lehti ja viittasi brittitutkimukseen, 
joka julkaistiin American Journal of Epidemiology -lehdessä

Markkinoija: Oy Medifon Ab, Espoo

VAHVA ANNOS SINKKIÄ
Appelsiininmakuinen
sinkki-imeskelytabletti.

Sinkki edistää immuunijärjestelmän
normaalia toimintaa.

Yhdistelmävalmiste: sinkkiasetaatti + sinkkiglukonaatti 

Vältä väärennöksiä
Ethän sinä ole ostanut väärennettyä lääkettä? 
Verkossa toimii paljon laittomia verkkoapteekke-
ja, joissa voidaan myydä aitojen lääkkeiden sijaan 
mitä tahansa – tuttujen lääkevalmisteiden nimillä. 
Väärennetty lääke on vaarallinen.

Kun hankit lääkkeesi laillisista jakelukanavista, 
huolta ei ole. Se tarkoittaa apteekkeja tai laillisia apteek-
kien verkkokauppoja.

9–11 päivää
on tuhkarokon itämisaika tartunnasta oireiden alkuun.

Kuva: Anna Autio
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Meillä apteekissa on paljon hyviä valmisteita ihonhoitoon sekä muun muassa 
suun ja kehon hyvinvointiin. Poimi tästä kiinnostavat uudet apteekkituotteet.

 

 

 

ZIVEREL® 20X10 ml annospussit
ZIVEREL® on viinirypäleen makuinen liuos, joka lie-
vittää nopeasti närästysoireita. Hyaluronihappo ja 
kondroitiinisulfaatti suojaavat yhdessä ruokatorven 
limakalvoa ja edistävät ruokatorven limakalvovaurioi-
den parantumista. Poloksameeri 407 ylläpitää hyaluro-
nihapon ja kondroitiinisulfaatin suojaavaa 
vaikutusta vatsan erittämän suolaha-
pon ja pepsiinin vaikutuksia vas taan. 
CE-merki t ty  
terveydenhuol-
lon laite. Mark-
kinoija Sabora  
Pharma Oy.⬣

Vaikuttaa tehokkaasti iän ja au-
ringonvalon aiheuttamiin tum-
miin läiskiin sekä auringonvalon 
aiheuttamaan ihon ennenaikai-
seen ikääntymiseen. Ihon päivit-
täiseen suojaamiseen sarjasta löy-
tyy Melascreen UV Cream Rich ja 
Light -voiteet SPF50+ suojakertoi-
mella. Jo syntyneiden pigmentti-
muutosten vähentämiseen sopii 
Melascreen Depigmenting Care 
-voide, joka vähentää ja vaalen-
taa pigmenttimuutoksia ja 
tummia läiskiä iholla (käyttö 
vähintään 3 kuukauden ajan). 
Sarjan tuotteilla on kliinisesti 
tutkittu teho.

 NORMAALILLE, 

 KUIVALLE JA 

 ATOOPPISELLE 

 IHOLLE 
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 V IHLONTAA VASTAAN 

ACO SHOWER OIL
Mieto hajusteeton suihkuöl-
jy, jossa on ihoa tasapainot-
tava pH 4. Sopii kaikille ihotyy-
peille, myös herkälle iholle. Puhdistaa ja 
antaa 8 tunnin kosteuttavan vaikutuk-
sen. Suojaa, rauhoittaa ja pehmentää 
ihoa. Sisältää hoitavia öljyjä. Nyt myös 
uutuutena täyttöpakkaukset sekä hajus-
teettomana että miedosti hajustettuna.

 HAJUSTEETON SUIHKUÖLJY 

Lievittää vihlontaa jo 60 sekunnissa ja antaa kahdes-
ti päivässä käytettynä pitkäaikaisen suojan vihlontaa 
vastaan. Vaikutus alkaa jo ensimmäisellä harjausker-
ralla. Vaikuttava aine on tina- ja natriumfluoridi. Vahva 
mintun maku.

MINISUN MONIVITAMII-
NI MULTI KOLA JA  
MANSIKKA 90 tabl.

SENSODYNE RAPID RELIEF

DUCRAY MELASCREEN 
-TUOTESARJA

 PIGMENTTIMUUTOSTEN 

 ENNALTAEHKÄISYYN JA 

 KORJAAMISEEN 

pH 4

 VIHLOVILLE HAMPAILLE 

GUM SENSIVITAL+
GUM Sensivital+ hammastahna ja 
suuvesi – uudenlaiset tuotteet vih-
loville hampaille. Hammastahnassa 
yhdistyy kaksi toimintamekanismia: 
hydroksiapatiitti ja polymeeri tukkivat 
ja pinnoittavat hammasluun avoimet 
kanavat, ja kaliumnitraatti rauhoittaa 
vihlontaa aistivia herkkiä hermonpäi-
tä. Päivittäiseen käyttöön sopiva tahna 
on miedon mintun makuinen, sisältää 
suositusten mukaisen määrän fluoria 
sekä on koostumukseltaan mieto (ei si-
sällä natriumlauryylisulfaattia, parabee-
nejä tai mikromuoveja). Suuvesi tukee 
hammastahnan vihlontaa helpottavaa 
vaikutusta sekä hellii ikeniä ja hampaita.

 VASTUSTUSKYKYÄ ARKEEN 

Kliinisesti 
tutkittu 

teho

CARBALAN PLUS 
PERUSVOIDE
Carbalan Plus perusvoide sisältää  
5 % karbamidia eli ureaa. Tuot-
teessa on myös runsaasti glyse-
rolia sekä ksylitolia. Nämä aineet 
toimivat humektantteina eli sito-
vat kosteutta tehokkaasti ihoon. 
Voide sisältää myös karitevoita, 
joka suojaa, korjaa ja hoitaa ihoa. 
Koostumus on helposti levittyvä 
ja nopeasti imeytyvä. Pakkauskoot 
30, 200 ja 500 g.  

Kolan tai mansikan makuinen pures-
keltava vitamiini- ja hivenainevalmiste. 
Tuote sisältää 11:tä vitamiinia ja 4:ää 
hivenainetta, ja se soveltuu jokapäiväi-
seen käyttöön koko perheelle. Maidoton 
ja laktoositon, soijaton, sokeriton ja hii-
vaton purutabletti. Ei sisällä liivatetta.

Vitamiini 
koko  

perheelle

FIILUS ARKEEN C+ZN 30 purutabletti
Fiilus Arkeen C+Zn hedelmäisen makui-
nen purutabletti sisältää kahden baktee-
rikannan, Lactobacillus rhamnosus GG 
-maitohappobakteerien sekä Bifidobactericum 

lactis -bifidobakteerien yhdistelmän. Pu-
rutabletissa on myös 
20 mg C-vitamiinia ja  
5 mg sinkkiä, jotka tu-
kevat vastustuskykyä. 
Tuote sopii sekä lapsil-
le että aikuisille. Help-
po nauttia myös ilman 
nestettä. 

AURINKOA APTEEKISTA

+25 tablettia enemmän!

LUOTETTAVAT D-VITAMIINIT
AIKUISILLE JA LAPSILLE

Kampanjapakkauksia saatavilla rajoitetun ajan.

Mintun
makuinen

 VITAMIINEJA JA HIVENAINEITA 

 S ISÄLTÄVÄ MONIVITAMIINI 

Helposti 
levittyvä

 UUTTA NÄRÄSTYKSEN HOITOON 

Nieltävä 
liuos

Lapsille ja 
aikuisille

Päivittäiseen 
käyttöön

UUTTA

12 � UUTUUS



teksti: 
Sanna-Kaisa 
Hongisto, Essi 
Kähkönen ja 
Jaana Tapio
kuva:
Shutterstock

Listasimme 10 
konstia flunssan 
taltuttamiseen.
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SINKKI JA C-VITAMIINI 
TOIMIVAT  

TEHOKKAIMMIN, KUN 
NIIDEN OTTAMISEN 

ALOITTAA HETI 
OIREIDEN  

ILMAANNUTTUA.

Pysy loitolla,   
  flunssa!
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1.

2.

4.

5.

�

3.

SINKKIÄ SUKKELASTI
Sinkin on tutkimuksissa todettu vaikutta-
van flunssan keston lyhenemiseen. Sink-

ki-imeskelytableteilla voi lyhentää taudin 
kestoa jopa kolme päivää. Tärkeintä on, että otat 
sinkkiä heti ensimmäisten flunssaoireiden ilmaan-
tuessa, sillä taudin päästyä pahaksi sinkkikään ei 
enää tee ihmeitä.

OTA REILU ANNOS
Sinkkiannostus saa olla reilu eli vähintään 
80 milligrammaa sinkkiä päivässä. Sink-

kiä ei kannata syödä jatkuvasti varmuuden 
vuoksi – siitä ei tutkimuksissa ole havaittu olevan 
hyötyä.

C-VITAMIINI 
HELPOTTAA OLOA
C-vitamiini saattaa lyhentää 
flunssan kestoa ja nopeut-

taa flunssasta toipumis-
ta. Kun flunssan oireet 
hivuttautuvat, C-vita-
miinia kannattaa ot-
taa heti isompi annos. 
Esimerkiksi lääkäri ja 
Helsingin yliopiston 
tutkija Harri Hemilä 
suosittelee omille po-
tilailleen 6 gramman 
annosta päivässä. Esi-
merkiksi yhdessä C-vi-
tamiiniporetabletissa 
on tyypillisesti 1 gram-
ma C-vitamiinia. 

PROBIOOTIT VOIVAT AUTTAA
Ihmisen suolistossa on noin 800 eri bak-
teerilajia, ja monella niistä on havaittu 

hyviä vaikutuksia immuunijärjestelmään 
sekä suoliston toimintaan. Probioottivalmisteet ei-
vät varsinaisesti paranna jo päällä olevaa flunssaa, 
mutta suomalaisissa päiväkodeissa käytetty pro-
bioottijuoma esti selvästi lasten hengitystietuleh-
duksia.

FLUNSSA EI LÄHDE 
ANTIBIOOTEILLA
Antibiooteista on apua monen sairau-

den hoidossa mutta flunssataistossa nii-
den käyttö on turhaa. Antibiootit tehoavat vain bak-
teerien aiheuttamiin tauteihin – flunssan aiheuttaa 
virus. Viruksen oireita voi hillitä apteekin itsehoi-
tolääkkeillä.
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PAREMPAA LOMAA

 E räs kotimaisen elokuvan äijistä, Uuno, on 
joskus kiteyttänyt osuvasti: ”Lomalla pa-
rasta on se, että ei tarvitse mennä töihin.”

No mikä voisi sitten olla pahinta lomas-
sa? Omalla kohdallani toistaiseksi ikävin asia on ollut 
vuosien takainen lomamatkamme Kreikan Ateenaan. 
Lomaa oli odotettu pitkään ja hartaasti, mutta niin 
kävi, että suurin osa lomaviikosta kului istuskellessa 
niin sanoakseni tyhjän päällä – omassa hotellihuo-
neessa.

Edelleenkään en osaa sanoa, mistä pöpön vatsaani 
sain, mutta sanotaanko että varsin jännittävä koke-
mushan tuo oli. Ottaen huomioon, ettei hotellissam-
me saanut tietenkään heittää wc-paperia pönttöön. 
Ja koska olen paitsi suomalainen myös mies, en mie-

lestäni tietenkään 
kaivannut tervey-
denhuollon am-
mattilaisten huo-
miota.

Neljäs päivä, 
puolison ankara 
painostus ja lä-
hestyvä lento ta-
kaisin kotimaa-
han pehmittivät 
graniittisen itse-
tuntoni ja päätin 

hakeutua sikäläisen kunnanlääkärin juttusille. Kom-
munikoimme englannin kielellä, joka ei luonnollises-
tikaan ollut kummankaan äidinkieli.

Käsin kirjoitettu lääkeresepti saattoi olla käsialal-
taan ihan luettavaa, mutta kreikkalaisten käyttämän 
kirjaimiston vuoksi en ole pätevä sitä arvioimaan. 
Apteekin kautta takaisin hotellille ja lääkettä annos-
telemaan kerrotun ohjeen mukaan. Olon helpotusta 
ei ollut havaittavissa, mutta turistikohteen lääkärin 
opastuksen mukaan jatkoin toiveikkaasti valmisteen 
ottamista.

Seuraavan päivän paluulennosta olisi paljonkin ker-
rottavaa, mutta hypättäköön tällä kertaa tarkempien 
yksityiskohtien yli. Kotimaassa teh-
tyjen laboratoriokokeiden jälkeen 
turistiripuliani ei enää hoidettu-
kaan ulostuslääkkeellä, vaan on-
neksi jollain aivan muulla. Ja suo-
malaisesta apteekista saamani 
lääkepakkaukset sisälsivät jokainen 
suomenkielisen pakkausselosteen. 

Varautukaa nauttimaan lomas-
tanne oikein. ⬣

FLUNSSAKIERTEEN 
VOI AIHEUTTAA 

RAUDAN TAI 
D-VITAMIININ 

PUUTOS.

Apu apteekista
PHYSIOMER MENTHOL 20 ml

Lääkkeetön nenäsumute
Physiomer Menthol on luonnollinen vaihto-
ehto lääkkeellisille avaaville nenäsumutteille. 
Tuote sisältää hypertonista merivettä, eukalyp-
tuksen ja myrtin eteerisiä öljyjä sekä rantaminttu-
uutetta, jotka vähentävät tukkoisuutta tehokkaas-
ti. Nenäsumute avaa ja puhdistaa nenäkäytävät 
sekä estää bakteerien ja virusinfektioiden le-
viämisen. Hypertoninen suolaliuos vähen-
tää tukkoisuutta poistamalla ylimääräistä 
nestettä turvonneilta limakalvoilta os-
moosin avulla. Rantaminttu-uute an-
taa välittömän virkistävän tunteen.

MINISUN SUPER DEFENCE

Vahvasti vastustuskykyä
Minisun Super Defence sisältää 250 milli-

grammaa C-vitamiinia ja 25 mikrogrammaa D3-
vitamiinia sekä sinkkiä ja auringonhattu-uutetta. 

Molemmat vitamiinit ylläpitävät tutkitusti 
vastustuskykyä, ja sinkki sekä auringonhat-
tu-uute edistävät immuunijärjestelmän nor-
maalia toimintaa. C-vitamiinin on todettu 
vähentävän väsymystä ja uupumusta, ja D-
vitamiini on tärkeä luuston rakentaja sekä 
lihasten toiminnan ylläpitäjä. Valmiste 
sopii kuureina käytettäväksi silloin, 
kun keho tarvitsee erityistä tukea. 
Sitruunalakritsin makuinen puru-
tabletti sopii erityisesti aikuisille. 

APTEEKKI FLUACUTE  
ZINC+  20 ml 

Flunssa tulossa?
Heti ensioireisiin APTEEKKI FluAcute Zinc+. Se 

lyhentää flunssan kestoa ja lievittää oireita. Käte-
vä suusuihke on helppoa annostella. Sinkkiasetaatti 

lyhentää flunssan kestoa, ja B5-vitamiini edistää nielun 
limakalvojen uusiutumista. Lisäksi kolmitehoinen valmis-
te vähentää turvotusta nielussa. Valmistettu Suomessa. 

Saatavilla kolmessa eri maussa: anis, mustaherukka 
ja sitruuna-inkivääri. 

”Suomalainen 
mies ei tietenkään 
kaivannut  
terveydenhuollon 
ammattilaisen 
apua.”

ÄIJÄcorner

Äijäpalstaa 
isännöi Tapani, 55,  
”tavalliseksi  
suomalaiseksi 
mieheksi” itseään 
kuvaava työssä käyvä 
perheenisä.  
Palstallamme 
Tapsa pohtii 
hyvinvointia 
äijävinkkelistä.

Asiantuntijoina  
työterveyslääkäri  

Toni Vänni  
Terveystalosta,  

lääkäri ja  
Helsingin  

yliopiston tutkija 
Harri Hemilä 

sekä  
urheilulääkäri  
Pippa Laukka

6.

7.

8.

9.

10.

PESE KÄSIÄ SINNIKKÄÄSTI
On fiksua pestä kädet ja kynnenaluset huo-
lella ainakin vessakäyntien ja ulkoa tulon jäl-

keen sekä ennen kuin käyt syömään. Tämä pä-
tee aina mutta erityisesti flunssakaudella. Vältä nenäsi 
näpelöintiä flunssa-aikaan, sillä käsistäsi pöpöt siirtyvät 
nenäsi limakalvoille ja tauti saattaa iskeä.

HUILAA JÄLKITAUDIT POIS
Hengitystieinfektioiden kuten flunssien 
seurauksena voi kehittyä jälkitauti. Niitä 

ovat esimerkiksi korvatulehdus, poskionte-
lotulehdus tai keuhkokuume. Malta levätä, niin jälki-
taudin riski pysyy aisoissa.

LUOVU STRESSISTÄ, IRTAUDU 
FLUNSSAKIERTEESTÄ
Flunssakierre päällä? Jos flunssa pitkittyy 

eikä tunnu lainkaan paranevan kunnolla, syy-
nä on useimmiten liian hektinen elämäntyyli. Elimis-
tö ei erottele, onko rasitus ruumiillista vai henkistä. 
Kuormitustilaa pahentavat yhtä lailla kova treeni kuin 
stressi. Molemmat heikentävät elimistön puolustus-
järjestelmää ja altistavat flunssalle. Jos flunssakierre 
jää päälle, vähennä touhuamista ja lisää arkeen lepoa, 
palautumista ja tyhjäkäyntiä.

TUTKITUTA PITKITTYNYT TAUTI
Joskus flunssakierteen syy voi olla piilevä 
poskiontelontulehdus, kilpirauhasen toimin-

tahäiriö, raudan tai D-vitamiinin puutos tai 
nuorilla piilevä mykoplasma-bakteeri. Pitkittyvän fluns-
san syy kannattaa aina selvittää lääkärin vastaanotolla. 

EI KIIRETTÄ TREENAAMAAN
Jos on nuhaa ja kurkkukipua eli oireita vain 
kaulan yläpuolella, kevyt treeni ei ole suuri 

riski. Jos kärsit myös kaulan alapuolisista oi-
reista eli yskästä, lihaskivuista tai muista yleisoireista, 
kannattaa suosiolla olla treenaamatta. Hyvä nyrkki-
sääntö on, että kahta kuumeista tai muuten selvästi 
flunssaista päivää kohden tarvitaan yksi terve päivä 
ennen treeniä. 
Viikon kuume-
tauti merkitsee 
siis noin kol-
mea treenitön-
tä päivää tau-
din laannuttua. 
Ensimmäisen 
treenin on hyvä 
olla tunnuste-
leva ja keven-
netty. ⬣

Nenä tukossa?
Naso-ratiopharm avaa tukkoisen nenän.

Naso-ratiopharm  on nenän tukkoisuuden ly-
hytaikaiseen hoitoon tarkoitettu säilytysaineeton 
nenäsumute. Vaikuttava aine on ksylometatsoliini. 
Vahvempi (1 mg/ml)  vahvuus on tarkoitettu ai-
kuisille ja yli 10-vuotiaille ja miedompi (0,5 mg/ml) 
2-10–vuotiaille lapsille. Alle 10-vuotiaille yhtäjak-
soisesti enintään 5 vuorokauden ja yli 10-vuotiaille 
enintään 7 vuorokauden ajan. Käyttö raskauden ja 
imetyksen aikana vain lääkärin ohjeen mukaan. Tu-
tustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. 
FI/NOTC/18/0006/11/18

 Nopeasti tehoava

 Säilöntäaineeton

 Oma vahvuus lapsille
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Laatu Hinta
Kaksi hyvää syytä valita ratiopharm



Tony Kallioista kiusattiin koulussa ja 
armeijassa hänen ihosairautensa takia. Siksi 
hän haluaa nyt auttaa muita atoopikkoja.
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– Vertaisteni 
parista saan 
voimaa, Tony 
Kallioinen 
sanoo.

 eivät lääkitse   
vain ihoani, vaan    
       myös mieltäni”
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”VALO  
  ja LÄMPÖ

”TUEN IHONI 
KUNTOA MYÖS 

RAVINTOLISILLÄ.”

�

teksti: 
Essi 
Kähkönen
kuvat: 
Rosemarie 
Särkkä

 T ony Kallioinen, 46, 
sairastui atooppiseen 
ihottumaan jo vau-
vaiässä. Niin kauan 
kuin hän muistaa, sai-

raus on vaikeuttanut hänen elä-
määnsä.

– Yläasteella minua kiusattiin 
ihottumani takia ja armeijassa sain 
kutsumanimen Neiti, kun hölväsin 
voidetuubien kanssa.

Itsetunto oli pitkään heikoissa 
kantimissa jo senkin takia, että ih-
miset tuijottivat.

– Ei ollut kiva kulkea naama pu-
naisena ja raapimisesta ruvella.

Atooppinen ihottuma on Kallioi-
sen mukaan siitä ikävä sairaus, että 
sitä alkaa hoitaa usein vasta sitten, 
kun tauti on yltynyt pahaksi. Kun 
iho voi kohtalaisen hyvin, ei hän 
itsekään sairautta edes muistanut. 
Mutta kun iho alkoi kutista, raapi-
minen yltyi – kunnes iho oli rikki.

– Vasta sen jälkeen kutina lop-
pui. Vähäksi aikaa. 

Voiteita moneen lähtöön
Kallioista hoidettiin pitkälle aikui-
sikään erikoissairaanhoidossa, ny-
kyisin hänen ihonsa vointia tark-
kaillaan työterveydenhuollossa. 
Tauti on tätä nykyä hallinnassa, ja 
Kallioisen käytössä on tarvittaessa 

kaikki mahdolliset lääkevoiteet ato-
pian hoitoon.

– Kuivan ihon perusvoidet-
ta levitän suihkun ja saunan jäl-
keen kostealle iholle. Saan lääkärin  
kirjoittamista perusvoideresep-
teistä Kela-korvauksen. Keskivah-
vaa kortisonia sivelen kutiaviin ja 
raavittuihin ihon kohtiin, kaulalle 
ja sormiin.

Kaapissa on myös takrolimuu-
sivoidetta, mutta sitä Tony Kallioi-
nen tarvitsee enää harvoin. Voide 
hillitsee atooppista ihotulehdusta 
kortisonin tavoin, mutta näitä kahta  
voidetta ei voi käyttää samaan ai-
kaan.

Valo hoitaa
Atooppisesti oireilevalle ihopoti-
laalle aurinko on yleensä ystävä.



Apu apteekista
APOBASE CARBAMIDE

Kosteutusta kaikille  
ihotyypeille

Päivittäiseen käyttöön tarkoitettu tehokos-
teuttava perusvoide. Sisältää karbamidia  

(5 %) ja glyserolia, jotka auttavat vähentämään 
kosteuden haihtumista iholta. Valmisteen rasva-

pitoisuus on 22 %. Apobase Carbamide sopii 
kaikille ihotyypeille, erityisesti kuivalle ihol-

le. Voidetta voi käyttää koko vartalolla niin 
aikuisilla kuin lapsillakin. Ei sisällä pa-

rabeeneja eikä hajusteita. Tuubi 250 g  
ja pumppupullo 440 g. Markkinoija 

ratiopharm Oy.

CERADERM VOIDE

Toimii myös huulirasvana
Tehokas hoito- ja suojavoide pienten 

kuivien ihoalueiden hoitoon. Vedetön 
voide ei sisällä hajusteita, emulgaattorei-

ta eikä säilöntä- ja väriaineita, joten sitä voi 
käyttää ihon hoitoon ja suojaamiseen haastavis-

sakin tilanteissa niin kotona, harrastuksissa kuin 
työympäristössä. Helposti levittyvä koostumus 

mahdollistaa voiteen käytön koko keholla erit-
täin kuivan ja ärtyneen ihon hoidossa. Tarjoaa 

hyvän suojan, mutta antaa ihon silti hengittää. 
Kestää pesua lämpimällä vedellä.Ceraderm 

Voide toimii erinomaisesti huulirasvana 
sekä pienten ihovaurioiden ja ruhjeiden 

näkymättömänä laastarina! Pakkaus-
koot 30 g ja 200 g (SV-korvattava).

CANO+ MOISTURISING BODY 
SPRAY 150 ml

Vahvistaa ihon suojaa
Päivittäiseen käyttöön tarkoitettu ainutlaatui-

nen ihoa vahvistava ja kosteuttava vartalosuih-
ke kuivan ihon oireisiin, kuten kuivuuteen ja ku-

tinaan. Sopii erityisesti vartalon vaikeapääsyisille 
ihoalueille. Tuotteen on osoitettu kosteuttavan te-

hokkaasti sitomalla kosteutta ihoon ja korjaamal-
la ihon vaurioitunutta läpäisyestettä. Suihke te-

kee ihosta suojaavamman ärsyttäviä tekijöitä 
vastaan. Koostumus sopii myös atooppisel-

le ihottumalle tyypilliseen erityisen kuivaan 
ihoon. Suihke on helppokäyttöinen, imey-

tyy nopeasti ja jättää ihon pehmeäksi ja 
kimmoisaksi. Sopii yli 6-vuotiaille. 
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– Auringonvalo hoi-
taa ihoani hienosti, ja olen 
käynyt myös Allergia-, 
iho- ja astmaliiton aurinko-
painotteisilla sopeutumisval-
mennusmatkoilla muun muassa 
Kanarialla. Niille pääsee hakemalla, 
ja matkasta maksetaan pieni oma-
kustanneosuus, Tony Kallioinen 
kertoo. 

Aurinkolomien jälkeen hänen 
ihonsa on kuukausia hyvässä kun-
nossa.

Omatoimiselle aurinkomatkalle 
Kallioinen suuntaa yleensä kaksi 
kertaa vuodessa. Tosin viime kesä 
oli kotimaassa niin hieno, että ul-
komaille ei tarvinnut lähteä. Lää-
kärin määräämiä valohoitoja hän ei 
ole tarvinnut vuosiin.

Sen sijaan stressi, kuiva ilma ja 
hikoilu pahentavat Kallioisen ato-
piaa.

– Olen joskus ollut jopa sairaus-
lomalla oireideni takia. Kun ihoni 
kunto oli pahimmillaan, tarvittiin 
päivittäinen lakanapesu ja imu-
rointi ihostani irtoilleen hilsepölyn 
vuoksi.

Kallioinen on allerginen koiral-
le ja mahdollisesti myös pölypun-
kille – altistuminen niille pahentaa 
atopiaa. Hän myös katsoo tarkkaan, 
mitä syö, ja on jättänyt ruokavalios-
taan pois gluteenin ja maidon: iho 

sekä suolisto voivat nyt selvästi pa-
remmin.

– Tuen ihoni kuntoa myös ravin-
tolisillä. Otan säännöllisesti maito-
happobakteerivalmistetta ja D-vi-
tamiinia.

Voimaa vaikutta misesta
Jaksamista Tony Kallioinen am-
mentaa etenkin vertaistensa pa-
rista.

– Olen kotiseutuni atopiayh-
distyksen perustajajäseniä ja kym-
menettä vuotta myös sen puheen-
johtaja. Lisäksi toimin yhdistyksen 
vertaistukijana. Olen itse kokenut, 
mitä on olla se porukan erilainen, 
ja haluan auttaa. Yhdistyksen ta-
paamisissa tuntuu hyvältä vaihtaa 
ihokuulumisia – vitsailla ja naures-
kellakin.

Parhaiten Kallioinen rentoutuu 
liikkuessaan metsässä ja tarkkailles-
saan lintuja ja perhosia. Myös me-
ren läheisyydessä sielu lepää.

– Matkustamisesta on tullut vuo-
sien saatossa tärkeä osa elämääni, 
sillä valo ja lämpö eivät lääkitse vain 
ihoani, vaan myös mieltäni. Olen 
onnekas voidessani hoitaa itseäni 
näin kokonaisvaltaisesti. Kaikilla 
atopiapotilailla siihen ei ole mah-
dollisuutta.

Hyppää mukaan Tony Kallioisen matkatunnelmin:
tonynsuuriseikkailu.blogspot.com

VAIKUTTAA JOPA 
AMMATINVALINTAAN
 
Atooppinen ihottuma vaikuttaa itsetuntoon, 
sosiaalisiin suhteisiin, uravalintoihin ja työstä 
suoriutumiseen.

Allergia-, iho- ja astmaliiton kyselyyn vastan-
neista atoopikoista lähes puolet (48 %) kokee 
sairauden vaikuttavan itsetuntoon. 43 % on ko-
kenut atooppisen ihottuman vaikuttavan am-
matinvalintaan, noin kolmannes (32 %) kokee 
sen vaikuttavan sosiaalisiin suhteisiin ja lähes 
kolmasosa (29 %) kokee sen vaikuttaneen sek-
suaalisuuteen.

Yli puolelle (54 %) kyselyyn vastanneista oli 
koitunut atooppisen ihottuman vuoksi merkit-
täviä kustannuksia tai ansionmenetyksiä. Sai-
rauden taloudellinen kuormitus näkyy muun 
muassa siinä, että atoopikot joutuvat hankki-
maan kalliimpia materiaaleja, kustantamaan 
valohoitoja sekä selviytymään sairaudesta joh-
tuvista ansiomenetyksistä.

Lähde: Allergia-, iho- ja astmaliiton teettämä kysely atoo-
pikoille. Kysely tehtiin vuonna 2018 ja siihen vastasi lä-
hes tuhat atooppista ihottumaa sairastavaa täysi-ikäistä 
suomalaista.

48 % KOKEE IHON KUTINAN VAIKEAKSI TAI  
   ERITTÄIN VAIKEAKSI SAIRAUDEN OIREEKSI.
61 % TUNTEE IHON KUTISEVAN ÖISIN.
32 % NUKKUU ÖISIN HUONOSTI.

(Vaikeaa atooppista ihottumaa sairastavien kohdalla prosentti
osuudet olivat huomattavasti korkeammat.)

ATOOPIKKO, 
HALUAISITKO TUETULLE 
SOPEUTUMISMATKALLE? 

allergia.fi/kuntoutus/ 
aurinkopainotteinen- 

sopeutumisvalmennus 

”OLEN ITSE KOKENUT, 
MITÄ ON OLLA SE 

PORUKAN ERILAINEN. 
SIKSI HALUAN 

AUTTAA MUITA.”

Tony Kallioinen 
toimii vertaistu-
kijana atopiayh-
distyksessä.

�

Dr. August Wol�  GmbH & Co. KG 
Arzneimittel, 33532 Bielefeld, Saksa

Lue lisää: www.linola.� 

Linola Ihoemulsio on 
tarkoitettu kuivan ihon 
päivittäiseen hoitoon. 
Täyteläinen emulsio lie-
vittää ihon kuivuutta, 
kireyden tunnetta ja ku-
tinaa. Sopii koko varta-
lolle.lolle.

Dr. August Wol�  GmbH & Co. KG 

Lue lisää: www.linola.� 
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 A topia on yhteisnimitys 
kaikille atooppisille saira-
uksille. Tautiryppääseen 

kuuluvat siitepöly- ja eläinallergia, 
allerginen astma sekä atooppinen 
ihottuma eli ekseema. Jälkimmäi-
sessä on kyse ihotulehduksesta.

– Atooppista ihottumaa sairas-
taa 25–30 prosenttia suomalaisis-
ta – riippuen siitä, mikä tulkitaan 
atooppiseksi ekseemaksi. Raja kui-
van ja atooppisen ihon välillä on 
usein häilyvä, kertoo Allergia-, iho- 
ja astmaliiton asiantuntija Anne 
Vuorenmaa.

Kesällä iho voi paremmin
Atooppiselle ihottumalle on omi-
naista taudin aaltoilu. Atooppisen 
ihon kunto riippuu muun muas-
sa siitä, miten hyvin jaksaa hoitaa 
itseään, onko pimeä vai valoisa 
vuodenaika, miten paljon stressiä 
atoopikko potee tai reagoiko hän 
samaan aikaan myös jollekin aller-
geenille.

– Kesäaikaan atooppinen iho 
voi paremmin kuin pimeänä ja 
kylmänä vuodenaikana, Vuoren-

maa sanoo.

Atooppinen iho oireilee kutise-
malla, hilseilemällä ja kuivumalla. 
Tyypilliset kutinapaikat ovat lapsil-
la takapuoli, takareidet ja kyynär- 
sekä polvitaipeet, aikuisilla kasvot, 
yläkroppa sekä niin ikään kyynär- ja 
polvitaipeet.

Atooppinen ihottuma ei tartu.
– Sekään myytti ei pidä paik-

kaansa, ettei ihoatoopikon pitäisi 
käydä suihkussa kuin harvaksel-
taan. Päinvastoin: hiki, lika ja van-
hat rasvat pitää pestä päivittäin 
pois. Pesuaineen kannattaa olla 
pH-arvoltaan noin 5,5.

Voiteet käyttöön
Atooppisen ihon hoito pohjautuu 
erilaisten rasvojen ja voiteiden 

säännölliseen käyttöön. Ihoatoo-
pikko tarvitsee ensinnäkin perus-
voiteen, joka hoitaa ja kosteuttaa 
ihoa. Perusvoiteita on miedoista 
hyvin rasvaisiin, ja tärkeää on löy-
tää kokeilemalla se omalle iholle 
sopivin voide.

– Perusvoiteesta on hyvä löytyä 
ihon rakennetta tukevia keramide-
ja ja glyseroleja, Vuorenmaa oh-
jeistaa.

Reseptillä saatavia lääkevoi-
teita tarvitaan atooppiseen ihot-
tumaan silloin, jos aamuin illoin 
levitetty perusvoide ei riitä. Lääke-
voiteisiin luetaan kortisonivoiteet 
sekä niin sanotut muusi-voiteet 
eli takrolimuusi ja pimekrolimuu-
si. Jälkimmäisissä on se etu, että 
niitä voi käyttää pidempiäkin ai-
koja.

Hiljattain markkinoille on tul-
lut uusi, biologinen lääkevoide, 
dupilumabi. Se on kuitenkin va-
rattu vain vaikeimpia tautimuo-
toja potevien ihoatoopikkojen 
käyttöön. Tukihoitoina atooppi-
sessa ihottumassa käytetään va-
lohoitoja. Niihin pääsee lääkärin 
lähetteellä. ⬣

 atooppinen ihottuma  
vaatii huolellista hoitoa

Millainen sairaus on atooppinen ekseema ja miten sitä hoidetaan? 
Allergia-, iho- ja astmaliiton asiantuntija vastaa.

VOITELE IHOA 
SÄÄNNÖLLISESTI.

Lue lisää  
ihoatoopikon 
valohoidoista:

terveyskirjasto.fi 

Hae hakusanalla 
UV-valohoito
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MIKÄ LINJA SOPII 
SINUN IHOLLESI?

HYALURON-FILLER 
Hyaluronihappo, joka ulottuu syvem-
mälle. Tehokas hienoja juonteita ja 
ryppyjä vastaan.*
Stimuloi ihon omaa hyaluronihappotuotan-
toa. Ainutlaatuinen kosteutta sitova koostu-
mus vaikuttaa sinne, missä rypyt muodostu-
vat ja pienentää näkyvästi syviäkin ryppyjä. 
Antaa sileän ja kosteutetun ihon.

HYALURON-FILLER + VOLUME-LIFT
Auttaa vähentämään näkyvästi ryppy-
jä sekä palauttaa kasvojenpiirteiden 
kiinteyttä.
Sisältää ainutlaatuisen koostumuksen 
aktiiviaineita, jotka vaikuttavat ihon eri 
kerroksissa. Tehokkaan magnololin on 
osoitettu lisäävän volyymiä antavien so-
lujen lukumäärää ja kokoa. Oligopeptidit 
stimuloivat kollageeniverkkoa antaen kiin-
teämmän ihon rakenteen.

HYALURON-FILLER + ELASTICITY
Auttaa parantamaan ihon elastisuutta 
ja kirkkautta sekä vähentää näkyvästi 
ryppyjä samalla kun kosteuttaa ihoa.
Sisältää aktiiviaineita, jotka edistävät kolla-
geenin uudelleen muodostumista ja paran-
tavat ihon uudistumista solutasolla. Sisältää 
hyaluronihappoa, joka täyttää ryppyjä näky-
vin tuloksin. Iho tuntuu kiinteämmältä, peh-
meämmältä ja näyttää säteilevältä.

MAINOS

25+ 40+ 55+

*Sisältää pienimolekyylistä hyaluronihappoa, joka tunkeutuu ihon 
pintaa syvemmälle.

Vinkki! 
Arganöljyä sisältävää kasvoöljyä 

voidaan käyttää yhdessä kaikkien 
linjojen kanssa. Öljy ravitsee ihoa 

ja lisää sen hehkua. 

Saatavana apteekeista.Markkinoija: Oriola Finland Oy
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Etenkin talvella kuiva ja 
atooppinen iho rakastaa 
hyviä rasvahappoja. An-
ti-age-tuotteiden ome-
ga-rasvahapot auttavat 
ihoa pysymään kimmoi-
sana ja heleänä.

Oma kikkani on käyt-
tää rasvahappoja sisäl-
täviä kuivaöljyjä naami-
oiden tapaan. Tee näin: 
Ota 10 tippaa kuivaöl-
jyä, hiero iholle ja anna 
vaikuttaa vähintään 10 
minuuttia. Kun hierot 
kasvot lempeästi, saat 
samalla kasvoille kau-
niin ja terveen hehkun.

Toinen hyvä kikka on 
lisätä muutama tippa 
kuivaöljyä päivä- tai yö-
voiteen sekaan.

Apteekista löydät mo-
nia atooppiselle iholle 
tarkoitettuja vartalo- ja 
paikallishoitotuotteita, 
joissa on tulehduksia 
ehkäiseviä ominaisuuk-
sia sekä ihon suojame-
kanismin palauttavia 
rasvahappoja.

Joidenkin vartalo-
tuotteiden sisältämät 
lipidiyhdisteet ravitse-
vat ihoa ja auttavat rau-
hoittamaan kutinaa, ja 
esimerkiksi luomuarga-
nöljyä voi hoitaa kaiken 
päästä varpaisiin vegaa-
nisesti. Kysy meiltä ap-
teekista vinkit ja suosi-
tukset.

Rasvahapot ovat 
talvi-ihon sankarei-
ta! ⬣

Anu Paananen
kosmetologi

ASIAN▪ 
TUN▪ 
TIJA  
VINK▪ 
KAA

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

Iho rakastaa rasvoja
Rasvahapot hyvinvoinnin tukipilarina. Aiheesta kohistaan tasaisin väliajoin, mutta 
harmittavan usein kohinan jälkeen laskeutuu hiljaisuus ja tärkeä asia unohtuu.

HYVÄT  
RASVAHAPOT  
SUOJAAVAT JA 

KOSTEUTTAVAT  
IHOA.

 Y stävien kanssa tuli yhtenä iltana 
puheeksi rasvahapot. Kaverit 
sanoivat syövänsä niitä muis-

tin ja terveyden tukemiseksi. Ome-
gaa purkista ja mietittyä ruokaa: kas-
viöljyjä, avokadoa, kalaa, pähkinöitä 
ja pellavansiemenrouhetta.

Oikein intouduin, kun pääsin ker-
tomaan, että on hyvistä rasvoista iloa 
myös iholle. Hyvät rasvat kuuluvat 
oleellisena osana kehon toimintaan. 
Varsinkin, kun mennään solutasol-
le asti – ne toimivat myös raken-
nuspalikoina sekä ravintoaineina.  
Turhasta ei todellakaan ole kohistu!

Harmittavan usein hyvien rasva-
happojen rooli unohtuu varsinkin 
tavallisen tallaajan arjessa: joko hy-
viäkin rasvahappoja vältellään ihan 
suotta tai rasvahappojen pahiksia 
puolestaan saadaan liikaa, koska 
ruokavalio on huonosti suunniteltu.

Ne hyvät ja välttämättömät
Monityydyttymättömät rasva-
hapot omega-3 ja omega-6 ovat 

iholle ja koko keholle tärkeitä 
mutta näitä rasvahappoja krop-
pamme ei valitettavasti pysty val-
mistamaan itse. Ne on saatava 
ravinnosta, ja siksi puhutaankin 
usein välttämättömistä rasvaha-
poista.

Jos ihosi kiristää, hilseilee kui-
vuuttaan tai jos kärsit atooppisesta 
ihottumasta, apu voi löytyä yllättä-
vän helposti: lisää ravintoosi hyviä 
rasvahappoja. Hyvien rasvahappo-
jen puute voi altistaa ihoa edellä 
mainittujen lisäksi myös erilaisiin 
tulehduksellisiin ihosairauksiin tai 
infektioihin.

Usein varsinkin atooppisen ja 
kuivan ihon hoitotuotteisiin on 
lisätty rasvahappoja juuri niiden 
suojaavien ja kosteuttavien omi-
naisuuksien vuoksi.

Rasvahapot tukevat myös ihon 
omaa suojaa
Rasvahapot toimivat soluissa raken-
nusaineina ja ne osallistuvat myös 
ihon pinnalla olevan suojakerroksen 
muodostumiseen. Ihon suojaker-
ros muodostuu mikroskooppisen 
ohuesta, lievästi happamasta hyd-
rolipidikalvosta. Sen tehtävänä on 
estää kosteuden haihtuminen ihol-
ta sekä suojata kehoa muun muas-
sa bakteereilta ja viruksilta.

Valitettavan usein tämä suo-
jakerros häiriintyy stressin, vää-
ränlaisten hoitoaineiden tai jopa 
ilmansaasteiden takia. Sen vuok-
si ihoa kannattaa hoitaa huolelli-
sesti, oikeanlaisilla tuotteilla sekä 
muistaa lisätä hyvää tekevät rasva-
hapot myös ruokavalioon.

Lue atoop-
pisen ihon 
hoidosta 

tämän lehden 
sivulta 14!

Argan-puun 
öljyssä on 

E-vitamiinia 
ja antiok-

sidantteja.  
Se sopii ihon 

ja hiusten 
hoitoon.

Kosmeto-
login kikka: 
lisää tippa 
kuivaöljyä 

kosteusvoi-
teen sekaan.
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teksti: 
Liisa 
Kuittinen
kuvat:
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Usein suolistovaivojen takana on 
ärtyvän suolen oireyhtymä (IBS), 

joka on vaaraton vaiva, mutta myös 
tulehduksellisten suolistosairauksien 

(IBD) määrä kasvaa. Milloin 
vatsaoireista pitää huolestua, ja miten 

erilaiset vaivat eroavat toisistaan?

 V atsa on kipeä ja turpoilee. Turvotus pa-
henee usein iltaa kohti, ja siihen saattaa 
liittyä myös ilmavaivoja. Ummettaa tai 
vatsa on kuralla.

Tuttu juttu? Ei mikään ihme, sillä elä-
mänlaatua heikentävistä, toistuvista suolistovaivoista 
kärsii jopa 10–15 prosenttia suomalaisista.

Usein vaivojen syyt ovat toiminnallisia, eli niiden 
taustalta ei löydy mitään varsinaista vikaa. Ne johtuvat 
ehkä stressistä tai kiireisestä elämänrytmistä.

– Limakalvo on täysin normaali, mutta potilaalla on 
oireita, kuvailee tilannetta sisätautien ja gastroentero-
logian erikoislääkäri Markku Hillilä.

Toiminnallisten vatsavaivojen kohdalla puhutaan är-
tyvän suolen oireyhtymästä eli IBS:stä. Se on erotettava 
IBD:stä, jolla tarkoitetaan tulehduksellisia suolistosai-
rauksia. Niitä ovat Crohnin tauti ja 
haavainen paksusuolentulehdus. Ne 
ovat elimellisiä maha-suolikanavan 
sairauksia.

– Niissä limakalvolla on tulehdus-
tila. Crohnin taudissa tulehdus voi 
esiintyä missä tahansa ruoansulatus-
kanavan alueella, Hillilä kertoo.

IBS:n tai IBD:n lisäksi suolisto-
vaivoja aiheuttavat keliakia ja lak-
toosi-intoleranssi. Joskus vaivojen 
takana on paksusuolensyöpä.

Miten sitten erottaa, mistä on 
kyse? Ja milloin on syytä huoleen?

Veriripuli on hälytysmerkki
Markku Hillilän mukaan vatsaoireista on syytä huoles-
tua ainakin silloin, kun ulosteessa näkyy verta. Veriri-
puli kielii usein haavaisesta paksusuolentulehduksesta 
tai muusta elimellisestä sairaudesta.

Lääkärin pakeille on hyvä hakeutua myös esimer-
kiksi siinä tapauksessa, että on yli 45-vuotias ja vatsan 

toiminta on muuttunut yhtäkkiä selvästi. On esimer-
kiksi alkanut ilmetä ripulia tai ummetusta, ja oireet 
ovat jatkuneet jo muutamia viikkoja.

– Siinä iässä paksusuolen syöpä alkaa yleistyä, Hillilä 
perustelee tutkimusten tarpeellisuutta.

Tulehdukselliset suolistosairaudet puhkeavat tyy-
pillisesti aikuisuuden kynnyksellä tai varhaisaikuisuu-
dessa. Jos nuorella aikuisella alkaa olla usein ripulia ja 
ulosteessa on verta, tilanne pitää tutkia.

Lääkärin vastaanotolla suolistovaivojen syytä läh-
detään kartoittamaan potilaan haastattelulla. Lääkäri 
kyselee potilaalta tämän oireista ja taustoista.

– Kun potilas tulee vastaanotolle jonkin vatsaoireen 
takia, lääkäri selvittää, onko hälytysmerkkejä: Tuleeko 
ulostaessa verta? Liittyykö vatsavaivoihin kuumeilua? 
Onko potilas laihtunut?

Haastattelun perusteella lääkäri 
päättää jatkotutkimuksista, kuten 
siitä, pitääkö potilas lähettää tähys-
tykseen. Keliakia on helppo sulkea 
pois verikokeilla.

IBS yleisempi naisilla
Yleisin syy suolistovaivoihin on 
IBS eli ärtyvän suolen oireyhtymä, 
johon liittyy monenlaisia oireita. 
Välttämättä potilas ei kärsi niistä 
kaikista.

Johtava oire on vatsakipu. Lisäk-
si on häiriöitä suoliston toiminnassa, kuten ummetusta 
tai ripulia tai molempia vaihdellen. Usein vatsan tur-
votus tai paineen tunne pahenee iltaisin.

IBS:n taustalla on monta syytä. Se saattaa johtua 
esimerkiksi stressistä tai epäsäännöllisestä ruokailu-
rytmistä. Tai sitten jotkut ruoka-aineet aiheuttavat 
oireilua.

Ärtyvän suolen oireyhtymä on naisilla 1,5–2 kertaa 
yleisempi kuin miehillä. Sitä, miksi näin on, ei tiedetä.
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PROBIOOTTI-
VALMISTEET VOIVAT 
LIEVENTÄÄ PAHINTA 

TURVOTUSTA.

TULEHDUS 
SUOLISTOSSA?
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Pitkään jatkuneet vatsavaivat  
 kannattaa tutkituttaa



– On esitetty arvailuja, että taustalla voisi olla hor-
monaalisia syitä, mutta tästä ei ole tarkkaa tietoa. Voi 
myös olla, että naiset menevät herkemmin lääkärin vas-
taanotolle kuin miehet, Hillilä sanoo.

Ravitsemusterapeutti Karim Khanji kertoo, että är-
tyvän suolen oireyhtymää esiintyy paljon myös lapsilla. 
Karim Khanji työskentelee ravitsemusterapeuttina HU-
Sin lastensairaalassa Helsingissä. IBS-diagnoosin saaneet 
lapset päätyvät vanhempineen hänen vastaanotolleen.

�

Suomen
suosituin 
rautalääke1)

Apteekista

www.rautainfo.fi

12/2018

Obsidan Fe++ 100 mg kapseli, kova. Raudanpuutostilojen hoitoon, erityisesti raskauden ja 
imetyksen aikana. Aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille (paino vähintään 20 kg) 1 kapseli päivässä tyhjään 
vatsaan. Ruoka ja muut lääkkeet saattavat vaikuttaa raudan imeytymiseen ja rauta voi vaikuttaa muiden 
lääkkeiden imeytymiseen. Ei sovellu käytettäväksi tiettyjen veri- tai ruuansulatuskanavan sairauksien 
yhteydessä. Yleiset haittavaikutukset: maha-suolikanavan oireet. Varmista lääkkeen sopivuus itsellesi 
apteekista. Tutustu pakkausselosteeseen. Markkinoija: Oy Verman Ab 
1) Myyntidata InformX 11/2018  2) Dietzfelbinger H.1991, Deutches Ärztemagazin 39:30-36 3) Heinrich H. 1986, Schweiz 
Apotheker Zeitung 124: 1231-1256

 

• Vatsaystävällinen2) 

• Imeytyy tehokkaasti3)

• Kapseli päivässä

Sekä Hillilän että Khanjin mukaan keskeinen hoito-
keino on oikeanlaisen ruokavalion löytyminen. Suurin 
osa potilaista hyötyy FODMAP-ruokavaliosta, jonka 
toimivuudesta on tieteellistä näyttöä. Siinä ideana on 
karsia suolistossa huonosti imeytyvien hiilihydraatti-
en määrää. Täl-
laisten hiilihyd-
raattien lähteitä 
ovat esimer-
kiksi ruis, ohra 
ja vehnä sekä 
sienet, sipuli ja 
ksylitoli.

Näyttäisi sil-
tä, että moni 
– jopa kaksi 
kolmesta – saa 
hyödyn näiden 
hiilihydraattien 
välttelemises-
tä. Tärkeää on 
myös liikunnan harrastaminen, säännöllisen ateria-
rytmin löytyminen sekä stressin lievittäminen.

Suurin osa IBS-potilaista tulee toimeen ilman lääke-
hoitoa, mutta tilanteesta riippuen lääkäri saattaa mää-
rätä IBS-potilaalle myös lääkkeitä.

– Lääkkeiden valinta riippuu siitä, onko oireyhtymä 
ummetus- vai ripulipainotteinen. Esimerkiksi umme-
tuspainotteiseen IBS:ään soveltuvat ulosteen massaa 
lisäävät kuituvalmisteet. Ripulipainotteisessa IBS:ssä 
taas oireenmukaisena lääkkeenä voidaan käyttää lo-
peramidia, Hillilä sanoo.

Näyttää siltä, että osa IBS-potilaista hyötyy myös 
probiooteista. Jotkut saavat apua tietynlaisista maito-
happobakteerivalmisteista, jotka tukevat ruoansula-
tusta.

– Probiootit eivät auta kaikkia, mutta niitä kannattaa 
kokeilla. Lähinnä vatsan turvotus ja ilmavaivat voivat 
lievittyä, Hillilä sanoo.

– On paljon lapsia, joiden oireille ei löydy oikein 
mitään selitystä. Silloin päädytään yleensä siihen, 
että kyse on toiminnallisesta vaivasta, Khanji ker-
too.

FODMAP-ruokavalio auttaa
Ärtyvän suolen oireyhtymä ei ole vaarallinen vaiva. 
Pahasti oireileva IBS voi kuitenkin laskea elämänlaa-
tua, ja siksi se kannattaa hoitaa. HUONOSTI  

IMEYTYVIEN 
HIILIHYDRAATTIEN 
VÄLTTÄMINEN VOI 
AUTTAA. UNOHDA 

HETKEKSI RUIS, 
SIENET JA SIPULI.

Suussa hajoava tabletti 

IMODIUM® 2 mg (loperamidi) suussa hajoavat tabletit akuutin ripulin hoitoon yli 12-vuotiaille. Älä käytä Imodium®-valmistetta, jos sinulla on korkea kuume, ulosteissasi on verta, sinulla 
on tulehduksellinen suolistosairaus, antibioottien käytöstä aiheutunut vaikea ripuli, bakteeriperäinen suolitulehdus tai kärsit ummetuksesta. Jos olet raskaana tai imetät, kysy lääkäriltäsi 
tai apteekista neuvoa ennen lääkkeen käyttöä. Jos oireet jatkuvat 48 tunnin käytön jälkeen, lopeta lääkitys ja ota yhteys lääkäriin. Lue pakkausseloste. (Apteekista ilman reseptiä.) 
Markkinoija McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy.   FI/IM/17-1326(1)   12/2018   © McNeil 2018

Alkaa helpottaa ripulin oireita  
jo 1 tunnissa
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Ristisanatehtävä tarjoaa  
aivojumppaa ja ajanvietettä.

Ratkaisu 
löytyy  

sivulta 39.

RISTIKKO

 T apauksia ilmaantuu koko 
ajan enemmän, joten IBD:tä 
alkaa olla noin prosentilla 

suomalaisista. Syytä tulehduksellis-
ten suolistosairauksien määrän kas-
vuun ei tiedetä. Se näyttäisi liittyvän 
länsimaisiin elämäntapoihin, sillä 
tulehdukselliset suolistosairaudet 
ovat yleisempiä kehittyneissä mais-
sa kuin kehitysmaissa. 

– Yhden hypoteesin mukaan näi-
den sairauksien lisääntyminen liit-
tyisi liian puhtaaseen ympäristöön. 
Ympäristössä ole tarpeeksi pöpöjä, 
sanoo sisätautien ja gastroenterolo-
gian erikoislääkäri Markku Hillilä.

– Myös muut ympäristötekijät, 
kuten ravinto ja antibioottien käyt-
tö, saattavat vaikuttaa IBD:n puh-
keamiseen, koska ne esimerkiksi 
aiheuttavat muutoksia suoliston 
bakteerikannassa.

Tulehduksellisissa suolistosaira-
uksissa lääkehoitoa tukee oikean-
lainen ruokavalio.

– Lapsipotilailla ravitsemustilan 
ylläpito on ykkösasia. Saattaa olla, 
että potilaan kasvu on hidastunut, 
ja ravitsemusta täytyy lähteä korjaa-
maan, ravitsemusterapeutti Karim 
Khanji kertoo.

Khanjin mukaan ruokavalion 
suunnittelussa täytyy ottaa huo-
mioon potilaan ikä ja iän mukai-
nen kehitys. Crohnin taudissa yksi 
ruokavaliovaihtoehto on enteraali-
nen ravitsemus: se tarkoittaa, ettei 
syödä tavallista ruokaa ollenkaan 
vaan pelkästään kliinisiä ravinto-
valmisteita.

– Se on hyvin raskas ja totaali-
nen ruokavalio, mutta se parantaa 
monien potilaiden elämänlaatua. 
Sitä jatketaan yleensä kahdeksan 
viikkoa, minkä jälkeen vähitellen 
mukaan otetaan muita ruoka-ai-
neita.

IBD:lle tyypillistä on aaltomai-
nen taudinkulku. Toisinaan tauti 
aktivoituu, toisinaan se uinuu re-
missiovaiheessa, jossa oireita ei ole.

Karim Khanjin mukaan taudin 
aaltoilevuus aiheuttaa haasteita ra-
vitsemukselle. Osa potilaista haluaa 
kokeilla erikoisia dieettejä ja arve-
lee oireiden katoamisen johtuvan 
niistä, vaikka tosiasiassa oireiden 
poistuminen on voinut johtua tau-
din normaalista kulusta ja etenemi-
sestä remissioon.

– Välttämättä syynä ei olekaan 
ruokavalio. ⬣

Tulehduksellisista suolistosairauksista kärsii noin 50 000 
suomalaista, ja vuosittain IBD diagnosoidaan yli 2 000:lla 
suomalaisella. Määrä on ollut viime vuosina kasvussa.

IBD näkyy 
vastaanotolla

TIEDÄTHÄN 
TÄMÄN 
IBD:STÄ JA 
IBS:STÄ

1. Tulehduksellisiin suolis-
tosairauksiin viittaava IBD-
lyhenne tulee sanoista in-
flammatory bowel diseases.

2. Tulehdukselliset suolis-
tosairaudet ovat nivelreu-
man tavoin autoimmuuni-
sairauksia, joissa elimistön 
puolustusjärjestelmä hyök-
kää omia soluja vastaan. 
Hyökkäys aiheuttaa tuleh-
dusreaktion.

3.  Ärtyvän suolen oireyh-
tymää merkitsevä IBS on 
puolestaan lyhenne sanois-
ta irritable bowel syndrome. 
Toisin kuin IBD, ärtyvän 
suolen oireyhtymä ei ole tu-
lehduksellinen sairaus vaan 
toiminnallinen vaiva.

4. IBD ja IBS oireilevat 
osittain samalla tavoin. 
Molemmissa oireina voi 
olla vatsakipua ja turvo-
tusta sekä mahdollisesti 
joko ripulia tai ummetusta. 
Oireiden ilmaantuminen 
aaltoilee.

5. Tulehduksellisiin suo-
listosairauksiin voi liittyä 
myös verta ulosteessa tai 
kuumeilua. IBS:ssä näitä 
ei ole.

6. Vaikka IBS ei ole vaa-
rallinen vaiva, lääkäriin 
kannattaa mennä, jos oireet 
ovat vaikeita ja haittaavat 
elämää.

7. Hakeudu lääkäriin aina, 
jos ulosteessa on verta, vat-
sakipuun liittyy laihtumista 
tai kuumeilua tai suvussa-
si esiintyy paksusuolen tai 
munasarjojen syöpää.
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Retkiluistelijat 
odottavat joka vuosi 
vesi kielellä järvien ja 
meren verhoutumista 
jääkanteen. 
Luonnonjäillä 
luisteleminen panee 
koko kropan töihin 
samalla, kun mieli lepää 
talvisessa luonnossa ja 
mukavassa seurassa.

 K un lämpömittari alkaa 
öisin painua kunnol-
la pakkasen puolelle, 
retkiluistelija valpas-
tuu seuraamaan sää-

tiedotuksia, lämpötiloja ja tuulia. 
Pieni, matala järvi, jossa ei ole iso-
ja selkiä, saattaa jäätyä luistelukun-
toon jo parissa kunnon pakkasyös-
sä. Kirkkaat, tyynet yöt tekevät 
jäästäkin kirkkaan ja läpinäkyvän.

– Lumeton jää on kuin valtava 
smaragdi. Parhaimmillaan sen läpi 
näkee selvästi pohjan hiekkadyynit 
ja jään alla uivat kalat. Jos lähtee 
liikkeelle hämärän aikaan otsalam-
pun kanssa, voi nähdä tuoreet sau-
kon jäljet – laji tarjoaa mahtavia 
luontoelämyksiä, lahtelainen Anni 
Hartman hehkuttaa.

– Luonto on se, mihin tässä jää 
koukkuun. Tuttukin järvi on joka 
kerta vähän erilainen, kun talven 
eteneminen muokkaa maisemaa.

Koska retkiluistelu on selkeästi 
kevyempää menoa kuin esimer-
kiksi hiihtäminen, luistimilla teh-
dään pitkiä retkiä. Välillä istutaan 
nauttimaan eväistä ja hyvästä seu-
rasta.

– Pääsääntöisesti retkiluistelijat 
ovat yli 30-vuotiaita luontoelämyk-
sistä nautiskelijoita, mutta on toki 
sellaisiakin porukoita, joissa luis-
tellaan kilpahenkisemmin. Kaiken 
kaikkiaan retkiluistelu on ihan lois-
tavaa vastapainoa kiireiselle sisä-
työlle, Anni Hartman kehuu.

Samoilla linjoilla on Annin 
aviomies Vesa Hartman. Hän on 

jo eläkkeellä eli voi lähteä luistele-
maan aina, kun keli sen sallii.

– Vedän isojakin retkueita, mut-
ta kaikkein hienointa on lähteä vai-
mon tai kaverin kanssa kaksin uu-
sille jäille vaikkapa kansallispuiston 
järville. Edetään rauhassa ja varo-
vasti reittiä hakien. Ei tarvitse olla 
päämäärää vaan kokeillaan, pääsee-
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”HYVÄN JÄÄTALVEN 
JÄLKEEN KYYKYT 

SUJUVAT SALILLA KUIN 
HUOMAAMATTA!”

Liikkeelle
Sarjassa kerromme 
liikunnan vaikutuksista 
terveyteen.

kö tämän selän yli vai pitääkö kier-
tää, Vesa Hartman kuvailee ihan-
teellista retkeä.

Napakka potku, rento liuku
Järvellä tai merellä luistelijan me-
noa siivittää aina tasainen alusta: 
jäällä ei tarvitse hikoilla ylämäkiä. 
Vastusta tarjoaa tuuli, joka puhal-
taa esteettä aavalla selällä. Reitti 
kannattaakin valita niin, että pää-
see luistelemaan mahdollisimman 
paljon myötätuuleen.

Vaikka retkiluistelu voi näyttää 
hyvin kevyeltä menolta, kunnon on 
syytä olla kohdillaan. Etenkin alku-
talvella, kun ei ole vielä juuri hiihdet-
tykään, nilkat ja sääret ovat kovilla.

– Kesäaikana hyvää treeniä on 
maantiepyöräily, joka vaatii kai-
kilta jalkalihaksilta paljon kuten 
retkiluistelukin. Talvella luistelu 
kasvattaa jalkojen, takapuolen ja 
keskivartalon lihaksia sekä kuntoa 
kuin huomaamatta. Hyvän jäätal-
ven jälkeen kyykyt sujuvat salilla 
kuin huomaamatta!

Retkiluistelun ainoa huono puoli 
on se, että luonnonjäät ovat oikuk-

LUISTIMILLA 
LUONTOON

kaat. Viime talvena Anni Hartman 
ehti jäille vain pari kertaa, mikä ei juu-
ri kuntoa kohota. Parhaimpina talvi-
na retkiä on tullut tehtyä kymmeniä.

Aloittelijalle lajissa kinkkisintä 
on oppia potkaisemaan tehokkaas-
ti sivulle.

– Nuorena en juuri harrastanut 
luistelua. Kun parikymmentä vuotta 
sitten uskaltauduin mieheni mukaan 
ensimmäisille luisteluretkille, etene-
minen oli aluksi tosi tökkivää. Äkkiä 
se siitä sitten alkoi sujua, Anni Hart-
man sanoo.

Kunnon varusteet ovat 
turvalliset
Hyvä jäätalvi, auratut radat ja kau-
nis auringopaiste houkuttelevat 
luisteluradoille ihan tavallisilla hok-
kareillakin liikkuvaa väkeä, mutta 
jos laji yhtään kiinnostaa, kannattaa 
oitis hankkia monoihin kiinnitettä-
vät retkiluistimet. Niissä on pitkät, 
jopa yli puolimetriset, kaarevat te-
rät, joilla eteneminen on kevyttä ja 
vauhdikasta.

Etenkin pehmenevällä kevätjääl-
lä retkiluistimen pitkä terä pysyy 

TURVALLISESTI JÄÄLLE

Kun retkiluistelukipinä iskee, 
kannattaa ensimmäiseksi suun-
nata Suomen Retkiluistelijat ry:n 
sivuille osoitteessa skrinnari.fi. 
Sieltä löydät paikalliset tulokas-
koulutukset ja retkenvetäjien yh-
teystiedot.

Satunnaiseen retkiluistelun 
harjoittelemiseen omin päin so-
pii merkitty rata, joka aurataan ja 
tarkistetaan säännöllisesti. Mer-
kitsemättömille luonnonjäille ei 
omin päin kannata lähteä, mutta 
kokeneemman kaverin kanssa voi 
opiskella jään lukemistakin. Kave-
rin ja heittoliinan lisäksi tarvitset 
turvaksesi naskalit ja jääsauvat, 
joilla tunnustelet jään paksuutta.

Välikuivapuku ja vaihtovaat-
teet vesitiiviissä repussa pelas-
tavat paleltumiselta, jos kaikesta 
huolimatta joudut käymään avan-
nossa.

Kausi voi 
loppua vaikka 

lumisateen 
vuoksi äkkiä, 

joten joka 
hetkestä on 
nautittava.
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”LUMETON JÄÄ 
ON KUIN VALTAVA 

SMARAGDI.”

PITKÄ LIUKU 
SÄÄSTÄÄ VOIMIA

 L uisteluretkiä vetävä Vesa 
Hartman kertoo, että ret-
kiluistelu muistuttaa tek-

niikaltaan paljon luisteluhiihtoa. 
Käytössä ovat samat lihakset ja 
tekniikka.

– Aluksi voi antaa itselleen vä-
hän sauvoilla vauhtia, jotta pää-
see liikkeelle. Sitten potkaistaan 
luistimella mahdollisimman si-
vulle, jopa sivueteen. Jalkaterä 
kannattaa suoristaa rennosti, 
jotta säären lihakset eivät kipey-
dy. Potkun liike ja paluu muistut-
taa D-kirjainta, Hartman kuvaa 
tekniikkaa.

Retkiluistelijan asento on hiu-
kan kumara, takapuoli on alhaal-
la ja polvet selkeästi koukussa. 
Myötätuuleen mennessä paino 
on melko takana, mutta vasta-
tuuleen luistellessa kumarrutaan 
lisää ja painopiste siirtyy edem-
mäs. Tarkoitus on saada liukuun 
pituutta jolloin meno kevenee.

Sauvoilla voi vielä työntää li-
sää vauhtia, mutta silloin asen-
to nousee pystymäksi ja tuulen 
vastus kasvaa.

Tekniikalle kannattaa uhrata 
muutama hetki ja käydä retkiluis-

telijoiden tulokaskurssi, jossa 
oikeaa potkimista, liukua ja 
asentoa harjoitellaan. Samal-

la käydään läpi turvallisuusasiat 
ja opitaan reitinvalintaa.

Jotta lyhyestä retkiluistelukau-
desta pääsisi nauttimaan ilman 
isompia lihaskipuja, kannattaa li-
haksia ja peruskuntoa valmistel-
la retkiin sauvakävelyllä, pyöräi-
lyllä ja lihaskuntoharjoituksilla. 
Jos lumi tulee ennen jäitä, pot-
kuja pääsee treenaaman luiste-
lusuksilla.

– Täsmäväline on tasapaino-
lauta, jolla voi treenata vaikka 
telkkaria katsellessa. Se antaa 
hyvää liikettä myös nilkan lihak-
sille, jotka joutuvat luistellessa 
koville, Vesa Hartman neuvoo.

Kun luistelukausi sitten alkaa, 
muun liikunnan voi huoletta jät-
tää siksi aikaa tauolle, sillä luiste-
leminen etenkin sauvojen kanssa 
panee ihan koko kropan töihin.

– Varsinkin merellä ja isoilla 
järvillä luistellessa kunto kasvaa 
kohisten, kun voi mennä pit-
kiä matkoja täyttä vauhtia, Vesa 
Hartman sanoo.

Retkiluistelutekniikka  
muistuttaa luisteluhiihtoa. 

Mitä pidempiä liukuja pystyt 
potkimaan, sen kevyempää 

meno on.

p a r e m m i n 
jään pinnalla 
ja liitää pienten 
epätasaisuuksien 
yli. Toki retkiluis-
timetkin joskus tök-
käävät, jos luistelija ei 
huomaa vaikkapa jää-
hän jäänyttä kaislaa tai 
railoa, johon terä sitten 
töksähtää. 

– Kypärä olisi asiallinen varuste, mut-
ta aika moni tyytyy luistelemaan paksu 
pipo päässään. Jos kaatuu taaksepäin, 
retkireppu antaa hyvän suojan, Anni 
Hartman kertoo.

Anni, joka harrastaa myös luistelu-
hiihtoa, käyttää luisteluretkillä hiihto-
monoja. Ne sopivat tarkoitukseen hyvin, 
sillä retkiluistelun tekniikka muistuttaa 
aika paljon luisteluhiihtoa.

– Ainoa huono puoli hiihtomonoissa 
on se, että ne ovat kävellessä liukkaat ja 
menevät nopeasti huonoon kuntoon, jos 
joutuu retkellä paljon kiertämään heik-
koja jäitä.

Monojen ja luistinten lisäksi tarvitaan 
monta kerrosta kosteutta pois iholta 
siirtäviä vaatteita. Alle ja välikerroksiin 
Anni valitsee villaa ja fleeceä, päällim-
mäiseksi tulee kevyt, tuulta ja vettä pi-
tävä kuoritakki, jossa on kainaloissa tuu-
letusaukot. Evästaukoja varten reppuun 
pakataan vielä lämmin untuvatakki.

– Pipon ja kauluksen välistä ei juuri 
muuta näy kuin nenänpää ja poskipäät, 
mutta niille levitän kylmältä viimalta 
suojaavaa rasvaa. Keväthangilla tarvi-
taan aurinkorasvaa ja ehdottomasti hy-
vät, vauhdissa paikallaan pysyvät aurin-
kolasit. Sitten vaan nautitaan luonnosta 
ja vauhdin hurmasta! ⬣
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Anni ja Vesa 
Hartman tekevät 
jopa 40–60 kilo-
metrin lenkkejä. 
Kunnon varusteet 
tulevat tarpee-
seen: retkiluiste-
luun tarkoitetut 
monot tukevat 
hyvin nilkkaa.

HYVÄ 
 TASAPAINO 

EHKÄISEE  
KAATUMISIA.

Aurattuja 
ratoja on 

pakkastalvina 
monella  

paikkakunnalla.

LIMAISEN JA KUIVAN 
YSKÄN HOITOON

Rauhoittaa yskän

Suojaa limakalvoja

Ohentaa limaa

BISOLNATURAL® Complete on CE-hyväksytty lääkinnällinen valmiste. Valmisteen sisältämät Plantago lanceolatan polysakkaridifraktio, 
timjamin fl avonoidifraktio ja hunaja lievittävät sekä kuivaa yskää että limaista yskää. Aikuisille ja yli 1-vuotiaille lapsille. Tutustu 
huolella pakkausselosteeseen. Markkinoija Sanofi  Oy.

SAFI.BISO10.18.07.0387a 10/2018

Kun et tiedä, millainen 
yskä sinulla on

Yli 1-
vuotiaille

UUTUUS



teksti: 
Tiiu 
Pohjolainen
kuvat: 
BigStock

Lähtölaskenta 
talvilomaan on 
alkanut. Pakkaa 
lomalle mukaan 
rentoa mieltä ja kaikki 
tarpeelliset varusteet.

 P aljon matkustavilla ih
misillä on yleensä toi
lettilaukku aina pakat
tuna. Se tekee reissuun 
lähtemisestä helppoa. 

Lähtövalmiina ovat pesuaineet, laas
tarit, särkylääkkeet, hammasharjat 
tahnoineen ja muut henkilökohtai
sen hygienian kivijalkatuotteet –  

useimmat kätevissä matkapakkauk
sissa.

Pakkaa mukaan myös pientä ekst
raa kohteen mukaan: viikon lumilo
ma vaatii hieman erilaiset tuotteet 
kuin kylpylään suuntautuva viikon
loppureissu.

Kokosimme muistilistat helpot
tamaan matkavalmisteluja. 
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LUMILOMALLE
▸ Aurinkosuojavoide ainakin kasvoille,  

hanget heijastavat auringonvaloa  
yllättävän kipakasti.

▸ Korkean aurinkosuojan sisältävä huulivoide.
▸ Rakkolaastareita, jos monot sattuvat  

hiertämään.
▸ Selviytymispakkaus railakkaan after ski -illan 

jälkeen. Muista ainakin päänsärky- ja  
närästyslääke.

KYLPYLÄÄN
▸ Vedetön cold cream - tai winter cream -voide suo-

jaa kasvojen ihoa saunassa. Muista myös juoda 
paljon vettä, niin iho ei kuivu.

▸ Rauhoittava, aloe veraa tai panthenolia sisältävä 
vartalovoide.

▸ Iltarientoja tiedossa? Tarvitsisitko geelipohjalliset 
tanssikenkiin?

▸ Nopeasti kuivuva herkän ihon deodorantti ei rasi-
ta ihoa, vaikka sitä sipaisee kainaloon useamman-
kin kerran päivässä.

ETELÄÄN
▸ Tuoreet aurinkosuojavoiteet, parin vuoden  

takainen purnukka ei enää ole priimaa.
▸ Erilliset aurinkosuojatuotteet herkille ja ohuille 

ihoalueille suun ja silmien ympärillä.
▸ Aurinkolasit vähentävät siristelyä.
▸ Kosteuttava suihke viilentää ihon ja olon hetkessä.
▸ Rauhoittava after sun -voide tai balsamimainen 

hoitovoide sekä kasvoille että vartalolle.
▸ Hattu, huivi tai lippis päätä suojaamaan.

Apu apteekista
AVÈNE ANTI-AGING 
SUNCARE spf 50+

Aurinkolomalle
Avène Anti-aging Suncare spf 50+ 

suojaa laajaspektrisesti ja tehokkaasti 
UVA- ja UVB-säteiltä ja ihoa ennenaikai-

sesti vanhentavilta vapailta happiradi-
kaaleilta. Avène-lähdevesi rauhoittaa 

ihoärsytystä.

FRUCTOLAX 15 tabl.

Suolentoiminnan  
tukemiseen

Helppokäyttöinen hedelmä- ja kuitutabletti tu-
kemaan säännöllistä suolentoimintaa luonnolli-

sesti ja hellävaraisesti mutta silti tehokkaasti. Fructo-
lax sisältää normaalia suolentoimintaa 

tukevia aineosia hedelmistä ja kuiduis-
ta: Viikuna auttaa säätelemään suoliston 

luontaista rytmiä ja edistää suolistoter-
veyttä. Raparperi ja tamarindi auttavat 

edistämään säännöllistä suoliston 
toimintaa. Laktoositon ja gluteeni-

ton. Ei sisällä eläinperäisiä aines-
osia. Helppokäyttöinen tabletti 

nyt kätevässä 15 tabletin ko-
keilupakkauksessa.

MAITOHAPPOBAKTEERI+B 
RATIOPHARM

Reissulle mukaan
Vastustuskyvyn tukemiseen. B6- ja B12-vitamii-

nit tukevat immuunijärjestelmän normaalia toi-
mintaa. Kapselit voi myös avata ja sekoittaa ruokaan 

tai juomaan. Päivittäiseen käyttöön ja mukaan lomamat-
kalle. Pakkauskoot 30, 50 ja 100 kap-

selia. Ravinto-
lisä. ⬣

 LAPSIPERHEEN 
LUOTTOTUOTTEET

▸ Laastarit
▸ Desinfiointiaine
▸ Puhdistusliinat
▸ Ikä- tai painosuositusten 

mukainen särkylääke  
lapsille

▸  Hiusten selvityssuihke 
(toimii niin allasreissun 
kuin hiihtoretken jälkeen)

 

Minne matka?

talvilomalaisen  
  muistilista

Hyvää lomaa!

+

Ennen matkaa 
aloitettu maito-
happobakteeri-

kuuri voi suojata 
vatsaa.

Paistaako kohteessa  
aurinko? Hyvissä 
ajoin ennen mat-

kaa aloitettu beeta-
karoteenikuuri voi 
vahvistaa ihoa vas-
taanottamaan UV-

säteitä ja saattaa jopa 
nopeuttaa ruskettu-

mista. Beetakaroteeni 
ei silti koskaan korvaa 

aurinkosuojaa.

HYVISSÄ AJOIN  
ENNEN REISSUA:



teksti: Essi 
Kähkönen
kuvat:
BigStock

Jos silmät ovat 
perusterveet, 
taittovirheet voi korjata 
laserleikkauksella. 
Mitä leikkauksessa 
käytännössä tapahtuu? 
Silmäkirurgi Timo 
Hellstedt kertoo.

1. Mistä silmien taittovirheleikkauksessa on kyse 
ja kenelle sellainen sopii?
Silmien taittovirhe- eli laserleikkaus sopii likinäöstä, 
kaukonäöstä tai hajataitteisuudesta kärsivälle, jonka 
silmät ovat muuten perusterveet.

Moni kokee silmälasit hankalaksi esimerkiksi am-
mattinsa tai liikuntaharrastuksensa vuoksi. Piilolasit-
kaan eivät aina ole käypä vaihtoehto sankalaseille, jos 
niiden käyttö tuntuu vaivalloiselta. Monelle kuivasil-
mäiselle piilolasit eivät sovi lainkaan.

Silmien taittovirheleikkaukset ovat kivuttomia ja 
niistä toipuu nykytekniikan ansiosta nopeasti. Laser-
leikkauksia tehdään lähinnä yksityisessä terveyden-
huollossa, eikä 
toimenpiteestä 
yleensä saa Ke-
la-korvausta.

2. Kuinka 
paljon laser
leikkauksia 
tehdään?
Määrästä ei ole 
virallisia tilas-
toja. Taittovir-
heleikkauksia 
tehdään arviol-
ta noin 15 000 
vuodessa.

3. Milloin taittovirheleikkaus kannattaa tehdä?
Paras ikä on noin kolmenkympin tienoilla eli siinä vai-
heessa, kun silmien taittovirheet ovat useimmiten aset-
tuneet eikä ikänäkö vielä ole kehittynyt. Jos taittovirhe-
leikkaus tehdään lähellä ikänäön kehittymistä, jätetään 
vähemmän hallitsevaan silmään hieman miinusta (noin 
-0,75 tai -1). Koska silmät kuitenkin ”komppaavat” toi-
siaan, operaatio on järkevä tehdä niin, että toinen sil-
mä näkee paremmin lähelle ja toinen paremmin kauas.

4. Millaisilla tekniikoilla taittovirheleikkauksia 
tehdään?
Nykyisin käytetään kahta menetelmää. Yleisin tapa teh-
dä silmien taittovirheleikkaus on nimeltään Femtola-
ser. Siinä silmään laseroidaan läppä, joka jää yhdestä  

Paras vaihe 
taittovirheleik

kaukselle on 
kolmikymppise
nä: silmien tait

tovirheet ovat 
useimmiten 

asettuneet eikä 
ikänäkö vielä ole 

kehittynyt.
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SUOMESSA TEHDÄÄN
NOIN 15 000 

TAITTOVIRHE-
LEIKKAUSTA 
VUODESSA.

    faktaa 
silmien 
taittovirhe
leikkauksesta ibuxin rapid 400 mg (ibuprofeeni). Itsehoitolääke kuume- ja 

kiputilojen sekä migreenikohtausten lyhytaikaiseen oireenmu-
kaiseen hoitoon pakkauksen ohjeen mukaan. Aikuisille ja yli 
20 kg painaville lapsille. Neuvottele lääkärin kanssa jos saira-
stat maha- tai pohjukaissuolihaavaa tai olet raskaana. Tutustu 
huolella pakkausselosteeseen. Perustuu 25.9.2015 päivättyyn 
valmisteyhteenvetoon. FI/POTC/17/0003/6/17

Apteekistasi.
Markkinoija: ratiopharm Oy

AAAARRRGH
Se nopeavaikutteinen särkylääke.

Myös migreeniin. +10  1

�



LEIKKAUKSEN 
JÄLKEEN TARVITAAN 

KOSTEUTTAVIA 
SILMÄTIPPOJA.

Asiantuntijana 
vastuulääkäri, 
silmäkirurgi 
Timo Hellstedt 
Terveystalosta

kohdasta saranamaisesti kiinni silmään: läppä noste-
taan ylös, alla olevaan tilaan tehdään laserkorjaus ja 
sitten läppä suljetaan.

Toinen ja uudempi tekniikka on nimeltään Smile. 
Siinä sarveiskalvon sisään syötetään laserpulsseja kal-
von kahteen kerrokseen. Kerrokset erottavat sarveis-
kalvon solukosta ohuen siivun eli lentikkelin, jonka 
paksuus määräytyy korjattavan taittovirheen mukaan. 
Sen jälkeen sarveiskalvoon avataan pieni tunneli, jonka 
kautta lentikkeli poistetaan.

5. Miten leikkaustekniikat eroavat toisistaan?
Femtolaserissa toipuminen on nopeaa ja potilas näkee 
seuraavana päivänä hyvin – silloin voi jo ajaa autoa. Jos 
Femtolaserin jälkeen on syytä tehdä korjaavia toimen-
piteitä, ne on helpompi tehdä kuin Smile-tekniikalla 
korjattuihin silmiin. 

Smilen etu on se, että heti toimenpiteen jälkeen sil-
mät kärsivät harvemmin kuivuudesta kuin Femtola-
serin jäljiltä. Smile-leikkauksen jälkeen näkö toipuu 
vähän hitaammin, ja uusintaleikkaukset ovat hankalia.

6. Kuinka kauan operaatio kestää?
Läpän teko kestää noin 12 sekuntia ja taittovirheen kor-
jaus noin 7–8 sekuntia. Molemmat silmät voidaan lase-
roida samana päivänä. Kun laitteiden säätöön vaadit-
tava aika lasketaan mukaan, potilas on leikkaussalissa 

noin 20 minuuttia. Smile-toimenpide on suunnilleen 
yhtä nopea.

7. Millaisia riskejä taittovirheleikkauksiin liittyy?
Leikkauksiin liittyy tekniikasta riippumatta aina silmi-
en tulehdusriski. Silmät ovat yleensä kuivat 3–4 kuu-
kautta toimenpiteen jälkeen. Mitä suurempi korjattava 
taittovirhe on, sitä pidempään kuivuus kestää.

Joskus laserointi ei saavuta sataprosenttista näön-
tarkkuutta. Esimerkiksi Femtolaser-toimenpiteen jäl-
keen 99 prosenttia leikatuista näkee hyvin, mutta sille 
yhdelle prosentille joudutaan tekemään uusi laserointi.

8. Miten leikkauksesta yleensä toivutaan?
Smile-tekniikassa näön tarkentuminen halutulle tasolle 
kestää pari viikkoa, Femtolaserin jälkeen potilas näkee 
kirkkaasti jo seuraavana päivänä. Molemmilla teknii-
koilla operoitujen täytyy käyttää antibiootti-kortisoni-
silmätippoja viikko toimenpiteen jälkeen.

Pahinta kuivuminen on kolmen neljän kuukauden 
ajan leikkauksen jälkeen. Kostuttavia silmätippoja siis 
tarvitaan. Silmien kuivuminen vähenee vuoden kulu-
essa laseroinnista. Jälkitarkastuskäynnillä katsotaan, 
että silmät ovat toipuneet hyvin ja näön tarkkuus on 
hyvä. Jälkitarkastuksia voi olla kaksikin.

Apteekin henkilökunta auttaa löytämään juuri si-
nulle sopivat tipat.

Jotkut silmätipat 
sopivat päivällä 
käytettäviksi, 
toiset taas yöai
kaan. Apteekin 
henkilökunta 
auttaa löytä
mään juuri 
sinulle sopivat 
tipat.

9. Onko toipumisvaiheessa kipuja?
Ei ole. Heti leikkauksen jälkeen potilaasta tuntuu muu-
taman tunnin ajan siltä kuin silmässä olisi roska. Ve-
tistystä kestää niin ikään pari tuntia.

10. Onko laserleikkaukselle ikärajaa tai muita 
esteitä?
Alaikäraja on 18, ja näön pitää olla stabiili – toisin sa-
noen silmälasilukemien on täytynyt pysyä samana ai-
nakin kahden vuoden ajan. Yläikärajaa ei ole, mutta 
operaatiota ei yleensä kannata tehdä yli 55-vuotiaalle, 
koska silloin ikänäkö on jo melko suurta ja silmiin voi 
alkaa kehittyä kaihi.

Leikkaukselle on joitakin esteitä, muun muassa sil-
mien sarveiskalvosairaudet, kehon immuunipuutosti-
lat, kakkostyypin diabetes sekä raskaus ja imetys.

PALJONKO LASERLEIKKAUS 
MAKSAA?
Hinnoissa on eroja yksityisten silmäsai-
raaloiden välillä. Femtolaser-toimenpide 
maksaa noin 1 200 euroa per silmä ja Smi-
le-tekniikalla tehty operaatio noin 1 500 
euroa per silmä.

+
�

AQUALAN 
L, DUO JA PLUS 200 g 

-15%  Kampanjatarjous!

Tarjous koskee kaikkia Beko Strong B12 -sarjan tuotteita, myös uutuuksia. Tarjous on voimassa maaliskuun ajan. Valmistettu Suomessa.

-15 %     Kaikki sarjan  
tuotteet

12/2018

APTEEKISTA.

Orion on 
suomalainen 
avainlippuyritys.

itsehoitoapteekki.fi
Lisätietoja puh. 010 439 8250 ark. klo 8–22.
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KLIINISESTI TUTKITTU* 
TEHOYHDISTELMÄ VITAMIINEJA  

JA KIVENNÄISAINEITA 
NE VAIKUTTAVAT

     FYYSISEEN SUORITUSKYKYYN 
     AIVOJEN TOIMINTAAN

B- ja C-vitamiinien ja sinkin puutostilat ja lisääntynyt tarve. 1 tabletti päivässä. Ei alle 11-vuotiaille. Valmistetta ei tule käyttää jos olet yliherkkä jollekin tuotteen sisältämälle aineelle, on liikaa kalsiumia tai magnesiumia elimistössä, munuaistauti, virtsakivitauti tai raudan varastoitumistauti,  
sinulla on lisääntynyt virtsan oksaalihappo pitoisuus, munuaisten vajaatoimintaa tai glukoosi-6-fosfataasi- dehydrogenaasin puutos, koska valmiste sisältää C-vitamiinia. Lue pakkausseloste. Bayer Oy

RISTIKON RATKAISU
SIVULTA 27

Lastentarhanopettaja Andrea Dias harrastaa 
vauhdikasta capoeiraa ja halusi eroon sekä sanka- 
että piilolaseista. teksti ja kuva: Essi Kähkönen

 A ndrea Dias, 38, oli käyttänyt piilolinssejä pa-
rikymmentä vuotta ja väsynyt niiden jatku-
vaan hoitamiseen ja huuhteluun. Vauhdikas-

ta urheilulajia capoeiraa ei voinut harrastaa sankalasit 
päässä, joten piilolasit olivat ainoa vaihtoehto, vaikka 
välillä hankalilta tuntuivatkin.

Töissä päiväkodissa piilolasit häiritsivät, sillä las-
ten kanssa ulkona touhutessa silmiin menee helposti 
hiekkaa.

Andrea Dias on 
tyytyväinen tait
tovirheleikkauk
sensa tuloksiin 
ja harmittelee 
vain yhtä asiaa. 
Sitä, ettei men
nyt leikkaukseen 
jo vuosia sitten.

Dias harkitsi laserleikkausta ensimmäisen kerran 
10 vuotta sitten mutta ei vielä silloin uskaltanut varata 
aikaa. Hän luki netistä ihmisten kokemuksia laseroin-
nin haitoista: oli silmien kuivumista ja hämäränäön 
ongelmia. Vähän arvelutti.

Viime syksynä rohkeutta oli kertynyt tarpeeksi. Dia-
sin taittovirheet leikattiin. Operoitavaa likinäkötaittei-
suutta hänellä oli miinus kutosen verran.

– Minulle selitettiin, mitä tapahtuu ennen leikka-
usta, sen aikana ja sen jälkeen. Ennen hoitopöydälle 
asettumista sain rauhoittavan lääkkeen, sillä jännitin, 
vaikka silmäni oli ennen hoitoa tarkistettu ja havaittu 
terveiksi. Jo puolessa tunnissa kaikki oli ohi. Itse lase-
rointi ei tuntunut miltään.

Hoitopöydältä noustuaan Dias katsoi vastakkaiselle 
seinälle. Kello oli varttia vailla kaksi. Hän pystyi nä-
kemään, mitä leikkaussalin seinäkello näytti! Loppu-
päivän silmät olivat arat ja niitä oli vaikea pitää auki.

– Jo seuraavana päivänä tuntui paremmalta, ja näin 
kauas tarkasti. Kostuttelin silmiäni tipoilla, sillä silmä-
ni olivat kuivat ja punoittavat useamman viikon. Ny-
kyään silmät eivät ole enää niin kuivat kuin piilolaseja 
käyttäessäni. ⬣

”Silmäleikkaus  
   jännitti”

Hajusteeton, väri- ja säilöntä-
aineeton  Bepanthen hoitaa hellästi 
herkintäkin ihoa. Se sisältää 
dekspantenolia, joka nopeuttaa 
ihon paranemista. Ja ihosta tulee 
taas oma ihana itsensä.

Muista Bepanthen



teksti: Anu Kylvén l kuva: BigStock

hyvinvointiLemmikin
Mietin lemmikin hankkimista. 
Mihin terveydenhoitotoimiin 
pitää varautua?
”Kissan ja koiran kanssa tyypilli-
siä ovat rokotukset, mahdollinen 
kastraatio tai sterilisaatio, tunnis-
tumerkintä ja säännölliset loishää-
döt. Kanille ja marsullekin tehdään 
toisinaan kastraatio tai sterilisaa-
tio, myös loishäädöt pitää muistaa.

Lintuja ja jyrsijöitä ei tarvitse ro-
kottaa, mutta kannattaa muistaa, 
että joka paikasta ei löydy erikois-
osaamista niiden hoitoon. Hanka-
lammissa tapauksissa voi joutua 
ajamaan pitkän matkan erikoistu-
neen eläinlääkärin vastaanotolle.

Onhan sinulla tarpeeksi aikaa 
lemmikille? Koiran voi jättää yksin 

korkeintaan 8–10 tunniksi päivässä, 
muut eläimet pärjäävät tarvittaessa 
pidempään. Suurin osa lemmikeis-
tä tarvitsee päivittäistä seurustelua 
ja myös häkissä elävät eläimet kai-
paavat valvottua jaloittelua häkin 
ulkopuolella.”

Millaisia terveyskustannuksia eri 
lemmikeistä voi tulla?
”Pienen eläimen on saatava tarvit-
taessa eläinlääkärin hoitoa samalla 
tavalla kuin isommankin. Eläinlää-
kärikulut eivät riipu lemmikin koos-
ta tai ostohinnasta: eläinlääkärillä 
kuluu ihan yhtä paljon aikaa os-
tohinnaltaan 20 euron hamsterin 
kuin 1 500 euron koiran tutkimi-
seen ja hoitamiseen.”

MUISTATHAN 
NÄMÄ
Koiran ulkoilutus
▸ Varaa vähintään 

tunti päivässä, mie-
luummin enem-
män.

Kynsien ja turkin hoito
▸ Koirilla, kissoilla, 

kaneilla ja jyrsijöillä 
säännöllisesti.

Kylpyyn
▸ Osan linnuista täy-

tyy päästä kylpyyn 
säännöllisesti.

Puhdasta olla pitää
▸ Siivoa häkki noin 

pari kertaa viikossa.
Hyvä hoitopaikka 
▸ Pientäkään eläintä 

ei saa jättää yksin 
pidemmäksi aikaa 
kuin yhden yön 
yli. Pikkueläintä 
on hankala ottaa 
lomamatkalle mu-
kaan. ⬣

OTETAANKO MEILLE LEMMIKKI?

Asiantuntijana 
ELL Sanna 
Jyrävänkoski, 
Eläinlääkäriasema 
Troppi

LIHAKSILLE JA NIVELILLE
VIILENTÄÄ VÄLITTÖMÄSTI JA RAUHOITTAA NOPEASTI

KYLMÄ JA LÄMMIN
        YHDESSÄ

Osta Rela-tuote ja valitse itsellesi sopivin tapa relata!

Osta Rela Tabs 60 tabl. tai
Rela Tipat/+D saat
• BookBeat 1 kk:n ilmainen jakso
• Finnkino-elokuvalippu 1 kpl TAI 
• Viking Line -etukortti: Päiväristeily    
   Tallinnaan  

Osta Rela Tabs 90 tabl. saat
• BookBeat 1 kk:n ilmainen jakso
• Finnkino-elokuvalippu 1 kpl TAI
• Viking Line -etukortti: Päiväristeily Tallinnaan tai   
   Hki–Tukholma–Hki tai Vuorokauden risteily Turusta

APTEEKIN SUOSITUIN MAITOHAPPOBAKTEERI*

Kampanja-aika 1.–28.2.2019. Lue lisää kampanjasta: www.relatabskampanja.fi
 MUISTA SÄÄSTÄÄ OSTOKUITTI!  Palkintoja rajoitettu erä.    *Tamro Bright YTD EUR 10/2018



TErvetuloa 
parempi olo

Vicks VapoRub voide. Nuhakuumeeseen ja in� uenssaan liittyvien hengitystieoireiden lievittämiseen tarkoitettu voide, josta ruumiinläm-
mössä vapautuu lääkitseviä höyryjä. Voidaan käyttää myös höyryhengitykseen. Vaikuttavat aineet levomentoli, raseeminen kamferi, eu-
kalyptusöljy, terpentiiniöljy ja tymoli. Sopii aikuisille ja yli 2-vuotiaille lapsille. Neuvottele käytöstä lääkärin kanssa, jos olet raskaana tai 
imetät. Pakkauskoot 50 g ja 100 g. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Perustuu 28.4.2015 päivättyyn valmisteyhteenvetoon. Markkinoija 
ratiopharm Oy. FI/VCK/17/0011/11/17.

KAKSIVAIKUTTEINEN VICKS VAPORUB 
TUKKOISEEN NENÄÄN JA YSKÄÄN
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