
Naisen maksuton terveysopas, ota mukaasi! Ja tiedät mitä kehossasi tapahtuu!

• Valitse kenkäsi oikein
• Kesäkylpyjä iholle!HIV ja nainen tänään

Onko
elintavoilla vaikutusta 
lapsettomuuteen?

Raskaus koettelee naista
– pidä huolta itsestäsi!

Ehkäisyn
turvallisuus puhuttaa

MITÄ 
MAMMOGRAFIASSA 
TAPAHTUU?
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LIITY UUMAN TYKKÄÄJIIN! 
JAA LEHTEÄ MYÖS MUILLE, 

ARVOMME PALKINTOJA.

 MITEN
KALAÖLJY

VAIKUTTAA?
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Hyvä lukija,

Saimme seitsemännen Uuma-lehden 
ulos näin kesän kynnyksellä. Mukana on 
taas erilaisia terveysaiheita naisen elä-
män koko kirjoon liittyen. Jos olet terve-
ydenhuollon ammattilainen, jaa lehteä 
naisasiakkaallesi, joka tarvitsee tietoa ai-
heistamme. Ja muutkin voivat viedä leh-
den vaikkapa ystävälleen tuliaisiksi, se on 
sitä huolenpitoa ja välittämistä toisesta!

Kävin tutustumassa yksityisiä käti-
lön palveluita tarjoavaan yritykseen. Voi 
mitkä muistot hulmahtivatkaan mieleen 
omasta äitiysajasta ja vauva-arjesta. Suo-
rastaan liikuttavaa. Ikimuistettavaa aikaa, 
joka jättää jälkensä ja kasvattaa aikuista 
monellakin tapaa. Tämä on klisee, mutta 
silti pakko muistuttaa tuoreille äideille, 
jotka taistelevat väsymyksen kanssa: Se 
on niin kovin ohikiitävä hetki, ottakaa ilo 
irti ja nauttikaa ihanasta vauvasta!

Me naiset olemme oikeastaan aivan 
etuoikeutettuja, koska meillä on niin hie-
no keho ja monia naiseuteen kuuluvia 
ominaisuuksia. Tällä en tarkoita pelkäs-
tään lapsen saamista, joka ei ole kaikille 

itsestäänselvyys. Myös moninainen hor-
monitoimintamme tekee meistä naisia 
isolla N:llä. Hormonit tuovat meille sek-
suaalisuutta, naiseutta, draivia, äitiyttä, 
hoivaviettiä, kiukkua, tekevät meistä it-
semme näköisiä yksilöitä! 

Vaihdevuodet kuuluvat jokaiselle, toi-
sille lähes ilman oireita, toisille kaikki-
ne mausteineen. Kyse on kuitenkin vain 
muutosvaiheesta kehossamme. Silloin 
saamme erityisen hyvän syyn pitää it-
sestämme huolta kaikin tavoin. Vuosia 
ja hyvää elämää on paljon edessä, joten 
itseensä kannattaa panostaa viimeistään 
vaihdevuosissa.

Hyviä lukuhetkiä ja raikkaita kesätunnel-
mia!

Lehti löytyy myös facebookista ja yrityk-
semme sivuilta www.doctrina.fi

Riitta Rautakoura
Päätoimittaja
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PUREFISH 
OMEGA-3
Nykyihmiset syövät liian vähän kalaa 
Siksi kalaöljyn käyttäjät ovat terveempiä!

PUREFISH OMEGA-3 

Sisältää norjalaista kalaöljyä Pohjoisen jäämeren rasvaisista 
syvänmerenkaloista lohesta, sillistä, turskasta ja tuulenkalasta. 
Nämä ovat kaikki kalalajeja, joissa on runsaasti kertatyy-
dyttymättömiä rasvahappoja sekä ainutlaatuista omega-3 -
rasvahappoa  DPA:ta. 

Purefi sh sisältää myös kollageeni 2:a kalarustosta. 
DHA:ta sisältävä Omega-3 edistää aivojen ja näön normaa-
lin toiminnan säilymistä. Omega-3, jossa on DHA.ta ja EPA:ta 
edistää sydämen normaalia toimintaa.

Tietoa purefi sh:tä 
- korkea määrä ainutlaatuista omega-3 rasvahappoa DPA:ta 
- Runsaasti kertatyydyttämättömiä rasvahappoja (MUFA) 
- Kollageeni 2:a kalarustosta 
- Kapseli kalagelatiinia

Purefi sh Omega-3 
100 kapselia / 27,00 € tai 180 kapselia / 36,00 €.  Tuotetta 
voi ostaa terveyskaupoista ja joistakin apteekeista sekä tilata 
rahtivapaasti numerosta 06 3436 506 tai osoitteesta 
www.elexironline.fi  suoraan kotiin kannettuna.

Uudentyyppinen  kalaöljyvalmiste

Iskmovägen 114 B Iskmo – info@elexirpharma.fi  – 06 34 36 506 – www.elexironline.fi 

Sisältää kaikki meille tärkeät rasvahapot EPA, DHA ja DPA.

Purefish_210x295+5_FI.indd   1 2014-05-13   15:49:06
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Yksityisvastaanotolla tehdään yleensä 
sekä ultraääni- että mammografiatutki-
mus samalla kertaa. Seulonnassa ultraää-
nitutkimus tehdään, jos mammografiois-
sa näkyy jotain epäilyttävää. 

Vain leikkaus  
kertoo missä mennään
Radiologisen kuvantamisen perusteella ei 
Katja Hukkisen mukaan voida varmuu-
della nähdä, miten paha tauti on kysees-
sä. Kun kasvain on poistettu rinnasta, 
voidaan ryhtyä tutkimaan taudin laatua. 

Leikkauksen jälkeen tutkitaan mm. 
estrogeenireseptori-negatiivisuus tai -po-
sitiivisuus. Negatiivisessä tuloksessa on 
kyse kasvaimesta, jonka kasvu ei riipu 
etrogeenistä. Positiivisuus taas tarkoittaa 
syöpäkasvainta, jonka kasvuun estrogee-
ni vaikuttaa. 80 % on tällaisia tapauksia.

Tyypillisiä rintasyövän oireita:
• Selvä uusi kyhmy, joka kestää 
 yli kuukautiskierron
• Rinnan muoto muuttuu, 
 iho menee kuopalle, nänni vetäytyy 
 sisään ja pysyy siellä
• Verinen tai kirkas vuoto nännistä 
 (kirkas vuoto voi liittyä muuhunkin) 
• Kipu yleensä normaalia, mutta 
 jos kestävää, uutta tai paikallista, 
 on hyvä tarkistaa asia lääkärillä 
• Nännipihan haavainen 
 hilseilevä ihottuma
• Tulehtunut turvonnut rinta
 ilman kuumetta

Huomattakoon, että edellämainitut oi-
reet voivat selittyä myös hyvänlaatuisilla 
muutoksilla.

Koko rinta vai vain osa?
Nykyään pyritään rintaa säästävään leik-
kaustapaan, missä leikataan syöpä ja noin 
1cm tervettä kudosta ympäriltä. Rinnan 
pieni koko, kasvaimen iso koko sekä mm. 
potilaan huono mahdollisuus käydä sä-
dehoidoissa pitkän matkan päässä, ovat 
syitä joiden vuoksi voidaan päätyä koko 
rinnan poistoon.

Seulontojen luotettavuus
Mammografiaseulonnoissa käyntien ak-
tiivisuus vaihtelee eri paikkakunnilla. 

Monet pohtivat, koska mammo-
grafiassa pitäisi alkaa käydä ja 
miten usein. Lisäksi mietityttää, 
miten luotettavaa mammogra-
fiatutkimus tänä päivänä on. 
Muiden maiden tutkimukset 
mammografia seulonnoista ovat 
myös sekoittaneet päitä siitä, 
mikä on järkevää ja mikä ei.

Varhainen toteaminen 
keventää hoitoja

”Tarkoitus on, että naiset kävisivät seu-
lontamammografiassa, kun mitään pat-
teja ei vielä ole. Seulontaan pitäisi mennä 
oireettomana, ei vasta sitten kun rinnassa 
jo löytyy erilaisia tuntemuksia. Seulonnan 
tarkoitus on löytää rintasyöpä pienenä ja 
oireettomassa vaiheessa,” radiologian eri-
koislääkäri Katja Hukkinen painottaa.

Hukkisen mukaan rintasyövän hoi-
dosta selvitään kevyemmillä hoitotoi-
menpiteillä, kun kasvain löydetään pie-
nenä. Lisäksi paranemisprosentti on 
korkeampi. Mammografiaan mennessä 
pitää olla lääkärin lähete, jollei ole kyse 
seulonnasta, johon on saanut kutsun.

Pohjoismaissa on pieniä eroja seulon-
noissa. Esimerkiksi Ruotsissa joissakin 
kaupungeissa mammografiaan saa kut-
sun jo 40-vuotiaana. Suomessa seulonta 
on suunnattu 50 – 69-vuotiaille. Kansain-
välisten tutkimusten ja säädösten perus-
teella on päätetty ikäryhmä, jolle on hyö-
dyllisintä tehdä seulontoja. 

Tiivis kudos  
voi vaikeuttaa tutkimusta
”Nuorilla naisilla rintarauhasrakenne on 
usein tiiviimpää, joten se voi peittää rin-
tasyövän mammografiassakin. Ultraää-
nitutkimus toimii hyvänä täydentävänä 
kuvantamismenetelmänä. Huomattakoon 
myös, että alle 30-vuotiailla naisilla ultra-
ääni on ensisijainen tutkimustapa,” Huk-
kinen kertoo.

Asiantuntijana Katja Hukkinen, 
Radiologian erikoislääkäri,  

LT, vs.osaston ylilääkäri, 
HUS kuvantaminen

”Yleisesti ottaen osallistumisprosentti 
on Suomessa noin 70 – 80 %, mikä on hy-
vä,” Hukkinen kertoo.

Hukkisen mielestä esim. Kanadassa 
tehty tutkimus, joka kyseenalaisti mam-
mografiaseulontojen merkityksen, ei 
kerro koko totuutta. Olosuhteet ja laitteet 
ovat eri maissa erilaisia. Esimerkiksi uusi 
hollantilaisten tutkimus taas osoitti hyviä 
tuloksia seulonnoista. 

”Suomessa mammografiaseulontojen 
tekeminen ja laitteet ovat olleet jo pitkään 
lääketieteellisesti hyvällä tasolla. Laitteet 
ovat hyviä ja niiden käyttäjät koulutettuja 
ihmisiä, jotka osaavat työnsä. Tulokset ovat 
täällä selkeästi parempia kuin sellaisissa 
maissa, joissa mammografiatutkimusten 
tekeminen ei ole niin valvottua ja vanhoja 
laitteita on käytössä,” Hukkinen kuvailee.

Digitaalisiin laitteisiin siirtyminen 
on saanut aikaan selkeämmät kuvat ja 
vähemmän säteilyä. Myös laitteiden ana-
tomia on nykyään naiselle mukavampi, 
potilasystävällisyys on otettu huomioon.  

Riskiryhmät käyvät  
seulonnassa useammin
Korkean rintasyöpäriskin potilaat (mm. 
geenivirhepotilaat) käyvät vuosittain 
mm. magneettikuvissa, mikä on mam-
mografiaa ja ultraääntä herkempi tapa 
löytää syöpä.  

Rintasyövälle altistaavaan
geenivirheeseen viittaavaa:
• Naisen lähisuvussa ollut rintasyöpää 
 ja/tai munasarjasyöpää, etenkin
 jos rintasyöpää on ollut ennen 
 vaihdevuosi-ikää
• Lähisuvussa miehillä rintasyöpää 
• Usealla sukulaisella prostata- tai 
 vatsasyöpää 

Muutoin rintasyöpäriskiä ko-
hottavia tekijöitä:
• Saanut sädehoitoa rintakehän alueelle 
 rinnan kehitysvaiheessa eli noin 10 – 25 
 ikävuoden aikana, 7 – 8 vuoden päästä
  siitä pitää aloittaa mammografiat.

Edellä mainituissa tilanteissa tulisi ter-
veyskeskuslääkärin hankkia esimerkiksi 
perinnöllisyyspoliklinikalta arvio geeni-
tutkimusten tarpeellisuudesta.

• Jos nainen on käyttänyt yhtäjaksoisesti
  yli 5 vuotta hormonikorvausvalmisteita, 
 kannattaa myös silloin käydä useammin 
 mammografiassa.

Seulontamammografian lisäksi olisi Huk-
kisen mukaan hyvä käydä täydentävässä 
ultraäänitutkimuksessa, jos rintakudos on 
hyvin tiivistä tai suvussa on rintasyöpää. 
Jokaisen olisi hyvä opetella tutkimaan 
rintansa kerran kuussa. Silloin oppii tun-
temaan omat muhkuransa ja muutokset. 
Rintojen tutkiminen olisi hyvä tehdä sekä 
seisten, selällään että kyljellään maaten.

Lisäksi Hukkinen suosittelee kaikkia 
naisia menemään mammografiaan jo 
40-vuotiaana, vaikka kunnalliset seulon-
nat alkavat vasta 50-vuotiaana. 

”Jos havaitset rinnassasi oudon pa-
tin, joka tuntuu vielä kuukautisten jäl-
keenkin, muista mennä lääkäriin, vaikka 
olisitkin juuri käynyt mammografiassa 
puhtain paperein. Muutos on saattanut 
jäädä vaikka inhmillisen virheen takia 

Mammografialaitteiden tekniikka on 
kehittynyt paljon viime vuosina. Var-
joainetehosteinen mammografia on 
yksi uusimmista innovaatioista, jonka 
avulla mahdolliset kasvaimet pysty-
tään näkemään paremmin. 

Kehityksen myötä suoradigitaa-
linen mammografia on nopeuttanut 
tutkimuksia ja pienentänyt sädean-
nosta. Mammografiassa tarvitaan 
usein muita tutkimuksia, kuten ult-
raääni- ja magneettikuvauksia oikean 
diagnoosin tueksi. Magneettitukimus 
on kallista ja jonot voivat olla pitkät. 
Tutkimus on myös pitkäkestoinen. Ult-

raäänitutkimuksen tulokseen saattaa 
vaikuttaa tekijän taito ja tekniikka.

Varjoainetehosteisessa mammo-
grafiassa varjoainetta injektoidaan ku-
dokseen. Sen jälkeen kuvattaessa saa-
daan normaalin mammografiakuvan 
lisäksi prosessoitu varjoainetehostei-
nen kuva, jossa taustakudos on häivy-
tetty ja varjoainetehostuma tulee esiin. 
Kokemukset ja tutkimukset osoittavat, 
että näistä kuvista saadaan helposti ja 
nopeasti luotettavaa kliinistä tietoa. 
Myös väärien positiivisten tulosten 
määrät ovat vähentyneet.

Uutta tekniikkaa mammografian takana

GE Healthcare

GE Healthcare tarjoaa käänteentekeviä lääketieteellisiä 
teknologioita ja palveluja, jotka vievät potilaiden hoidon 
uuteen aikaan. Kokemuksemme lääketieteellisistä 
kuvantamis- ja informaatioteknologioista, diagnostiikasta, 
potilasvalvonnasta, suorituskyvyn parantamisesta, lääkkeiden 
kehittämisestä ja lääkevalmisteknologioista auttavat 
hoitohenkilöstöä kaikkialla maailmassa löytämään uusia 
tapoja ennustaa, diagnosoida, informoida ja hoitaa 
sairauksia, jotta potilaat voivat elää täyttä elämää.

GE Healthcaren laajan tuote- ja palveluvalikoiman 
ansiosta terveydenhoidon tarjoajat pystyvät diagnosoimaan 
ja hoitamaan paremmin syöpää, sydäntauteja, neurologi-
sia sairauksia ja muita tauteja aikaisemmin kuin tähän asti. 
Tulevaisuudenvisiomme on “ennakoivan terveyden” mallin 
mukaan rakennettu hoito, joka perustuu aiempiin diagnoosei-
hin, sairauden havaitsemiseen jo ennen oireiden ilmenemistä 
ja sairauksien estämiseen. 

GE Healthcare Finland Oy
Käyntiosoite: Kuortaneenkatu 2, 00510 Helsinki
Postiosoite: PL 330, 00031 GE 
Puh. 010 394 11
sähköposti: etunimi.sukunimi@ge.com

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ, KERROMME LISÄÄ!

ENNEN oireita mammografiaan

kuvausalueen ulkopuolelle. Epäilyttävät 
muhkurat täytyy aina tutkia ultraäänellä 
ja tarvittaessa neulanäytteenotolla,” Katja 
Hukkinen kannustaa. 

 Lähde: 
- Tekninen asiantuntija Markus Sipilä,  

GE Healthcare Finland, Radiografia-lehti
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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.

Apteekista ilman reseptiä. Sopii yli 6-vuotiaille sekä käytettäväksi raskauden ja imetyksen aikana. 
Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen ennen käyttöä.
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Miksi vatsa oireilee 
tai paino nousee? 
Naisen hormonivaihteluilla on vaikutuksensa syömiseen

Hormonimyrskyt 
vaikuttavat syömiseen

Kortisoli on stressihormoni, joka lisää 
rasvan varastoitumista vyötärön alueelle. 
Kortisolilla on lihottava vaikutus. ”Stres-
sin tai vaikkapa vaihdevuosien aiheut-
tama hormonimyrksy aiheuttaa usein 
syömisen hallinnan ongelmia,” ravitse-
musterapeutti Hanna Partanen kertoo.

Greliini on hormoni, jota aivojen 
hypotalamus erittää vatsan alkaessa olla 
tyhjä. Se stimuloi ruokahalua. Myös stres-
sin on havaittu lisäävän greliinin eritystä. 
Stressaantunut palkitsee itseään ruoalla. 
”Greliini pistää napostelemaan, se pitää 
yllä pikku nälkää,” Partanen kuvailee.

Hanna Partanen muistuttaa, että mo-
nelle tulee nykyään stressiä ulkonäöstä ja 
siitä, miten terveellisesti pitäisi syödä ja 

liikkua, jotta pysyisi nuorekkaana. ”Maa-
laisjärjellä pärjää pitkälle ja normaalit 
terveelliset ruokatottumukset riittävät.”

Stressi vaikuttaa 
suolen toimintaan
”Stressi vaikuttaa suoliston toimintaan. 
Osalla suolen toiminta hidastuu (um-
metusta) ja osalla nopeutuu (ripuli). Au-
tonominen hermosto säätelee suoliston 
liikettä,” Partanen kertoo. 

Entsyymit pilkkovat ravintoa suolis-
tossa. Stressi saattaa huonontaa entsyy-
miaktiivisuutta ja heikentää ravintoainei-
den imeytymistä. Stressin vaikutuksista 
vatsaa voi myös turvottaa. Ylävatsaoi-
reetkaan eivät ole harvinaisia. Närästys 
ja happovaivat saavat aikaan kiusallisia 
vaivoja ruokatorvessa ja ylävatsassa. 

Apteekeissa on saatavilla entsyymi-
valmisteita helpottamaan ruoansulatusta. 
Hanna Partanen korostaa sitä, miten tär-
keää on syödä säännöllisesti ja pureskel-
la ruoka kunnolla. Rauhassa pureskeltu 
ruoka imeytyy paremmin suolistossa. 
Ruokailulle on tärkeää antaa aikaa ja rau-
hallinen hetki. 

Terveyttä vatsalle kuiduista 
Suolen toiminnan kannalta kuidut ovat 
tärkeässä roolissa. Liukenematon kuitu 
lisää ulosteen massaa sekä pehmentää 
sen rakennetta. Näin suoli toimii aktiivi-
semmin  ja välttyy ummetukselta. ”Tietyt 
kuidut voivat olla myös hyvien baktee-
rien ruokaa, joka vaikuttaa suolen  bak-
teerikantaan. Kuidut voivat myös tasata 
verensokeria ja ehkäistä tyypin 2 diabe-

Asiantuntijana
laillistettu ravitsemusterapeutti 

Hanna Partanen,  Terveystalo

Kuva: N
utrifilia.fi
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Tiesitkö että yli 75% naisista on jos-
sain vaiheessa kärsinyt hiivasta ja 
että 90 % näistä ongelmista johtuu 
Candida albicans hiivasta. Hiivat 
voivat aiheuttaa monia ongelmia 
kuten limakalvojen ärsytystä, ripu-
lia, turvotusta, uneliaisuutta ja ener-
gian puutetta sekä kehon vastustus-
kyvyn alentumista.

Stressivatsa
Dida-tabletit sisältävät kanelia ja 
muita yrttejä. Tuote on tarkoitettu 
niille joiden vatsa reagoi herkästi 
hiivaan ja stressiin. Stressi, antibi-
oottikuurit ja vääränlaiset ruokailu-
tottumukset antavat hiivalle hyvän 
kasvualustan, aiheuttaen vatsan tur-
votusta ja ilmavaivoja. Dida saattaa 
auttaa hiivan aiheuttamiin ongel-
miin.

Miten Dida voi auttaa 
sinua?
Dida-tabletit sisältävät kasviuuttei-
ta, joilla on hiivan kasvua hillitse-
vä vaikutus. Tablettien sisältämät 
kasviuutteet luovat suolistoon epä-
suotuisan kasvualustan hiivoille ja 
bakteereille. Dida on pohjoismai-
nen luontaisia kasviuutteita sisältävä 
tuote, joka pitkällä aikavälillä tukee 
vatsan hyvinvointia, vähentäen hii-
vojen kasvua, turvotusta, makeanhi-
moa sekä ilmavaivoja.

Elinvoimaa jokaiseen 
päivään
Hopeapuulogomme on lupaus tur-
vallisesta ja toimivasta pohjois-
maisesta tuotteesta. Tuotteidemme 
aktiiviset ainesosat ovat tutkittuja 
ja tulevat luonnosta. Saatavilla hy-
vin varustetuista luontaistuote- ja 
terveyskaupoista sekä tavaratalojen 
luontaistuoteosastoilta. Voit tilata 
tuotteitamme myös verkosta. 

MAHDOLLISIA SYITÄ 
VATSAVAIVOIHIN

 stressaava työ tai joka-
 päiväinen stressi

 kuukautiset

 työmatkat tai ruokavalion 
 muutokset lomalla

 paljon hiilihydraateja sisäl- 
 tävä tai rasvainen ruokavalio

 ruoka-allergiat 
 (laktoosi/gluteiini)

 antibioottikuurit

 epäsäännölliset 
 ruokailu-
 tottumukset 
 ja ajat

 LUONTAIS-
TUOTE-

KAUPOISTA

Onko 
vatsasi
turvoksissa?

New Nordic Oy:
(09) 8540 742
ark. 10–16
info@newnordic.fi
www.newnordic.com

Kokeile luonnollisia Dida-
tabletteja suoliston hyvinvointiin

ADVERTORIAALI

Aikaisemmin minulla oli turvotusta ja ilmaa vatsassa aina, kun söin jotain. Öisin 
vatsani oli erittäin turvoksissa, ja tuntui, ettei ilma pääse millään ulos. Kun söin 
ulkona, söin mahdollisimman kevyesti, ettei vatsani turpoaisi. Pukeuduin usein 
löysiin vaatteisiin, jottei turvonnut vatsani näkyisi kaikille.

Minulle suositeltiin Didaa
Tabletit sisältävät vain luonnon omia aktiivisia ainesosia kanelista ja muista maus-
teista. Tuote kuulosti mielenkiintoiselta, eikä minulla ollut mitään menetettävää. 
Muutaman viikon kuluttua Dida-tablettien käytön aloittamisen jälkeen vatsani 
toiminta oli täysin säännöllistä. Ruoansulatukseni oli kunnossa, ja kivuliaat il-
mavaivat olivat poissa. Nykyään otan yhden tabletin ennen aamiaista ja toisen 
ilta-aterian yhteydessä. Oloni on paljon miellyttävämpi, ja vatsani on taas litteä, 
kertoo Tine hymyillen.

EI ENÄÄ 
TURVOTUSTA!
Tinellä on aina Dida-tabletteja käsilaukussa. 
Hän pitää niitä myös keittiössä käden ulottuvilla. 
”Otan aina yhden tabletin ennen ruokailua”, hän sanoo.

teksen syntymistä,” Partanen kuvailee 
kuitujen merkitystä. 

Lisäksi kuidut voivat pienentää yli-
painon ja paksusuolensyövän riskiä. 
Kuiduilla on todettu myös olevan hyvää 
vaikutusta verisuonten terveydelle. Liu-
koinen kuitu voi laskea kolesterolia.

”Karppaus on vähentänyt kuitujen 
syöntiä, mihin olisi hyvä kiinnittää huo-
miota,” Partanen huomauttaa.

Viljavalmisteet ovat Partasen mukaan 
esimerkiksi marjoja tehokkaampi kuidun 
lähde. Marjoja pitää syödä noin kilo päi-
vässä, jotta niistä saisi suosituksen mu-
kaisen määrän kuitua.

Pellavasiemenrouhe on vatsalle hyvä 
kuidunlähde muun kuitupitoisen ravin-
non osana. Kuitua olisi hyvä saada vähin-
tään 25 – 35 grammaa päivässä.

”Jos kuidunsaantia aikoo lisätä, täytyy 
aloittaa pienellä lisäyksellä. Suolisto ei 
pidä nopeista muutoksista,” Hanna Par-
tanen toteaa. Kuidun lisäämisen ohessa 
kannattaa lisätä myös veden juontia, jos 
on taipumusta ummetukseen. 1-2 litraa 
nestettä päivässä riittää. Kasviksista ja 
hedelmistä saa paljon vettä, sillä niiden 
vesipitoisuus on yleensä noin 90 %. Kun 
liikkuu paljon, tarvitsee enemmän vettä. 

Esimerkkejä kuitumääristä
• 100-prosenttinen ruisleipä, 4 viipaletta: 
 16 grammaa kuitua
• Omena kuorineen: 1,5 grammaa kuitua 
• Mansikat 100 grammaa: 2 grammaa
 kuitia 
• Kasvissosekeitto 4 dl: 4 grammaa 
 kuitua 
• Iso kourallinen hasselpähkinöitä: 
 5 grammaa kuitua 

Vaihdevuosi-ikäisen 
lihakset kuntoon!
Vaihdevuosi-ikäisen naisen rasvan va-
rastointipaikka muuttuu. Pääosa rasvas-
ta varastoituu nuorempana estrogeenin 
vuoksi reisiin ja lantioon. Hormonimuu-
tosten myötä rasva alkaa kerääntyä kes-
kivartalolle. 

Hanna Partanen kehottaa erityisesti 
ikääntyviä naisia pitämään lihasmas-
sastaan huolta. Lihakset ylläpitävät toi-
mintakykyisyyttä ja lihasten avulla myös 
luusto pysyy kunnossa. Riittävä proteii-
ninsaanti ennaltaehkäisee myös osteopo-
roosin syntyä.

”50-vuotiaan on syytä tehdä lihastensa 
ja kuntonsa eteen töitä, niin vielä 70-vuo-
tiaanakin on kunnossa,” Partanen sanoo.

Vaihdevuodet vaikuttavat naisen pe-
rusaineenvaihduntaan. PerusaineenvaIh-
dunta kuluttaa noin 70 – 80 % energias-
ta. Kun lihasmassa iän myötä pienenee, 
kulutetaan vähemmän energiaa. Siksi 
esimerkiksi 50-vuotias ei voi enää syödä 
yhtä paljon kuin aikaisemmin. 

Toinen liikaa syömistä aiheuttava ti-
lanne on, kun lapset muuttavat pois ko-
toa. Partasen mukaan on tavallista, että 
tehdään edelleen yhtä paljon ruokaa kuin 
lasten kanssa. Annoskoot kasvavat huo-
maamatta ja syödään helposti liikaa. On 
myös muistettava, että alkoholijuomat 
sisältävät paljon energiaa ja lihottavat. 
Naisten alkoholikulttuurin muutos näkyy 
mm. painonhallinnan haasteina.

50 vuoden ikään mennessä 10 % li-
haksista on rapistunut ja 70-vuotiaana jo 
40 % lihaksista on rapistunut. Liikunta ja 
oikeanlainen ruokavalio hidastavat rapis-
tumista. Proteiinin riittävä saanti onkin 
tärkeää. Partanen muistuttaa, että proteii-
nin imeytyminen heikkenee iän myötä. 
Siksi sitä pitäisi saada myös välipalalla.

”Pelkkä mandariini ei enää riitä väli-
palaksi, vaan kannattaa syödä vaikkapa 
rahkaa tai jogurttia,” Partanen toteaa.

Muita hyviä välipaloja ovat voileipä 
vaikkapa kalkkunaleikkeen kanssa, päh-
kinät sekä raejuusto. Eläinkunnan tuottei-
den lisäksi myös linsseistä, palkokasveista 
sekä viljavalmisteista saadaan proteiinia.

Hanna Partanen kertoo, että lihasmas-
saa voi kuitenkin saada jopa 80-vuotiaa-
na lisää. Silloin on vain tehtävä enemmän 
töitä kuntoilun eteen ja mietittävä mitä 
syö. Jos naisen fyysinen kunto on ollut 
hyvä jo ennen vaihdevuosi-ikää, on lihas-
massaa huonokuntoista enemmän vielä 
iäkkäämpänäkin. 

 Lue myös:
- Partanen Hanna, Vireyttä vuosiin  

viisailla valinnoilla -kirja, 2013.
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Ihosi rakastaa 
kepeitä kesäkylpyjä
– mutta älä unohda rasvausta

Tiesitkö, että iho 
on ihmisen suurin elin? 

Aikuisen ihmisen iho painaa yhteensä 
noin 4 kiloa. Kun iho ohenee iän myötä, 
valitse täyteläisempi, hoitavampi voide. 
Iho muodostuu erilaisista kerroksista. 
Ihon keramidi estää kosteuden haihtu-
misen iholta. Joissakin ihovoiteissa on 
mukana keramidia, jonka tehtävänä on 
suojata ihoa. Suuri osa ihmisistä kokee 
ihonsa kuivaksi. Atooppinen iho ja sen 
hoito on kuitenkin eri asia. Atopiassa ei 
ole kyse pelkästään ihon kuivuudesta. 
Raja kuivan ja atooppisen ihon välillä voi 
kuitenkin olla häilyvä.

Miten kesä 
vaikuttaa ihonhoitoon?
Maltillinen määrä auringonpaistetta 
hoitaa ihoa itsessään. Auringon vaiku-
tuksesta ihon pintakerros paksuuntuu. 
Esimerkiksi atoopikot käyvät talvella ete-
län mailla saadakseen ihonsa parempaan 
paksuuteen. Paksu iho ei päästä kosteutta 
haihtumaan iholta. 

Kesällä voi normaalille iholle käyttää 
kevyempiä rasvoja. Erilaisia perusvoiteita 
on olemassa yli 50 erilaista. Perusvoiteet 
luokitellaan mietoihin, keskivahvoihin 
ja vahvoihin sen mukaan, paljonko niis-
sä on rasvaa. Anne Vuorinen suosittelee 

aloittamaan voiteiden kokeilun keskivah-
vasta. Perusvoiteita voi käyttää myös kas-
vovoiteina. 

Vuorenmaa muistuttaa, että kesällä 
on auringon hyvistä vaikutuksista huoli-
matta muistettava suojata ihoaan liialta 
säteilyltä. Pitäisi käyttää sopivia suojaker-
toimia ja suojata ihoaan myös vaatteilla. 
Muista myös, että aurinkorasvaa pitää 
laittaa uudelleen, jos oleilet pitkään au-
ringossa. Keskipäivä on palamisen kan-
nalta vaarallisin ajanjakso.

Hoida palanut iho kuntoon
Jos iho kuitenkin kärähtää, älä altista sitä 
lainkaan auringolle, kunnes se on täysin 
parantunut. Käytä palaneelle iholle kor-
tisonirasvaa, sillä iho on palaneena tuleh-
tunut. Kipulääkettäkin voi ottaa. Tarpeen 
mukaan on syytä mennä lääkäriin. Aptee-
kista voi ostaa myös rasvalappuja palaneen 
ihon hoitoon, mutta ensisijaisesti suositel-
laan mietoa kortisonirasvaa. Kortisoniras-
va iholla voi mennä auringonvaloon. 

Vesi ei kuivata
Merivesi on suolaisuutensa takia hy-
vä huuhtoa iholta. Järvivesi on hoitavaa 
vettä, jolla voi pestä ihoaan. Saunaan voi 
mennä 3 – 4 kertaa viikossa, vaikka olisi 
atooppinen iho. Hikoilu ärsyttää ja kui-
vattaa ihoa, joten pesu ja huuhtelu on tär-
keää hikoilun jälkeen. 

Veden kuivattavaa vaikutusta pelätään 
usein turhaan. Kun on kuiva iho, ei tar-
vitse välttää suihkua. Suihkusaippuan voi 
myös vaihtaa perusvoiteeseen. Voidepesu 
tekee iholle hyvää! Anne Vuorenmaa muis-
tuttaa kuitenkin, että veden lämpötila on 
tärkeä ihon hyvinvoinnin kannalta. Vesi 
ei saa olla kuumaa, sillä se kuivattaa ihoa. 
Kädenkämpöinen vesi on iholle parasta. 

Jos kädet ovat kovin kuivat, niitä voi 
jopa liottaa viileässä vedessä. Käsikylvyt 
imeyttävät kosteutta ihoon. Vuorenmaa 
kehottaa muutenkin kuivasta ihosta kär-
siviä ottamaan kylpyjä ihon kosteutuk-
seen. Jos saippua kuivattaa, voi käyttää 
vaikkapa öljyä (jopa ruokaöljy käy) kyl-
pyvedessä. Sen jälkeen iho on hyvä rasva-
ta heti hieman kosteana.

Miten ihoa rasvataan?
Moni käyttää Vuorenmaan mukaan ihon 
rasvaukseen aivan liian vähän rasvaa. 
Rasvaa pitäisi käyttää noin 30 grammaa 
aikuisen vartalon rasvaukseen. Vuoren-

Asiantuntijana
Allergia- ja astmaliiton

koulutuspäällikkö
ja allergianeuvoja
Anne Vuorenmaa

maa kehottaa annostelemaan rasvaa rei-
lusti kouran pohjaan, ei sormenpään ko-
koista tippaa. 

Iäkkäämmällä ihmisellä on ohuempi 
iho ja sitä pitää rasvata säännöllisemmin. 
Nuorilla iho on vielä joustava ja paksu, jo-
ten rasvaamisen kanssa ei ole niin tarkkaa.

Ihon rasvaus pitäisi tehdä myötäkar-
vaan, taputtelu on paras keino, jos on 
herkkä iho. Kostean ihon rasvaus ei ärsytä 
kuivaa ja herkkää ihoa. Anne Vuorenmaa 
antaa kutiavalle kuivalle iholle vinkin: 
Kylmä rasva rauhoittaa. Laita purkki jää-
kaappiin ja käytä viilentämään kuivaa ja 
kutiavaa ihoa. Hän muistuttaa kuitenkin, 
että jatkuva kutina viittaa atooppiseen 
ihoon, jolloin pitää käyttää apteekin kor-
tisonipohjaisia voiteita.

Vuorenmaa muistuttaa, että päänah-
kakin kuivuu. Hiukset voi myös pestä 
miedolla perusvoiteella. Jos päänahka 
on ärsyyntynyt, kannattaa miettiä voiko 
hiuksia enää värjätä.

Mitä ihonhoitotuotteiden 
termit tarkoittavat?
Dermatologisesti testattu tai ihotautilää-
kärin suosittelema -lauseet eivät oike-

astaan tarkoita mitään. Dermatologi on 
ihotautilääkäri, mutta Vuorenmaan mu-
kaan kyseessä on lähinnä mainoslauseet, 
kun tuotteen pakkauksessa puhutaan 
dermatologisista testeistä. Samoin termit 
allergiatestattu ja allergiaystävällinen ei-
vät Vuorenmaan mukaan kerro todelli-
suudessa mitään. Ei ole olemassa mitään 
yleisesti määriteltyjä kriteerejä näille ter-
meille. Allergia- ja astmaliiton allergiatun-
nustuotteissa ei saa käyttää näitä termejä 
lainkaan. 

Miten allergiatunnuksen saa?
Allergiatunnuksen myöntämistä varten 
on tarkat kriteerit. Ne liittyvät mm. ylei-
sesti allergisoiviin aineisiin. Tuotteiden pi-
tää olla hajusteettomia. Kriteerit perustu-
vat aina lääketieteelliseen tutkimukseen. 
Ulkopuoliset, puolueettomat asiantuntija-
lääkärit ylläpitävät listaa kriteereistä. 

Mikä on herkkä iho?
Monet nimittävät omaa ihoaan herkäksi, 
mutta todellisuudessa herkkä iho tarkoit-
taa yleensä kosketus- ja hajusteallergiaa. 
Nykyään käytetään niin moninaisia al-
lergisoivia aineita, esimerkiksi säilöntä-

aineet, että mille tahansa niistä voi tulla 
yliherkäksi vanhempanakin. Kuitenkin 
tietyt säilöntäaineet ovat pakollisia, jotta 
tuote pysyy hyvänä ja sitä voidaan käyt-
tää turvallisesti.

8 – 10 %:lla suomalaisista on kosketus-
allergiaa. Suomalaisilla on Vuorenmaan 
mielestä paljon allergioita. Ympäristöteki-
jät ja perimä vaikuttavat niiden syntyyn. 
Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole havaittu 
nousua allergioiden määrissä. Kehitty-
neissä maissa on eniten allergioita.

Yleisimmin herkistävät aineet
ihonhoidossa ja kosmeettisissa 
valmisteissa:
• säilöntäaineet (formaldehydin 
 vapauttajat, metyylikloori-/metyyli-
 isotiatsolinoli, kloorheksidiini, 
 bentsalkoniumkloridi)
• hajusteet (ovat merkitty tuotteeseen 
 yleensä parfum tai aroma)

Kalaöljyt – vointia verisuonille

Kalaperäiset rasvahapot ovat välttämät-
tömiä ihmisen terveydelle. Niitä saadaan 
parhaiten rasvaisesta kalasta, kuten lo-
hesta. Kalaa pitäisi nykysuositusten mu-
kaan syödä 2 – 3 kertaa viikossa, jotta 
näitä terveellisiä rasvahappoja saisi riittä-
västi. Dpa, epa ja Dha ovat erilaisten ras-
vahappojen kemiallisia lyhenteitä. Ne ovat 
pitkäketjuisia omega-3-rasvahappoja. 
Omega 6 on kasvipohjainen rasvahappo, 
jota saadaan mm. rypsiöljystä tai muista 
kasviöljyistä.

Tutkimukset osoittavat kalaöljyjen 
edistävän verisuonten ja sydämen ter-
veyttä estämällä versisuonia kalkkeu-
tumasta. Sisätautien erikoislääkäri Joni 
Suomen mukaan kalaöljyjen terveysvai-
kutukset ulottuvat joidenkin tutkimusten 
mukaan myös aivojen terveyteen. 

”Kalaöljyistä on katsottu olevan jon-
kin verran hyötyä masennukseen ja tiet-
tyihin mielialahäiriöihin,” Suomi toteaa. 
(Cochrane-katsaus 2006) Cochrane-kat-
sauksessa niillä potilailla, jotka saivat 
ravinnostaan vähemmän kalarasvoja, oli 
enemmän dementiaa. 

Kalalle allergiset tai ne, jotka eivät 
juurikaan syö kalaa, joutuvat hakemaan 
terveellisiä rasvahappoja mm. kasviöl-
jyistä, joita onkin Joni Suomen mukaan 
hyvä käyttää esim. salaatinkastikkeessa. 
On kuitenkin syytä muistaa, että öljytkin 
sisältävät energiaa, eli niitä ei pidä käyt-
tää liikaa. Markkinoilla on myös erilaisia 
kalaöljyvalmisteita niille, jotka tarvitsevat 
kalaöljyjen lisäystä hyvinvoinnin ylläpitä-
miseksi. Valtimotautia sairastavat tarvit-
sevat kalaöljyjä muita runsaammin. 

Jos veren triglyseridipitoisuudet ovat 
suuret, voidaan myös lääkärin määräyk-
sellä käyttää kalaöljyvalmisteita arvojen 
pienentämiseksi. Silloin hoitoannokset 
ovat normaalia suurempia ja edellyttävät 
lääkärin valvontaa.

Suurin hyöty kalaöljyistä saadaan toki 
aina terveellisellä ja monipuolisella ruo-
kavaliolla. ”Ihmiset elävät terveempinä 
ja sen myötä pidempään kun saavat tar-
peeksi kalan rasvahappoja. Maltti pitää 
kuitenkin muistaa myös kalaöljyjen saan-
nissa,” Joni Suomi muistuttaa.

Suomi muistuttaa pehmeiden rasvojen 
merkityksestä myös rasvaliukoisten vita-
miinien imeytymiselle. Esimerkiksi D-vi-
tamiini ei imeydy, jos elimistöstä puuttuu 
tyydyttymättömiä rasvahappoja.

Asiantuntijana sisätautien erikoislääkäri Joni Suomi, Terveystalo
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Elintavat ja lapsettomuus
 Sekä naisen että miehen terveys vaikuttaa hedelmällisyyteen

Ruokavalio ja painohaasteet
Yleiseen hyvinvointiin vaikuttavat hyvät 
elämäntavat tukevat myös hedelmälli-
syyttä. Näihin kuuluvat terveellinen ja 
monipuolinen ruokavalio, liikunta, riittä-
vä lepo ja stressin välttäminen. 

Ylipaino on naistentautien erikois-
lääkäri Henna Oksasen mukaan yksi 
merkittävistä syistä, mikä voi vaikeuttaa 
raskaaksituloa. Ylipainoisilla on Oksasen 
mukaan usein epäsäännöllinen kuukau-
tiskierto eikä ovulaatiota välttämättä ta-
pahdu. Jo viiden prosentin painonpudotus 
ylipainoisella saattaa edistää raskaaksi tu-
lemista säännöllistämällä kuukautiskier-
toa ja palauttamalla ovulaation. Oksanen 
muistuttaa, että pienilläkin asioilla on vai-
kutusta, aina ei tarvita isoja tekoja. 

Kun raskaus alkaa, keskenmeno saattaa 
tulla ylipainoiselle herkemmin. Normaali-

painoisella raskaus etenee yleensä parem-
min. Myös miehen ylipaino vaikuttaa he-
delmällisyyteen. Sperma-analyyseissä on 
todettu ylipainoisilla kaksi kertaa toden-
näköisemmin alhainen siittiöiden määrä. 
Sperma-analyysissä tutkitaan mm. siittiöi-
den liikkuvuutta ja määrää.

Myös alipainolla on vaikutusta kuu-
kautiskiertoon ja sitä kautta hedelmäl-
lisyyteen. Alipainoisella keho keskittyy 
tärkeimpiin toimintoihin, jolloin kuukau-
tiset muuttuvat epäsäännöllisiksi tai jää-
vät kokonaan pois. Henna Oksanen muis-
tuttaa, että painon noustessa kuukautiset 
kyllä usein palaavat, mutta eivät välttä-
mättä vielä samalla painolla jolla vuodot 
jäivät pois. Keho tarvitsee voimia käyn-
nistääkseen kuukautiskierron uudestaan. 
Pitkäaikainen alipaino saattaa aiheuttaa 
lisäksi myös mm. osteoporoosia.

Asiantuntijana naistentautien erikoislääkäri Henna Oksanen,
Dextra Lapsettomuusklinikka

Dextra  
Lapsettomuusklinikka  
– huipputason  
lapsettomuushoitoa  
yksilöllisesti 
Klinikalla on käytettävissä alan johtavat ja  
tunnustusta saaneet asiantuntijat sekä uusin tekniikka,  
jolla saadaan parempia hoitotuloksia.
Dextra Lapsettomuusklinikalle voi hakeutua kuka  
tahansa, joka tuntee huolta hedelmällisyydestään.  
Lähetettä ei tarvita. Soita ja kysy lisää  
uusista hoitomuodoista.

Dextra Lapsettomuusklinikka, Saukonpaadenranta 2, Jätkäsaari, 00180 Helsinki, 
   045 7733 9997 • (09) 560 16300 • ivf@dextra.fi

www.dextralapsettomuusklinikka.fi

Sekä D-vitamiinin että foolihapon 
käytöllä on myös merkitystä hedelmäl-
lisyyteen ja raskauden hyvään etenemi-
seen. D-vitamiini parantaa tutkimusten 
mukaan sperman laatua ja nostaa mie-
hen testosteronipitoisuuksia. Foolihapon 
käyttöä suositellaan naisille aloitetta-
vaksi jo kun raskautta ryhdytään suun-
nittelemaan. Se ennaltaehkäisee sikiön 
hermostoputken sulkeutumishäiriöitä. 
Riskiryhmässä sikiön epämuodostumia 
ajatellen ovat mm. epileptikot, diabeetikot 
ja ylipainoiset. 

Tupakointi
Tupakoinnilla on monia negatiivisia vai-
kutuksia hedelmällisyyteen. Tupakoin-
nin tiedetään vaikuttavan munasarjoihin 
ja tupakoitsijoilla vaihdevuodet voivat 
aikaistua jopa parilla vuodella. Naisel-

la on jo syntyessään kaikki munasolu-
jen aiheet, uusia ei ole mahdollista enää 
myöhemmin tuottaa. Tupakointi tuhoaa 
munasoluja, joita ei saada enää takaisin. 
Tupakka vaikuttaa myös negatiivises-
ti munasolujen ja siittiöiden laatuun ja 
tuotantoon, alkion kehitykseen ja kohdun 
verenkiertoon. 

Alkoholi, kahvi ja lääkkeet
Runsas alkoholin käyttö heijastuu erityi-
sesti siittiöiden tuotantoon. Runsas alko-
holin käyttö näkyy yleensä myös muissa 
elintavoissa, joilla on vaikutuksensa ter-
veyteen ja sitä kautta hedelmällisyyteen.  

Joidenkin tutkimusten mukaan runsas 
kahvinjuonti voi olla haitallista. Suositel-
laan, että päivittäin kahvia juotaisiin kor-
keintaan 2 – 3 kahvikupillista.  Erityisesti 
miehellä, joka juo useita kuppeja kahvia 

päivittäin, sperman laatu voi laskea.  Ko-
la- ja energiajuomia ja kofeiinia yleensä-
kin tulisi välttää. 

Anaboliset steroidit ja testosteroni vai-
kuttavat siittiöiden tuotannon häiriinty-
miseen miehillä. Pahimmassa tapaukses-
sa käyttö hävittää siittiöt pysyvästi. 

Liikunta
Henna Oksanen muistuttaa, että säännöl-
linen liikunta on hyväksi terveydelle ja 
hedelmällisyydelle. Jos liikunta on kuiten-
kin liian raskasta ja toistuvasti pitkäkes-
toista, saattaa se johtaa alipainoon ja sitä 
kautta heikentää myös hedelmällisyyttä.

Ympäristötekijät
Erilaisia ympäristössämme esiintyviä 
myrkkyjä ja niiden vaikutusta on pal-
jon tutkittu, mutta niiden vaikutuksesta 

lapsettomuuteen ei ole selkeää tietoa. 
On mahdollista, että ympäristömyrkyt, 
kasvinsuojeluaineet ja ftalaatit vaikutta-
vat munasoluihin ja siittiöihin haitalli-
sesti. Myös työ, jossa ollaan tekemisissä 
liuottimien tms. kemikaalien kanssa voi 
vaikuttaa haitallisesti. Naisella ympäris-
tötekijöiden vaikutusta mietitään myös 
raskauden aikana.  

Seksuaaliterveys 
ja sukupuolitaudit
Hoitamaton klamydia voi vaurioittaa 
munanjohtimet tukkimalla ne. Koeput-
kihedelmöitys on Oksasen mukaan sil-
loin ainoa mahdollisuus tulla raskaaksi. 
Klamydia voi salakavalasti olla oireeton 
pitkään.

Ikä
Nykyisin perheen perustaminen myö-
hästyy ja nuoruus pitenee. Hankitaan 
koulutus ja ura ennen kuin perheen pe-
rustaminen tulee ajankohtaiseksi. Henna 
Oksanen muistuttaa kuitenkin munasar-
jojen vanhenevan, vaikka olemus olisi 
muuten nuorekas. Raskaaksitulon toden-
näköisyys heikkenee yli 37-vuotiaana ja 
40 ikävuoden jälkeen mahdollisuudet 
heikkenevät vielä merkittävästi enem-
män.

Stressi
Hyvät ihmissuhteet ja mielekäs työ vai-
kuttavat kehon hyvinvointiin kokonai-
suutena. Esimerkiksi kuukautiskierto on 
hyvin herkkä toiminto. Se saattaa alkaa 
heitellä, jos naisella on stressiä, kiirettä 
tai liikaa muutoksia elämässä. Henna Ok-
sanen muistuttaa kuitenkin, että elämä ei 
usein mene kuten oppikirjassa, itselleen 
pitää olla armollinen!
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Helpota oloasi vaihdevuosissa
Pienilläkin teoilla on vaikutusta

Tavallisia vaihdevuosioireita ovat mm. li-
haskivut, kutiseva iho, alakulo, väsymys, 
turvotus ja yöhikoilu sekä kuumat aallot. 
Jos oireita on paljon, kannattaa mennä 
lääkäriin ja keskustella oikeasta hoidosta. 
Oireiden ei tarvitse antaa tehdä elämästä 
liian hankalaa.

Cullen korostaa stressitason vaikutus-
ta menopaussioireisiin ja kehottaa enna-
koimaan vaihdevuosioireita vähentämällä 
stressiä. ”Stressin aiheuttama adrenaliini-
tason nousu pahentaa menopaussiin liit-
tyviä oireita. Stressaantuneena nainen 
ei ehdi tai malta syödä oikein tai liikkua 
tarpeeksi. Unen laatu on myös huonoa. 
Pyri vähentämään stressitasoasi riittäväl-
lä liikunnalla ja unen määrällä jo ennen 
vaihdevuosien alkamista. Uni on todella 
tärkeä lääke, joka tukee terveyttä ja hy-
vinvointia,” Cullen muistuttaa.

Kuuntele kehosi viestejä ja tee itsellesi 
hyviä tekoja päivittäin. Ajattele positiivi-
sesti, sillä paras hetki on nyt!

Lähde: www.vogel.fi

• Hanki ajoissa tietoa vaihdevuosista, 
osaat ennakoida ja tiedät mitä tehdä kun 
oireet iskevät.
• Vältä jatkuvaa stressiä (tai ainakin vä-
hennä kiirettä): Laita nämä asiat kohdal-
leen jo ennen vaihdevuosien alkamista.
• Juo riittävästi vettä kuumien aaltojen ja 
yöhikoilujen ohessa.
• Vihannekset ovat erityisen tärkeitä ja 
niiden syömistä pitäisi lisätä menopaussin 
lähestyessä. Pähkinät, siemenet ja yrttiteet 
ovat myös hyödyllisiä ruoka-aineita vaih-
devuosi-ikäiselle.
• Muista magnesium, jonka riittävä 
saanti on tärkeää vaihdevuosien aikaan 
ja jo ennen niitä. Sitä saadaan mm. 
lehtivihreästä, palkokasveista, koko-
jyvästä ja pähkinöistä. Magnesium 
vähentää uupumusta ja tasapainottaa 
hermoston toimintaa. Magnesium on 
hyväksi keskushermostolle ja Cullenin 
mukaan paras stressilääke. Kuivatuissa 
hedelmissä on paljon magnesiumia, joten 
niitä Alison Cullen suosittelee makeiksi 
välipaloiksi. 
• Runsas kahvinjuonti, alkoholi ja sokeri 
ovat varsinkin vaihdevuosi-ikäiselle huo-
noja vaihtoehtoja. Ne lisäävät Cullenin 
mukaan kuumia aaltoja ja laskevat mag-
nesiumarvoja. Lisäksi sokeri on pahasta 
ikääntyvälle iholle.
• Liikunta on ”onnellisuuden kemikaali-
en” lähde ja vahvistaa luustoasi. 
• Estrogeenitason laskiessa on tärkeää 
pitää huolta luuston vahvuudesta syö-
mällä kalkkia, D-vitamiinia ja liikkumalla 
säännöllisesti. Osteoporoosia sairastavilla 
on havaittu olevan reilusti vähemmän 
k-vitamiinia kuin terveillä. k-vitamiinin 
yhteys luuston hyvinvointiin on hyvä pitää 
mielessä.

Vaihdevuosien ennaltaehkäisevä hoito on järkevää. 
Suosittu englantilainen ravitsemusterapeutti ja luontaislääkeasiantuntija Alison Cullen 
vinkkaa suomalaisille naisille, miten oireita voi helpottaa ja elämänlaatua kohottaa.  

”Kun estrogeenitaso laskee riittävästi, nainen alkaa saada menopaussioireita. 
On tärkeää vahvistaa kehoaan ja hormoonitasojaan ajoissa ennen menopaussia.”

Orlistat_ilmo_210x295_Uuma_nro2_2014_conv.indd   1 16.5.2014   11.21
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EHKÄISY JA
TURVALLISUUS

Asiantuntijana naistentautien
ja synnytysten erikoislääkäri, 

dosentti Dan Apter,
Väestöliitto ja Lääkärikeskus Aava

Mistä on kyse
laskimoveritulppariskissä?

Suomessa käytetään eniten yhdistel-
mäehkäisyä. Yhdistelmäpillerit sisältä-
vät estrogenia ja keltarauhashormonia. 
Tyypillinen käyttäjä on 18 – 35 vuotias 
nainen. Alle 18-vuotiaat taas käyttävät 
useimmiten kondomia ja synnyttäneet 
yli 35-vuotiaat kierukkaa. Nykyisin to-
sin suositellaan kierukkaa tai kapselia jo 
nuoremmillekin.

”Ehkäisy on ikäsidonnaista, eri ikä-
ryhmille on omat ehkäisyvalmisteensa,” 
naistentautien erikoislääkäri Dan Apter 
toteaa. E-pillerien käyttö väheni Dan 
Apterin mukaan hieman viime syksynä. 
Syynä tähän oli median nostattamat pe-
lot laskimoveritulppiin liittyen. Keskus-
telimme asiantuntijan kanssa siitä, mistä 
oikein on kyse.

 
Riski on aina ollut tiedossa
Yhdistelmäehkäisy lisää tutkimusten 
mukaan hieman laskimoveritulppariskiä. 
”Tämä ei kuitenkaan ole uutta asiaa, riski 
on aina ollut tiedossa, eikä se ole muut-
tunut suuremmaksi kuin ennen,” Apter 
muistuttaa. Perinnöllisyydellä on suurin 
merkitys riskiin sairastua veritulppaan.

Apterin mukaan on selkeitä riskiteki-
jöitä, jotka on huomioitava ja keskustelta-
va lääkärin kanssa, jos käyttää yhdistel-
mäehkäisyä. 

Laskimoveritulpalle altistavia 
tekijöitä ovat:
• Perinnöllisuus, jos vanhemmilla tai 
 sisaruksilla on ollut veritulppa 
 alle 45-vuoden iässä
• Syöpä
• Aikaisemmin sairastettu veritulppa
• Merkittävä ylipainoisuus (bmi yli 30) 
• Pitkä lentomatka
• Jalan pitkä kipsi tai leikkaus
• Tupakointi 

Jos joutuu leikkaukseen joka lisää veri-
tulpan riskiä, kannattaa harkita tarkkaan 

lääkärin kanssa, kannattaako pillerit lopet-
taa siksi aikaa. Jos lopetukseen päätyy, se 
täytyy muistaa tehdä ajoissa ennen leikka-
usta. Ei ole hyväksi lopettaa ja aloittaa taas 
uudestaan pillerien käyttöä. E-pillerien 
käytön alussa veritulpan riski on koholla.

Harvinainen ilmiö
Dan Apter muistuttaa, että veritulppa on 
kuitenkin harvinainen ilmiö. ”Noin yksi 
tuhannesta sairastuu ja yksi miljoonasta 
kuolee veritulppaan, kun puhutaan e-pille-
rien käyttäjistä. Esim. autolla matkustami-
nen on huomattavasti vaarallisempaa. Ras-
kaudessa on huomattavasti suurempi riski 
saada veritulppa kuin e-pillerien käytössä.  

Jos nainen lopettaa yhdistelmäeh-
käisyn, on ei-toivotun raskauden alkami-
nen ja mahdollinen raskauden keskeytys 
uusi riski.  ”Tilastoja aborttien määristä 
ja e-pillerien käytön vähenemisestä ei ole 
vielä viime vuodelta. Jotkut siirtyvät kon-
domiin, jonka käyttö saattaa kuitenkin 
unohtua. Vastaanotolla on näkynyt joi-
takin raskauksia, jotka ovat aiheutuneet 
e-pillerien lopettamisesta mediakohun 
takia,” Apter toteaa.

Kapseli ja kierukka ovat varmimpia 
ehkäisykeinoja. Ne maksavat kuitenkin 
enemmän, vaikka ovatkin pitkän päälle 
hyvin edullisia vaihtoehtoja. Edullisim-
mat pillerit maksavat vain muutaman 
euron kuukaudessa ja niiden ehkäisyvar-
muus on myös korkeaa luokkaa, kunhan 
niitä käyttää säännöllisesti. E-pillereitä 
käytetään myös endometrioosin hoitoon.

Yhdistelmäehkäisyvalmisteiden sisäl-
tämän keltarauhashormonin laadussa on 
myös eroja. Jotkut keltarauhashormonit 
eli progesteronit lisäävät vähemmän veri-
tulpan riskiä. Estrogenin määrä vaikuttaa 
myös riskitasoon. 

Miesten ehkäisymuodoissa ei ole tällä 
hetkellä mitään uutta tulossa. Sterilisaa-
tio ja kondomi ovat tällä hetkellä ainoat 
ehkäisyvälineet miehillä.

Ote Fimean
yhdistelmäehkäisyvalmisteita

koskevasta selvityksestä 17.3.2014 

Kysymyksiä ja vastauksia
yhdistelmäehkäisyvalmisteista:

viimeisintä tietoa naisille

Esitteen sisällöstä on sovittu Euroo-
pan lääkeviraston (ema), myynti- 
luvanhaltijoiden ja Lääkealan tur-
vallisuus- ja kehittämiskeskuksen 
(Fimea) kesken.

”Yhdistelmäehkäisyvalmisteisiin 
liittyvä veritulppariski on tunnettu 
jo usean vuoden ajan, ja siitä on 
tiedotettu paljon sekä lääkäreille 
että käyttäjille. Tämä tuore selvitys 
vahvisti, että yhdistelmäehkäisy-
valmisteisiin liittyvä veritulpparis-
ki on pieni…”

”Selvityksen perusteella yhdistel-
mäehkäisyvalmisteen käyttöä ei 
tule lopettaa, jos käytössä ei ole 
ollut ongelmia. Jos asia huolestut-
taa sinua, ota se puheeksi kun käyt 
seuraavan kerran vastaanotolla. 
Jatka kuitenkin yhdistelmäehkäisy-
valmisteen käyttöä siihen saakka, 
sillä ehkäisyvalmisteen käytön 
äkillinen lopettaminen voi johtaa 
ei-toivottuun raskauteen.” 

Lisätietoa: http://www.fimea.fi
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nalliset asentovirheet. Hoitajat työsken-
televät kovalla alustalla, mikä on aina 
koettelemus alaraajoille ja koko keholle. 
Jos jaloissa on vahvat lihakset ja hyvät 
asennot, eivät työympäristön vaatimuk-
setkaan aiheuta ongelmaa. 

”Yleinen ongelma on kuitenkin ja-
lan toiminnallisen rakenteen heikkoudet 
työympäristön vaatimuksiin nähden. Jal-
katerän lihakset heikentyvät, kun niitä ei 
käytetä. Jalat ovat suurimman osan ajas-
ta jalkineissa, joilta vaaditaan suojaavia 
ominaisuuksia. Näin ollen kengät myös 
yleensä tukevat jalkaa sen verran, ettei 
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pystyy kertomaan niistä jo ennen kipujen 
ilmaantumista.”

Luhtala suositteleekin kaikkia käy-
mään jalkaterapeutin tai alaraajoihin eri-
koistuneen fysioterapeutin vastaanotolla 
tarkistuttamassa jo ennaltaehkäisevästi, 
miten alaraajojen asennot vaikuttavat 
muun kehon asentoihin ja kokonaishy-
vinvointiin.

Seisomatyössä kannattaa 
ennaltaehkäistä vaivat
Esimerkiksi sairaanhoitajan työssä olisi 
erityisen tärkeää tutkia jalkojen toimin-

 TIEDÄTKÖ MITEN  JALKASI VOIVAT?
Voidaan sanoa, että ihminen on yhtä ketjua päästä varpaisiin. 

Jos jaloissa on virheasento, näkyy se vääränlaisena kuormituksena 
sekä jaloissa että nilkoissa, mutta yleensä myös jossakin muualla 

kehossamme. Ihmisellä on luontainen kyky mukautua virheasentoihin. 

Erilaiset tuki- ja liikuntaelimistön ongel-
mat saattavatkin alkaa mukautumisen 
seurauksena. Seisomatyötä tekeville ih-
misille on erityisen tärkeää pitää huolta 
jalkojen hyvinvoinnista. 

Jalkaterapeutti Matti Luhtalan mu-
kaan ihminen ei ole luonnostaan pai-
kallaan pysyjä, eikä missään nimessä 
saisi ollakaan sitä. Luhtala tutkii kehon 
virheasentoja ja alaraajojen ongelmia liik-
keen kautta. ”On keskeistä mitä kehossa 
tapahtuu, kun ihminen kävelee ja liikkuu 
erilaisissa asennoissa. Asiantuntija näkee 
näissä tilanteissa mahdolliset virheet ja 

Asiantuntijana jalkaterapeutti 
Matti Luhtala, Respecta Oy

jalkaterän herkkää lihaksistoa juurikaan 
käytetä,” Luhtala kuvailee.  

Jalka muuttuu iän myötä
Jalan pitkittäinen kaarirakenne madal-
tuu iän myötä. Usein jalkaterä ja nilkka 
kääntyvät silloin väärään asentoon, koska 
ne eivät jaksa kannatella painoa. Tämä 
saattaa johtaa myös esimerkiksi polven 
virheasentoihin. 

Painon vaihtelut ja naisilla raskaudet 
ovat myös yksi kuormittava tekijä jalal-
le ja sen rakenteelle. Päkiä, kantapää ja 
nilkka ovat kaikki virheasento- ja kipu-
herkkiä alueita. Kipeytyessään ne vaativat 
yleensä aikaa ja lepoa toipumiseen. Luh-
talan mukaan virheasennot ovat yleisiä 
myös kävelyssä ja sen eri vaiheissa. 

Usein asiantuntijan vastaanotolle ha-
keudutaan, kun kipu jo vaivaa. Itse on-
gelmaa päästään kuntouttamaan vasta, 
kun kipu on ensin hoidettu. Matti Luhtala 
suosittelee kaikkia lisäämään omaa tietä-
mystään alaraajojen vaikutuksista koko 
kehoon. Noin puolituntia kestävä ammat-
tilaisen tekemä alaraajojen toiminnan ja 
kävelyn tarkastus on ehdottoman hyvä 
panostus oman kehon hyvinvointiin. 

Jalan pitää viedä kenkää  
– ei toisin päin
Kengät on hyvä ostaa iltapäivällä, jolloin 
normaalia kuormituksesta johtuvaa tur-
votusta on jo ehtinyt kertyä päivän aika-
na. Luhtalan mukaan liian pienten kenki-
en osto on tavallista. 

Erilaiset työolosuhteet asettavat pal-
jon vaatimuksia jalkineille. Vapaa-ajalle ja 
liikuntaan valitut jalkineet eivät missään 
nimessä saisi olla korkeakantaisia (yli 4 
cm), jäykkiä tai muulla tavalla jalan asen-
toa voimakkaasti ohjaavia – ellei pyritä 
korjaamaan esim. virheasentoa. Jäykkä 
kenkä alkaa ohjata myös kävelyä. Jalka-
terän lihaksiston ja asentojen ollessa nor-
maalissa kunnossa perusjalkineen pitäisi 
Luhtalan mukaan olla matalakantainen ja 
joustava. 

”Kengässä pieni kanta saattaa tuo-
da mukavuuden tunteen ja niillä tuntuu 

helpommalta seistä, mutta silloin kenkä 
tekee jalan puolesta työtä. Mahdollisim-
man matala kanta on parempi jalan lihas-
toiminnan ja aktiivisuuden kannalta. Jos 
on kuitenkin tottunut käyttämään kan-
naltaan korkeita kenkiä, siirtymävaihe 
matalaan kantaan voi viedä kuukausia ja 
muutoksen kanssa tulee olla varovainen,” 
Luhtala muistuttaa.

Korkeat ja kapeat kengät ovat ilkeitä 
vaivaisenluiden, vasaravarpaiden ynnä 
muiden jalkakipujen aiheuttajia. Erityi-
sen helposti virheasennot pääsevät syn-

tymään, mikäli myös jalkaterän lihaksis-
to on heikko ja kävelyssäkin on virheitä. 
Tällöin kerrannaisvaikutukset ovat suuret 
koko elimistölle. 

Pidetään kuitenkin mielessä, että 
perintötekijöillä on myös iso vaikutus 
jalkojen rakenteen kehittymiselle, ja ikä-
vä kyllä joillekin tulee vasaravarpaat tai 
vaivaisenluut, vaikka olisi aina muistanut 
hankkia tilavat kengät ja pitänyt hyvää 
huolta jalkojen lihaksistosta. Olemme 
kaikki erilaisia, myös jalkojen näkökul-
masta!

"MBT Suomi Finland"
"Käy tykkäämässä"

PHYSIOLOGICAL FOOTWEAR
www.mbt.com

• Parantaa ryhtiä
• kehittää tasapainoa ja asennonhallintaa
• Kehittää nilkkanivelten hallintaa
• Vähentää polvi- ja lonkkanivelten kuormittumista
• Parantaa iskunvaimennusta
• Lisää vartaloa tukevien lihasten aktiivisuutta
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Kätilö Heidi Mykkänen tarttui 
kaksi vuotta sitten toimeen ja pe-
rusti yksityisiä kätilön palveluita ja 
äitiystuotteita tarjoavan yrityksen. 
”Idea yritykseen syntyi kätilön 
työkentillä tulleista kokemuksis-
ta ja myös omista kokemuksista 
äitinä. Havaitsin äitien ja vauva-
perheiden lisätuen tarpeen julki-
sella sektorilla, kun kustannuksia 
säästetään ja palveluita karsitaan,” 
Heidi Mykkänen kertoo.

AvoNainen järjestää mm. tietoa ja tu-
kea tarjoavia ryhmiä suomalaisille ja 
kansainvälisille perheille. Päävetäjinä 
ryhmissä toimivat kätilöt, mutta muka-
na on myös muiden ammattiryhmien 
edustaja ja äitejä. ”Terveydenhuollollinen 
näkökulma on meille tärkeä. Haluamme 
antaa perheille turvallista ja käytännön-
läheistä ohjausta synnytykseen ja sen 
jälkeiseen aikaan vauvan kanssa,” Myk-
känen kuvailee. 

Lyhyt sairaala-aika ei riitä
”Puhuttavaa ja kysyttävää on paljon ja 
monet kysymykset nousevat vasta arjen 
tilanteissa. Sairaalassa hoidettava lapsi-
vuodeaika on lyhyt, yleensä noin 2-3 vuo-
rokautta. Äiti on silloin väsynyt ja usein 
myös kipeä synnytyksen jälkeen, ja on 
vaikea sisäistää paljon ohjeita ja uutta tie-
toa. ”Kysymykset ja ongelmatilanteet tu-
levat eteen usein vasta sairaalasta kotiu-
tumisen jälkeen,” Heidi Mykkänen toteaa. 
Hän haluaa tarjota perheille kiireetöntä ja 
kokonaisvaltaista tukea.

Tieto vähentää pelkoja
Synnytykseen valmentautuminen on tär-
keää. Tiedon puutteella on suora negatiivi-
nen vaikutus synnytyskokemukseen. Heidi 
Mykkänen pitää toiminnallisia synnytys-
valmennuksia tärkeinä. Niissä opitaan, 
miten voi helpottaa konkreettisesti omaa 
oloaan synnytyksen eri vaiheissa tai miten 
isä voi olla äidin apuna. Riittävä tieto ja 
valmennus auttavat naista olemaan aktii-
visessa roolissa omassa synnytyksessään.

Anna aikaa ja hae vertaistukea
Raskaus kestää kaikkinensa melkein 
vuoden. Henkisesti naisella on aikaa so-
peutua vauvan tuloon. Elimistölläkin on 

aikaa sopeutua muutoksiin, mutta synny-
tyksen jälkeen suuret muutokset tulevat 
rytinällä; hormoniarvot putoavat, voi olla 
runsastakin vuotoa, hikoiluttaa aiempaa 
enemmän, kohdussa ja mahdollisissa 
haavoissa on kipua, maito nousee rintoi-
hin. ”Silloin pitää antaa itselleen aikaa so-
peutua ja tottua muutoksiin, olla armolli-
nen itselleen,” kätilö Mykkänen sanoo. 

Äidin henkinen ja fyysinen puoli tar-
vitsevat huolenpitoa. Mieliala on herkillä 
hormonimyrskyn ja väsymyksen takia. 
”Äidiksi kasvetaan, siihen ei synnytä. 
Varsinkin ensimmäisen lapsen kanssa 
raskaus ja synnytys on valtava prosessi. 
Äitiyteen kohdistuu paljon omia ja myös 
lähiympäristön odotuksia ja elämä kes-
kittyy yhtäkkiä kotiseinien sisälle. Pari-
suhdekin joutuu koetukselle,” Mykkänen 
kertoo. 

Vertaistuki on erityisen tärkeää, kun 
arki alkaa. Mykkänen korostaa muiden 
äitien seuran tärkeyttä vauva-arjessa. 

Raskaus koettelee 
naisen kehoa ja mieltä
Fyysisesti täydellinen toipuminen ras-
kaudesta vie noin vuoden, mutta noin 
5 – 12 viikon kuluttua synnytyksestä 
tehdään lääkärintarkastus, jonka jälkeen 
voi alkaa miettiä rauhallista liikunnan 
harrastamista ja seksielämän aloitta-
mista. Rauhallisesti aloitettu liikunta  ja 
erityisesti ulkoilu antavat myös voimia 
omaan jaksamiseen.

Lantionpohjalihakset tarvitsevat 
synnytyksen jälkeen eniten harjoitusta, 
koska ovat joutuneet koville. Kyseessä on 
naiselle erittäin tärkeä lihasryhmä, jo-
ka vaikuttaa mm. virtsanpidätyskykyyn 
ja seksielämään. Lantionpohjalihaksia 
voi harjoittaa vaikka sohvalla istuessa 

RASKAUS
JA SYNNYTYS
– Apua ja tukea tuoreelle äidille –

Asiantuntijana kätilö, yrittäjä Heidi Mykkänen, AvoNainen

ja imettäessä, kun on oppinut tekemään 
liikkeet oikein. 

Selkävaivat ovat raskauden aikana ja 
jälkeen tavallisia. Niihin Mykkänen suo-
sittelee tukivyön käyttöä ja fysioterapeu-
tin palveluita. 

Rinnat kipeytyvät, koska niiden ku-
dokset ja iho joutuvat tottumaan ko-
vempaan kulutukseen. Kun kudokset 
sopeutuvat ajan myötä, kivutkin häviä-
vät. Kipuja ehkäisee myös vauvan oikea 
imuote. Rintojen hoitaminen, pitämi-
nen lämpimänä ja puhtaana on tärkeää. 
Maitotiehyet voivat myös mennä alussa 
helposti tukkoon. Imetyksen jälkeen 
kannattaa käyttää suojaavaa voidetta. 
Vinkkinä Mykkänen kertoo, että oma 
maitopisara suojaa nänniä parhaiten, 
kun puristaa sen imetyksen jälkeen ja 
levittää nännipihalle. Oikeanlaiset liivit 
ovat myös tärkeät.

Väsymys on kuitenkin yleisin vaiva. 
Äidin kannattaa nukkua kun vauvakin 
nukkuu, siten jaksaa paremmin yöval-
vomisia. Vauva kannattaa ottaa viereen, 
niin yöheräämiset ovat paljon helpompia. 
Imettäessä erittyy ns. unihormonia,  joka 
auttaa myös äitiä uneen.

Väsymystä ei kannata päästää liian 
pahaksi. Täytyy uskaltaa pyytää ja vas-
taanottaa apua.  ”Kyseessä ovat loppujen 
lopuksi pienet arjen valinnat, joilla voi-
daan vaikuttaa paljonkin omaan hyvin-
vointiin ja jaksamiseen” Heidi Mykkänen 
toteaa. 

Se auttaa jo paljon, jos joku toinen vie 
vaikkapa vauvan ulos päiväunille kärryil-
lä tai isä hoitaa jonkin vauvan yösyötöis-
tä. Äidin täytyy myös välillä päästä pois 
kotoa. Pieni lenkki ystävän kanssa tai 
kaupassakäynti yksin voivat jo helpottaa 
oloa paljon.

Kohtu supistelee vielä jonkin aikaa 
synnytyksen jälkeen, mikä voi tuntua 
kivuliaana. Imetys edistää kohdun pa-
lautumista. Kohtu on normaalisti sipulin-
kokoinen ja painaa noin 60-70 grammaa. 
Raskauden aikana kohtu voi painaa noin 
kilonkin. 

Synnytyksessä tulleita repeämiä  tai 
episiotomiahaavaa pitää suihkutella 
wc-käyntien yhteydessä. Ilmakylpyjä on 
myös hyvä antaa, kun vuodot helpottavat. 
Jääsiteet voivat  helpottaa kipua ja vähen-
tävää turvotusta. Jälkivuoto voi kestää 2 
viikosta useaan viikkoon. Kohtu on silloin 
tulehdusherkkä, joten hygieniasta huoleh-
timinen on tärkeää.

Äidin syöminen ja riittävä nestemäärä 
ovat hyvin tärkeitä sekä äidin jaksami-
selle että maidon laadulle. Omat rasvava-
rannot vaikuttavat ravinnon tarpeeseen 
jonkin verran, mutta on arvioitu maidon-
tuotannon vievän noin 500 ylimääräistä 
kilokaloria. Imetyksen aikana ei suositella 
dieettiä. Dieetti vaikuttaisi myös maidon-
laatuun. Juominen ja nesteet ovat tärkeitä 
imetyksen takia ja synnytys vie myös pal-
jon nestettä. 

Lisärautaa syödään raskausaikana 
melko yleisesti. Keskiraskaudessa rau-
ta-arvot ovat alhaisimmillaan. Jos syn-
nytyksessä vuotaa paljon, on hyvä jatkaa 
raudan syömistä jonkin aikaa. Vitamiini-
lisä on myös hvyä olla myös imettäessä 
monipuolisen ruokavalion tukena. 

Parisuhde joutuu myös usein koetuk-
selle vauvan syntymän jälkeen. Hyvää 
Suhdetta voi  kuitenkin ylläpitää pie-
nillä asioilla ja läheisyydellä. Tärkeintä 
on muistaa antaa  aikaa vauva-elämään 
totutteluun yhdessä. On hyvin yksilöl-
listä, miten nainen kokee raskauden ja 
synnytyksen ja sen jälkeisen elämän pa-
risuhteessa. ”Jokainen luo oman tavan ja 
tyylinsä elää lapsiperheen arkea,” Heidi 
Mykkänen muistuttaa. 

Synnytyskokemus on Mykkäsen mu-
kaan tärkeä. Onnistunut ja hyvä kokemus 
vahvistaa ja rikastuttaa tutkimusten mu-
kaan naisen identiteettiä. Jos synnytyk-
sessä on ollut vaikeuksia ja negatiivisia 
kokemuksia, pitäisi ne aina keskustella 
auki, etteivät jää kummittelemaan mie-
leen. ”On normaalia, että mieli herkistyy 
alussa. Tunnetilat tasoittuvat normaalisti 
muutamassa viikossa. Luonto on suunni-
tellut niin, että äidin mieli herkistyy vau-
van viesteille,” Heidi Mykkänen kertoo.
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Hoitamattomana Hiv-tartunta johtaa aid-
siin. Hiv-tartunnan saanut voi olla vuosia 
oireeton. Jos on pienikin mahdollisuus 
tartunnan saamiselle, onkin erityisen tär-
keää käydä testeissä. 

Auroran sairaalan infektiosairauksien 
erikoislääkäri Pia Kivelä haluaa painottaa, 
että on tärkeintä todeta hiv ajoissa. Näin 
vältytään uusilta tartunnoilta ja aiDs-sai-
rauksilta. Uusia hiv-tartuntoja todetaan 
Suomessa vajaat 200 vuosittain. 

Testaaminen ajoissa kannattaa
Naisilla hiv todetaan usein aiemmin 
kuin miehillä. ”Jos nainen muuttaa kor-
kean hiv-esiintyvyyden maasta (kuuluu 
ns. haavoittuvaan ryhmään) turvapaikan 
hakijana Suomeen, hänelle tarjotaan au-
tomaattisesti hiv-testiä. Vaimona, opis-
kelijana tai työhön tullessa ei testiä au-
tomaattisesti ehdoteta, vaikka tulisikin 
vastaavista maista. Silloinkin olisi tärkeää 
muistaa, että testiä kannattaa kysyä,” Ki-
velä muistuttaa.

Suomessa hiv-positiivisia naisia on 
eniten 20-45-vuotiaiden ryhmässä. Noin 
kolmannes hiv-tartunnoista todetaan nai-
silla. ”Monilla heistä on myös perheet ja 
lapsia itsellään. Suurin osa tartunnoista on 
saatu ulkomailla. Joukossa on matkailuun 
liittyviä tartuntoja, maahanmuuttajanai-
sia, tai sellaisia suomalaisia, joiden puoliso 
on tullut muualta. Toki tartuntoja saadaan 
myös Suomessa,” Pia Kivelä toteaa. 

HIV ei ole este raskaudelle
Nykyisten lääkehoitojen myötä raskaus 
on mahdollista myös hiv-positiivisille 
naisille. ”Noin puolet heistä on seuran-
nassa Helsingissä. Suomessa on syntynyt 
yli 150 hiv-negatiivista lasta hiv-positii-

visille äideille,” Kivelä kertoo. Kun äiti on 
saanut raskauden aikana hiv-lääkitystä, 
yksikään lapsi ei ole saanut tartuntaa.

Jos raskauden aikana käytetään oi-
keanlaista hiv-lääkitystä, riski vauvan 
tartunnalle on minimaalinen. Lääkityk-
sen avulla virusmäärä saadaan niin al-
haiseksi, ettei tartuntaa käytännössä voi 
saada.

Naisen ollessa hiv-positiivinen ja mie-
hen hiv-negatiivinen, voidaan hedelmöi-
tyskeinona käyttää esim.koti-inseminaa-
tiota, jolloin sperma viedään emättimeen 
injektioruiskulla ovulaation aikana. 

Hiv-positiivisen naisen raskautta seu-
rataan hieman tiheämmin ja synnytysta-
pa suunnitellaan etukäteen. Suomen olo-
suhteissa hiv-tartunnan saaneen ei pidä 
imettää, vaan ruokinta tapahtuu korvike-
maidon avulla. 

Suojautuminen tartuntariskiltä
Hiv voi tarttua miehen ja naisen välises-
sä seksissä ja suuseksissä siemennesteen, 
esiliukasteen, emätineritteen ja veren vä-
lityksellä. Noin puolet kaikista Suomessa 
todetuista tartunnoista on heteroseksivä-
litteisiä tartuntoja. 

Kondomi oikein käytettynä yhdyn-
nän alusta loppuun ja suuseksissä suojaa 
hiv-tartunnalta. Myös naisten kondo-
mi toimii suojana. Monet parit kokevat 
naisten kondomin nautinnollisemmaksi 
ja käytännöllisemmäksi käyttää. Sen voi 
asettaa paikalleen tunteja ennen yhdyn-
tää, jolloin sen asettaminen paikalleen ei 
keskeytä rakastelua.

HIV ei ole enää tappava tauti
”Vuonna 1996 tapahtui merkittävä kään-
ne hiv:n hoidossa. Silloin markkinoille 

Älä jää yksin HIV:n kanssa. SHE-ohjelma tarjoaa tietoa ja vertais-
tukea HIV-positiivisille naisille. SHE-ohjelman ovat kehittäneet 
HIV-positiiviset naiset yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten 
ja potilasjärjestöjen kanssa.

Lue lisää shetoshe.fi
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SHE-ohjelmaa tukee:

Tietoa ja tukea 
HIV-positiivisille naisille

Nainen ja HIV 
Normaalia elämää oikealla hoidolla

Hiv eli ihmisen immuunikatovirus on elimistön puolustusjärjestelmää 
tuhoava virus, joka aiheuttaa ihmiselle pysyvän infektion. Virus 

tunkeutuu T-auttajavalkosoluihin (lymfosyytteihin) ja tuhoaa niitä. 
Ilman lääkehoitoa hiv-tartunnan saaneella elimistön oma puolustus- 

kyky heikkenee vähitellen ja hän altistuu monille erilaisille sairauksille.

Asiantuntijana infektiosairauksien erikoislääkäri Pia Kivelä, 
HUS Auroran sairaala

tulivat tehokkaat lääkkeet, joiden ansiosta 
hiv ei enää ole tappava tauti, vaan sairaus 
muiden joukossa,” Pia Kivelä toteaa. 

Lääkkeet ovat nykyisin  paremmin 
siedettyjä ja helpompia käyttää. Hiv:stä 
on tullut huonosti tarttuva, kun kantaja 
käyttää tehokkaita lääkkeitä virusmäärä 
pysyy matalana. Taudin luonne on muut-
tunut täysin 80-luvulta, jolloin se todet-
tiin, eikä kunnollisia lääkkeitä ollut.

Asenteet muuttuvat Pia Kivelän mu-
kaan kuitenkin hitaammin. Hiv on 
edelleen vaikea puheenaihe ja siitä ker-
tominen muille voi olla vaikeaa. Hiv:iä 
kantavat voivat kuitenkin elää yhtä pitkän 
elämän kuin kuka tahansa meistä.

Naiset jotka tupakoivat, käyttävät 
ruiskuhuumeita tai joilla on b- tai c-he-
patiitti ja hiv, elävät todennäköisesti ly-
hyemmän elämän kuin naiset jotka elävät 
ainoastaan hiv:n kanssa eivätkä tupakoi 
tai käytä ruiskuhuumeita. Hiv-lääkityk-
sen aikana tupakoinnin lopettaminen on 
parasta eliniän pidentämistä ajatellen. 
Myös hepatiitteja voidaan nykyään me-
nestyksekkäästi hoitaa.

Hiv voi joko vaikeuttaa parisuhdetta 
tai lisätä parin keskinäistä hyvää vuoro-
vaikutusta ja siten luoda suhteelle vah-
van pohjan jo suhteen alkuajoista lähtien. 
Hiv-tartunnan riski ei ole koskaan nolla. 
Se voi kuitenkin olla niin pieni, että sitä 
voi verrata vaikkapa kadun ylittämiseen. 
Hiv ei saisi olla este seksin harrastamisel-
le ja ihmissuhteille.

 Lähteet ja lisätietoa:
 www.hivtukikeskus.fi 
 www.shetoshe.fi
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”Meillä työskentelee kerrallaan noin 10 
lääkkeiden ja hyvinvoinnin asiantuntijaa. 
Kaikkiaan apteekin henkilömäärään kuu-
luu kuitenkin 35 erilaista osaajaa. Meillä 
asioi päivittäin noin 700 – 1000 asiakasta, 
joille haluamme tarjota parasta palvelua,” 
Tiina Vaitomaa kuvailee konseptiaan.  

Uuteen konseptiin kuuluu mm. seu-
lontaa, kokeita ja lääkärille ohjausta. 
Vaitomaa haluaa tehdä lääkärien kanssa 
yhteistyötä, jotta asiakas saisi mahdolli-
simman hyvää palvelua apteekissa. 

YTA-ketju lähti kehittämään 
uutta konseptia
Ympyrätalon apteekki kuuluu Yta-ket-
juun, joka on Suomen suurin apteekkiket-
ju. Yta-ketjussa ryhdyttiin kehittämään ja 
syventämään asiakaskokemusta, haluttiin 
aidosti kuulla, mitä asiakas tarvitsee. 
Yta:n hallituksen puheenjohtaja Tiina 
Vaitomaa ryhtyi pilotoimaan palvelukon-
septia Ympyrätalon uudessa apteekissa. 

Ympyrätalon apteekissa asiakas voi 
valita jo ovella, haluaako nopeaa palvelua 
seisomatiskillä vai kiireetöntä palvelua 
sermin takana. Siellä saa asioida rauhas-
sa istuen ja farmaseutti palvelee hoitaen 

KOKONAISVALTAISTA
HOITOA APTEEKISTA
Ympyrätalon apteekki pyörittää palvelun uusiksi

Täysin uudistettu Ympyrätalon 
apteekki Helsingin Hakaniemessä 
aloitti toimintansa uusin eväin 
helmikuun lopussa. Kiinnostavaa 
apteekin konseptissa on, että se 
ei näytä lainkaan perinteiseltä 
apteekilta ja palvelutkin ovat kuin 
viiden tähden terveyshotellissa. 
Apteekkari Tiina Vaitomaa on 
kääntänyt uuden sivun apteekkien 
elämässä ja niiden tarjoamassa 
kokonaisvaltaisessa palvelussa 
hyvinvoinnin lisäämiseksi.

lääkkeiden ja muiden tuotteiden haun ja 
rahastuksen samassa pisteessä. 

Nopean palvelun pisteissäkin on huo-
mioitu yksityisyys. Reseptipisteet sijait-
sevat kaukana toisistaan, taustalla stereot 
tuottavat omaa äänimaailmaansa ja asi-
akkaalla on rauha asioida.  

”Asiakkaalle sopivan palvelun avulla 
haluamme tukea myös hoitoon sitoutu-
mista,” Vaitomaa toteaa. Lääkkeen käytös-
tä keskustellaan aina, vaikka kyseessä oli-
si asiakkaalle vanha, tuttu lääke. Samalla 
käydään läpi, jos on muita tuotteita, joita 
apteekista voi samalla hankkia.

Potilaan motivoimista  
monipuolisella osaamisella
Ympyrätalosta löytyy muutakin osaamis-
ta kuin tavanomaiset farmaseutin palve-
lut. ”Tarjoamme monipalvelua, yhdestä 
paikasta saa muitakin terveyden ja hyvin-
voinnin palveluita samalla kun toimitam-
me lääkkeitä. Lääkkeiden toimittaminen 
asiakkaille on kuitenkin aina se tärkein 
asia meillä, se ei tule häiriintymään mil-
lään tavoin”, Vaitomaa painottaa.  

Yksi farmaseuteista on myös hyvin-
vointi- ja ravitsemusasiantuntija. Hän voi 

Vaitomaan mukaan käydä läpi vaikkapa 
psoriaatikon ihon kuntoon vaikuttavaa 
ravintoasiaa. Lisäksi paikalta löytyy kos-
metologi-jalkojenhoitajia ja kaksi sai-
raanhoitaja-farmaseuttia. Kielitaitoakin 
löytyy, sillä Ympyrätalon apteekissa pu-
hutaan mm. venäjää, somalia, arabiaa, 
ranskaa, englantia ja ruotsia. 

Vaitomaan mielestä apteekkiin voi tul-
la myös shoppailemaan ja edistämään ter-
veyttä, ei aina vasta silloin kun on pakko 
hoitaa sairautta. Vaitomaa toivoo apteekin 
voivan auttaa asiakasta ennaltaehkäisyssä 
ja hyvään hoitoon sitoutumisessa. 

Ympyrätalon apteekista löytyy myös 
kattava seksuaaliterveyden osasto. ”Ha-
luamme normalisoida seksuaaliterveys-
asiaa. Apteekissa käydessään voi hyvin 
pohtia myös omaa seksuaaliterveyttään. 
Sairaudetkin voivat aiheuttaa tarpeen 
seksuaalisille apuvälineille, joita voidaan 
käyttää yhtä hyvin kuin silmälaseja,” Vai-
tomaa rinnastaa.

Apteekin terveyspalveluihin kuuluvat 
mm. hemoglobiinin, silmänpaineen, ve-
renpaineen, pef-arvon, kolestrolin tai  ve-
rensokerin mittaus terveyspisteessä. Lisäk-
si mitataan luuston tiheyttä uudenlaisella 

laitteella ja annetaan rokotuksia (oltava re-
septi). Myös suolahengityshoitoa voi ottaa.

Ympyrätalon apteekissa voi ottaa 
myös jalkahoitoja ja esteettisiä laitehoi-
toja iholle. Harmoniahoitoihin kuulu-
vat myös esimerkiksi vyöhyketerapia ja 
kuumakivihoito. Odotellessa tai hoitojen 
välissä voi nauttia vaikkapa terveellisen 
smoothien omasta terveysbaarista.

Lääkekartoitus  
selkeyttää ikäihmisen hoitoa
Uutena apteekkipalveluna muutamissa ap-
teekeissa voi nykyään teettää lääkekartoi-
tuksen. Kartoitus on suunnattu iäkkääm-
mille ihmisille, joilla on runsaasti lääkkeitä 
käytössä. Tarkoituksena on selvittää toi-
miiko lääkehoito kokonaisuutena ja hakea 
ratkaisuja mahdollisiin ongelmiin. 

Kartoituksessa käydään läpi kaikkien 
käytettyjen lääkkeiden, ravintolisien ja 
rohdosten tarkoituksenmukaisuus, ta-
loudellisuus, annostelu, yhteisvaikutuk-
set ja mahdolliset haitat tai ongelmat. 
Lääkekartoitus toimii hyvänä työkaluna 
lääkärille. Sen avulla voidaan myös tukea 
motivoitunutta omahoitoa, lääkehoidon 
noudattamista oikein, hoitoon sitoutu-

mista ja potilasturvallisuutta.
Ympyrätalon apteekissa voi tilata sup-

pean tai laajan lääkekartoituksen vaik-
kapa lahjaksi vanhemmalle ihmiselle. 
Laajempi kartoitus tehdään yhteistyössä 
lääkärin kanssa. Suppea kartoitus teh-
dään farmaseutin haastattelun avulla. 

Farmaseutti ei puutu lääkehoitoon 
vaan tekee ehdotuksia ja jakaa tietoa 
lääkärille kirjaamalla lääkehoidon ongel-
mia ylös. Kartoitus on mahdollista tehdä 
myös kotona tai hoivakodissa kotifarma-
seutin käynnillä. 

Ympyrätalon apteekissa kaikki far-
maseutit ovat saaneet erikoiskoulutuksen 
lääkekartoituksen tekoon. Lääkehoidon 
kokonaisarviointiin tarvitaan ammatilli-
nen erikoispätevyys. 

Ympyrätalossa luvataan, että koko-
naisvaltainen ja vastuullinen palvelu saa 
aikaan ilahtuneen asiakkaan, joka on mo-
tivoitunut oman terveytensä hoitoon ja 
hyvinvoinnin edistämiseen. 

”Voimme ohjata jokaista pienin as-
kelin hyvään suuntaan terveyden edistä-
misessä. Emme painosta tai jaa käskyjä. 
Hyvinvointi lähtee pienistä teoista,” ap-
teekkari Vaitomaa toteaa.

Apteekkari Tiina Vaitomaa pitää asiakkaan palvelu-
kokemusta ja kokonaisvaltaista hoitoa tärkeänä.
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ENSIMMÄINEN JA ALKUPERÄINEN.
Difl ucan 150mg kapseli. Vaikuttava aine fl ukonatsoli. Hiivasienen aiheuttaman emätintulehduksen (Candida-vaginiitti) hoitoon naisille, joilla on aikai-
semmin ollut lääkärin toteama hiivasienitulehdus. Aikuisille 1 kapseli suun kautta kerta-annoksena. Älä käytä valmistetta raskauden aikana. Älä käytä val-
mistetta, jos sinulla on todettu maksan tai munuaisten toimintahäiriö tai olet allerginen fl ukonatsolille tai jollekin Difl ucan kapselin sisältämälle aineelle. 
Varmista lääkkeen sopivuus apteekissa, jos käytät jotakin muuta lääkitystä. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Apteekista ilman reseptiä.

Suun kautta otettavien hiivakapseleiden tukkumyynti 2012 ja 2013. IMS Health lääkemyyntitilastot.*

Kun hiivatulehdus vaivaa, valitse 
alkuperäinen ja luotettava Difl ucan. 
Yksi kapseli suun kautta riittää.
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SUOSITUIN
HIIVANHOITOKAPSELI*
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PROVIISORIN VINKIT :
Miten tunnistan hiivatulehduksen? 

Emättimen limakalvolla on normaalisti 
erilaisia bakteereja ja sieniä. Mikäli bak-
teeritasapaino jostain syystä muuttuu ja 
esiintyy jonkin bakteerin tai sienen liika-
kasvua, saattaa seurauksena olla hiivatu-
lehdus. 

Emättimen hiivatulehdus on yleinen 
vaiva. Hiivatulehdukselle altistavia te-
kijöitä ovat esimerkiksi antibioottien ja 
ehkäisypillereiden käyttö, ylipaino, diabe-
tes ja raskaus. Runsaasti sokeria sisältävä 
ruokavalio saattaa myös altistaa hiivatu-
lehdukselle. 

Emättimen hiivatulehduksen oireita 
ovat voimakas kutina, kirvely sekä vaa-
lea, paksu ja kokkareinen valkovuoto. 
Vuoto on yleensä melko hajutonta. Lima-
kalvot ovat usein ärtyneet ja haavaumia 
voi esiintyä. Yhdyntä voi olla kivuliasta. 
Hiivatulehduksen oireet voivat vaihdella 
eikä aina esiinny esim. kutinaa. Hiivatu-
lehdukseen ei yleensä liity muita oireita, 
kuten alavatsakipuja.

Emättimen
hiivatulehduksen hoito
Apteekin itsehoitovalmisteet emättimen 
hiivatulehdukseen on tarkoitettu naisille, 
joilla on aiemmin ollut hiivatulehdus ja 
jotka tunnistavat oireet. Hiivatulehdusta 
voi hoitaa ilman reseptiä saatavilla emä-
tinpuikoilla ja -voiteilla sekä suun kautta 
otettavalla kerta-annoshoidolla. 

Mikäli itsehoitovalmiste ei lievitä oirei-
ta kolmen päivän kuluessa, vaiva ei parane 
viikossa tai oireet pahenevat hoidon aika-
na, pitää mennä lääkäriin. Gynekologille 
on syytä mennä myös silloin, mikäli hii-
vatulehdukset toistuvat usein. Myös ras-
kauden aikana suositellaan yhteydenottoa 
lääkäriin hiivatulehduksen toteamiseksi.

Antibioottikuurin aiheuttamaa hii-
vatulehdusta voi ennaltaehkäistä kuurin 
aikana käytettävillä ja emättimeen an-
nosteltavilla maitohappobakteerivalmis-
teilla. Niitä voi käyttää myös tukihoitona 
hiivatulehduksen lääkehoidon yhteydes-
sä. Liian tiheitä intiimialueen pesuja 

kannattaa välttää, koska se voi vaikuttaa 
limakalvon normaalin bakteerikannan 
elinoloihin ja altistaa tulehduksille.

Joskus hiivatulehdus voi tarttua suo-
jaamattoman yhdynnän aikana kump-
paniin. Miehillä hiivatulehdus on melko 
harvinainen. Hiivatulehduksen aikana 
kumppani ei tarvitse hoitoa, mikäli hä-
nellä ei ole oireita.

Kaikki kutina ei ole hiivaa 
Hiivatulehdusta epäillään yleensä oirei-
den perusteella, mutta kutinaoireisista 
vain alle puolella on hiivatulehdus. Hiiva-
tulehduksen kaltaiset oireet voivat johtua 
myös bakteerin aiheuttamasta emätin-
tulehduksesta, kuivista limakalvoista tai 
sukupuolitaudista. 

Bakteerin aiheuttamista emätintu-
lehduksista yleisin on bakteerivaginoosi, 
emättimen bakteeritasapainon häiriö. 
Bakteerivaginoosin yleinen oire on pa-
hanhajuinen, tasainen ja harmahtava 
valkovuoto. Lisäksi voi esiintyä lievää 
kirvelyä. Bakteerivaginoosin hoitoon tar-
koitetut lääkkeet ovat reseptivalmisteita, 
samoin kuin muiden emätintulehdusten 
hoitoon tarkoitetut valmisteet.

Vaihdevuosien aikana ja niiden jäl-
keen emättimen limakalvot ohenevat 
ja kuivuvat estrogeenin puutteen takia, 
mistä voi aiheutua kirvelyä ja ärsytystä. 
Nämä oireet saatetaan joskus tulkita hii-
vatulehdukseksi. Jotkut sukupuolitaudit 
voidaan myös sekoittaa hiivan oireisiin. 
Mikäli esiintyy kuumetta, alavatsakipuja, 
virtsaamisvaikeuksia, rakkuloita tai ve-
ristä vuotoa, on syytä mennä lääkäriin. 
Hiivatulehduksen itsehoitolääkkeet eivät 
auta muihin emätintulehduksiin tai suku-
puolitauteihin.

 Lähteet: 
- Suomen Apteekkariliitto 2012: Naisen 

intiimioireet. Kysymyksiä ja vastauksia 
hiivatulehduksesta. Asiantuntijat: Pirkko 
Brusila ja Annika Tulenheimo-Silfvast.

- Tietoa potilaalle: Emättimen hiivatuleh-
dus, Aila Tiitinen 1.10.2013, Lääkärikirja 
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Nainen,
pidä huolta itsestäsi

– ajoissa! – 

Liv® on naisten omatoimista rintojen tutkimista 
edistävä apuväline. Rintasyövän varhainen toteaminen 
on tärkeä tekijä sairauden selättämiseksi. Tutki rintasi 
säännöllisesti, tee siitä rutiinia. 
 
Liv®-pakkauksessa on mukana sydämenmuotoinen tut-
kimista helpottava Duraflex-muovista valmistettu kalvo 
ja selkeät ohjeet rintojen tutkimiseen. Kalvo on täytet-
ty luonnollisella öljyllä tutkimisen helpottamiseksi.
 
Tuotteen ja kampanjan on alunperin kehittänyt Olivia 
Newton-John amerikkalaisten lääkärien kanssa. Pää-
määränä oli rintasyövän varhainen toteaminen ja te-
hokkaan hoidon edistäminen. 

Liity tiedostavien ja itsestään huolehtivien nais-
ten joukkoon! 

Tilaa Liv®-pakkaus itsellesi tai ystävällesi hintaan 
26 eur (sis. postikulut). Tee tilaus sähköpostitse 
osoitteella info@doctrina.fi tai kysy lähimmästä 
apteekistasi. 

APTEEKISTA
Markkinoija: Oriola Oy, p 010 429 99

www.multi-gyn.fi

Multi-Gyn tuotteet tuovat 
nopean avun 
➽   kutinaan
➽   ärsytykseen
➽   punoitukseen
➽   epämiellyttäviin hajuihin
➽  ylimääräiseen              
 valkovuotoon
➽   ihoarkuuteen
➽   kuumotukseen
➽   kuivuuteen

Naisten vaivoja?
 Kokeile Multi-Gyn -tuotesarjaa, se on kokonais -

valtainen tuoteperhe naisten intiimialueen
 vaivojen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. 

Multi-Gyn-tuotteet  
tuovat nopean avun

 Ð epämiellyttäviin hajuihin
 Ð kuivuuteen
 Ð kutinaan
 Ð ylimääräiseen  
valkovuotoon

 Ð ihoarkuuteen
 Ð kirvelyyn
 Ð kuumotukseen

Multi-Gyn-tuotteet löydät 

vaivattomasti  

wwww.intiimiapteekki.fi


