PALVELUKSESSASI
Lehti apteekin asiakkaille 1/2015
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Kannen kuva: Shutterstock

Tervetuloa kevät- ja
kesänumeron pariin!
Verkkolehdessä on nyt tärkeää tietoa ja
hyödyllisiä vinkkejä vatsan oireiden
hoitoon.
Katso sisätautien ja gastroenterologian
erikoislääkäri Jari Koskenpadon videohaastattelu, siinä on monta mielenkiintoista asiaa vatsan oireilusta.
Kerromme lisäksi lääkkeiden annosjakelusta. Olemme keränneet edullisia
tarjouksia juuri erityisesti vatsavaivojen
hoitoon sopivista tuotteista, käytä ne
hyväksesi.
Olemme ottaneet verkkolehdestämme
paperipainoksen, mutta varmimmin
löydät tämän lehden nyt ja jatkossakin
osoitteesta: www.tikkurilanuusiapteekki.fi
Kaunista kesää ja hyviä lukuhetkiä
toivottaen,
Taina Sirkiä-Vuorio
apteekkari

S-bonus,
annosjakelu,
verkkokauppa,
kosmetologin
palvelut…
Kun Taina Sirkiä-Vuorio aloitti
helmikuussa 2010 Tikkurilan
Uuden Apteekin apteekkarina, hän remontoi apteekin tilat
sekä lisäsi apteekin palveluja ja
tuotevalikoimaa.

Tikkurilan Uudesta Apteekista löytyy jotain
mitä ei monesta muusta apteekista löydy –
oma kosmetologi.
– Kosmetologimme palvelee päivittäin asiakkaitamme. Lisäksi meillä on laaja valikoima
kosmetiikkatuotteita, kertoo apteekkari Taina
Sirkiä-Vuorio.
Peruspalveluiden lisäksi Tikkurilan Uudessa
Apteekissa on panostettu koneelliseen annosjakelupalveluun.
– Annosjakelussa asiakas saa lääkkeet pakattuina annospusseihin kahden viikon jaksolle. Lääkkeet voi noutaa apteekista tai ne
toimitetaan asiakkaalle kotiin. Huolehdimme
annosjakelun piiriin kuuluvien asiakkaidemme
lääkkeistä, resepteistä sekä lääketurvallisuudesta (esim. yhteisvaikutukset, päällekkäislääkitys). Lääkkeiden annosjakelu on hyvä apu
kaikille osapuolille. Valmiiksi jaellut annokset
helpottavat omaisten ja hoitajien työtä.
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Tikkurilan Uusi Apteekki

Tikkurilan Uusi Apteekki
yllättää monipuolisuudellaan

Kuvat: Shutterstock

Annosjakeluun siirtyminen vähentää usein
myös asiakkaan lääkekustannuksia.
Palveluita on laajennettu myös verkkoon ja
marraskuussa 2014 avattiin verkkokauppa
www.netti-apteekki.fi
– Verkkokaupan etuna ovat helppous ja
nopeus. Verkkokaupan tuotteet tulevat
Tikkurilan Uudesta Apteekista, farmaseutit
käsittelevät tilaukset ja neuvovat tarvittaessa.
Verkkokaupan käyttö on siis yhtä turvallista
kuin ”kivijalka” apteekista ostaminen.
Palvelemme asiakkaitamme myös sivuapteekissa ja palvelupisteessä lentoasemalla:
Lentoaseman apteekki sijaitsee Helsinki-Vantaan Lentoaseman ensimmäisessä kerroksessa saapuvien lentojen tasolla ja palvelupiste
kansainvälisellä Schengen alueella.
– Lentoaseman apteekissa myydään reseptilääkkeitä ja itsehoitovalmisteita sekä kosmetiikkaa. Palvelupisteestä löytyvät tärkeimmät

matkailuun liittyvät itsehoitotuotteet,
kuten laastarit, käsidesit ja allergialääkkeet.
Olemme myös pussittaneet lapsiperheille
pieniä vaippapaketteja.
Hyvää palvelua on myös kätevä sijainti.
Tikkurilan Uusi Apteekki sijaitsee Prismakeskuksen päädyssä ja monet asiakkaat
hoitavatkin apteekkiasiat kauppareissulla.
– Ja S-etukortilla Bonusta kertyy kaikista
ei-lääkkeellisistä ostoista kaikissa
toimipisteissämme.
Palveluasenteesta kertoo myös asiakkaita
hyvillä tarjouksilla palkitseva vasta perustettu
kanta-asiakasjärjestelmä.
–Toivotankin lämpimästi kaikki – uudet ja
vanhat – asiakkaat apteekkiin liittymään kanta-asiakkaaksemme, kannustaa
Taina Sirkiä-Vuorio.
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Vatsavaivat ja niiden hoito

Närästys, mahakatarri,
ärtyvä suoli, vatsan turvotus,
ummetus, imeytymishäiriö…

KATSO VIDEO

Jari Koskenpato LT, sisätautien ja gastroenterologian erikoislääkäri kertoo
yleisimmistä vatsasairauksista ja niiden hoidosta.

Mitä tarkoitetaan närästyksellä ja
tarvitseeko sitä tutkia?
Närästys on yleinen termi, jota ihmiset paljon
käyttävät. Sillä tarkoitetaan rinnanaluspoltetta.
Eli jonkinlaista polttavaa tunnetta rinnassa tai
tunnetta, että jotain nousee ylös ruokatorvesta.
Ihmisten puheessa se sekoitetaan monesti kaikenlaisiin vatsavaivoihin, esimerkiksi ilmavaivoi-

hin. Närästyksen virallinen nimi on refluksitauti.
Se on todella yleinen, mutta onneksi melko
vaaraton vaiva. Jopa joka kuudes aikuinen kärsii
närästyksestä viikoittain. Se on kiusallinen vaiva,
joka haittaa elämänlaatua. Jos ruokatorven
tulehdus kestää vuosia, se voi lisätä syöpäriskiä
tai ruokatorven ahtauman riskiä, mutta yleisesti
ottaen närästys on harmiton kiusa.
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Vatsavaivat ja niiden hoito

Miten voi itse hoitaa närästystä?
Elintapoja muuttamalla. Eli vältetään lihomista
ja iltasyömistä. Sängyn päätyä voi korottaa,
jotta pää on muuta kehoa ylempänä. Apteekista ilman reseptiä saatavilla lääkkeillä voidaan
vähentää mahahapon määrää, jolloin polte
vatsassa vähenee.

Voiko happoa alentavia lääkkeitä
käyttää pitkään?
Niistä on nykyään saatavilla paljon tietoa, joten
yllättäviä sivuvaikutuksia ei juurikaan tule. Ne
saattavat vaikuttaa B12-vitamiinin, kalkin ja
magnesiumin imeytymiseen, mutta esimerkiksi mitään syöpäriskiä ei niiden käytöllä ole.
Lääkkeitä on turvallista käyttää pitkään, jopa
useita vuosia.

Onko ruuansulatusentsyymivalmisteista apua?
Jos kärsii laktoosi-intoleranssista, niin näistä
valmisteista saattaa olla apua. Toiset kokevat
saavansa niistä hyötyä, toiset taas eivät. Tämä
pätee myös erilaisiin hiilihydraattientsyymivalmisteisiin koskien ilmavaivojen estoa. Haiman
vajaatoiminnassa haimaentsyymivalmisteet
auttavat todella hyvin.

Mikä on hapoton maha?
Se tarkoittaa tilannetta, jossa mahan koko limakalvo on surkastunut esimerkiksi limakalvon tulehduksen jälkeen. Happoa tuottavat solut ovat
hävinneet. Kun taas terve maha on todella hapan,
pH on 1–2. Hapon häipyessä vieraat bakteerit
pääsevät helpommin suolistoon, jolloin suolistotartuntoja voi tulla helpommin. Tiettyjen ravintoaineiden imeytyminen, kuten B12-vitamiinin,
huononee.

Mikä on mahakatarri ja miten sitä
hoidetaan?
Mahakatarri eli gastriitti on mahan limakalvon
tulehdus. Mahan limakalvon pinta vaurioituu ja
tulee tulehdustilanne, joka voi aiheuttaa poltteen tunnetta ylävatsalla. Mutta se voi myös
olla oireeton. Tavallisimmin se johtuu helikobakteerista tai särkylääkkeiden käytöstä. Helikobakteeri on yleinen mahalaukussa elävä bakteeri, joka aiheuttaa mahahaavoja ja saattaa
lisätä mahasyöpäriskiä. Jos mahakatarri todetaan, se hoidetaan aina syyn mukaan. Usein
ainakin osa hoidosta koostuu happoa alentavista
lääkkeistä. Yleistys, että ylävatsalla tuntuva polte
on aina ”mahakatarria” on siis kuitenkin väärä.

Mistä kohtauksellinen ylävatsakipu
johtuu?
Refluksitauti ja mahakatarri tuntuvat yleensä poltteena pitkällä ajanjaksolla. Jos taas tulee voimakkaita kipukohtauksia ylävatsassa, kyseessä voivat
olla esimerkiksi sappikivet, tietyt haimasairaudet
tai jopa sydänsairaudet. Mutta myös harmittomat ilmavaivat voivat tuntua ylävatsakipuina.

Mitä tarkoitetaan ärtyvällä suolella ja
miten sitä hoidetaan?
Se on todellinen ongelmavyyhti sekä lääkäreille
että potilaille. Se on yleinen ja sitä on vaikea
hoitaa. Oireiden taustoja tutkittaessa saatetaan
joutua laaja-alaisiin tutkimuksiin. Toisaalta monesti jo pelkällä keskustelulla potilaan kanssa
selviää, että kyseessä on ärtyvä suoli. Ehkä vaikeinta on vakuuttaa potilas siitä, että hänellä
on ärtyvä suoli. Ärtyvässä suolessa terveen
suolen toiminta aiheuttaa erilaisia oireita: ripulia, ummetusta, turvotusta. Mutta hälyttäviä
oireita ei ole: verikokeet ovat normaalit, tahatonta laihtumista ei ole, eikä verta ulosteessa,
ei kuumetta. Laajoissakaan tutkimuksissa ei
välttämättä löydy mitään. Mutta niillä saadaan
vakavat sairaudet suljettua pois. Ärtyvä suoli
on kiusallinen vaiva, mutta ei onneksi vaarallinen. Ehkä tärkein asia on, että oppii sitä sietämään. Myös elintapoja on hyvä korjata: kannattaa välttää istumista, liikkua paljon, juoda
riittävästi ja käyttää kuituvalmisteita. Myös erilaisia oireita lievittäviä valmisteita on apteekissa useita. Fodmap-ruokavalio auttaa, siinä
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Vatsavaivat ja niiden hoito

suolistoa ärsyttävät ruoka-aineet on karsittu
pois. Kun taustalla ei ole varsinaista sairautta,
ei parantavaa lääkettäkään ole.

Mitä pitää tehdä, jos sairastuu ripuliin
matkalla ja voiko sitä ennakoida?
Kraanavettä kannattaa välttää ja käsien puhtaudesta huolehtia. Jos turistiripuli kuitenkin iskee,
tärkein asia on nesteytys. Olisi hyvä juoda juomia, joissa on erilaisia kivennäisaineita. Jos ripuli tai oksentelu on rankkaa, on hyvä hakeutua lääkärille. Esimerkiksi salmonellaa hoidetaan antibiooteilla. Muutamia tutkimuksia on
siitä, että probioottivalmisteista voi olla hyötyä
ennalta ehkäisevästi: turistiripuli tulee harvemmin ja/tai kestää lyhyemmän aikaa.

Miten suhtautua jatkuvaan ripuliin?
Esimerkiksi ärtyvässä suolessa ripuli ei ole
jatkuvaa vaan se vaihtelee esim. ummetuksen
kanssa. Jatkuva, pitkäkestoinen ripuli voi olla
oire esimerkiksi haavaisesta paksusuolentulehduksesta, Crohnin taudista tai keliakiasta. Jos
ripuli on kestänyt yli 3 viikkoa, on sen syy hyvä
selvittää lääkärissä.

Mistä ummetus johtuu ja miten sitä
hoidetaan?
Istumatyö ja kasvispitoisen ruokavalion vähäisyys voivat edesauttaa ummetusta. Hoidoksi
suosittelen pieniä aterioita usein sekä lisäämään kuitumäärää, liikuntaa ja juomista. Myös
kuituvalmisteita voi käyttää pitkäaikaiskäytössäkin.

Mistä vatsan turvotus johtuu ja miten
sitä voi lievittää?
Se on todella yleistä. Kun on tutkittu mihin
vatsaoireisiin netistä etsitään eniten tietoa,
niin vastaus on juuri vatsan turvotus. Toiset
kokevat pienenkin määrä suolikaasua kiusal-

liseksi, kun taas toiset sietävät sitä hyvin. Sitä
on vaikea hoitaa, kun jokaisella on omanlaisensa suolistobakteerikanta ja eri ruokaaineet vaikuttavat meihin kaikkiin erilailla.
Lähtökohtaisesti voi kuitenkin sanoa, että
yleensä se on vaaraton oire.

Mitä tehdä, jos epäilee
imeytymishäiriötä?
Laktoosi-intoleranssi ja keliakia ovat tavallisimmat
imeytymishäiriöt ja ne saadaan testeillä selvitettyä.
Lisäksi haimaentsyymien tuotannon vähyys
voi aiheuttaa rasvaripulia. Nämä kolme ovat
ne tavallisimmat imeytyshäiriöt. Lääkärikäynnillä asia saadaan yleensä selvitettyä.

Mitä ovat peräpukamat ja miten niitä
hoidetaan?
Peräpukamat ovat laajentuneita peräaukon
laskimoita, jotka oireilevat esimerkiksi peräaukon kutinana tai ulostamiseen liittyvänä
verentulona. Lääkärin on hyvä tutkia asia ja
poissulkea peräaukon syöpä tai peräaukon
haavauma. Hoitaminen suunnitellaan sen
mukaan miten paljon peräpukamat ihmistä häiritsevät. Jos ne vuotavat kovasti verta
ja pullistuvat ulospäin, niin silloin lähdetään
liikkeelle ns. hirttohoidolla, jolla pukamat
saadaan kuolioon. Hoito voidaan tarvittaessa
uusia. Hyvää hygieniaa on noudatettava, mutta liian aggressiivista pesemistä pitäisi välttää.
Perusvoiteita on myös hyvä käyttää. Todella
ärtyneiden pukamien hoitoon voidaan käyttää
pukamalääkkeitä, mutta ne eivät ole tarkoitettu pitkäaikaiskäyttöön.

Mikä on helikobakteeri?
Se on ainoa ihmisen mahalaukussa elävä
bakteeri. Tartunta saadaan yleensä lapsuusiällä ja bakteeri asustaa mahalaukussa koko ihmisiän, jollei sitä hoideta. Se on yleinen bakteeri, varsinkin yli 70-vuotiailla sitä on paljon.
Helikobakteeri sinällään voi olla harmiton,
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mutta siihen liittyy lievä limakalvotulehdus eli
gastriitti, joka voi aiheuttaa mahahaavoja ja
lisätä mahasyöpäriskiä.

sairauksia, kuten ärtyvä suoli, ilmavaivat tai
vatsan turvotus. Niihin ei välttämättä löydy
täysin parantavaa hoitoa, mutta elintapojen
muutoksella ja oirelääkkeillä elämänlaatua
pystytään parantamaan. Sitten on vakavia
sairauksia kuten paksusuolensyöpä, joka voi
olla pitkään oireeton. Tähystysten tekeminen
on resurssikysymys.

Mikä on haavainen paksusuolentulehdus ja miten sitä hoidetaan ?
Se on krooninen tulehduksellinen suolistosairaus, jonka perimmäistä syytä ei tiedetä.
Oireina voi olla esimerkiksi ripulia ja veristä
ulostetta. Lääkkeillä saadaan tulehdusreaktio
sammutettua, mutta kokonaan parantavaa
hoitoa ei ole.

Milloin vatsaoireiden suhteen on aina
hakeuduttava lääkäriin?
Tämä onkin vaikea kysymys. Monet vatsaoireet
ovat potilaalle hankalia, mutta eivät vakavia

Monissa maissa 60-vuotiaille tehdään seulontatähystys, joka löytää syövän esiasteet aikaisessa vaiheessa. Keliakiaa on jo yli kahdella
prosentilla väestöstä ja sekin olisi hyvä saada
kiinni aikaisessa vaiheessa. Hyvä nyrkkisääntö
on tarkkailla hälyttäviä oireita: selvä nielemisvaikeus, veren tulo, kuumeilu, tahaton laihtuminen tai jatkuva ripuli. Nämä ovat kaikki hyviä
syitä mennä lääkäriin. Mutta myös mikä tahansa muu oire, joka hankaloittaa elämää, on
hyvä tutkia. Tärkeää on saada tukea, jotta voi
elää harmittomimpienkin oireiden kanssa.

2390

0,39/tabl.
(norm. 28,39 €
0,47/tabl.)

Ota päivittäin hyvänmakuinen Rela Tabs
-maitohappobakteeri.Se sisältää tutkitusti
tehokasta Lactobacillus reuteri Protectis®
Miksi
D-vitamiinin
-maitohappobakteeria. Rela Tabs
maistuu
raikkaalle mansikalle riittävä
ja sopii koko
perheelle
saanti
on tärkeää?
päivittäin tai kuureina esimerkiksi matkoilla.
Lue lisää verkkolehtemme
aiemmasta numerosta osoitteesta
www.itakeskuksenapteekki.fi
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Turvapuhelin tuo apua

Turvapuhelin
tuo apua
napin painalluksella
Kun kotona asuminen tuntuu epävarmalta, tarjoaa turvapuhelin mielenrauhaa
sekä kotona asuvalle että hänen läheisilleen. Turvapuhelimen avulla asiakas
voi hälyttää apua, kun tuntee olonsa tai
terveydentilansa heikentyneen kotona.
Haastattelimme Stellan turvapuhelinpalvelun asiakaspalvelupäällikköä
Tiina Hakakaria.

Miten turvapuhelin palvelu toimii?
Turvapuhelimen hälytyspainike kulkee asiakkaan mukana ranteessa tai roikkuu nauhassa
kaulassa. Kun hälytyspainiketta painetaan,
avautuu kaiuttimen kautta yhteys hälytyskeskukseemme, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme neuvoo ja auttaa turvapuhelinasiakkaita 24 tuntia vuorokaudessa.
Kun päivystäjämme saa hälytyksen, hän
määrittelee avun tarpeen ja kiireellisyyden.
Tilanteen vaatiessa lähetämme paikalle turvapuhelinauttajan, sairaankuljetuksen tai muun
ennalta sovitun auttajan, esimerkiksi asiakkaan läheisen.
Stellan Turvapuhelin kytketään tavalliseen
lankapuhelinliittymään tai lisälaitteen avulla
gsm-verkkoon niissä talouksissa, joissa lankaverkkoa ei ole.

Kenelle suosittelet turvapuhelinta?
Yksin asuville turvapuhelin tuo turvallisuuden
tunnetta. Varsinkin jos asiakkaalla ollut esimerkiksi huimausta tai kaatuilua, on turvapuhelin
hyvä apu. Turvapuhelimella saa avun paikalle,
vaikkei itse pääsisi puhelimeen.
Palvelu tuo mielenrauhaa myös läheisille.
Monesti juuri ikäihmisten läheiset ovat ensim-

mäisen yhteyden oton takana. Heiltä olemme
saaneet hyvää palautetta palvelun joustavuudesta ja toimivuudesta.
Lisäksi turvapuhelinpalvelu voidaan räätälöidä
asiakkaan ja omaisen tarpeisiin.

Mikä mielestäsi on parasta
turvapuhelimessa?
Ehdottomasti se, että asiakas saa aina avun
paikalle. Tarvittaessa Stellan auttaja on
yhteydessä kotilääkäriin, jolloin asiakkaan ei
tarvitse lähteä erikseen käymään ja mahdollisesti jonottamaan esimerkiksi terveyskeskukseen tai lääkäriasemalle.

Toimiiko turvapuhelin varmasti?
Kyllä, turvapuhelin toimii kodin sisätiloissa.
Hälytyspäivystys toimii 24 h vuorokaudessa
vuoden jokaisena päivänä. Lisäksi turvapuhelimen hälytyspainike on roiskevesitiivis, joten
rannekkeen kanssa voi käydä vaikka suihkussa.
Nyt voit tilata palvelun apteekista!
Lue lisää turvapuhelinpalvelusta:
www.stella.fi/turvapuhelin
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Uutuus!

Pehmeä ja tehokas apu

Smartlax laktuloosi on pehmeä ja tehokas uutuus vilkastuttamaan suoliston toimintaa. Hyvänmakuinen laktuloosiliuos sopii
koko perheelle, yli 1-vuotiaille lapsille sekä raskauden ja imetyksen aikana. Smartlax laktuloosi on helppo annostella mukana
tulevalla mittakorkilla. Saatavana myös vadelmanmakuisena (ei tarjoushintaisena). Smartlax laktuloosi valmistetaan Suomessa.

9

Smartlax laktuloosi 500 ml

50

19 €/litra

(norm. 11,48 €
22,96 €/litra)
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Apteekin annosjakelu

Tule rohkeasti kysymään asiasta
farmaseuteiltamme, he ovat kaikki
annosjakelun ammattilaisia ja
auttavat sinua mielellään.
Kuva:
Shutterstock

ANNOSJAKELU
helpottaa arkea
senioreista lapsiperheisiin
Annosjakelu on osa turvallista lääkehoitoa, ei vain ikäihmisille
vaan myös lapsille. Siitä voi olla suuri apu iäkkäille tai lapsille,
joilla on päivittäistä lääkitystä vaativa sairaus.
Lue miten säästät turvallisesti aikaa, vaivaa ja rahaa.
Annosjakeluasiakas saa lääkkeet pakattuina
kerrallaan kahden viikon käyttöjaksolle. Kukin
annospussi sisältää kaikki samalla kertaa otettavat lääkkeet. Jokaiseen lääkepussiin on selkeästi
merkitty nimi, syntymäaika, lääkkeet sekä niiden

ottamistajankohta (päivä ja kellonaika). Farmaseutti tarkistaa reseptit, lääkkeiden soveltuvuuden sekä mahdolliset lääkkeiden yhteisvaikutukset.
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Kiireisten lapsiperheiden pelastus
Perheissä, joissa on pieniä potilaita tarvitaan
monenlaista apua. Annosjakelu on yksi hyvä
tapa helpottaa lapsiperheen arkea. Annospussit ovat erittäin käteviä esimerkiksi päiväkodissa tai koulussa oleville lapsille. Se on
kätevä tapa hoitaa lääkitys myös perheen
matkoilla. Lapsen reppuun on helppo pakata
mukaan päivän tai viikon annokset ja lapsen
hoitaja voi luottaa siihen, että antaa varmasti
oikean annoksen lääkettä lapselle. Näin lääkitys on oikea-aikaista ja -tehoista. Pusseista voi
kotona seurata onko lääkkeet otettu oikein.
Turvallisuus onkin annosjakelun suurin hyöty
asiakkaalle.

Turvaa iäkkäiden arkeen
Annosjakelu on suosittu palvelu paljon lääkkeitä käyttävien iäkkäiden ja heidän omaisten
keskuudessa. Annosjakelu sopii hyvin henkilölle, jolla on säännöllinen lääkitys, useita
eri lääkkeitä ja useita annostelukertoja päivässä. Annosjakelusta on hyötyä asui vanhus
yksinään, iäkkään puolison kanssa kotona tai
palvelutalossa.

Annosjakelu säästää ajan ja vaivan lisäksi
myös rahaa ja ympäristöä
Annosjakeluun siirtyminen vähentää myös
lääkekustannuksia, koska annokset kootaan
aina suurimmista ja edullisimmista pakkauksista. Lääkityksen vaihtuessa voidaan annosjakelua muuttaa helposti. Uuden lääkkeen kokeilua varten ei tarvitse ostaa koko pakkausta, eli
asiakas maksaa vain käyttämistään lääkkeistä.
Käyttämättömät lääkkeet aiheuttavat paljon
kuluja sekä potilaalle, että yhteiskunnalle. Kun
lääkkeitä toimitetaan kerralla vain kahden viikon tarve, lääkejäte vähenee huomattavasti.

Näin pääset alkuun
Annosjakelu aloitetaan solmimalla annosjakelusopimus asiakkaan kanssa. Yhdessä
farmaseutin kanssa käydään läpi käytössä
olevien lääkkeiden soveltuvuus annosjakeluun, oikeat ottoajankohdat ja annokset.
Tarvittaessa apteekista otetaan yhteyttä
hoitavaan lääkäriin. Annosjaellut lääkkeet
voidaan noutaa apteekista tai ne voidaan
toimittaa suoraan kotiin/hoitokotiin.

Apteekin annosjakelu lyhyesti
•
•
•
•
•
•
•

Lääkkeet yksittäisiin kerta-annospusseihin pakattuina kahden viikon välein
Nouto apteekista tai toimitus kotiin tai hoitokotiin
Jokaisen toimituksen mukana lääkekortti, johon kirjattu
kaikki potilaan reseptilääkkeet
Apteekki huolehtii reseptien hallinnoinnista ja uusimisesta
Sopii säännöllistä lääkitystä tarvitseville
Soveltuu useimmille tableteille ja kapseleille
Palvelun hinta sisältää lääkeannospussien
toimituksen kahden viikon välein sekä
lääkereseptien ylläpidon. Annokset
noudettavissa apteekista.
Kotiinkuljetuksen hinta
määräytyy matkan
perusteella.
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Apteekin Bonustarjoukset

Bonusapteekkien kevä
ANTIBAC 100 ml
Desinfioi tehokkaasti ja haihtuu nopeasti. Alkoholipohjaiset
käsihuuhteet ovat saippuapesua tehokkaampi ja nopeampi
tapahuolehtia käsihygieniasta niin kotona kuin matkoilla.
Antibac on valmistettu Suomessa.

Tarjous 3,00 € | 30,00 €/l
(norm. 3,83 € | 38,30 €/l)
TILAA TÄSTÄ

MINISUN MULTIVITAMIN
PURE 100 kpl

A

Appelsiinin makuinen monivitamiini,
joka sisältää 15 vitamiinia ja hivenainetta.
Hyvänmakuinen purutabletti sisältää
erityisesti vastustuskyvylle
tärkeitä B, C ja D-vitamiineja.

Tarjous 11,00 € | 0,11 €/kpl
(norm. 13,67 € | 0,14 €/lkp)

PUNKKIÄSSÄ 75 ml

TILAA TÄSTÄ

Suojaa punkeilta, hyttysiltä, paarmoilta
ja mäkäräisiltä. Levitetään ohuelti ihoalueille, joita ei
ole mahdollista suojata vaatteilla.
Ei alle 3-vuotiaiden lasten iholle.

Tarjous 9,00 € | 120,00 €/l
(norm. 14,06 € | 187,47 €/l))
TILAA TÄSTÄ

HYTTYSÄSSÄ 50 ml
Lamaannuttaa hyttysten suunta-aistit, jolloin hyttynen
ei pysty havaitsemaan HyttysÄssällä® suojattuja ihoalueita.

Tarjous 4,00 € | 80,00 €/l
(norm. 8,89 € | 177,80 €/l)

TILAA TÄSTÄ

12
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Apteekin Bonustarjoukset

kevät- ja kesä etuja
AMOA AQUA PANTHENOL 50 ml
Vesipohjainen liukuvoide. Sisältää ihoa ja limakalvoja
hoitavaa panthenolia. Ei aiheuta kutinaa tai kirvelyä
edes herkillä limakalvoilla. Ei sisällä alkoholia, glyseriiniä, silikonia tai spermisidejä. Sopii käytettäväksi
kondomin kanssa.

Tarjous 5,00 € | 100,00 €/l
(norm. 6,87 € | 137,40 €/l)
TILAA TÄSTÄ

FAVORA
AURINKOPUIKKO 15 g
Kätevä aurinkopuikko erityisen
aurinkoherkille alueille, kuten
kasvoille, huulille ja korvanlehdille.

FAVORA
PUHDISTUSVAAHTO 150 ml
Pehmeä Puhdistusvaahto
puhdistaa kasvot ja
vesiliukoisen meikin
hellävaraisesti, mutta
tehokkaasti.

Tarjous 9,00 €

Tarjous 8,00 €

(norm. 14,63 € )

53,33 €/l
(norm.12,33 l € | 82,20 €/l)

TILAA TÄSTÄ

TILAA TÄSTÄ

GUM MATKAPAKKAUS
• GUM matkahammasharja
• GUM Soft-Picks harjatikku
Regular (2 kpl)
• GUM Original White
hammastahna 12 ml
• GUM Original White Floss
hammaslanka 10 m

Tarjous 5,00 €

Katso tästä lisää
Bonustarjouksia!
BONUSTARJOUKSET

(norm. 5,69 €)
TILAA TÄSTÄ

Tarjoukset ovat voimassa
31.7.2015 saakka.
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YesNo -kotiTESTIT

Kun vastaus on kaikki mitä tarvitset

Ruotsalaisen Swerecon uusista YesNo -kotitesteistä osa on DNA-pohjaisia
testejä, joissa näyte lähetetään laboratorioon analysoitavaksi ja tulos haetaan pakkauksessa olevan henkilökohtaisen koodin avulla tuotteen kotisivuilta www.yesnotest.fi. Osa on pikatestejä, joiden tulos selviää heti kotona. YesNo
-kotitestit antavat selkeän vastauksen oireisiin ja auttavat tarkistamaan terveystilanteen. Ne antavat myös selkeät ohjeet jatkotoimiin. YesNo -kotitestit ovat saatavilla
vain apteekkien kautta.

Virtsatietulehdustesti
Virtsatietulehduksen yleisiä oireita ovat tihentynyt virtsaustarve, alavatsakipu virtsarakon
yläpuolella, kirvely virtsatessa ja veri virtsassa. Tulehduksen aiheuttaa bakteeri, joka tunkeutuu virtsaputkeen ja edelleen virtsarakkoon.
YesNo -kotitestipakkauksessa on mukana ohjeet sekä kaksi foliopakkausta testitikkuineen
ja kuivikepusseineen. Voit tehdä testin helposti kotona virtsanäytteen avulla kastamalla
testitikun aamuvirtsaan. Voit lukea testituloksen 60 sekunnin kuluttua. YesNo -kotitesti
mittaa virtsassa olevia proteiineja, nitriittiä ja/tai leukosyyttejä.

Laktoosi-intoleranssi DNA-testi
Laktoosi-intoleranssi on yleinen ruuansulatusongelma. Laktoosi-intoleranssin yleisin tyyppi
on primaarinen laktaasinpuutos, joka on perinnöllinen. Useimmiten se aiheuttaa ongelmia
vasta aikuisiässä. Tästä syystä tätä testiä ei suositella alle 12-vuotiaille lapsille. Kotitestin
avulla voit selvittää, onko juuri sinulla geenimuunnos, joka aiheuttaa laktoosi-intoleranssia.
Testi on DNA-pohjainen, ja se tehdään ottamalla näytetikulla näyte posken sisäpuolelta.
Näytetikku on pakattu paperi-/muovikääreeseen, johon näytetikku asetetaan takaisin
näytteenoton jälkeen. Lähetä sitten näyte samassa pakkauksessa maksutta laboratorioon
analyysia varten. Pakkauksessa on myös selkeät ohjeet sekä koodi, jonka avulla voit luotettavasti hakea testituloksesi kotisivulta. Testituloksen luotettavuus on 99,5 %, eli se on aivan
yhtä luotettava kuin lääkärissä tehty testi. Testitulos valmistuu noin viikossa siitä, kun näyte
on saapunut laboratorioon.

Painonhallinnan DNA-testi
Ylipaino ja lihavuus ovat laaja ongelma Suomessa. Helpon YesNo -kotitestin avulla saat
nopeasti vastauksen kysymykseen, onko sinulla geneettisesti kohonnut riski ylipainoon ja
lihavuuteen. Samalla saat selville onko sinulla esim. sellaisia geenimuunnoksia, jotka liittyvät veren kohonneeseen rasvapitoisuuteen. Testitulos neuvoo, miten terveyteensä pystyy
vaikuttamaan myönteisesti muuttamalla ruokailutapoja ja fyysistä aktiivisuutta.
Testi on DNA-pohjainen, ja se tehdään ottamalla näytetikulla näyte posken sisäpuolelta
samaan tapaan kuin Laktoosi-intoleranssitestikin tehdään.

Kolesterolitesti
Selkeästi kohonnut veren kolesterolitaso saattaa aiheuttaa sepelvaltimotautia ja verisuonten kalkkeutumista. Kolesterolitestin avulla on helppo nopeasti ja luotettavasti määrittää,
onko kolesterolisi normaaleissa rajoissa.
YesNo -kotitestipakkauksessa on mukana ohjeet, foliopakkaus testitikkuineen ja kuivikepusseineen, lansetti ja laastari. Ruokailu nostaa kolesteroliarvoa; tee testi aamulla yöpaaston jälkeen. Pistä sormeesi pakkauksen mukana tulevalla lansetilla. Levitä sitten veripisara
testitikulle. Seuraa pakkauksen ohjeita. Muutaman minuutin kuluttua voit lukea kolesteroliarvosi värimuutosten perusteella.
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YesNo-kotitestit
Tarkista terveytesi kotona nopeasti,
helposti ja luotettavasti! Voit itse ottaa
näytteen juuri silloin kuin sinä haluat.
YesNo Virtsatietulehdustesti

9,70 €
36,90 €
36,90 €
20,20 €

(norm. 12,38 €)

YesNo Laktoosi-intoleranssitesti
(norm. 47,25 €)

YesNo Geenitesti painonhallintaan
(norm. 47,25 €)

YesNo Kolesterolitesti
(norm. 25,88 €)

AINUTLAATUINEN KOOSTUMUS – KAKSI VAIKUTTAVAA AINETTA
1. Moderni hyaluronihappo
Kosteuttaa pitkäaikaisesti.
2. Hoitava dekspantenoli
Vahvistaa hyaluronihapon kosteuttavia ominaisuuksia,
jolloin vaikutus erityisen pitkäaikainen.
Rauhoittaa ja virkistää silmää.

Bepanthen Eye
20 pipettiä

11

70
5

(0,59
€/pipetti)
(norm.
14,06
tarj. hinta/pipetti
0,59
(Norm.
14,06 € 0,70 €/pipetti)
norm. hinta/pipetti 0,70)
L.FI.02.2015.3022
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Bonusapteekkien kevätetuja
Sebamed Clear Face
Deep Cleansing
Foam 150 ml
Syväpuhdistava vaahto
torjuu tehokkaasti finnejä ja
mustapäitä sekä ehkäisee
uusien epäpuhtauksien
muodostumista.

Agualan Plus 200 g
Pitkäkestoinen kosteuttava
geelimäinen perusvoide, joka
imeytyy nopeasti eikä jätä ihoa
rasvaiseksi.

16
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Bonusapteekkien kevätetuja

Nasolin Nozoil 10 ml
Kosteuttaa nenän kuivia limakalvoja.
Sisältää seesamiöljyä ja E-vitamiinia.

Multivita Omegalive 120 kaps.
Vahva ja laadukas kalaöljyvalmiste. Suositeltu
päiväannos, 2 kps. sisältää 886 mg omega-3
rasvahappoja. Pienikokoinen kapseli on helppo niellä.

0,59
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Liukeneva kuitu

Liukeneva kuitu
Vatsa tarvitsee toimiakseen riittävästi kuituja.
Moni saattaakin kärsiä turhaan oikuttelevasta
vatsasta, koska päivittäinen kuidunsaanti jää
liian vähäiseksi. Etenkin liukenevien kuitujen
lisääminen ruokavalioon voi helpottaa vaivoja.

tekevillä liikkumattomuus ja epäsäännölliset
ruokailut altistavat erilaisille vatsaoireille. Oireet ovat luonteeltaan sellaisia, joita on jokaisella ihmisellä joskus, mutta herkästä vatsasta
kärsivällä niitä on tavallista enemmän.

Vatsan oikuttelu on varsin yleistä, sillä tutkimuksen mukaan lähes puolet suomalaisista
kärsii herkästä vatsasta. Suomalaiset kärsivät
turvotuksesta ja vatsan liian nopeasta tai hitaasta toiminnasta. Myös vatsakivut piinaavat
monia. Nämä tiedot saatiin Pfizerin teettämästä tutkimuksesta, johon vastasi 1748
suomalaista aikuista.

Liukeneva kuitu on tehokas herkän vatsan
oireiden lievittäjä. Kauran, pellavansiementen ja apteekista saatavan lääkekuidun lisäksi
liukenevia kuituja saa muun muassa marjoista,
hedelmistä ja palkokasveista. Liukeneva kuitu
sitoo nestettä itseensä ja muodostaa voitelevan kerroksen suolen pinnalle, joka helpottaa
suolen toimintaa.

Tutkimuksesta ilmeni, että herkkä vatsa
on kansankielinen ilmaus useille erilaisille
oireille, jotka eivät ole vaarallisia, mutta ovat
varsin kiusallisia. Esimerkiksi istumatyötä

Yhteistyössä www.vatsantoiminta.fi ja Pfizer Oy.
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Vatsaystävälliset reseptit löydät osoitteesta
instagram.com/vatsantoiminta.
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päivittäin

Vi-Siblin sisältää luonnonmukaisesti vaikuttavaa ispaghula-tehokuitua, joka tasapainottaa vatsan toimintaa.
Se hoitaa ja ehkäisee tehokkaasti erilaisia vatsaoireita, kuten ummetusta tai löysää vatsaa.
Pieni päivittäinen Vi-Siblin-tehokuitulisä tekee vatsasta huolettoman – päivästä toiseen.
Vi-Siblin (isphagulasiemenkuori) on lääke toistuvan ummetuksen hoitoon ja päivittäisen kuidun saannin lisäämiseen. Isphagulasiemenkuori sitoo itseensä vettä, jolloin ulosteen
koostumus normalisoituu. Hoito aloitetaan yhdellä annoksella päivässä, annosta lisätään vähitellen kunnes saavutetaan toivottu vaikutus, tavallisesti 1-3 päivän kuluessa. Ota Vi-Siblin
0.5-1 tuntia ennen muita lääkevalmisteita tai niiden jälkeen. Käytön yhteydessä on aina nautittava riittävästi vettä. Jos ummetus ei häviä 3 päivän kuluessa, ota yhteys lääkäriin. Vi-Siblin
sopii yli 12-vuotiaille sekä raskauden ja imetyksen aikana käytettäväksi. Älä käytä Vi-Sibliniä, jos sinulla on yli 2 viikkoa kestänyt suolen toiminnan äkillinen muutos, hankalahoitoinen
diabetes, nielemisvaikeuksia tai maha-suolikanavan tukoksia tai vuotoa. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pzer Oy.
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www.netti-apteekki.fi

TIKKURILAN UUDEN APTEEKIN VERKKOKAUPPA

www.netti-apteekki.fi
palveluksessasi 24 tuntia joka päivä!
Tee tilaus verkkokauppaan ja nouda se
Tikkurilan Uudesta Apteekista,
saat ilman toimitusmaksua kaikki tuotteet!

Kattava valikoima
apteekkituotteita:
• itsehoitolääkkeet
• vitamiini ja -ravintovalmisteet
• laaja valikoima kosmetiikkaa
• lemmikkieläintuotteet

n

riittävä saanti on tärkeää?

Nyt kannattaa testata verkkokauppaamme: saat tilauksesi
VIS_65520_1_150408_m1

lin
lin
en

Kokeile verkkokauppaamme nyt,
saat tilauksesi ilman toimitusmaksua!
Miksi D-vitamiinin
Lue lisää verkkolehtemme

ilman toimitusmaksua postitse, kun ostoskorin
arvo onnumerosta
yli 100 €!
aiemmasta
osoitteesta
www.itakeskuksenapteekki.fi
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Meiltä saat
bonusta!
Hyvä palvelu lähtee asiakkaiden toiveista, kuten yhteistyömme HOK-Elannon kanssa.
Apteekistamme löydät laajan valikoiman terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitoon sopivia
tuotteita, joista saat bonusta S-etukortilla. Lääkeostot on rajattu bonusjärjestelmien
ulkopuolelle viranomaispäätöksellä.

Tervetuloa tutustumaan - opastamme Sinua tuotevalinnoissa!

nnuntaisin!
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Tikkurilan Uusi apteekki
Talvikkitie 37, Tikkurila, Vantaa
www.tikkurilanuusiapteekki.fi
Puh. (09) 823 5040
ma–pe 8–20, la 9–17
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Lentoaseman apteekki
Terminaali T2, Vantaa
www.tikkurilanuusiapteekki.fi
Puh. (09) 2709 0772
ma-pe 7-18, la 9-17, su 12-18
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