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Pääkirjoitus

Scholl Gelactive Work tai 
Everyday geelipohjallinen
Vaimentavat iskuja tehokkaasti ja 
lievittävät jalkaan kohdistuvaa liika-
kuormitusta. (2kpl, miehet tai naiset)

Tarjous voimassa 30.4.2016 saakka

Ophtim Eye Hydra - 
tippapullo 10ml
Hyaluronihappoa sisältävät silmäys-
tävälliset silmätipat kosteuttavat ja 
suojaavat kuivia silmiä. Sopii hyvin 
päivittäiseen silmänkostutukseen.

Tarjous voimassa 30.4.2016 saakka

Apobase Hydrogel 
250 ml
Kirkas, hajustamaton, kosteuttava 
geeli koko vartalolle. Sisältää ihon 
ärtyneisyyttä rauhoittavaa ja hoita-
vaa pantenolia.

Tarjous voimassa 30.4.2016 saakka
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Lisää erityispalveluja 
apteekistamme
HALUAMME APTEEKISSAMME KEHITTÄÄ asiakkaille tarjoamiamme palvelu-
ja. Meillä on monipuolinen erityispalveluvalikoima, joista uusimpana esittelemme 
lääkkeenoton muistutuspalvelun Lääkehoidon päivänä 17.3.2016.

ANNOSJAKELU
Apteekissamme on käytössä koneellinen annosjakelu, jossa säännöllisesti käytet-
tävät lääkkeet jaetaan annospusseihin ottoajankohdan mukaan. Annosjakelu pa-
rantaa lääkitysturvallisuutta ja lääkkeiden jakamisen hygieniaa. Lisäksi se sääs-
tää hoitajien ja asiakkaiden aikaa ja vähentää lääkkeistä koituvia kustannuksia vä-
hentämällä hukkaan menevien lääkkeiden määrää lääkitysmuutosten yhteydessä. 

APTEEKIN ASTMAPALVELU
Apteekin astmapalvelussa asiakkaalle varataan vastaanottokäynti astman erityis-
pätevyyden suorittaneelle farmasian alan ammattilaiselle. Käynnillä läpikäydään 
asiakkaan astmalääkitys ja astma-annosteluvälineiden käyttö. Tavoitteena on var-
mistaa asiakkaan lääkehoidon onnistuminen, kehittää asiakkaan omahoitovalmiuk-
sia ja parantaa sairauden hallintaa. 

LÄÄKEHOIDON TARKISTUS
Lääkehoidon tarkastuspalvelussa apteekissa selvitetään kokonaislääkitys ja tarkis-
tetaan päällekkäislääkitykset ja yhteensopimattomuudet. Lisäksi varmistetaan oi-
keat ottoajankohdat ja soveltuvuus iäkkäille. Palvelu sopii heille, jotka haluavat kes-
kustella lääkkeiden käytöstä tai epäilevät mahdollisia lääkehaittoja.

LÄÄKKEENOTON MUISTUTUS
Lääkärin määräämien lääkkeiden käyttö säännöllisesti, ohjeen mukaan on hoidon on-
nistumisen kannalta tärkeää.  Ettei lääkkeenotto unohtuisi, voit hankkia apteekista 
lääkemuistuttajan. Lääkkeenoton muistutuspalvelussa me ohjelmoimme sen puoles-
tasi hoito-ohjeidesi mukaisesti. Saat palvelusta mukaasi lääkekortin, johon on selvästi 
merkitty kunakin ajankohtana otettavat lääkkeet ja niihin liittyvät yleiset otto-ohjeet.  
Tervetuloa tutustumaan palveluihimme!

Pielisentie 18
81700 Lieksa
p. 013 521041
Avoinna:
Parittomilla viikoilla:  
ma-pe 8.30-19, la 8.30-14
Parillisilla viikoilla:  
ma-pe 8.30-19, la 8.30-16, su 12-16

Helena Laitinen
apteekkari

Kuva: Lieksan Lehti/ Varpu Strengell
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Hellää hoivaa ja vastustuskykyä 
– entistä parempi annostelu!

• Rela Drops on apteekin suosituin maiitohappobakteeritippa.
• Sisältää kliinisesti tutkittua Lactobacillus reuteri Protectis®  

-maitohappobakteeria ja hyvin imeytyvää D3-vitamiinia, joka  
ylläpitää vastustuskykyä.

Uutuudet apteekista

• Uusi Minisun D-tipat ekstra-neitsytoliiviöljyssä.
• Ainutlaatuinen uutuus 
• Valmistettu Suomessa! 

Uusi Minisun D-tipat ekstra-neitsytoliiviöljyssä 
– ja suosittu pipettiannostelu!

Tarjoukset voimassa maaliskuun loppuun asti.
IMS Health OTC MAT 1/2016

TARJOUS  

19 90
(Norm. 22,37 €)

TARJOUS  

4 90
(Norm. 5,35 €)

ISSN 1797-2434

Kustantaja/Julkaisija:  Pharma Case, Rajatorpantie 41 C, 01640 Vantaa
Päätoimittaja:  Apteekkari Riitta Pahlman
Toimituskunta:  Riitta Pahlman, Sanna Tapola
Tuotanto:  Mainostoimisto Reaktio, Donnerinkatu 3, 05800 Hyvinkää, 
p. 0400 966696, www.reaktio.fi, apteekkilehti@reaktio.fi
Kuvat:  Jetro Staven, kuvapankit
Painopaikka:  Hansaprint, Turku
Painosmäärä:  200 000 kpl
Ilmoitusmyynti: 020 7924740, 040 354 3617
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Pääkirjoitus

Ajankohtaista
Lääketieteen uutisia ja
vinkkejä hyvinvointiin.

Jari Sinkkonen:
Tunne oma lapsesi
Kun kyseessä on päivän polttava lasten 
kasvuun ja kehitykseen liittyvä aihe, suo-
malaiset etsivät käsiinsä lasten psykiatrian 
erikoislääkärin Jari Sinkkosen. 

Tarjoustuotteita 
apteekistasi
Kokosimme sinulle 12 huipputarjousta. 
Tervetuloa ostoksille omaan apteekkiisi!
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Onni ovulaatiotesti on 
helppo ja yksinkertainen 
tapa selvittää, minä kuu-
kauden päivänä munaso-
lusi irtoaa ja milloin sinulla 

on suurin mahdollisuus 
tulla raskaaksi. Onni-ovu-
laatiotestillä saat vastauk-

sen jo 5 minuutissa. 

Punkit eli puutiaiset levittävät kahta vaaral-
lista tautia: bakteeriperäistä borrelioosia ja 
virusperäistä puutiaisaivokuumetta.

Suomessa borreliabakteeria kantavia punk-
keja on tavattu etelästä aina Tornion joelle 
asti. Kumlingen tautia kantavia punkkeja 
on pienemmällä alueella erityisesti Ahve-
nanmaalla ja Turun saaristossa, mutta jon-
kin verran myös muualla Suomessa.

Punkkeja vastaan voi suojautua rokotteel-
la, päivittäisillä punkkitarkastuksilla sekä 
suojautumalla pitkähihaisella vaatetuksel-
la. Punkkirokote auttaa vain punkkien levit-
tämään puutiaisaivokuumeeseen eli Kumlin-
gen tautiin, ei borrelioosiin. 

Borrelioosia vastaan suojautumisessa ovat 
tärkeitä päivittäiset punkkitarkistukset, sil-
lä Borrelioosi-tartuntaan vaaditaan punkil-
ta vähintään yön yli kiinnittyminen ihoon. 
Kumlingen tauti sen sijaan tarttuu ihmiseen 
muutamassa minuutissa. 

Kumlingen tauti on yleensä kaksivaiheinen. 
Ensimmäisessä vaiheessa noin viikon kulut-
tua tartunnasta esiintyy lievää kuumetta, 
joka paranee yleensä viikossa. Aivokuume-
vaiheen oireet  – korkea kuume, niskajäyk-
kyys ja päänsärky sekä joskus tajunnanhäi-
riöt tai halvaukset  – alkavat muutamaa viik-
koa myöhemmin.

Kumlingen tautia hoidetaan oireiden mu-
kaan, sillä viruksen hoitoon ei ole olemas-
sa täsmälääkettä. 

Borrelioosin oireena osalle tartunnan saa-
neista tulee pistoskohdasta pyöreähkönä 
leviävä ihottuma, joka tyypillisesti leviää 
rengasmaisesti ja jättää jälkeensä vaalene-
van keskusalueen. Borrelioosi-bakteeri voi 
aiheuttaa yleisoireina myös lämmön nousua, 
särkyä ja väsymystä. Lisäksi bakteerin on to-
dettu aiheuttavan erilaisia neurologisia oi-
reita, niveloireita ja pitkäaikaisia ihottumia. 
Borrelioosia hoidetaan suun kautta otetta-
valla 2-3 viikon antibioottikuurilla. 

Kaikki punkin pureman jälkeen ilmestyneet 
läpimitaltaan viittä senttimetriä suurem-
mat ihottumaläiskät on hyvä näyttää lääkä-
rille. Tärkeintä on seurata punkin pistämää 
ihoaluetta ja hakeutua lääkäriin, jos pistos-
kohtaan ilmestyy laajeneva ihottuma tai hen-
kilöllä saa muita selittämättömiä yleisoireita. x

Punkkiaika alkaa taas
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Onni raskaustesti on 
erittäin herkkä ja luo-
tettava raskaustesti, 
jolla voidaan osoittaa 

raskaushormoni (hCG) 
virtsasta jo ensimmäi-
senä päivänä kuukau-
tisten poisjäännistä.

Valtaosa liukastumisista sattuu vapaa-ajalla. 
Liukkauteen varautuminen voi unohtua esi-
merkiksi lenkille lähdettäessä ja seurauk-
set voivat olla kohtalokkaat. Jalkineiden 
pitävyyteen on syytä kiinnittää huomiota myös 
vapaa-ajan liikkumisessa.

Vuonna 2014 toteutettuun kyselyyn vastan-
neista 65 prosenttia liukastuneista oli liukas-
tuessaan liikkeellä vapaa-ajalla. Liukkaisiin ke-
leihin varaudutaan enimmäkseen varaamalla 
matkaan aikaa ja kiinnittämällä huomiota ken-
kien valintaan. Lähes jokainen pitää liukkaisiin 
keleihin varautumista tärkeänä.

Kymmenesosa kuitenkin kertoi, ettei varaudu 
liukkaisiin keleihin mitenkään.

- Vapaa-ajan liikkumisen varusteita valittaessa 
ei välttämättä kuitenkaan ajattele kulkuväyli-
en liukkautta. Liukkaus voi kaataa kokeneim-
mankin treenaajan ja esimerkiksi lenkkeilijän 
kannattaa talvikausina kiinnittää huomiota 
jalkineisiin ja turvautua vaikkapa nastaken-
kiin, erityisasiantuntija Kaarina Tamminiemi 
SOSTE ry:stä vinkkaa. x

Lähde: Liikenneturva

Sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan 70 
prosentin korvaustasoon oikeuttava vuosit-
tainen työtuloraja on jatkossa 30 000 euroa. 

Tulorajan ylittävältä osalta sairauspäivära-
haa ja kuntoutusrahaa karttuu nykyisen 40 
prosentin sijasta 35 prosenttia 56 606 euroon 
saakka vuoden 2015 tasossa ja tämän ylittä-
vältä osalta 25 prosenttia. Tulorajoja korote-
taan vuosittain palkkakertoimella. Muutos 
ei koske vanhempainpäivärahoja eikä eri-
tyishoitorahaa. Lisäksi luovutaan sairauspäi-
värahan ehtona olevasta työedellytyksestä.

Vanhempainpäivärahakaudelta maksettava 30 
päivän korotettu päiväraha poistetaan ja etuus 
määräytyy normaalin 70 prosentin korvaus-
asteen mukaan nykyisen 75 prosentin sijaan. 
Jatkossa vanhempainpäiväraha ja erityishoi-
toraha ovat 70 prosenttia vuosityötuloista, jos 
ne eivät ylitä 36 419 euroa vuoden 2015 tasossa 
ja tämän ylittävältä osalta vuoden 2015 tasos-
sa 50 606 euroon saakka 40 prosenttia työtu-
loista ja tämän ylittävältä osalta 25 prosenttia 
työtuloista. Muutos koskee vuonna 2016 alka-
via vanhempainpäivärahakausia. x

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö

Kaksi kolmesta
liukastuu vapaa-ajalla

Muutoksia sairauspäivä-
rahaan, kuntoutusrahaan ja
vanhempainpäivärahaan

5



APTEEKKI

Heti ensioireisiin
APTEEKKI FluAcute Zinc+
Se lyhentää flunssan  kestoa ja lievittää oireita.
Aniksenmakuinen suusuihke.

Flunssa tulossa?
Valmistettu

Suomessa

Suomalainen
innovaatio

 Markkinoija: Oy Medifon Ab, Espoo     Pharmia Oy, Tuusula

www.apteekki.fi

Sinkki-
asetaatti

B5

Glyseroli

Sorbitoli

ILMOITUS
Flunssan kestoa voi lyhentää
Suomalainen aikuinen sairastaa kahdesta viiteen flunssaa 
vuodessa.  Flunssan kesto on keskimäärin noin viikko, mut-
ta yskäoireet voivat jatkua jopa kolmen viikon ajan. Niin ko-
timaisissa kuin kansainvälisissäkin tutkimuksissa* on voitu 
osoittaa, että virusten aiheuttaman flunssan kestoa voidaan 
merkittävästi lyhentää ja oireita lievittää oikealla hoidolla.

Julkaistujen tieteellisten tutkimusten* perusteella voidaan 
sanoa, että  sopivalla annoksella paikallisesti vaikuttavaa 
sinkkiasetaattia on voitu osoittaa flunssan oireiden keston 
lyhenemistä keskimäärin 42 %. Sinkkiasetaatti lyhensi fluns-
saan liittyvän nuhan kestoa 34 %, nenän tukkoisuutta 37 %, 
kurkun karheutta 33 %, käheyttä 43 % ja yskää 46 %. 

Kun sinkkiasetaattiin lisätään vielä sorbitolin ja glyserolin 
yhdistelmä vähentämään virusinfektion aiheuttamaa nie-
lun turvotusta sekä B5-vitamiinia hoitamaan virusinfektion 
ai heuttamia limakalvovaurioita, saadaan aikaiseksi tehokas 
täsmähoito flunssan keston lyhentämiseksi ja oireiden lievit-
tämiseksi.

Suomessa on nyt kehitetty ja valmistettu tuote, joka on saa-
tavilla apteekeista. Uusi tuote vaikuttaa paikallisesti ja suih-
kemuotoisena  se on helppo annostella. Tutkimusten* pe-
rusteella valmisteen voidaan sanoa samanaikaisesti sekä 
lyhentävän flunssan kestoa että lievittävän oireita.

APTEEKKI FluAcute Zinc+ -valmiste on tarkoitettu aikuisille 
ja yli 12-vuotiaille. Käyttö on syytä aloittaa heti flunssan oi-
reiden ilmaantuessa, mieluiten 24 tunnin sisällä ensioireista. 
*Science M, Johnstone J, Roth DE, Guyatt G, Loeb M. Zinc for the Treatment of the Common Cold: A 
Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. Canadian Medical Association 
Journal 2012; 184 (10): E551-E561.
*Hemilä H, Chalker E. The Effectiveness of High Dose Zinc Acetate Lozenges on Various Common Cold 
Symptoms: A Meta-analysis. BioMed Central Family Practice 2015; 16:24-34.
*Hemilä H: Zinc Lozenges May Shorten the Duration of Colds: A Systematic Review. Open Respiratory 
Medicine Journal 2011; 5: 51-58.



*

bentsydamiini / setyylipyridiini

Äänesi – on 
vahvuutesi.

Täydellinen hoito kipeälle kurkulle 
 • tulehdusta hoitava
 • puuduttava
 • antiseptinen

Septabene (3 mg/1 mg bentsydamiini/setyylipyridiini) imeskelytabletit 
suun ja nielun kivun ja tulehduksen oireiden lyhytaikaiseen 
paikallishoitoon. Annostus aikuisille ja yli 12-vuotiaille: 3-4 imeskelytablettia 
vuorokaudessa. 6-12-vuotiaille vain lääkärin määräyksestä. Ei alle 6-vuoti-
aille. Annetaan liueta hiljalleen suussa. Jos olet raskaana tai imetät, 
keskustele hoidosta lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa. Jos sinulla 
on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen lääkeval- 
misteen ottamista. Älä ota valmistetta juuri ennen ateriaa tai hampaiden-
pesua, tai heti niiden jälkeen. Tutustu pakkausselosteeseen. Pakkaus- 
koko: 16 imeskelytablettia. Markkinoija: KRKA Finland Oy, Bertel Jungin 
aukio 5, 02600 Espoo, puh. 020 754 5330, info@krka.biz.
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ja yli 12-vuotiaille. Käyttö on syytä aloittaa heti flunssan oi-
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*Hemilä H, Chalker E. The Effectiveness of High Dose Zinc Acetate Lozenges on Various Common Cold 
Symptoms: A Meta-analysis. BioMed Central Family Practice 2015; 16:24-34.
*Hemilä H: Zinc Lozenges May Shorten the Duration of Colds: A Systematic Review. Open Respiratory 
Medicine Journal 2011; 5: 51-58.
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Tunne
oma lapsesi

Kun kyseessä on päivän polttava lasten kasvuun ja kehitykseen 
liittyvä aihe, suomalaiset etsivät käsiinsä lasten psykiatrian 

erikoislääkärin Jari Sinkkosen. Viime vuonna eläkkeelle siirtynyt 
Sinkkonen työskentelee edelleen tiiviisti lasten asialla.

Jari Sinkkonen vietti oman lapsuutensa Jo-
ensuun kupeessa pienessä Kunnasniemen 
kylässä. Perheen äiti toimi kylällä kansa-
koulun opettajana ja isä metsurina. Koti oli 
ensimmäiset 16-vuotta kyläkoulun yläker-
rassa opettajan asunnossa. 
 - 10-16-vuotiaana kävin Joensuussa 
oppikoulua koulukortteelissa. Ylioppilaak-
si kirjoitin Joensuun yhteiskoulusta ja siir-
ryin opiskelemaan lääketiedettä Lausan-
neen Sveitsiin, Sinkkonen kertoo. Opinnot 
koulukortteerissa merkitsivät Sinkkoselle 
viikottaisia eroja vanhemmista. 
 Oman lapsuuden erokokemukset ovat 
Sinkkosen mukaan vaikuttaneet myöhem-
min myös omaan uravalintaan. 
 - Toinen erokokemus minulla on ollut 
varhaislapsuudessa, kun olin 2-vuotiaana 
Arvo Ylpön potilaana Helsingissä. Tuohon 
aikaan ei ymmärretty, miten tärkeää van-
hempien läsnäolo sairaalle lapselle on. Lap-
sen paraneminen helpottuu, kun tärkeim-
mät turvallisuustekijät, eli omat vanhem-
mat, ovat lähellä, Sinkkonen kertoo. 

ISÄT JA ISYYS ISOSSA ROOLISSA
Sinkkonen on kirjoittanut paljon isyydes-
tä ja sen merkityksestä lapsille, erityisesti 

pojille. Yksi syy kiinnostukseen on Sinkkosen mu-
kaan ihan normaali yhteiskunnallinen kehitys.
 - Vakavasti otettava lapsitutkimus on 
käynnistynyt vasta 40-50-luvulla, jolloin sota 
ja erokokemukset olivat voimakkaasti läsnä. 
Tutkimukset olivat äitikeskeisiä, koska se nyt 
vaan oli siihen aikaan niin, että äidit hoitivat 
lapsia ja isällä ei vanhempana ollut saman-
laista roolia. Sittemmin tilanne on muuttu-
nut todella nopeasti, Sinkkonen toteaa. 
 Sinkkonen on nähnyt isyyden merkityk-
sen myös työssään lastenpsykiatrina sekä si-
viilielämässään kolmen lapsen isänä.
 - Olin Lastenlinnassa psykiatrina 14 
vuotta ja hoidin paljon poikia, joilla ei ol-
lut ollenkaan isää tai isällä oli vaikeita on-
gelmia. Isällä on valtava psyykkinen merki-
tys lapsen elämässä. Kokemukseni oman isä-
ni menettämisestä 16-vuotiaana ovat tuke-
neet tätä käsitystä. Lisäksi isänä oleminen 
voi olla iso asia aikuiselle, vanhemmuuden 
kautta avulla voi halutessaan avata mieltä 
todella paljon. Tämän olen saanut itse ko-
kea omien kolmen lapseni kanssa.

”KATSO LASTA, ÄLÄ OHJEKIRJAA”
Vaikka suomalaiset kysyvät Sinkkoselta op-
peja aina, kun lasten kasvatus nousee päivän 

puheenaiheeksi, korostaa Sinkkonen olevan-
sa ammattilainen lapsen kehityksessä ja mie-
lenterveydessä, ei niinkään kasvatuksessa. 
 - En minä tiedä, kuinka kauan 10-vuo-
tias voi olla yksin kotona. En minä tunne 
kaikkia 10-vuotiaita. Lapset ovat erilaisia. 
Ennemmin kehotan katsomaan lasta ja hä-
nen vointiaan. Ensin pitää miettiä, millai-
nen minun lapseni on ja sitten, mikä hänel-
le on parasta. Se on minun punainen lanka-
ni: tunne oma lapsesi, katso lasta, älä ohje-
kirjaa, Sinkkonen neuvoo. 

LASTEN PSYYKKISEN
HYVINVOINNIN ABC
Kolme tärkeintä asiaa lapsen psyykkisessä 
hyvinvoinnissa Sinkkosen mukaan ovat en-
nakoitavuus, hyvä vuorovaikutus ja toisinaan 
epämiellyttävienkin asioiden tekeminen. 
 - Lapsen on saatava kasvaa ennakoi-
tavassa ympäristössä, tiedettävä ja tun-
nettava vanhempansa ja elää suhteellisen 
säännönmukaisten rutiinien keskellä. Lap-
sella on oltava turvallinen tunne, jotta si-
säinen hälytysjärjestelmä menee pois päältä 
ja hän voi keskittyä muihin asioihin, muun 
muassa oppimiseen.

KUVAT: Jetro Staven
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JARI SINKKONEN:
•  64-vuotias
• perhe: vaimo ja kolme 

aikuista lasta
• lastenpsykiatrian erikois-

lääkäri, lääketieteen tohtori, 
Turun yliopistondosentti

• jäi eläkkeelle Pelastakaa 
Lapset –järjestöstä vuonna 
2015

• julkaissut lähes 20 lasten 
kasvuun ja kehitykseen liit-
tyvää teosta

• harrastukset: klassinen mu-
siikki ja ooppera, huilunsoit-
to, lenkkeily

Toinen tärkeä asia on, että lapsi voi tuoda 
vuorovaikutukseen kaikki tunteensa. 
 - On aivan mahtavaa, jos lapsi saa olla ai-
van kauhea, eikä tule silti torjutuksi tai ran-
gaistavaksi. Lasta ei saa nolata, vaikka hän 
ei pysty vielä hallitsemaan itseään. Vanhem-
pien on osattava antaa kaikille tunteille tilaa. 
 Kolmanneksi Sinkkonen nostaa esiin 
sen, että saatetaan loppuun myös ”ei niin 
kivat asiat”. 
 - Lasta pitää opettaa tekemään myös 
epämiellyttäviä asioita, vaikka se ei olisi-
kaan aina kivaa. Se on mielestäni hirvittä-
vän tärkeä taito. Tee loppuun ne asiat, jotka 
eivät motivoi tai huvita. 

EPÄTÄYDELLINEN VANHEMPI
ON PARASTA
Sinkkosen mukaan lapsi kasvaa parhaiten 
epätäydellisten vanhempien huomassa. Tällä 
Sinkkonen tarkoittaa sitä, että vanhemman 
ei ole syytä koko ajan keskittyä vain lapseen, 
vaan tehdä ja toteuttaa myös omia asioitaan. 
 - Se, että vanhempi on läsnä, mutta ei 
koko ajan lasta valvoen, ei aiheuta lapsessa 
turvattomuutta, vaan laittaa sen sijaan lap-
sen älyllisen kehityksen liikkeelle. Se askar-
ruttaa lasta ja laittaa lapsen aivot töihin. Se 
on lapselle hyväksi ja sellainen vanhempi on 
itse asiassa lapselle paras mahdollinen, sel-
ventää Sinkkonen ja jatkaa: 

- Monet nykyajan vanhemmat tarvitsevat 
lapsensa rakkautta ja toivovat, että kasva-
tus sujuisi aina myönteisissä merkeissä.  Sil-
loin voi olla haastavaa tuottaa lapselle petty-
myksiä ja sanoa hänelle ei.   

DIGIAIKA ON TUONUT ONGELMIA
Yksi paljon puhuttu aihe on lasten pelaami-
nen tietokoneilla ja älylaitteilla. Sinkkonen 
on järkkymätön kannassaan: liiallisesta pe-
laamista on haittaa lapsen kehitykselle. 
 - Onneksi saamme koko ajan lisää tietoa 
asiasta ja vaikutuksiin herätään pikku hiljaa 
laajemminkin. Perheissä vanhempien olisi syy-
tä pysähtyä miettimään, millaista meillä on yh-
dessä ja miten olemme yhdessä. Onko meillä 
päivittäin joku hetki, jolloin kaikki keskittyvät 
toisiinsa. Jos lapsen pelaamisen keskeyttämi-
sestä seuraa raivokohtaus, ollaan jo tekemi-
sissä riippuvuuden kanssa. Viimeistään siinä 
vaiheessa olisi hyvä miettiä, pitäisikö laitteet 
laittaa hetkesi sivuun, Sinkkonen toteaa. 
 Lisääntynyt kiinnostus peleihin ja tie-
tokoneisiin on vaikuttanut myös siihen, että 
suomalaislasten ja -nuorten liikuntataidot ja  
-kunto ovat laskeneet kuin lehmän häntä. 
 - Arkiliikunta on vähentynyt ja se on suu-
rin ongelma. Pihaleikit ovat valitettavasti siir-
tymässä historiaan. Lapsilla pitäisi olla ny-
kyistä enemmän ”ei mitään tekemistä” –aikaa. 
Sinkkonen haluaa myös nostaa esiin tutki-

muksen, jossa on todettu, miten väkivalta-
pelien pelien pelaaminen nostaa lasten ja 
nuorten stressitasoa ja lisää makeannälkää. 
 - Siinä on mielestäni sellainen yhtälö, 
josta voi seurata jatkossa isoja ongelmia. 

LASTEN ASIALLA ELÄKEIÄSTÄ
HUOLIMATTA
Vaikka Sinkkonen jäi eläkkeelle viime vuon-
na Pelastakaa Lapset -järjestöstä, on 64-vuo-
tiaalla lastenpsykiatrian erikoislääkärillä 
edelleen monta rautaa tulessa. 
 - Olen tiiviisti mukana alan tutkimuk-
sissa. Tällä hetkellä viimeistelen yhteistyös-
sä julkaistavaa kirjaa lasten kehityksestä 
eroperheissä, Sinkkonen kertoo. 
 Kun eläkeläinen työkiireiltään ennättää, 
rentoutuu hän klassisen musiikin ja ooppe-
ran parissa  tai suuntaa lenkille ulkoilmaan.



APU TUKKOISELLE NENÄLLE,  
JOTTA KAIKKI VOISIVAT 
NUKKUA VAUVAN LAILLA.

Vicks VapoRub voide. Nuhakuumeeseen ja infl uens-
saan liittyvien hengitystieoireiden lievittämiseen tarkoitettu 
voide, josta ruumiinlämmössä vapautuu lääkitseviä höyry-
jä. Voidaan käyttää myös höyryhengitykseen. Vaikuttavat 
aineet levomentoli, raseeminen kamferi, eukalyptusöljy, 
terpentiiniöljy ja tymoli. Sopii aikuisille ja yli 2-vuotiaille 
lapsille. Neuvottele käytöstä lääkärin kanssa, jos olet ras-
kaana tai imetät. Pakkauskoot 50 g ja 100 g. Tutustu huo-
lella pakkausselosteeseen. Perustuu 28.4.2015 päivättyyn 
valmisteyhteenvetoon. Markkinoija ratiopharm Oy. FI/
VCK/15/0004/12/15.

 Se perinteinen

 Myös höyryhengitykseen

Kärsitkö särystä 
liian pitkään?

ibuxin rapid
Nopeavaikutteinen
Puolitettava tabletti
Myös migreeniin

ibuxin rapid 400 mg. Tehokas lääke migreenikohtausten 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 pohjukaissuolihaa-
vaa tai olet raskaana. Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Pakkauskoot 10 ja 30 tabl. Tutustu huolel-
la pakkausselosteeseen. Perustuu 25.9.2015 päivättyyn valmisteyhteenvetoon. Lisätiedot: 
www.laakeohje.fi , info@ratiopharm.fi . Markkinoija ratiopharm Oy. FI/POTC/15/0007/10/15.



HENGITÄ HYVIN, 
 NUKU HYVIN.

Otrivin (ksylometatsoliini) nenäsumutteet nenän tukkoisuuden lievittämiseen nuhassa ja poskiontelot-
ulehduksessa. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 mg/ml -vahvuista nenäsumutetta tarvittaessa korkeintaan 
3 kertaa päivässä enintään 10 päivän ajan. 1-11-vuotiaille aikuisen valvonnassa 0,5 mg/ml -vahvuista 
nenäsumutetta tarvittaessa iästä riippuen 1-2, korkeintaan 3 kertaa päivässä enintään 5 päivän ajan. 
Jos olet yliherkkä jollekin valmisteen sisältämistä  aineista, jos sinulla on karstanuhaa tai atrofinen nuha 
tai jos sinulla on ahdaskulmaglaukooma, älä käytä Otrivinia. Keskustele valmisteen käytöstä lääkärin 
kanssa tai kysy neuvoa apteekista, jos sinulle on äskettäin tehty jokin nenä-nielualueen leikkaus, jos 
käytät muita lääkkeitä tai jos sinulla on jokin pitkäaikaissairaus. Ei tule käyttää raskauden aikana. 
Imetysaikana lääkärin ohjeen mukaan. Päänsärkyä, nenän kuivumista, poltteluntunnetta nenässä tai 
pahoinvointia voi esiintyä haittavaikutuksina. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Novartis Fin-
land Oy, Metsänneidonkuja 10, 02130 Espoo.   FI1510397372   • novartis.itsehoito@novartis.com
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Lue lisää: www.otrivin.fi
Otrivin avaa tukkoisen nenän noin 10 tunniksi.

Kollageeni – ihoa nuorentava proteiini
Kollageeni kääntää ihosi kelloa taaksepäin

Kollageeni muodostaa 30 % ihmisen elimistön proteiinista ja sitä löytyy ihosta, nivelistä, hampaista, 

luista, rustoista ja verisuonista. Kollageeni on ihon tärkein rakennusaine, koska se muodostaa 70% 

ihon proteiinista ja auttaa pitämään ihon sileänä ja kauniina. 

Tutkimukset vahvistavat kollageenin merkityksen kauneudelle

Japanissa ja Ranskassa tehdyt kliiniset tutkimukset vahvistavat Puhdas+ Beauty -jauheen kollageenin 
(Peptan -kalakollageenin) hyödyt ihon ulkonäölle. Peptan testattiin placebo-kontrolloiduissa kliinisis-
sä tutkimuksissa, jotka tehtiin kansainvälisissä ihon terveystutkimuslaitoksissa, SOUKEN Tokiossa, 

jossa tuotetta käytettiin päivittäin 10 g kahdeksan viikon ajan. DERMSCAN Lyonissa puolestaan 
testasi tuotteen 10 g päiväannoksella kahdentoista viikon ajan. Tutkimukset todistivat, että 

kalakollageeni auttaa ihoa näyttämään kauniimmalta ja nuoremmalta. 

Uudet kotimaiset kollageenituotteet

Puhdas+ Beauty Kollageeni & tyrnimarja on kollageenijauhe, joka sekoitetaan 
veteen, mehuun tai jogurttiin. Tuotteessa on kollageenin lisäksi kotimaista 
puhdasta luomu-tyrnimarjaa. Puhdas+ Caps Kollageeni & Biotiini on kapseli-
muotoinen ja sisältää kollageenin lisäksi biotiinia, sinkkiä ja C-vitamiinia, jotka 
edesauttavat ihon, hiusten ja kynsien hyvinvointia.

Puhdas+ tuotteet ovat korkealaatuisia ja kotimaisia ravintolisiä. 
Valmistuksessa ei käytetä ylimääräisiä ainesosia, kuten säilöntäaineita, 
väriaineita ja pintakäsittelyaineita.

Mistä voin ostaa uusia 
kollageenituotteita?

Tuotteet löydät lähimmästä 
apteekistasi.

Tiesitkö, että 25–40 -vuotiaana kollageenin tuotanto loppuu?

Noin 25 vuoden jälkeen elimistö alkaa menettää kykynsä tuottaa uutta kollageenia, joka johtaa 
useisiin ikääntymisoireisiin, kuten esimerkiksi ihon rypyt, juonteet ja veltostunut iho. 
Kollageenin tuotanto loppuu kokonaan noin 40 ikävuoden paikkeilla, jonka jälkeen meidän tulee 
huolehtia kollageenin saannista ravintolisänä, esim. Puhdas+ Beauty -kollageenivalmisteella. 

Hydrolysoitu kalakollageeni ¬– tutkitusti paras kollageenin lähde

Monien vuosien ajan nauta- ja sikakollageenia käytettiin kollageenivalmisteisiin. Tiedemiehet 
alkoivat etsiä kuitenkin tehokkaampaa kollageenia ja näin löytyi hydrolysoitu kalakollageeni.  
Tänä päivänä käyttäjät valitsevat kalakollageenin, koska se on  puhdas ja paremmin imeytyvä.  
Puhdas+ Beauty Kollageeni & tyrnimarja -tuotteessa käytetään hydrolysoitua kalakollageenia. 

Kollageeni 330 g

39,90 €
( Norm. 49,90 €)

Kollageeni &
Biotiini 120 kaps

29,90 €
( Norm. 36,90 €)
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Tehokas apu 
närästykseen

Esomeprazol ratiopharm 20 mg enterokapselit. Tehokas lääke aikuisille tilapäisten 
närästysoireiden hoitoon. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet raskaana tai imetät 
tai jos oireesi eivät lievity korkeintaan kahden viikon hoidon aikana. Tutustu huolella 
pakkausselosteeseen. Pakkauskoko 14 enterokapselia. Perustuu 26.10.2015  päivättyyn 
valmisteyhteenvetoon. Lisätiedot: www.laakeohje.fi , info@ratiopharm.fi  P. 020 180 5900. 
FI/OTC Oth/16/0007/2/16

Närästyksen ja happamien 
röyhtäisyjen hoitoon aikuisille.

Hillitsee happotuotantoa.

»

»
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Mukavat geelipohjalliset
väsyneille jaloille 

UUTUUS!

Reckitt Benckiser Nordic A/S 
Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo

Scholl Gel Activ -pohjalliset on suunniteltu liikkuvaan 
elämään. Ne pehmentävät ja tukevat jokaista askeltasi.

Scholl GelActiv™ Everyday vaimentaa pienimpiäkin iskuja ja
vähentää ylimääräistä kuormitusta. Jokapäiväiseen käyttöön.

Scholl GelActiv™ Work vaimentaa iskuja tehokkaasti erityisesti kovilla 
pinnoilla käveltäessä ja ovat omiaan työkäytössä. Viilentävät venttiilit 
auttavat pitämään jalat kuivina koko päivän. 

Naisille ja miehille löytyvät omat pohjalliset, 
ne leikataan itse sopivan kokoisiksi
merkittyjä viivoja pitkin.

Mukavat geelipohjalliset
väsyneille jaloille 

UUTUUS!

Reckitt Benckiser Nordic A/S 
Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo

Scholl Gel Activ -pohjalliset on suunniteltu liikkuvaan 
elämään. Ne pehmentävät ja tukevat jokaista askeltasi.

Scholl GelActiv™ Everyday vaimentaa pienimpiäkin iskuja ja
vähentää ylimääräistä kuormitusta. Jokapäiväiseen käyttöön.

Scholl GelActiv™ Work vaimentaa iskuja tehokkaasti erityisesti kovilla 
pinnoilla käveltäessä ja ovat omiaan työkäytössä. Viilentävät venttiilit 
auttavat pitämään jalat kuivina koko päivän. 

Naisille ja miehille löytyvät omat pohjalliset, 
ne leikataan itse sopivan kokoisiksi
merkittyjä viivoja pitkin.

 

Naso-ratiopharm  
– Avaa tukkoisen nenän

Nopeasti tehoava

Säilöntäaineeton

Edullinen

ratiopharm.fi

Oma vahvuus 

lapsille!

Naso-ratiopharm on nenän tukkoisuuden lyhytaikaiseen hoitoon tarkoitettu säily-
tysaineeton nenäsumute. Vaikuttava aine on ksylometatsoliini. Vahvempi (1 mg/ml)  
vahvuus on tarkoitettu aikuisille ja miedompi (0,5 mg/ml) 2-10 –vuotiaille lapsille. Alle 
10-vuotiaille yhtäjaksoisesti enintään 5 vuorokauden ja yli 10-vuotiaille enintään 7 vuo-
rokauden ajan. Käyttö raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin ohjeen mukaan. 
Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Apteekista ilman reseptiä. Lisätiedot: www.
laakeohje.fi, info@ratiopharm.fi. Perustuu 20.8.2014 päivättyyn valmisteyhteenvetoon. 
FI/NOTC/15/0010/6/15

NASO AVAA 
NENÄSI

Mukavat geelipohjalliset
väsyneille jaloille 

UUTUUS!

Reckitt Benckiser Nordic A/S 
Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo

Scholl Gel Activ -pohjalliset on suunniteltu liikkuvaan 
elämään. Ne pehmentävät ja tukevat jokaista askeltasi.

Scholl GelActiv™ Everyday vaimentaa pienimpiäkin iskuja ja
vähentää ylimääräistä kuormitusta. Jokapäiväiseen käyttöön.

Scholl GelActiv™ Work vaimentaa iskuja tehokkaasti erityisesti kovilla 
pinnoilla käveltäessä ja ovat omiaan työkäytössä. Viilentävät venttiilit 
auttavat pitämään jalat kuivina koko päivän. 

Naisille ja miehille löytyvät omat pohjalliset, 
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merkittyjä viivoja pitkin.

Itsehoitolääke B12-vitamiinin 
puutteen ennaltaehkäisyyn 
ja hoitoon. Vain apteekista.

www.betolvex.fi

Muista pitää huolta
itsestäsi ja riittävästä
B12-vitamiinin saannista.

Betolvex 1 mg (syanokobalamiini) kalvopäällysteiset tabletit on tarkoitettu B12-vita-
miinin puutoksen ehkäisyyn ja hoitoon. Puutostiloissa puutoksen syy tulee selvittää 
ennen hoidon aloitusta. Aikuisilla aloitusannos on 2-4 tablettia vuorokaudessa. Yllä-
pitoannos on 1 tabletti vuorokaudessa. Voidaan käyttää raskauden ja imetyksen ai-
kana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen ennen valmisteen käyttöä. Betolvex 
tabletit saatavissa apteekista ilman reseptiä. Itsehoitolääke. Lisätietoja: Actavis Oy. 6
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TARJOUKSET 2 • 2016
Tarjoukset voimassa
30.4.2016 saakka

Sisältää tehokkaasti imeytyvää D-vitamiinia hyvänma-
kuisena purutablettina. Sopii niin lapsille kuin aikuisille. 
Laktoositon, gluteeniton, hiivaton. 

D-tipat ratiopharm on mauton ja helppokäyt-
töinen D-vitamiinivalmiste, jota voivat käyttää 
kaikki perheenjäsenet vauvasta vaariin.

Bethover Neuro on B-vitamiiniyhdistelmä hermoston 
tueksi. Se sisältää B1-vitamiinia 150 mg, B6-vitamii-
nia 25 mg ja B12-vitamiinia 300 mikrogrammaa.

Melatoniini auttaa lyhentämään nukahta-
misaikaa ja sitä voidaan käyttää myös lievit-
tämään myös aikaeron vaikutuksia.
Maidoton ja gluteeniton. 

Melarest 1mg Night Mint tai 
Melarest 1mg 100 tabl.

Maitohappobakteeri+BCD ratiopharm on 
ihanteellinen maitohappobakteerivalmiste 
päivittäiseen hyvinvointisi ylläpitoon ja vas-
tustuskykysi vahvistamiseen! 

Maitohappobakteeri+D 
Ratiopharm tipat 2 x 7,5 ml

Bethover Neuro 100 kaps.

Maitohappobakteeri B+C+D 
Ratiopharm 100 tabl.

Pureskeltava, omenanmakuinen melatoniinivalmiste 
unen tuloa nopeuttamaan ja vähentämään aikaeron 
(jetlag) tuomaa rasitusta. 

Melatonin Ratiopharm
1 mg 100 tabl.

Elvyttävä ja tehokosteuttava kasvovoide kui-
valle ja vaativalle iholle. Sisältää keramideja, 
vapaita rasvahappoja ja kolesterolia, jotka 
ovat ihon omia rasva-aineita.

Minisun Vahva on aktiivisen ihmisen monivita-
miini, jossa on kaikki tärkeät vitamiinit ja hiven-
aineet yhdessä tabletissa. Aktiivisille aikuisille! 

Naso Seesamiöljy tai Naso 
Fresh Seesamiöljy Ratiopharm 
nenäsumute 10 ml
Naso tuoteperheen nenäsumutteet sopivat 
paitsi nenän puhdistukseen myös kostutuk-
seen. Tuotteet ovat säilöntäaineettomia ja 
sopivat myös perheen pienimmille. 

Minisun Monivitamiini
Vahva 120 tabl.

Minisun D-vitamiini
20 µg. 300 purutabl.

Nenäsuihke piparminttu kosteuttaa ja hoitaa nenän kui-
via limakalvoja ja edistää nenäontelon pintakudoksen 
uusiutumista. Sopii aikuisille ja yli 2-vuotiaille lapsille.

Apteekki Hoitava 
nenäsuihke 10ml

Bio-Influ-Sinkki 90 
imeskelytabl. 
Bio-Influ-Sinkki sisältää C-vitamiinia ja sinkkiä, 
jotka edistävät immuunijärjestelmän normaalia 
toimintaa. Appelsiininmakuinen imeskelytabletti.

Decubal Face Vital
50ml kasvovoide

Sh 23,802090

Sh 17,271590

Sh 21,441990

Sh 9,37790

Sh 15,62Sh 10,94 1490990

Sh 20,48 1890

Sh 10,77900

Sh 24,622390
Sh 16,42 Sh 20,421490 1890

Apteekki FluAcute
Zinc+ 20 ml
Apteekki FluAcute Zinc+ on aniksenmakuinen 
suusuihke, joka lyhentää flunssan kestoa ja lie-
vittää oireita. Sinkki lyhentää flunssan kestoa! 

Sh 21,201990



kolmivaikutteinen
lääke kurkkukipuun
Antiseptinen ja raikkaanmakuinen 
med-angin imeskelytabletti on 
tarkoitettu suu- ja nielutulehduksiin 
liittyvän kurkkukivun hoitoon. 
Aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille.

Saatavilla apteekista
ilman reseptiä. 

Med-Angin®, Med-Angin sokeriton imeskelytabletit on tarkoitettu suu- ja nielutulehduksiin liittyvän kurkkukivun hoitoon. Lääke on 
tarkoitettu aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille: Imeskelytabletin annetaan sulaa hitaasti suussa joka 2.-3. tunti, ellei lääkäri toisin määrää. 
Lääkkeen maksimivuorokausiannos on 6 imeskelytablettia. Lääkettä ei tule käyttää yhtäjaksoisesti 3-4 vuorokautta pidempään ilman 

lääkärin ohjeita. Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi eivät lievene 3 päivän jälkeen tai oireesi pahenevat. Scanpharma Oy


