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VitaeProta Juhani on käyttänyt neljä vuotta, koska se
sisältää astaksantiinin, luteiinin, C- ja E-vitamiinien
sekä omega-3:n lisäksi D-vitamiinia, joka edistää
normaalin lihastoiminnan ylläpitämistä. -Haluan pysyä
hyvässä kunnossa ja nauttia elämästäni.
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-Olen päättänyt pysyä hyvässä
kunnossa ja nauttia elämästäni!

94 % suomalaisista käyttäjistä
suosittelee VitaeProta!

Juhani Roiha, VitaePro-asiakas

Asiakaskysely 2012. N=582 pitkäaikaista VitaePron käyttäjää

– VitaePro on täysin luonnollinen osa
ruokavaliotani ympäri vuoden. Ja miten
kätevää, että saan sen vaivattomasti kotiini!

EU:n vahvistamat terveysväitteet:
LIHAKSET

Hanna-Maria Seppälä, kilpauimari

VitaePro® sisältää D3-vitamiinia, joka edistää normaalin
lihastoiminnan ylläpitämistä.

RUSTO

TILAA JO TÄNÄÄN - EI SITOUTUMISAIKAA!

VitaePro® sisältää C-vitamiinia, joka edistää normaalia
kollageenin muodostumista rustojen normaalia toimintaa varten.

Soita 0206 90030

VASTUSTUSKYKY

Ma−pe 8.30−16.30

VitaePro® sisältää C- ja D-vitamiineja, jotka edistävät
immuunijärjestelmän normaalia toimintaa.

www.vitaepro.ﬁ
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ja saan joka toinen kuukausi kahden kuukauden VitaePro-kapselit. Ensimmäisen
lähetyksen saan tutustumishintaan 14,95, norm. 29,90. Toimituskulut 3,90 e/lähetys. Tutustumistarjous koskee uusia asiakkaita ja on voimassa 30.6.2014 asti.
Saan automaattisesti uuden lähetyksen joka toinen kuukausi, kunnes ilmoitan
muutoksesta tai päätän asiakkuuden. Laskun saat tuotteen mukana.
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- Olen niin tyytyväinen VitaeProhon, että sen käytön
lopettamista en edes harkitse, Juhani toteaa
päättäväisenä.

VitaePro® sisältää DHA:ta ja EPA:a, jotka edistävät sydämen
normaalia toimintaa. Tutkittu vaikutus sydämelle 250 mg:lla
EPA:a ja DHA:ta vuorokaudessa.
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Seuraava lehti ilmestyy 6/2014

Ja taas se on täällä!
Tuoksut tuntuvat voimakkaammilta. Jostain kilometrien päästä aistin kuoritun
appelsiinin tuoksun. Olen kuin rotweiler,
joka aistii ja haistaa kaiken. Ohi pyyhkäisee kevyt huimauksen tunne. Tiedän
että pian se on taas täällä.
Seuraavana päivänä istun raitiovaunussa. Katselen ikkunasta aurinkoista
maisemaa. Valo välkähtelee talojen ja
puiden välistä. Varjot hiipivät näkökenttään. Kirkas salama alkaa välkkyä silmäkulmassani. Suljen silmäni. Häivähdys
pahoinvointia hiipii jonnekin taustalle
hampurilaisen tuoksun hulmahtaessa
ovesta. Niskasta se alkaa, sykkivä päänsärky. Vatsassa kiertää ja heikottaa, haluan pimeään nukkumaan.
Tavallinen tarina migreenin oireista.
Monet naiset kärsivät hormonaalisesta
migreenistä, jota esiintyy ennen kuukautisia. Oireet voivat olla monenlaisia, toisilla kevyempiä, toisilla vaikeampia.
Niin ne hormonit meissä naisissa jylläävät, monella tapaa. Toiselle estrogeenin
väheneminen aiheuttaa luuston heikkenemistä, toiselle ihon veltostumista. Jol-

lekin tietty aika kuukaudesta tarkoittaa
suklaan ahmimista ja paino-ongelmia.
Hormonit vaikuttavat mielialaamme,
lasten saantiin, fyysiseen kuntoon, ruokahaluun, ulkonäköön, hiuksiin, parisuhteeseen ja moneen muuhunkin asiaan
– hyvässä ja pahassa. Eläköön naiseus
kaikkine mausteineen!
Onneksi meille on kuitenkin tarjolla
apua ja asiantuntijoita erilaisiin vaivoihin ja sairauksiin. Tähänkin lehteen on
asiantuntemustaan jakanut yhteensä viisi erikoislääkäriä ja lisäksi joukko muita
osaavia terveyden asiantuntijoita. Tarkoituksena on kertoa naisille asiaa heidän
kehostaan ja edistää siten hyvinvointia.
Monet terveydenhuollon ammattilaiset ovat myös kokeneet lehden hyödylliseksi ”kättä pitemmäksi”, jota voi antaa
naisille. Kiitos palautteesta ja tilauksista!
Siispä kaikille lukijoille kiinnostavia ja
antoisia lukuhetkiä! Muistakaa jakaa lehteä myös sähköisesti Face Bookissa.
Riitta Rautakoura
Päätoimittaja
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Migreeni on sisäsyntyinen päänsärkysairaus, taipumus migreeniin on vahvasti periytyvää.
Aivorungossa on neurologian
erikoislääkäri Petra Keski-Säntin
mukaan ”migreenigeneraattori”,
josta lähtee liikkeelle laaja-alainen
häiriötila aivoissa. Tähän tilaan
liittyy monenlaisia mekanismeja.
Aikuisiän migreeni on enemmän
naistentauti.

Asiantuntijana Petra Keski-Säntti
LT, neurologian erikoislääkäri
Terveystalo Kamppi, päänsärkyklinikka

Migreeni voidaan luokitella
erilaisiin tyyppeihin:
• Auraton migreeni (ei esioireita) 		
on 85 %:lla potilaista
• Aurallinen migreeni
(näköhäiriöitä ja muita esioireita)
on 15 %:lla potilaista
• Harvinaisia migreenin muotoja ovat
nasilaarimigreeni (aivorunko-oireita)
ja hemipleeginen migreeni
(halvausoireita)
Migreenin tyypillisiä oireita:
Päänsärky, huonovointisuus,
ärsykeherkkyys (kovat äänet ja valo
häiritsevät), fyysinen rasitus pahentaa
päänsärkyä, väsymys.

”Tavallinen päänsärky”
ei kuulu asiaan

naisella
ei ole”vain päänsärkyä”

Migreenikohtauksen aikana verisuonet
supistuvat ja laajenevat aivoissa. Kipu
syntyy Petra Keski-Säntin mukaan juuri
laajenemisesta. Siksi se tuntuu yleensä
sykkivänä särkynä.
Migreenin diagnoosi on kliininen, eli
perustuu oireisiin. ”Lääkärillä selvitetään
millaista särkyä on ja millaisia muita
oireita on. Moni ei tiedä sairastavansa
migreeniä ja se jää siksi hoitamatta. Potilaat puhuvat usein ns. tavallisesta päänsärystä,” Keski-Säntti kuvailee.
Ei kuitenkaan ole tavallista, että päätä särkee. Syy pitäisi Petra Keski-Säntin
mukaan aina selvittää. Kyseessä on usein
migreeni. Migreeni voi myös olla auratonta ja aurallista samalla ihmisellä. Särky
voi tuntua missä tahansa kohtaa päätä, ei
ole mitään tiettyä paikkaa.
Migreeniä voi hoitaa tehokkaasti ja
elämänlaatuan parantaa täsmälääkityksellä tai tulehduskipulääkkeillä.
Täsmähoitoa migreeniin
Migreenin tyyppi ei Keski-Säntin mukaan
vaikuta lääkkeiden valintaan. Ensimmäinen vaihtoehto on yleensä tulehduskipulääke. Triptaanit eli täsmälääkkeet ovat
monilla tehokkain hoito. Triptaaneja on
Suomen markkinoilla kuusi hieman erilaista lääkettä. Tutkimusta on tehty paljon
ja uudenlaisia lääkkeitä tullut runsaasti
helpottamaan migreenipotilaiden elämää.
Kokeilemalla löytyy itselle sopivin
valmiste. Jos ensimmäinen lääke ei sovi,
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kannattaa kokeilla toista, joka saattaakin olla loistava apu vaivaan. Puhutaan
kolmen kohtauksen triptaanitestistä. Jos
lääke ei ole tehonnut riittävästi kolmen
migreenikohtauksen aikana käytettynä,
kannattaa kokeilla toista.
Koska migreenilääkkeillä on erilaisia vaikutusmekanismeja, asiantuntijat
pohtivat edelleen, mikä tapa on paras
migreenin hoidossa. Osan teho perustuu
aivokalvojen verisuonten supistumiseen,
osa estää neurogeenistä tulehdusta ja osa
vaikuttaa sentraalisesti aivorungossa.
Migreenin Käypä hoito -suosituksessa
todetaan, että oraalisten triptaanien välillä
ei ole osoitettu olevan kliinisesti merkittäviä tehoeroja, kun käytetään suositeltuja
annoksia. Jos migreeni on kovin usein toistuvaa, tarvitaan yleensä myös estohoitoa.
Petra Keski-Säntti muistuttaa, että
migreenilääke on aina otettava nopeasti,
sillä parhaan tehon saavuttaa vain varhaisessa vaiheessa otetulla lääkkeellä.
Täsmälääke vaikuttaa serotoniinireseptoreihin aivoissa ja suoraan migreenin
syntypaikkaan, eli se ei toimi missään
muussa säryssä.
Hormonaaliset tekijät
– migreeni ja estrogeeni
”Hormonaalinen migreeni on selkeästi
olemassa. Lapsina tytöillä ja pojilla on
yhtä paljon migreeniä, mutta murrosiässä tytöillä onkin jo neljä kertaa enemmän
migreeniä,” Petra Keski-Säntti kuvailee.

Tytöillä hormonaalinen migreeni alkaa usein kuukautiskierron alkaessa. On
olemassa myös kuukautismigreeniä, joka
tulee kuukautisten alussa. Keski-Säntin mukaan sitä esiintyy paljon, noin
60–70 %:lla migreeniä potevista naisista.
10 %:lla on pelkästään kuukautismigreeniä. Kuukautismigreenin katsotaan johtuvan pääasiassa siitä, että estrogeenitaso
romahtaa ennen kuukautisvuotoa. Kuukautismigreeni on usein auratonta, mutta
muuten oireiltaan hankalampaa.
Raskausaikana migreeni usein helpottaa, koska estrogeenituotanto lisääntyy
tasaisesti. Varsinkin toisen ja kolmannen
raskauskolmanneksen aikana migreeni
saattaa hävitä. Joillakin voi raskauden
alussa olla enemmän migreeniä.
5–10 %:lla naisista migreeni voi käyttäytyä toisin päin, eli estrogeenitason
nousu kiihdyttää migreeniä. Syytä tähän
ei tiedetä.
Toisilla ehkäisypillerit eivät vaikuta
migreeniin, toisilla ne voivat vähentää ja
toisilla pahentaa migreeniä (5 %:lla e-pillerit pahentavat). Aivoverenkiertohäiriöiden riskin vuoksi yhdistelmäehkäisypillerit eivät ole suositeltavia, jos naisella
on aurallinen migreeni. Tupakointi lisää
aivoverenkiertohäiriöiden riskiä moninkertaisesti.
Migreeni vaihdevuosissa
Petra Keski-Säntin mukaan migreeni voi
toisilla ohimenevästi pahentua vaihdevuosien alkaessa. Kun vaihdevuodet alkavat mennä ohi, niin migreenikin rauhoittuu. Hormonikorvaushoito saattaa osalla
helpottaa migreeniä. Silloin ei tule kovinkaan suuria heittelyitä estrogeenitasossa.
”Estrogeenien käyttö esimerkiksi emätinpuikoissa voi kuitenkin provosoida
migreeniä myös vaihdevuosien jälkeen,”
Keski-Säntti toteaa.
Migreenin oirekuva muuttuu iän
myötä. Nuorempana on yleensä voimakkaampia kohtauksia ja 40–60-vuotiailla
lievempiä mutta pitkäkestoisempia. Vanhempana voi myös tulla pelkkiä auraoireita, mutta ei enää päänsärkyä. Näin voi
toki olla myös eri ikäisillä naisilla.
Lähteet:
- Petra Keski-Säntin haastattelu 14.1.2014
- Artikkeli: Duodecim 2004;120:329–35
Lääkevaaka; Mikko Kallela, LT,
erikoislääkäri
HYKS neurologian klinikka
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KYSY APTEEKISTA

Nopea

OsCare Sono™

Osteoporoosin
tunnistaminen
on helppoa.
Kaupungin sykkeessä sattuu ja tapahtuu.
Burana-Caps on nopea apu särkyyn ja migreeniin.
Nestekapselissa lääkeaine on valmiiksi liuotettu
nesteeseen, siksi se imeytyy ja vaikuttaa nopeasti.

Burana-Caps tunnetaan tehokkaana kipu- ja kuumelääkkeenä. Vaikuttava aine on ibuprofeeni. Juo vähintään lasillinen vettä tai muuta juomaa, kun otat kapselin.
Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat maha- tai pohjukaissuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana.
Alle 12-vuotiaiden tulee käyttää lääkettä vain lääkärin ohjeen mukaan. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
Pakkauskoot 10, 20 ja 30 kaps. burana.fi

www.oscaremedical.fi
Orion on
suomalainen
avainlippuyritys.

6

itsehoitoapteekki.fi
Lisätiedot numerosta 010 426 2928 ark. klo 8–16.
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Ennakoi osteoporoosi

Miten luuston heikkeneminen huomataan?
Osteoporoosi on maailmanlaajuinen, kasvava ongelma. Suomessa todetaan vuosittain noin 40 000 uutta tapausta. Sairautta
ei valitettavasti yleensä todeta ajoissa.
Ennaltaehkäiseviä tai hoitavia toimenpiteitä ei päästä aloittamaan riittävän aikaisessa vaiheessa.
Seuraamalla luuntiheyttä säännöllisesti voidaan riskiryhmään kuuluvia ihmisiä ohjata osteoporoosin ehkäisyyn ja
hoitoon. Vaikka kansallista seulontaa ei
Suomessa vielä tehdä, riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden seulontaa ja seurantaa
jo suositellaan.
Osteoporoosi ei aina anna mitään ennakko-oireita. Se saattaa kehittyä hitaasti,
vuosia ja vuosia, yhtä hyvin nuoremmillekin naisille tai miehille. Usein vasta
pienestä kaatumisesta tai muusta telomisesta syntynyt murtuma antaa merkin
sairaudesta. Myös luustoperäiset kivut,
ryhtimuutokset ja pituuden lyhentyminen
voivat olla osteoporoosin tunnusmerkkejä.
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Älä unohda proteiinia!
Paljon puhutaan kalsiumin ja d-vitamiinin merkityksestä luustolle. Moni ei kuitenkaan tiedä, miten tärkeää proteiinin

saanti on. Proteiini on luiden ja vahvojen
lihasten rakennusaine. Liian vähäinen
proteiinin saanti heikentää myös lihaksia
ja altistaa iäkkäitä henkilöitä raihnaisuudelle sekä sitä kautta kaatumisille.
Niin kasvi- kuin eläinperäiset proteiinit näyttävät edistävän luiden lujuutta ja
lihasten voimaa sekä ehkäisevän osteoporoosia.
Proteiini lisää insuliinin kaltaista kasvutekijää (igf-1) verenkierrossa. Riittävä
maidonjuonti nostaa veren igf-1:n pitoisuutta. Proteiinivalmisteilla voidaan saavuttaa sama tulos. igf-1 edistää luiden
ja lihasten kasvua ja tukee d-vitamiinin
muuntumista aktiiviseen muotoon.
Hyvä proteiinilähteitä ovat mm. maitotuotteet, pähkinät, palkokasvit, kala ja liha.

tehokkaasti. Aikuisella taas liikunta tehostaa luuston uusiutumista ja viivästyttää haurastumista. Liiku päivittäin yhteensä noin tunnin verran!
Lähteet:
- Luustoliiton materiaalit ja
www.luustoliitto.fi
- Revenion tiedotemateriaalit

MUISTA:
Vähäinen liikunta
saattaa heikentää
terveellisen ruokavalion
merkitystä
– riittävä liikunta –
taas vahvistaa
luustoystävällisen
ruokavalion tehoa.

MUISTA:
Luuston vahvuuden lisäksi
vahvat lihakset ehkäisevät osteoporoosia
ja myös kaatumisia!

toliitto
: Luus
Kuvat

Värttinäluu kertoo
luuston kunnosta ultraäänellä
Luuston kuntoa arvioidaan tällä hetkellä
yleisimmin dxa-laitteella lannerangasta
ja reisiluun yläosasta. Mittauksen lisäksi
riskitekijät täytyy aina kartoittaa huolellisesti.
Riskitekijöitä ovat mm. perinnöllinen
alttius, ikääntyminen, liikkumattomuus,
yksipuolinen ravinto, niukka kalsiumin ja
d-vitamiinin saanti, liiallinen laihduttaminen ja alipaino, ravintoaineiden imeytymishäiriöt, monet sairaudet ja lääkkeet
(esim. kortikosteroidit) sekä tupakointi
ja runsas alkoholinkäyttö. Naisilla estrogeenin puute kiihdyttää luuston heikkenemistä.
Luustoa voidaan tutkia myös ultraäänilaitteilla. Ultraäänitutkimuksella ja huolellisella riskitekijäkartoituksella voidaan
ennustaa esim. murtumariskiä.
Luuston alkava osteoporoosi on tyypillisesti havaittavissa ensimmäisenä
värttinäluusta. Sitä ajatellen on nyt kehitetty myös mittauslaite, jonka matala-

taajuinen ultraääni kulkee syvemmällä
luukudoksessa.
Matalataajuisuus parantaa mittaustulosta. Tällainen mittauslaite mahdollistaa
mittaukset myös muualla kuin kiinteissä
toimipaikoissa. Mittaus ei vaadi erityiskoulutettua henkilökuntaa tai säteilysuojattua tilaa. Mittauksen kustannus
on erittäin alhainen verrattuna muihin
vaihtoehtoisiin mittausteknologioihin tai
-laitteisiin. Uudenlaista laitetta (OsCare
Sono™) voi käydä testaamassa esim. Ympyrätalon apteekissa Helsingissä.

Millainen liikunta
on parasta luille?
Säännöllinen liikunta estää kalsiumin katoa luista. Luustoa vahvistavia lajeja ovat
mm. voimistelu, pallopelit, aerobic, tanssi,
kuntosaliharjoittelu, juoksu ja reipas kävely. Parhaiten luita vahvistavat lajit, joissa luihin kohdistuu iskuja alustaa vasten
(esim. hypyt), nopeat kierrot, väännöt ja
tärähdykset.
Liikunnan tehtävä on vahvistaa lihaksia, parantaa tasapainoa ja auttaa pysymään notkeana. Kasvuiässä aloitettu
liikunta lisää luuston tiheyttä ja massaa
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Naisen keho elää jatkuvassa muutoksessa. Monet muutokset
johtuvat hormoneista. Gynekologin rooli on naiselle merkittävä.
Vastaanotolla käydään yleensä 1–3 vuoden välein. Mitä missäkin
iässä pitäisi muistaa?

20-vuotias
Alle 20-vuotiaan, perusterveen nuoren ei
tarvitse käydä gynekologin vastaanotolla,
mikäli vaivoja ei ole. Kovat kuukautiskivut saattavat enteillä endometrioosia,
jolloin kannattaa käydä gynekologilla tarkemmissa tutkimuksissa.
Monelle ensimmäinen gynekologi
käynti tulee viimeistään silloin, kun
ehkäisyasiat tulevat ajankohtaisiksi. Ehkäisypillererit hoitavat ehkäisyn lisäksi
myös endometrioosia ja aknea. Aina ei
muisteta, että akne johtuu hormoneista.
Ikäkausi 20 –30-vuotta pitää sisällään
suuria muutoksia nuoren naisen kehossa. Ensimmäinen raskaus on muutoksista suurin. Yleensä raskautta seurataan
neuvolassa, mutta toiset haluavat käydä
omalla gynekologillaan. Myös jälkitarkastus ja raskauden jälkeinen ehkäisy voidaan hoitaa neuvolassa tai gynekologin
vastaanotolla.
30-vuotias
Raskauden ja synnytyksen jälkeen mietitään ehkäisyä, kunnes aletaan harkita
toista lasta.
Endometrioosi on yksi syy lapsettomuuteen ja tässäkin ikäryhmässä melko
yleinen sairaus. Sen kurissa pitäminen
leikkauksen ja hormonaalisen ehkäisyn
avulla on tärkeää.
Runsaat kuukautiset voivat vaivata
synnyttäneitä naisia. Hormonikierukka
tarjoaa avun tähän vaivaan.
Papa-kokeet ovat nykyisin täsmädiagnostiikkaa, joten perusterveelle koe
3–5 vuoden välein riittää. Jos papassa
on muutoksia, koe on hyvä ottaa vuoden
välein. Myös joukkotarkastuksiin (papa-koe ja mammografia) kannattaa aina
osallistua. Rintojen tutkiminen kotona ja
gynekologin vastaanotolla on erittäin tär-
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Naisen
muistilista
keää, sillä rintasyöpä on jopa kymmenen
kertaa muita syöpiä yleisempi.
Sairauksien ennaltaehkäisy terveellisillä elämäntavoilla ja painonhallinnan
avulla sekä sukurasitteiden tiedostaminen
ovat tärkeitä. Painonhallinta on tärkeässä
osassa, sillä rasva tuottaa estrogeeniä, joka altistaa rintasyövälle, endometrioosille
ja runsaille vuodoille. Ylipainoisilla myös
kuukautiskierto voi olla niin pitkä, että
raskaus ei ala helposti. Jo muutaman kilon
painonpudotus voi auttaa.
Synnytysten jälkeisiä, myöhemmin
ilmeneviä laskeumia voi ennaltaehkäistä
lantionpohjan lihasten jumpalla.
40-vuotias
40-vuotiaan munasarjojen toiminnassa
tapahtuu eniten muutoksia. Tämä onkin
gynekologin kannalta haasteellisin ikä.
Riski kohdun ja munasarjan kasvaimille
ja myoomille kasvaa. Nämäkin sairaudet
löydetään usein rutiinitutkimuksissa.
40-vuotiaasta alkaen gynekologilla on hyvä käydä vuoden välein. Jos vaivoja ei ole,
papa-kokeen voi ottaa kolmen vuoden
välein.
Synnytysten jälkeiset laskeumat sekä
virtsankarkailu tulevat esille tässä ikäryhmässä, ja rintasyöpäriski kasvaa. Kohtu poistetaan nykyisin ainoastaan erittäin
painavin syin, kuten todella suurten ja
kivuliaiden myoomien ja kystien kohdalla
ja silloinkin harkiten.
Emättimen limakalvon estrogeenihoitoa kannattaa miettiä hyvissä ajoin, sillä
hoito parantaa elämänlaatua estrogeenin
tuotannon alkaessa hiipua.

50–55-vuotias
Vaihdevuodet alkavat, kuukautiset loppuvat noin 51-vuotiaana. Hormonikorvaushoito kannattaa aloittaa hankalien
vaihdevuosivaivojen hoitoon, mikäli vasta-aiheita ei ole ja elämänlaatu on oireiden takia huonontunut. Tästä kannattaa
keskustella oman gynekologin kanssa.
Ajoissa aloitettu estrogeenihoito auttaa muun muassa unettomuuden, yöhikoilun, ärtyneisyyden, laskeumien ja
virtsatieinfektioiden ennaltaehkäisyssä.
Säännöllinen seuranta noin vuoden välein on tärkeää. Rintasyöpäriski kasvaa
vuosien estrogeenihoidon jälkeen.
Vaihdevuosivaivat ja limakalvojen
kuivuminen voivat vaikuttaa häiritsevästi myös seksuaaliseen aktiivisuuteen.
Omalta gynekologilta saa tarvittaessa
suosituksia esimerkiksi kosteuttavan liukuvoiteen käytöstä.
Yli 60-vuotias
Vaihdevuodet alkavat olla takana ja suurimmat hormonaaliset muutokset ovat
ohi. Painonhallinta laskeumien ja sairauksien ehkäisyssä sekä elämänlaadun
tavoittelussa on edelleen tärkeää. Kohtu-,
rinta- ja munasarjasyövän riski kasvaa.
Gynekologilla voi käydä vuosittain tai
harvemmin, mikäli vaivoja ei ole.
Lähde:
Terveystalon viestintä, Terveys 24/7 -lehti
nro 1/2012, asiantuntijana artikkelissa:
Minna Kauko, Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, LKT, Ylilääkäri, Terveystalo Kamppi, Helsinki.
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PAINONHALLINNAN

MONET KEINOT
Mitä missäkin vaiheessa?

Painonhallinnan merkitys on
kasvanut suureksi nykypäivän
ylellisen ruokatarjonnan ja hyötyliikunnan vähenemisen myötä.
Lihavuusongelma on saanut yritykset kehittämään uusia tuotteita
auttamaan laihduttamisen kanssa
kamppailevia naisia ja miehiä.
Tarjolla on lääkkeitä, ravintovalmisteita ja leikkauksia.
Mikä tehoaa ja kenelle mikäkin
vaihtoehto sopii?

Asiantuntijana
sisätautien erikoislääkäri
Joni Suomi
Terveystalo Pulssi Turku
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”Liikunta ja ravitsemus ovat laihduttamisen kulmakivet. Kaikki mitä ei kuluta,
varastoituu elimistöön,” sisätautien erikoislääkäri Joni Suomi muistuttaa.
Mistä lihominen johtuu?
Suomen mukaan perimällä on vaikutuksensa painoon, mutta myös kotoa opitut
liikunta- ja ruokailutottumukset ovat
merkityksellisiä. Jos kotona on aina syöty
korkeaenergistä ruokaa, on siitä vaikeaa
päästä eroon vanhempana. Tätä taipumusta vastaan pitäisi taistella.
”Suoliston mikrobifloran vaikutusta
lihomiseen on tutkittu. Tietyt mikrobikannat saattavat altistaa lihomiselle.
Samoin probioottien merkitystä painonhallinnassa on tutkittu. Näistä mielenkiintoisista tutkimuksista ei vielä ole riittävää tietoa,” Joni Suomi toteaa.
Joillakin ihmisillä tuntuu olevan suurempi himo makeaan kuin toisilla. Jotkut
tykkäävät suolaisesta ja jotkut makeasta.
Joni Suomi kertoo tämän johtuvan ainakin osittain hormonaalisista tekijöistä.
Saattaa olla geneettinen taipumus siihen,
että verensokeri laskee nopeasti ruoan
jälkeen ja seurauksena tulee makeanhimo. ”Tämäkin voi kuitenkin olla osin perittyä, osin opittu tapa,” Suomi kertoo.
”Tupakoinnin lopettamista suunnittelevat saattavat pelätä lihomista. Tupakka
saattaa vähentää näläntunnetta. Käsillä on
oltava toimintaa, joten otetaan naposteltavaa, kun tupakointi on loppu. Tupakka
vaikuttaa myös hormonaalisesti mielihyvän ja nälän tunteisiin. Jos kiloja tulisikin,
on tupakka silti aina vaarallisempaa terveydelle,” Joni Suomi muistuttaa.

Erilaisia keinoja
laihduttamiseen
Orlistaatti
Nykyisin on käytössä ilman reseptiä apteekeista saatavia
laihdutuslääkkeitä. Lääke otetaan pääaterian yhteydessä.
Orlistaattia sisältävät lääkkeet estävät ravinnon rasvaa
imeytymästä. Siinä on mukana entsyymi, joka estää rasvan imeytymisen verenkiertoon. Rasva kulkeutuu ulosteiden mukana pois elimistöstä.
”Rasva on suuri energian tuoja (sokeria suurempi),
joten lääkkeellä saadaan kiloja pois,” Joni Suomi toteaa.
Kovat rasvat ovat myös sydämelle vaarallisia.
Hän ohjeistaa käyttämään orlistaatin kanssa maltillisesti rasvaa. 30 % energan tarpeesta on rasvaa.
Joni Suomi suosittelee lääkkeen käyttöä erityisesti
painonhallinnan aloitukseen tukihoitona. Sillä saavuttaa
noin puolen vuoden aikana muutaman kilon enemmän
painonlaskua verrattuna tavalliseen dieettiin. Sokerin
syöntiin lääke ei auta.
GLP-1 -lääkkeet
On olemassa myös diabeteslääkkeitä, joilla on laihduttava sivuvaikutus. Nämä suolistohormoneihin vaikuttavat
GLP-1 valmisteet vaikuttavat omiin insuliini- ja glukagonihormoneihin. Niistä tulee täysi olo. Nämä lääkkeet
ovat kuitenkin suunnattu vain tietynlaisille diabeetikoille ja ne ovat hyvin arvokkaita.

Lihomista iän myötä
”Kun vuosia kertyy, elimistö siirtyy metaboliasta kataboliaan. Perusaineenvaihdunta hidastuu ja saatua energian määrää pitäisi vähentää,” Suomi toteaa.
Liikunta yksin ei auta riittävästi
painonhallintaan. Saatu energiamäärä
on merkittävämmässä roolissa. Jo yli
25-vuotias saattaa alkaa lihoa helpommin kuin nuorempana.
”Monella on harha siitä, miten paljon
syö. Ruokapäiväkirjan pitäminen on siksi
suositeltavaa,” Suomi sanoo.
Kaikille ei Joni Suomen mukaan tule
stoppia nälän tunteeseen kovin helposti. Silloin tulee syötyä jatkuvasti liikaa.
Ympäristö on muuttanut meitä ja työ on
enemmän istumista paikallaan. Päivän
aikana tapahtuvan liikkumisen määrässä
on myös suuria eroja. Joku saa huomamatta liikuntaa touhuamalla paljon ja
olemalla aktiivisempi.

Leikkaus
Leikkaushoito on tarkoitettu erittäin ylipainoisille.
Leikkaukseen mennessä täytyy Suomen mukaan olla
sitoutunut elämänmuutokseen. Elämän on oltava tasapainossa. Tutkimusnäytöltään leikkaus on erittäin hyvä,
sillä se saattaa parantaa mm. tyypin 2 diabeteksen.
Ravintolisät
Kuitua sisältävät ravintovalmisteet ovat tavallinen tapa
laihduttaa. Näissä valmisteissa saadaan tietty määrä kaloreita ja pystytään siten hallitsemaan energian saantia
paremmin. Kuitu saa aikaan täyttymisen tunnetta ja
ruokahalu vähenee.

13

Hän on
Kirsi Espoosta.
Kolme viikkoa
sitten hänen
kolesteroliarvonsa
oli 5,7. Nyt se on
matalampi.

Pidä sydän kunnossa nainen!
Keski-ikäisten naisten yleistyvä riski: sydän- ja verisuonitaudit
Sydän- ja verisuonitaudit ovat yllättäen naisten yleisin kuolinsyy
Suomessa – erityisesti yli 45-vuotiaiden naisten riski sairastua sydänja verisuonitauteihin on kasvanut viime vuosina. Research Insight
Finlandin vuonna 2013 tekemän Elämäntapakyselyn mukaan suomalaisnaiset eivät ole tietoisia tästä riskistä. Sydän- ja verisuonisairaudet
ovat kolmanneksi suurin työkyvyttömyyttä aiheuttava sairausryhmä.

Monet kaltaisesi ihmiset ovat alentaneet
kolesteroliarvojaan käyttämällä Becel
pro.activ -tuotteita, joiden teho on
tieteellisesti osoitettu. Ota selvää miten
myös sinä voit sen tehdä.

Mistä tunnistat sydänoireet?
Rintakipu voi olla sairauden merkki.
Aina ei kuitenkaan ole kyse sydänperäisestä sairaudesta. Rintakipu ei myöskään
läheskään aina ole merkki mistään sairaudesta.

becelproactiv.fi

Sydänperäinen hengenahdistus
syntyy vasemman sydänpuoliskon toimiessa huonosti. Lievissä tapauksissa
hengenahdistus ilmenee vasta fyysisen
rasituksen yhteydessä. Huono kunto ja
ylipaino aiheuttavat myös hengästymistä.
Näitä voi olla hankala erottaa varsinaisesta hengenahdistuksesta.

Alentaa aktiivisesti
kolesterolia.

Turvotusta esiintyy monissa tautitiloissa, ja toisinaan myös aivan ilman
sairauttakin. Alaraajaturvotus voi johtua
ylipainosta tai laskimoiden vajaatoiminnasta. Turvotus on sydänperäistä mikäli
muut oireet viittaavat sydänvikaan.

Haluatko sinäkin alentaa
kolesteroliasi?

Vastaanottaja
maksaa
postimaksun.

Tilaa ilmainen infopaketti!
Täynnä terveellisiä vinkkejä ja inspiraatiota.
Tilaa tällä kupongilla tai kotisivultamme.
Etunimi

Sukunimi

Osoite

Postinumero/Postitoimipaikka
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UNILEVER FINLAND OY
TUNNUS: 5000001
BECEL PRO.ACTIV
00003 VASTAUSLÄHETYS

Becel pro.activ -tuotteisiin lisättyjen kasvisterolien on tieteellisesti osoitettu alentavan kolesterolia 7-10% 2-3 viikon aikana. Edullinen vaikutus saavutetaan
nauttimalla päivittäin 1,5-2,4 g kasvisteroleja. Nauti Becel pro.activ -tuotteita osana terveellistä elämäntapaa ja tasapainoista ruokavaliota.

Sydämentykytys voi johtua rytmihäiriöstä tai muusta syystä tarpeettoman
tiheästä pulssista. Usein tuntemus sydämentykytyksistä on kuitenkin vaaratonta. Sydämentykytyksiä epäillään merkittäviksi, jos ne liittyvät muihin oireisiin,
kuten rintakipuun, huimaukseen tai
pyörtymiseen.
Yleinen väsymys sellaisenaan ei
yleensä viittaa sydänsairauteen. Väsymys on yleisluontoinen oire, mutta väsyvyys sen sijaan ilmenee usein huonona
suorituskykynä ja esimerkiksi tarpeena
pysähtyä lyhyen kävelymatkan jälkeen,
jolloin sydänsairauden mahdollisuus on
hyvä tutkia.

Tajuttomuuskohtaukset, pyörtyminen ja tajunnan hämärtyminen voivat liittyä esim. sydämen rytmihäiriöihin. Silloin syke on joko erittäin
hidas tai erittäin nopea.
Mitkä asiat altistavat?
Sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä
ovat verenpaine, kolesteroli, tupakointi ja
diabetes.
Verenpaine pitäisi mitata tai mittauttaa säännöllisesti. Kohonnut kolesteroli
ei tunnu eikä näy ulospäin, ja siksi on
tärkeää, että kolesteroliarvoja mitataan
säännöllisesti.
Tupakointi tukkii verisuonia ja aiheuttaa rytmihäiriöitä, sillä nikotiini nostaa
sydämen syketasoa. Vatsan alueelle kertyvä ylipaino on myös osoittautunut merkittäväksi riskitekijäksi tyypin 2 diabeteksen, sydäninfarktien ja aivohalvausten
syntymisessä.
Miten voimme ennaltaehkäistä?
Elintapojaan kannattaa tarkkailla sydämen hyväksi. Liikunta ja terveellinen ruokavalio ovat avainasemassa sydänterveydestä huolehtimisessa.
Terveellisen ruokavalion
tärkeimpiä kulmakiviä ovat:
• sopiva annoskoko
• runsas kasviksien, marjojen
ja hedelmien syönti
• runsaskuituiset täysjyväviljatuotteet
• pehmeä, kasviperäinen rasva
kohtuullisina annoksina
• kalan syöminen säännöllisesti
• vähäinen kovan rasvan ja suolan käyttö

Tämänvuotisen ravitsemussuositusjulkaisun mukaan kasvikunnan tuotteisiin
painottuva, pääasiassa kasvi- ja kalaperäistä tyydyttymätöntä rasvaa sisältävä
ruokavalio vähentää riskiä sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin, kohonneeseen verenpaineeseen, T2 diabetekseen ja
tiettyihin syöpätyyppeihin.
Muista, että yksittäiset ruoka-aineet eivät edistä tai heikennä terveyttä, vaan ruokavalion kokonaisuudella on vaikutusta.
Esimerkiksi tyydyttyneen rasvan saanti on
jälleen kääntynyt nousuun, ja sitä saadaan
selvästi suositeltua enemmän. Tämä muutos voi jatkuessaan heijastua suomalaisten
sydän- ja verisuonitautisairastavuuteen.
Liikunta on ravinnon lisäksi keskeinen
tekijä näidenkin sairauksien ennaltaehkäisyssä. Säännöllinen kestävyysliikunta kuten esimerkiksi kävely, pyöräily tai
juoksu parantaa sydämen ja verenkierron
toimintaa.
Kävele sydämen puolesta -kampanjan
tavoitteena on lisätä naisten tietoisuutta
sydän- ja verisuonitaudeista sekä kannustaa suomalaisia kävelemään naisten sydänterveyden puolesta. Jokaisesta kävellystä kilometristä lahjoitetaan 10 senttiä
lyhentämättömänä naisten sydänterveyden tutkimukseen.
Lisätietoa kampanjasta: http://www.
1.3miljklubi-klubben.fi, https://www.
facebook.com/KaveleSydamenPuolesta
Lähteet:
Suomen sydänliitto ry www.sydanliitto.fi
Valtion ravitsemusneuvottelukunta:
Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014,
http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/
files/images/vrn/2014/ravitsemussuositukset_2014_fi_web.pdf
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Nuori nainen

PROVIISORIN VINKIT
LÖYDÄTKÖ TÄRKEÄT LIHAKSESI
LANTIONPOHJASSA?

Rintasyöpä ei ole vain yli 40-vuotiaiden tauti

Sari Hämelehto, proviisori, Jämsän apteekki / www.intiimiapteekki.fi

– tutkitko rintasi säännöllisesti?

Virtsankarkailu eli inkontinenssi
On tiedossa, että mm. tupakointi,
alkoholi, ylipaino, hormonaaliset
tekijät tai perimän tuoma alttius
lisäävät riskiä sairastua rintasyöpään. Kaikkia syitä ei vielä
edes tiedetä, voidaan vain epäillä
erilaisten lisäaineiden ja kemikaalien vaikutusta taudin kehitykseen.
Liikunta, terveellinen ruokavalio
ja imetys ovat suojaavia tekijöitä.
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Entistä nuoremmat sairastuvat rintasyöpään. Jo yli 20-vuotiaita potilaita diagnosoidaan nykyisin jonkin verran. Joka
kahdeksas nainen sairastuu Suomessa
rintasyöpään. Hoidot kehittyvät kuitenkin
jatkuvasti. Siksi onkin tärkeää löytää syöpä mahdollisimman varhain, silloin parantuminen on todennäköisintä. Jopa noin
90 % potilaista on terveitä 5 vuoden kuluttua syövän (varhaisesta) toteamisesta.
LeeAnne Starcher on amerikkalaisen Curves-kuntokeskuksen vetäjä. Hän
kuvitteli pysyvänsä aina terveenä jo siksi,
että työskentelee kuntoilun parissa.
Vuonna 2009 hän tutustui Liv Aid
-pakkaukseen, joka on rintojen omatoimiseen tutkimiseen suunniteltu apuväline. Pelkkä liikunta ei riitä pitämään
huolta omasta kehosta. On oltava tietoinen omasta kehostaan ja sen muutoksista, seurattava terveyttään ja pyrittävä
varhaiseen toteamiseen, oli kyse mistä
tahansa sairaudesta.
Liv Aid auttoi LeeAnnea tutkimaan
rintansa säännöllisesti, joten hän löysi
oman muutoksensa rinnastaan ajoissa.
Hän oli käyttänyt Liv-kalvoa säännöllisesti ja oppinut tuntemaan mikä on normaalia rinnassa. Kasvain löytyi hyvin var-

haisessa vaiheessa, rintasyöpä leikattiin ja
nyt hän on terve ja onnellinen tilanteestaan. Hän kehottaakin kaikkia naisia tutkimaan rohkeasti rintansa kuukausittain,
se voi olla elämän pelastava teko!
Liv-kalvon käyttöä on opeteltava
säännöllisesti. Silloin oppii tuntemaan
rintansa ja huomaa selkeästi, jos jotakin
on muuttunut. Kalvon läpi tuntee hyvin
erilaiset muodot, se herkistää sormenpäiden tuntoaistit. Kaikkia muutoksia
ei välttämättä huomaa paljain sormin.
Liukuvan Duraflex-kalvon läpi tuntuma
on herkempi. Tietenkään tämä apuväline
ei korvaa mammografiaa ja lääkärissä
käyntiä, mutta helpottaa omatoimista
tarkkailua.
Muista tutkia rintasi joka kuukausi
noin viikon sisällä kuukautisten loppumisesta. Liv aid -pakkauksen päällä on
rintojen tutkimisohjeet. Tätä Amerikassa lääkärien kehittämää apuvälinettä
voi ostaa Respecta-liikkeistä, tiedustella
Oriolan kautta tai tilata suoraan maahantuojalta sähköpostitse osoitteesta info@
doctrina.fi.
Lisätiedot puh. 040 754 1673
tai www.doctrina.fi/naisen-terveys.

Virtsankarkailu on naisilla yleinen vaiva,
jota voivat aiheuttaa esimerkiksi ikääntyminen ja raskaudet. Naisten virtsankarkailun esiintyvyys vaihtelee 5–58 %:n
välillä. Virtsankarkailu jaotellaan Käypä
Hoito -suosituksessa ponnistus-, pakkoja sekamuotoiseen virtsankarkailuun.
Ponnistusinkontinenssissa virtsaa karkaa
yskiessä, äkkiliikkeissä tai ponnistaessa. Pakkoinkontinenssille on tyypillistä
voimakas virtsaamisen tarve, niin että
vessaan ei pääse riittävän nopeasti. Sekamuotoinen inkontinenssi on nimensäkin
perusteella yhdistelmä ponnistus- ja pakkoinkontinenssia.
Virtsankarkailun riskitekijöitä ovat
ylipaino, tupakointi, ikä, raskaus ja synnytykset. Virtsankarkailua esiintyy myös monien neurologisten sairauksien yhteydessä.
Tietyt lääkeaineet voivat aiheuttaa tai pahentaa virtsankarkailua. Virtsankarkailua
voidaan ehkäistä muun muassa painonhallinnalla, lihaskunnon ylläpidolla, tupakoinnin lopettamisella, ummetuksen hoidolla ja lantionpohjan lihasharjoittelulla.
Lantionpohjalihasten
harjoittelu
Lantionpohjalihasten harjoittaminen
ehkäisee virtsankarkailua, edistää synnytyksestä palautumista, vähentää kohdunlaskeuman mahdollisuutta ja lisää
intiimialueen tuntoherkkyyttä. Lantionpohjalihaksia tulisi harjoittaa säännöllisesti ja pitkäjänteisesti 2–6 kuukauden
ajan. Harjoittelu perustuu lihasten supistamiseen ja rentouttamiseen.
Harjoitteita voi tehdä omatoimisesti
kotona tai ohjatusti asiaan perehtyneen
fysioterapeutin tai hoitajan vastaanotolla.
Hoitaja tai fysioterapeutti voi myös mitata vastaanotollaan olevalla laitteistolla
lantionpohjan lihasten kuntoa.

Lantionpohjan lihasten
harjoittamisessa pääset alkuun
seuraavin keinoin
1. Tunnista lantionpohjalihakset, tunnistusharjoituksessa supistat kevyesti peräaukkoa, emätintä ja virtsaputkea kuin
pidättäisit ulostetta ja virtsaa.
2. Katkaise virtsasuihku kesken virtsaamisen ja havainnoi miltä oikeiden lihasten supistaminen tuntuu.
3. Aloita harjoittelu lyhyehköillä supistussarjoilla ja etene vähitellen pidempiin
sarjoihin lihaskunnon parantuessa. Harjoituksessa supistuksen kuuluu tuntua samalta kuin virtsaamisen keskeytyksessä.
4. Voit tehdä harjoituksia vaikkapa tuolilla istuen, yskimisen tai aivastamisen yhteydessä sekä nenää niistäessä. Myös lihasten aktiivinen supistaminen esineiden
noston yhteydessä tai portaita noustessa
voi tukea lihaksiston kehittymistä.
5. Voit halutessasi käyttää myös apteekeista löytyviä apuvälineitä kuten
emätinkuulia, -keiloja tai muita lantionpohjanlihasten harjoittamiseen tarkoitettuja laitteita. Apuvälineitä on saatavilla
eri kokoja ja muotoja, joista löydät itsellesi sopivan. Ammattitaitoinen apteekkihenkilökunta auttaa sinua valinnassa.
Apuvälineet tuottavat treenivastusta harjoitteluun ja hienovaraisella liikkeellään
ohjaavat treenaamaan oikein.
On kuitenkin tilanteita, joissa säännöllinenkään lihasharjoittelu ei auta virtsankarkailuun. Käänny tällöin lääkärin
puoleen, niin vaivaa voidaan tutkia tarkemmin ja sinulle voidaan etsiä sopiva
hoitomuoto.
Lähteet:
- Potilasohje omatoimiseen harjoitteluun, Pirkko Åkerman ja Pauliina Aukee
2.12.2011, Duodecim Terveyskirjasto
- Virtsankarkailu (naiset) – Käypä Hoito
-suositus, Lääkäriseura Duodecimin ja
Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama
työryhmä, 16.12.2011
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KIRURGIAA PINNALLA
Milloin plastiikkakirurgia on tarpeen?
Asiantuntijana Plastiikkakirurgi Helena Puonti,
Savonlinnan Terveystalo

Kuva: Terveystalo

”Plastiikkakirurgi hoitaa ihmistä hiustupsusta varpaaseen saakka. Siinä keskitytään eniten iholla näkyvien sairausten
tai tapaturman jälkien hoitoon ja ihon
muutosten korjaamiseen”, Puonti kertoo.
Yhteistyötä
muiden lääkärien kanssa
Plastiikkakirurgiassa ei operoida ihmisen
sisäelimiä. Pintavaurioiden korjaamisen
avulla voidaan auttaa merkittävästi esimerkiksi syöpäkirurgiaa. Sillä voidaan
korjata laajoja kudospuutteita, jotka ovat
aiheutuneet esimerkiksi syövästä, haavasta tai tapaturmasta.
”Kun jalassa on uhkaava haava, joka
saadaan korjattua plastiikkakirurgian
avulla, voidaan raaja säästää. Jos taas tapaturmassa irtoaa vaikkapa käsi, voidaan
se mahdollisesti korjata plastiikkakirurgialla. Myös mikrokirurgia (ihon vaurioiden korjaus) kuuluvat toimialaan”, Helena Puonti toteaa.
Konkreettisena esimerkkinä Puonti
mainitsee oropedille tulevan nivelinfektiotapauksen. Siinä plastiikkakirurgi korjaa
kielekkeen avulla nivelen niin, että infektio
pääsee paranemaan. Tai kun syövän takia
joudutaan poistamaan osa alaleukaa, pystyy plastiikkakirurgi korjaamaan leuan.
Rintasyöpä
työllistää plastiikkakirurgia
Rintasyöpään liittyvät leikkaukset ovat
tänäpäivänä plastiikkakirurgiassa iso
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”Plastiikkakirurgia on syntynyt tarpeesta parantaa elämänlaatua
ja hyvinvointia”, kuvailee plastiikkakirurgi Helena Puonti.
Kuitenkin tämän kirurgian keinoin voidaan jopa säästää raajoja.
Puonti näkee työnsä hyvin antoisana ja runsaasti mieleenpainuvia
potilastapauksia ja elämäntarinoita valottavana.

osa-alue, koska alan ammattilaisilta löytyy taito muovata rintaa.
”Rintasyövän hoidossa on aina toiveena rinnan säästävä leikkaus. Plastiikkakirurgisilla toimenpiteillä voidaan muovata
ja säästää rintaa jopa 60 %. Rekonstruktion eli uudelleen rakentamisen tarve on
vähentynyt jälkikäteen”, Puonti kertoo.
Puonti kertoo tekevänsä paljon korjauksia omakudosrakenteilla. Rinnan
sisäinen proteesi on yksinkertainen; selästä tai alavatsasta (myös pakara ja reisi
ovat mahdollisia), otetaan kudoksia ja
siirretään rintaan. Alavatsa on yleensä paras paikka, koska siitä ei seuraa epäsymmetriaa vartaloon.
Proteesin avulla tehtävät rinnankorjaukset ovat myös tulleet uudestaan
muotiin. Varsinkin jos nainen on hoikka
eikä omaa kudosta ole tarpeeksi. Oma kudos istuu ja kasvaa kuitenkin lopun ikää
luontevasti ja on siksi paras vaihtoehto.
”Rintasyöpäkirurgiassa on erityisen
tärkeää kohdata potilas ja hänen tarpeensa ja odotuksensa syvällisesti. Vaihtoehto
valitaan yhdessä pohtien. Keskustelut,
hoito ja rinnankorjaus muodostavat
prosessin, joka tukee potilaan hoitoa ja
tervehtymistä myös henkisesti. Tällä kokonaisuudella on paranemisprosessissa
tärkeä merkitys”, Puonti summaa.
Arvet muistuttavat ihmistä itseään
Puontin mukaan tapahtumasta tai sairaudesta. Vasta korjaamisen jälkeen voi siirtää asian sivuun.

Ulkonäön korostunut merkitys
Esteettistä kirurgiaa käytetään yleensä
silloin, kun sidekudosten kimmoisuus
alenee; iho löystyy ja ”putoaa”. Perimällä
on suuri vaikutus siihen, milloin ikääntyminen alkaa näkyä ihossa.
”Nykyään ulkonäköä pidetään tärkeänä, sillä yhteiskunta on luonut tietyt ulkonäkökriteerit menestyvälle ihmiselle”,
Helena Puonti toteaa. Ulkonäkö vaikuttaa
jopa ihmisen luotettavuuteen.
Kasvokirurgiaa (esteettistä) tehdään
nykyisin paljon, yleensä yli 40 –50 -vuotiaille. Kasvojenkohotuksen jälkeen kestää
yleensä noin 3 viikkoa toipua. Kokonaisparanemiseen menee puolisen vuotta.
Silmäluomia nostetaan myös paljon. Niissä voi olla syynä myös näkökenttärajoituksia ja päänsärkyjä. Tällöin leikkauksesta saa kela:n korvauksen.

Tarvitsemme arjessa hyvää suoriutumista. Sillä voi olla suuri merkitys henkisesti,
jos jokin asia ulkonäössä alkaa vaivata
pahasti”, Puonti kuvaa.
Rintojen korjauksia
sopusuhtaisesti
Naisen minäkuva ja sen merkitys vaihtelevat Puontin mukaan paljon. Joillekin
minäkuva on hyvinkin tärkeä jo lapsesta
ja aina vanhuuteen saakka.
Suomessa ollaan yleensä järkevällä
linjalla, esimerkiksi rintojen suurennusleikkauksiin ei tulla turhaan. Asiaa on
käyty paljon läpi jo ennen vastaanotolle
tuloa. Joskus vastaanotolle tulee nuoria
naisia, joilla rintojenkasvu ei vain lähde käyntiin. Suomessa halutaan olla sopusuhtaisia, ei haluta ylisuuria rintoja.
Rintaproteesien materiaalina käytetään silikonia. Proteesit ovat kehittyneitä,
eikä niistä irtoa silikonia potilaaseen.
Proteesi ei kuitenkaan ole elävää kudosta eikä siinä kierrä veri, joten elimistössä saattaa tapahtua vieroksumista. Siinä proteesin ympärille kasvaa kuorta. Sen
takia proteesi kurtistuu ja rinta menettää
muotonsa. Tämä ei ole vaarallista, vaikka rinta kipeytyykin. Vieroksumisriski
täytyy olla tiedossa, sillä silloin proteesi
täytyy poistaa. Joskus voidaan myös har-

kita oman rasvan siirtoa. Se on kuitenkin
melko iso operaatio.
Taannoin ilmennyt silikonikohu Ranskassa aiheutui vastuuttomasta huonojen
materiaalien käytöstä. Kunnolliset silikonit ovat Puontin mukaan turvallisia.
Mistä tuntee
hyvän plastiikkakirurgin?
Suomalaisen lääkärin etiikka on korkea,
valtaosa osaa Helena Puontin mukaan hyvin työnsä. Nyanssieroja on, lääkärit ovat
painottaneet osaamisensa eri asioihin. Oikea lääkäri löytyy tapaamalla ja keskustelemalla mahdollisen lääkärin kanssa.
Leikkauksissa on aina riskinsä, joista
lääkärin täytyy kertoa. Voi tulla tulehdus,
jälkivuotoja tai kudoksen verenkierron
heikkenemistä. Kun nämä asiat on puhuttu, pystytään ongelmiin varautumaan.
Tärkeintä on, että naisen tervydentilaan ja
toiveisiin on paneuduttu riittävän hyvin.
Puonti pitää leikkauksia ulkomailla
hyvinkin riskialttiina. ”Taso ei ole tiedossa. Esimerkiksi Virossa ei ole ollut lainkaan plastiikkakirurgian koulutusta, he
ovat saaneet koulutuksensa hyvin vaihtelevasti. Esimerkiksi hammaslääkäri saattaa tehdä esteettistä kirurgiaa. Hygienian
ja anestesiahoidon taso arveluttavat”,
Puonti toteaa.

Helena Puonti näkee työssään ongelmatapauksia, joilla kaikki ei ole sujunut
ulkomailla hyvin. He eivät saa apua leikanneelta lääkäriltä vaan tulevat sitten
Suomessa vastaanotolle. ”On surullista
nähdä millaisia virheitä on tehty. Niiden
korjaaminen voi olla vaikeampaa”, Puonti
muistuttaa.
Käden jäljet näkyvät ilossa
Helena Puonti muistaa erityisesti potilaan, jota oli pahoinpidelty avioliitossaan
vuosia. Nainen jäi sitten leskeksi ja tuli
vastaanotolle korjauttamaan pahoinpitelyistä saamiaan vammoja kasvoissa. Jopa
puhekyky oli kärsinyt.
Korjaukset aloitettiinkin suusta, jonka jälkeen puhe saatiin selkeäksi. Sitten
tehtiin kasvojenkohotus ja silmäluomet
korjattiin. Pitkän prosessin jälkeen nainen palasi elämään ja alkoi henkinen
eheytyminen.
Rintasyöpäpotilailta lääkäri saa usein
kortteja ja kiitosta. ”Näiden potilaiden
kanssa on pelätty kuolemaa ja käyty raskaat hoidot läpi. Kun sitten ollaan niin pitkällä, että rinta on korjattu, on ilo suruakin
suurempi”, Puonti kuvailee. Sairaudesta on
selvitty ja aurinko paistaa taas!

Leikkaus ei siloita elämää
Puonti muistuttaa, että jokainen maksaa
itse ulkonäkönsä korjaukset, jos niihin ei
ole terveydellisiä syitä. Joskus potilaalla voi
olla jokin sairaus, jonka vuoksi esteettistä
toimenpidettä ei suositella. Kirurgi miettii myös, kohtaavatko potilaan ja lääkärin
odotukset. On oltava realistinen siinä, millaisia odotuksia korjausleikkausta kohtaan
on. Elämä ei muutu täydelliseksi, vaikka
rypyt poistettaisiin tai nenää korjattaisiin.
”Kirurgin pitää tukea potilasta siinä, missä on aidosti korjattavaa. Samalla
voidaan antaa potkua ja voimaa elämälle.
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MAINOS

KUN KIPU VIE PARISUHTEEN
Mistä apua vulvodyniaan?
Asiantuntijana LKT, professori, ylilääkäri Jorma Paavonen,
HYKS naistenklinikka
Vulvodynia jaetaan kahteen tyyppiin; hermokiputyyppiseen vulvodyniaan, jossa
kipu on jatkuvaa, sekä emättimen eteisen
kosketusarkuuteen eli vulvan vestibuliittiin. Siinä kosketus aiheuttaa kivun, jota
ei muuten tunnu. Vestibuliitti on nuorten
naisten ongelma (n. 16 –35 -vuotiaat), kun
taas neuropaattista vulvodyniaa potevat
iäkkäämmät (yli 40-vuotiaat) naiset. Syitä
vulvodynian syntyyn ei tunneta.
Miten vulvodynia
diagnosoidaan?
”Lääkärin vastaanotolla varmistetaan
aluksi, onko kyseessä neuropaattinen
kiputila vai kosketusarkuus,” professori
Paavonen kertoo. Neuropaattisella kivulla
tarkoitetaan jatkuvaa kipua. Kosketusarkuustyyppinen kipu taas aiheuttaa esimerkiksi yhdyntäkipua. Tällainen kipu huomataan vasta esimerkiksi yhdynnässä, se
ei tunnu jatkuvasti. Diagnosointi on helppoa gynekologilla, joka tuntee vaivan. Tarvitaan vain normaali kliininen tutkimus.
”Infektioiden mahdollisuus suljetaan
tutkimuksessa pois. Joskus kyseessä voivat olla toistuvat hiiva- tai virtsatietulehdukset. Silloin ne on ensin hoidettava
ja vasta sen jälkeen nähdään, jatkuvatko
kivut,” Paavonen kuvailee.
Riskitekijöitä
Vulvodynia saattaa Jorma Paavosen mukaan olla ns. autoreaktiivinen tauti. Laukaisevana tekijänä voi olla tulehdus (hiiva
tai virtsatie), josta kosketusarkuus alkaa.
Krooninen kipu voi aiheuttaa myös ahdistusta ja lisätä kipua. Paavonen muistuttaa kuitenkin, että kyseessä ei ole missään tapauksessa pelkästään psyykkinen
oireyhtymä vaan selkeästi fyysinen tauti.
Nuorilla naisilla pitkään käytetyt yhdistelmäehkäisytabletit voivat professori
Paavosen mukaan olla riskitekijänä vestibuliitille.
Gynekologiset (kirurgiset) toimenpiteet
taas saattavat altistaa neuropaattisen vul-
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vodynian synnylle. Esim. vaikea synnytys
voi aiheuttaa vuosienkin jälkeen häpyhermossa ilmenevää neuropaattista kipua.
Apua fysioterapeutilta
tai lääkkeistä
Vulvodyniaan liittyvää neuropaattista
kipua hoidetaan tehokkaasti hermokipulääkkeillä. ”Toisinaan lääkkeitä käytetään
loppuelämän ajan, toisinaan ne pystytään
jättämään pois ainakin joksikin aikaa.
Lääkkeitä käytetään puolesta vuodesta
vuoteen ja sen jälkeen katsotaan lääkärin
vastaanotolla, voisiko annostusta vähentää,” Jorma Paavonen kertoo.
Lääkkeillä saadaan hyviä tuloksia
ja elämänlaatu paranee. Potilaat voivat
myöhemmin itsekin säädellä lääkitystään
tarpeen mukaan.
Kosketusarkuutta aiheuttavan vestibuliitin hoito on ongelmallisempaa, koska
siihen ei ole lääkkeitä. Jorma Paavonen
kertoo kuitenkin vaivaan erikoistuneen
fysioterapeutin hoidosta olevan paljonkin
apua. Usein tällaisilla fysioterapeuteilla
on myös seksuaaliterapeutin koulutus.
Ainakin naistenklinikalta, kätilöopistolta
ja yksityisiltä lääkäriasemilta (esim. Terveystalo), löytyy osaavia fysioterapeutteja.
”Kipu aiheuttaa lihasten krampin, josta syntyy kierre. Fysioterapeutti pystyy
auttamaan rentoutuksessa ja opettaa lantionpohjalihasten löytämistä ja hallintaa,”
Paavonen toteaa.
Keskustelu on tärkeää
”Fysioterapeutit käyttävät paljon aikaa
potilaan kanssa. Mahdollisuus puhua
ongelmastaan asiantuntijan kanssa on
erittäin tärkeää. Naisella saattaa olla monen vuoden oireet takana, kun hoitoa ei
ole uskallettu hakea. Monet itkevät kun
alkavat puhua ongelmastaan,” Jorma Paavonen kertoo.
Paavonen suosittelee myös e-pillerien
käytön lopetusta näille nuorille naisille
ainakin toistaiseksi. ”Limakalvot ohene-

Vulvodynia on elämänlaatua laskeva ja parisuhdetta raastava ulkosynnyttimien kiputila. Kyseessä on
vaginan tai koko alapään alueella
tuntuva kiputila. Suomen johtava asiantuntija professori Jorma
Paavonen kertoo, mistä on kyse ja
miten vaivoja voidaan hoitaa.

Ylläpidä silmiesi, aivojesi
ja sydämesi hyvinvointia

MUSTIKAN
AVULLA

vat ja kosketusarkuus pahenee, kun käytössä on matalahormonisia e-pillereitä.”
Myös hiivasienitulehduksen estohoito
on järkevää, jos nuorella naisella on ollut
paljon tulehduksia ennen vestibuliittia.
Leikkausta ei kannata pelätä
”Jos vaiva jatkuu, noin vuoden kuluttua vestibuliitin toteamisesta harkitaan
yleensä leikkaushoitoa. Siinä kipeä limakalvo poistetaan. Leikkauksia tehdään
tällä hetkellä vain noin yhdelle viidestä
potilaasta,” Paavonen kertoo. Kaikki eivät
professori Paavosen mukaan halua leikkaukseen, vaikka kyseessä on vain päiväkirurginen toimenpide.
Leikkaus toimii lähes aina. Potilaat
ovat tyytyväisiä sen jälkeen, sillä vaiva
saadaan katoamaan kokonaan. Leikkauksessa limakalvo korvataan vaginan limakalvolla, koska siinä ei ole kipuhermoja.
Leikkaus ei vaikuta hedelmällisyyteen.
Limakalvo palautuu normaaliksi ja kipu
on poissa. Nämä potilaat pystyvät myös
synnyttämään yleensä alatien kautta.
”Suomessa leikkauksia (vestibulektomia) tehdään vain Helsingin naistenklinikalla. Avohoidossa voidaan käyttää myös
estrogeenivoiteita, kortisonia, jopa botoxia. Niiden teho on kuitenkin valitettavasti heikko,” Paavonen toteaa.
Tutkimusta tehdään
Tutkimusta tehdään professori Paavosen
mukaan jo paljonkin. Vielä ei ole kuitenkaan löytynyt täsmähoitoa vestibuliittiin. USA:ssa käytetään paljon rahaa
tutkimuksiin, mutta Suomessakin ollaan
etulinjassa hoitoprosessin kehityksessä,
Paavonen summaa.
Jorma Paavonen on Suomessa alan
uraa uurtava asiantuntija. Hän painottaa,
että leikkaus on ainoa mahdollisuus, kun
fysioterapia ei riitä vestibuliitin hoitoon.
Paavonen on tyytyväinen, että nyt vulvodynian hoito on otettu jo nuorten lääketieteen kandienkin opetukseen mukaan.

Tiedämme kaikki, että näkökyky heikkenee iän myötä.
Moni kärsii myös silmien ärsyyntymisestä ja
vuotamisesta. Hyvä näkö ei ole itsestäänselvyys,
mutta mitä asialle voi tehdä?

Hyvinvointia vanheneville silmille
Säännölliset käynnit silmälääkärillä
ja optikolla varmistavat, että silmiesi muutoksia seurataan ja että saat
oikeanlaiset silmälasit tai piilolinssit.
Silmien hyvinvointiin voi panostaa
myös muulla tavalla. Useat luontaisja terveystuotteet ylläpitävät silmien
hyvinvointia. Aiheesta on julkaistu
viime aikoina myös useita tutkimuksia, jotka tukevat tätä käsitystä.
Silmien hyvinvointia tukevat mm.
mustikkauute, silmäruoho, viinirypäleensiemenuute ja A-vitamiini.
FAKTOJA BLUE BERRY
OMEGA 3:STA:
• Päivittäisannos Blue Berry Omega
3:a sisältää 50 mg EPA- ja 250 mg
DHA-rasvahappoja, jotka ylläpitävät silmien, sydämen ja aivojen
normaalia toimintaa.
• Omega-3-rasvahapot (DHA), sinkki
ja A-vitamiini vaikuttavat normaalin
näkökyvyn ylläpitämiseen.

Alkuperäinen ruotsalainen
mustikkatuote
Blue Berry™ Omega 3 -kapseli on
sekä vahva kalaöljykapseli että mustikkaa sisältävä ravintolisä. Ainutlaatuiset bioaktiiviset mikroravinteet,
kasviuutteet ja omega-3-rasvahapot
ravitsevat silmiä, sydäntä ja aivoja.
Blue Berry omega 3 sisältää
monipuolisia kasvikunnan aineita
Luteiini on rasvaliukoinen karotenoidi ja antioksidantti, jota löytyy
luonnostaan silmän makulasta eli
keltaisesta pisteestä.
Mustikassa on luonnostaan valtavia
määriä antosyaaneja, jotka antavat
mustikalle sen sinisen värin.
Silmäruohoa on perinteisesti käytetty
silmien ärsytyksen vähentämiseen.
A-vitamiini tunnetaan ehkä parhaiten
sen kyvystä ylläpitää yönäköä.
Se helpottaa silmän
sopeutumista siirryttäessä
valoisasta pimeään.

makula

Miten käytän Blue Berry Omega 3
-kapseleita
Suositeltava vuorokausiannos on
2 kapselia päivässä veden kanssa
aterian yhteydessä. Suosittelemme,
että Blue Berry Omega 3 -kapseleita
käytetään kuurinomaisesti 3 kk:n ajan.

• Lisäksi kapseli tukee normaalia
aivotoimintaa, kuten muistia ja
keskittymiskykyä.

ELINVOIMAA JOKAISEEN PÄIVÄÄN – Hopeapuulogomme on lupaus turvallisesta ja toimivasta pohjoismaisesta tuotteesta. Tuotteidemme aktiiviset
ainesosat ovat tutkittuja ja tulevat luonnosta. Saatavilla hyvin varustetuista luontaistuote- ja terveyskaupoista sekä tavaratalojen luontaistuoteosastoilta. Voit tilata tuotteitamme myös verkosta. New Nordic Oy: (09) 8540 742, ark. 10–16, info@newnordic.fi, www.newnordic.com
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Alkioiden
uusi aika

Apua lapsettomuuteen ja keskenmenoihin
Tapaan naistentautien erikoislääkäri Eero
Varilan uudella Dextra Lapsettomuusklinikalla. Hymyilevä vastaanottovirkailija
ottaa ystävällisesti vastaan. Klinikka huokuu seesteistä ja rauhallista tunnelmaa.
Lasiseinän takaa paljastuvat uudet alkiotutkimukseen valjastetut huippulaitteet.
Varila korostaa, että hienot puitteet eivät
ole se pääasia, vaan potilaiden auttaminen parhaalla mahdollisella osaamisella,
tekniikalla ja palvelulla.
Uutta lapsettomuusklinikkaa lähdettiin suunnittelemaan noin kolme vuotta
sitten. Suomessa on 24 hoitoa antavaa yksikköä, kaikki pieniä. Vain Tampereella ja
Helsingissä sairaalan klinikat tekevät yli
500 hoitoa vuodessa. Uudet menetelmät
ovat kalliita, joten pienet klinikat eivät voi
investoida niihin. ”Siitä syntyi ajatus rakentaa puitteiltaan mittava klinikka, jossa

Asiantuntijana naistentautien
erikoislääkäri Eero Varila,
Dextra Lapsettomuusklinikka

panostetaan huippulaatuun ja välineisiin.
Klinikalle on jo tullut yhteydenottoja
myös muista maista,” Varila kertoo.
”Pidän alkoiden kromosomitutkimusta todennäköisesti tärkeimpänä uutena
tutkimusmenetelmänä (pgs, pre implantation genetic screening). Menetelmällä voidaan löytää ne alkiot, joista lapsi parhaiten
saa alkunsa ja menetelmä vähentää myös
keskenmenon riskiä” , Varila kuvailee.
Kaikesta näkee, että nyt ollaan todellakin uusilla urilla, innostus paistaa asiantuntijan silmistä.
Alkiotutkimus
tuo uutta tehoa hoitoihin
Perinteisillä hedelmöityshoidoilla noin
neljä viidestä hoidosta ei johda mihinkään. Vain 22 % hoidoista johtaa raskauteen ja syntymään.
Blastokystiviljely
(pitkä viljely)
Alkioita viljellään tavallisesti kaksi tai
kolme päivää ennen kuin ne siirretään
kohtuun. Kun viljelyä jatketaan pitempään eli viidenteen päivään saakka,
alkioiden laatuerot tulevat paremmin
esiin. Paras alkio voidaan näin valita
siirrettäväksi ja ylimääräiset alkiot pakastetaan. Huonot alkiot, joista ei voi
tulla raskautta, karsiutuvat pois. Pitkän viljelyn ansiosta raskaustulokset
ovat parantuneet ja turhien hoitojen
määrä on vähentynyt.
Vitrifikaatio
Vitrifikaatio uusi menetelmä alkioiden
ja munasolujen pakastamiseksi. Menetelmä on osoittautunut erinomaiseksi,
solut selviävät siitä hyvin. Vanhalla pakastusmenetelmällä kahden ja kolmen
päivän ikäiset alkiot selvisivät hyvin,
mutta munasolut ja pitempään viljellyt
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”Pohditaan, onko vika endometriumissa (kohtu) tai implantaatiossa (alkion kiinnittyminen). Onnistuminen on kuitenkin
85-prosenttisesti kiinni alkiosta,” Varila
korostaa. Oikea alkio täytyy siis löytyä!
”Jotkut parit ovat kovin väsyneitä keskenmenoihin ja toistuviin pettymyksiin.
On myös niitä, joilta ei ole löydetty mitään syytä lapsettomuuteen, mutta raskaus ei vain ala. Alkioiden kromosomien
tutkimusmenetelmällä voidaan löytää
terveet alkiot. Joillakin noita hyviä alkioita saattaa olla harvassa. Silloin raskaus ei
ole yleensä onnistunut, vaikka on yritetty
useita hedelmöityshoitoja – aina on osuttu väärään alkioon,” Varila selostaa.
Ennen alkion siirtoa tutkitaan kromosomit. Mikrosirun tuominen geenitekniikkaan mahdollistaa kaikkien
kromosomien tutkimisen. Ennen voitiin

alkiot eli blastokystit huonosti. Vitrifikaation ansiosta viljelyjä on voitu jatkaa
viidenteen päivän saakka. Nyt on ruvettu pakastamaan myös munasoluja.
Alkioiden kuvantaminen
Alkioiden kehitystä seurataan tavallisesti kerran päivässä tapahtuvalla
mikroskooppitutkimuksella. Pienessä
hetkessä tehdään tärkeitä johtopäätöksiä, onko alkio kehittynyt normaalisti
vai poikkeavasti.
Kuvantamislaitteella alkioita voidaan monitoroida jatkuvasti, jolloin
päästään näkemään alkion koko kehityshistoria. Menetelmä paljastaa poikkeavuuksia, joita ei saada esiin kerran
päivässä tapahtuvalla seurannalla.
Vastaavasti jatkuva monitorointi ennustaa, millä alkiolla on parhaat edellytykset kehittyä normaalisti. Kone siis
vahtii alkioita tauotta ja löytää siten
parhaat.

tutkia vain muutama kromosomi. ”On
ollut yllätys, miten paljon poikkeamia alkioissa on,” Varila kertoo.
Kaksosraskauksia
pyritään vähentämään
Koeputkihedelmöitys tai inseminaatio
lisää kaksosten määrää. Suomessa tosin
valtaosa (70 %) on yhden alkion siirtoja,
jotta hoito ei aiheuttaisi monisikiöistä
raskautta. Esimerkiksi usa:ssa siirretään
kerralla useita alkioita, joten siellä kaksosia ja jopa kolmosia syntyy paljon.
Kaksosten synnytys on aina terveydellinen riski. Lisäksi se maksaa yhteiskunnalle noin 20 000, kun yhden lapsen synnytys maksaa noin 5 000 euroa. Tämän
huomioiden edistyneet uudet hedelmöityshoidot (jotka vähentävät monisikiöisiä
raskauksia), ovat edullinen ja tehokas
vaihtoehto.
Tarve tutkia alkioita
lisääntyy iän myötä
”Iän myötä suurin osa munasoluista on
geneettisesti poikkeavia. Koska poikkeavuus ei näy päällepäin, kohtuun saatetaan
siirtää alkio, joka on ulkoisesti normaalin
näköinen, mutta perimältään poikkeava.
Siksi tulokset heikkenevät iän myötä ja
keskenmenoja on paljon,” Varila summaa.
Sen sijaan kromosomimäärän suhteen
normaaleiksi todetut alkiot kiinnittyvät
kohtuun hyvin iästä riippumatta ja keskenmenoja on vähän.
Kyse ei ole jalostamisesta
Eero Varila korostaa, että sukupuolta ei
ryhdytä valitsemaan alkiotutkimuksen
avulla. ”Joskus sukupuoleen on kytköksissä vakava periytyvä tauti, jolloin voidaan tutkia alkion sukupuoli, ei muuten.
Kehitysvammoja ei myöskään voida kokonaan estää, sillä ne ovat niin monesta
seikasta johtuvia. Kuitenkin tiettyjä perintötekijöihin liittyviä vakavia poikkeavuukisa voidaan välttää.”
”Haluamme ennen kaikkea löytää
oikean ratkaisun erilaisille ihmisille ja
saada raskauden onnistumaan. Eikä aina
tarvitse olla suuria ongelmia, tavallistenkin asioiden kanssa voi tulla vastaanotolle,” Varila toteaa.
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INTIMINA – NAISTEN
HYVINVOINNIN ASIANTUNTIJA
Intimina tuotteiden tarkoituksena on auttaa naisia tuntemaan
olonsa ja kehonsa mukavammaksi ja herättää itseluottamusta
– tästähän naiseudessa on ennen kaikkea kyse.
Intimina-sarjaan kuuluu samettisen pehmeästä silikonista
valmistetut henkilökohtaiset hieromasauvat Celesse ja Kiri, 3 eri
painoista Laselle emätinkuulaa, 2 erikokoista kuukautiskuppia,
kosteuttava liukuvoide sekä intiimituotteiden puhdistusaine.
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www.oriola.fi/Tuotteet/Intimina
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Ilmoitus

Neuvoja naisille

Emättimen kuivuus
ja vaihdevuodet
Vaikeneminen ei kannata
Emättimen limakalvojen kuivuus on aihe, jonka puheeksi
ottaminen lääkärin vastaanotolla on vaikeaa useimmille
naisille. Sen vuoksi moni etsiikin tietoa anonyymisti netistä.
Lue asiantuntijan vastaukset yleisimpiin kysymyksiin.

Kysymys 1: ”Mistä vaihdevuosiin liittyvä emättimen kuivuus johtuu? Onko
muilla naisilla tällaisia oireita?”
Vastaus: Emättimen limakalvojen kuivuus
vaihdevuosien aikana ja niiden jälkeen
johtuu naishormonin eli estrogeenin luontaisesta vähentymisestä naisen elimistössä. Emättimen kuivuutta esiintyy joka toisella yli 45-vuotiaalla naisella.
Kysymys 2: ”Vaihdevuoteni ovat alkaneet, ja minulla on voimakkaita
emättimen kuivuuden oireita. Miten
kauan kosteuttavaa Vagisan-voidetta
on käytettävä, jotta oireet häviävät
kokonaan?”
Vastaus: Estrogeenituotanto on luontaisesti vähäistä vaihdevuosien aikana ja niiden
jälkeen. Tilanne on pysyvä, joten emättimen kuivuus ei todennäköisesti mene
ohi itsestään. Hormonittoman, kosteuttavan Vagisan -emätinvoiteen säännöllinen käyttö säilyttää limakalvojen kimmoisuuden ja lievittää vaivoja huomatta-

vasti. Intiimialueen hoitoa voidaan verrata
esimerkiksi ihon säännölliseen rasvaamiseen; mitä paremmin sitä hoidat, sen
paremmassa kunnossa se on.
Kysymys 3: ”Miten Vagisanemätinvoide eroaa muista kosteuttavista valmisteista?”
Vastaus: Muut emättimen kuivuuden hoitoon tarkoitetut, kosteuttavat valmisteet
ovat usein emätinpuikkoja tai geeli- eli
vesipohjaisia. Olennainen ero muihin valmisteisiin verrattuna on se, että kosteuttava Vagisan-emätinvoide sisältää lipidejä
eli rasva-aineita, jotka kosteuttavat ja ennen kaikkea myös hoitavat ulkosynnyttimiä ja emätintä, ja tekevät limakalvosta
kimmoisan. Lisäksi voide on hormoniton.
Kysymys 4: ”Voiko voidetta käyttää
seksin yhteydessä?”
Vastaus: Kyllä voi. Se liukastaa ja hoitaa limakalvoa eikä kuivata emättimen
herkkiä limakalvoja kuten esimerkiksi.
liukastegeelit usein tekevät. Säännöllinen

Suositeltava valmiste monille naisille:
Vagisan® kosteuttava emätinvoide

Vagisan-voiteen käyttö hoitaa emättimen
limakalvoja niin hyvin, ettei liukastegeeliä välttämättä tarvita.

Kysymys 5: ”Minulla on rintasyöpä
ja saan siihen hormonihoitoa, joka aiheuttaa voimakasta intiimialueen kuivuutta. Voinko käyttää Vagisan-voidetta tai Vagisan Kombia?”
Vastaus: Kyllä, Vagisan soveltuu myös naisille, jotka käyttävät rintasyövän hoitoon
tai jatkohoitoon liittyvää lääkitystä, mikä tekee emättimen limakalvosta erityisen
herkän. Kosteuttava Vagisan-emätinvoide
ei sisällä hormoneja, joten se on hyvä valinta tällaisissa tapauksissa. Suosittelemme
erityisesti Vagisan Kombi -yhdistelmäpakkausta. Se sisältää kosteuttavan emätinvoiteen lisäksi cremolum-emätinpuikkoja.
Sulaessaan ne muodostavat hoitavan, pitkäaikaisesti kosteuttavan voiteen.
www.vagisan.fi

Vagisan-muistilappu
apteekkia varten
50 g Vagisan® kosteuttava emätinvoide
Vagisan® Kombi yhdistelmäpakkaus

www.vagisan.fi
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