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Monella meistä kesäsuunnitelmat ovat saattaneet
mennä uusiksi koronan takia. Kesän riennoista
voi kuitenkin nauttia, kunhan muistaa korona
ohjeistukset ja päivittää kotiapteekin kuntoon.
HYVÄ PAHA AURINKO
voiteltu suoja. Tuotetta tulisi
Kesää kohti mentäessä aurin- myös lisätä muutaman tungon säteet lämmittävät ihanas- nin välein ja aina uinnin ja hiti iholla ja valoisuus kutsuu pi- koilun jälkeen. Kasvoille on
halle, rannalle ja kesämökin omat tuotteensa ja tuotteissa
laiturille. Aurinko on toivottu on monia, jotka sopivat hyvin
ilmestys taivaalla ja kun huo- meikin alle. Valitse hyvin korlehtii suojauksesta, voi hyvil- kea suojakerroin kasvoille,
lä mielin nauttia aktiviteeteis- jos haluat ehkäistä ikääntyta ulkona. Aurinkosuojaa vali- misen merkkejä tai pigmenttessa kannattaa kysyä neuvoa timuutoksia iholla.
farmaseutilta, koska suojia on
erilaisia eri tilanteisiin ja jokai- APUA ALLERGIAAN
sen ihotyypin tarpeisiin. Lap- Tänä vuonna allergiakausi alsille on tarjolla hajusteettomia koi osittain jo varhain keväälfysikaalisia suojia, mutta on lä. Allergiaoireita voi lievittää
hyvä muistaa myös
tableteilla, nenäsuihkevyt, peittävä vaateaurinko- keilla ja silmätipoilla
tus erityisesti pikkuoireiden mukaan. Oisuoja
lapsilla.
tuotteen valintuotteen kean
Aurinkosuojatuotnassa alan ammattikanssa ei lainen on hyvä apuri.
teen kanssa ei kankannata Antihistamiineja, jotnata kitsastella, jotta saavutetaan ta- kitsastella. ka estävät allergisia

oireita aiheuttavan histamiinin vaikutuksia elimistössä, on
saatavilla monessa muodossa. Kortisonittomissa nenäsumutteissa, jotka hillitsevät
nenän vuotamista ja kutinaa
on vaihtoehtoja myös lapsille.
Allergisesta nuhasta kärsiville aikuisille kortisonia sisältävä nenäsuihke on usein
tehokkain vaihtoehto. Kortisoni hoitaa nenän limakalvoilla olevaa allergista tulehdusta.
Tuotetta tulisi käyttää koko
allergiakauden ajan ja käyttö olisi hyvä aloittaa jo ennen
siitepölykautta. Lieviä oireita
voi hoitaa kostuttavilla nenätipoilla ja nenää voi huuhdella
käyttäen suolavettä ja nenän
huuhtelukannua.
Allergisiin silmäoireisiin
kuten kutinaan, punoitukseen
tai silmien vetistelyyn on tar-

muistilista
k otiapteekin
päivitykseen
 Käsidesi ja suoja
maskeja
 Allergialääkkeet
 Sidetarpeita, haava
spray, rakkolaastarit
 Aurinkosuojatuotteet
 Perusvoide ja voide
pieniin ihovaurioihin ja
ihottumiin
 Punkki- ja hyttys
karkotteet ihmisille ja
eläimille
 Särkylääkkeet

jolla erilaisia silmätippoja. Silmätippojen käyttö tulisi aloittaa ennakoiden, jotta niistä
saadaan paras hyöty irti. Tippoja on pulloissa ja yksittäispakattuina pipetteinä.
JALALLA KOREASTI

Kesän tullessa jalkaan vaihdetaan kesäkengät. Kauniiksi
hoidetut jalat ja kynnet kruunaavat kevyen askelluksen
rantahiekalla ja kaduilla. Jos
varpaankynnet ovat värjääntyneet ja paksuuntuneet, syynä
voi olla kynsisieni. Sen hoitamiseen apteekista löytyy erilaisia tuotteita kuten kynnelle siveltävää liuosta, mikä silottaa
kynnen pintaa, ylläpitää op-

timaalista kosteustasapainoa
sekä alentaa kynnen pH:ta, jolloin kynsisieni häviää vähitellen. Hoidossa pitää olla sinnikäs, sillä hoitoaika on yleensä
3-6 kuukautta. Jalkavoidetta
voi käyttää ympäri vuoden, jolloin jalat pysyvät pehmeinä ja
iho hyvässä kunnossa.
LEMMIKKIEN LÄÄKE
VARASTO

Lemmikit ovat perheenjäseniä
ja niistä huolehditaan huolella. Kesällä lemmikkien vihollisia ovat punkit ja muut hyönteiset, joita voi kuitenkin ehkäistä ilman reseptiä saatavilla
tuotteilla.
Säännölliset punkkitarkas-

tukset kannattaa ottaa osaksi lemmikinomistajan arkea.
Jos punkkeja löytyy, ne pitää
poistaa punkkipihdeillä välittömästi. Punkkien levittämä borrelioosi voi tarttua
myös koiriin. Punkkien ehkäisyyn apteekista löytyy erilaisia
punkkipantoja ja ihon pinnalle
tulevia paikallisvaleluliuoksia.
Ampiaisen pistoja voi hoitaa kylmähoidolla. Kyykäärmeen pistäessä, on usein syytä käydä eläinlääkärin vastaanotolla. Kyykäärmeen myrkky
voi aiheuttaa lemmikille kudos- ja munuaisvaurioita, joten soitto eläinlääkärille ja ohjeiden noudattaminen on tärkeää.

