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Puheenjohtajan palsta

E

lämme vuodenajan pimeintä aikaa   ja
lähes koko kuluvan vuoden ajan elämäämme on varjostanut koronavirusepidemia. Päivät muuttuvat valoisammiksi
vähitellen ja toivomme   myös koronan suhteenkin paluuta normaalimpaan elämänmenoon tulevana vuonna.
”Salakavala glaukooma – tietoa ja tukea” –
toimintanimen mukaisesti yhdistyksemme
tarkoituksena on jakaa glaukoomatietoutta,
tukea glaukoomapotilaita sekä toimia jäsenien yhdyssiteenä. Koronavirusepidemia on
aiheuttanut muutoksia yhdistyksen toimintatapaan.
Avoimet yleisötilaisuudet, messuesittelyt ja
tapahtumiin osallistumiset olemme korvanneet tiedotuskampanjalla lokakuussa.  Tietoa
jaettiin maksetuilla ilmoituksilla ja artikkeleilla 19 lehdessä ympäri maata. Tiedotuksessa
korostimme glaukooman salakavaluutta ja
muistutimme silmälääkärissäkäynnin tärkeydestä sekä toimme esiin valtakunnallisen potilasjärjestömme.
Glaukoomakerhoistamme osa on kokoontunut osittain ja kerhotoimintaa pyrimme
pitämään yllä edelleen huomioiden kunkin
paikkakunnan koronavirusepidemian ohjeis-

tukset. Vertaistuen tarjoaminen on todella
tarpeellista glaukoomaa sairastaville. Tämä
tulee hyvin esiin kerhotapaamisissa sekä yhdistyksemme ylläpitämässä Facebookin suljetun Glaukoomavertaisryhmän keskusteluissa.  
Kaikki glaukoomapotilaat ovat tervetulleita
osallistumaan  yhdistyksen ylläpitämään vertaistoimintaan.
Toivorikkaana suunnittelemme ensi vuoden
toimintaa ja odotamme toiminta-avustusta
STEA:lta sekä yhteistyökumppaneiden tukea
toimiaksemme glaukoomapotilaiden   parhaaksi.
Hyvät jäsenet, kiitos että olette liittyneet yhteiseen joukkoomme. Valtakunnallisen potilasyhdistyksen kasvattamiseen ja kehittämiseen tarvitaan lisää jäseniä joukkovoimaksi.
Tarvetta on myös saada jäsenkunnasta lisää
vapaaehtoistoimijoita paikalliseen toimintaan eri puolille  Suomea. Tervetuloa mukaan
vapaaehtoistoimijaksi, odotamme yhteydenottojanne!
Lämpimät kiitokset kaikille vapaaehtoistoimijoille tekemästänne arvokkaasta työstä yhdistyksen ja glaukoomapotilaiden hyväksi sekä tukijoille ja yhteistyökumppaneille antamastanne
tuesta ja myöntämistänne jäseneduista.  
Ritva Kivimäki

Rauhaisaa joulun aikaa ja kaikkea hyvää vuodelle 2021 kaikille lehden lukijoille hallituksen
puolesta toivottavat puheenjohtaja Ritva Kivimäki (oik.) ja varapuheenjohtaja Arja Hellsten.
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TERVETULOA GLAUKOOMAYHDISTYKSEN JÄSENEKSI!
Liittymällä saat käyttöösi kaikki jäsenedut, kuten maksuttomat silmänpainemittaukset
kaikilla Silmäasemilla ja Huittisten Näkökeskuksen optikkoliikkeissä. Jäsenetuja tarjoavat myös Icare Finland, Instrumentarium, Nissen, Keops -optikkoliike, Annansilmät-Aitta ja Silmäsairaala Valo. Kaikki jäsenedut ovat näkyvissä Jäsentiedotteissa
sekä www.glaukoomayhdistys.fi -sivuilla.
Jäseneksi voi liittyä kotisivujen sähköisellä lomakkeella, puhelimitse tai lähettämällä sähköpostia tai kirjepostia. Jäsenmaksu vuonna 2021 on 25 euroa.
TULE MUKAAN GLAUKOOMAVERTAISKERHOON!
Kerhot ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Keväällä 2021 kerhoja järjestetään
koronatilanteen mukaan. Lue lisää jäsentiedotteista tai yhdistyksen kotisivuilta
www.glaukoomayhdistys.fi -> Glaukoomakerhot
FACEBOOKIN SULJETTU RYHMÄ nimeltä Glaukoomavertaisryhmä tarjoaa paikan
vertaistuen saamiseen ja antamiseen etänä. Ryhmään voi liittyä kuka tahansa asiasta kiinnostunut. Ryhmässä on lähes 500 jäsentä. Etsi ryhmä nimellä ja hae jäsenyyttä. Keskustelut ovat näkyvissä vain ryhmään hyväksytyille jäsenille.

Tiedätkö miten
silmänpaineesi
vaihtelee?
Icare HOME mahdollistaa silmänpaineen
mittaamisen arjen keskellä. Mittaamalla
silmänpainetta eri tilanteissa eri
vuorokaudenaikoina tuotat lääkärillesi
arvokasta tietoa silmänpaineen vaihteluista ja
lääkityksen tehosta.
Icare HOME kulkee mukanasi minne ikinä
menetkään. Voit suorittaa mittaukset silloin kuin
sinulle parhaiten sopii!

Oman Icare HOME -silmänpainemittarin voit hankkia osoitteesta:

www.silmänpaine.fi

ICARE-HOME-AD-TA022-161-FI-1.0
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Menneitä tapahtumia syyskaudella 2020

Turun seudun glaukoomakerho kokoontui syyskaudella. Kuva lokakuun kerhotapaamisesta 22.10.

Joensuun seudun glaukoomakerho kokoontui
26.10. kasvomaskeihin varustautuneena.

Seinäjoen seudun glaukoomakerho järjesti 11.11.
tilaisuuden, jossa sote-uudistuksesta luennoi Seinäjoen kaupungin hallinnoiman Etelä Pohjanmaa
- Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeen johtaja
Tytti Luoto.

Sote-tilaisuuden aluksi Seinäjoen seudun glaukoomakerhon toinen ohjaaja Mikko Hautamäki toivotti
paikallaolijat tervetulleiksi.

Sote-tilaisuus pidettiin Seinäjoen järjestötalolla.
Samassa paikassa kokoontuu kuukausittain myös
Seinäjoen seudun glaukoomakerho.
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OMAGlaucOMA puhelinsovellus
Santen on kehittänyt glaukoomapotilaille
OMAGlaucOMA puhelinsovelluksen.
Sovellus on helppokäyttöinen ja sen voi ladata ilmaiseksi oman älypuhelimen sovelluskaupasta. Sovellus sisältää monia glaukooman
omahoitoa tukevia ominaisuuksia. Sovellus
muistuttaa silmätippojen laittamisesta päivittäin itse asetettuihin aikoihin, jolloin tippojen
käyttö ei pääse unohtumaan. Sovellukseen
voi tallettaa silmänpainemittausten tulokset,
lääkärin vastaanottoajan ja kirjata ylös omia
muistiinpanoja. Kirjaamalla ylös nykyisen silmänpaineen sekä aiemmin mitatut paineet voi
seurata tilanteen etenemistä. Muistiinpanoihin
voi kirjoittaa kysymykset silmälääkärille, jolloin
ne eivät pääse unohtumaan ja ovat kätevästi
mukana lääkärissä. Sovelluksesta löytyy lisäksi
yleistä tietoa glaukoomasta, tiputusohjeet sekä
sinne voi ladata silmästä otettuja lääketieteellisiä kuvia omalta puhelimelta.

Sovellus tallentaa syötetyt tiedot vain käyttäjän omaan puhelimeen. Tietoja ei jaeta
muille, ei edes lääkärille. Sovelluksen käyttöä
helpottaa mahdollisuus suurentaa tekstien
kirjasinkokoa. Halutessaan voi käyttää myös
puhelimen näytönlukijaa, jolla kaikki tekstit
luetaan ääneen.

GLAUKOOMA TUKISÄÄTIÖ LUX
Rouva Margareta Härmä perusti Glaukooma tukisäätiö LUXin vuonna 1997. Säätiön tarkoituksena on tukea glaukooman tutkimusta. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla hakemuksesta apurahoja glaukooman tutkimukseen. Etusijalla ovat nuoret, uraansa aloittavat
väitöskirjatutkijat. LUX myöntää vuosittain apurahoja noin 200 000 euroa. Vuonna 2020
myönnettiin kymmenelle glaukoomatutkijalle apurahaa yhteensä 205 000 euroa.
LUX on mukana Silmäsäätiöiden tohtoritutkijapoolissa, viiden silmätutkimusta tukevan säätiön perustamassa apurahavarannossa, josta myönnettävät apurahat on tarkoitettu ulkomaille lähteville, väitelleille silmätutkijoille.
Yli kaksikymmentävuotisen toimintansa aikana säätiö on järjestänyt glaukoomakokouksia,
joissa on ollut kansainvälisesti tunnettuja, merkittäviä luennoitsijoita Kanadasta, Saksasta,
Sveitsistä ja Englannista.
Glaukooma tukisäätiö LUX on saanut lahjoitusprofessuurin Helsingin yliopistoon. Glaukoomaprofessori on Mika Harju, HYKS Silmätautien klinikasta. Professuurin myötä tehostuu
glaukooman tutkimus Suomessa.
Ilkka Lehto
hallituksen puh.joht.
Glaukooma tukisäätiö LUX

Margaretha Lindfors
hallituksen varapuh.joht.
Glaukooma tukisäätiö LUX
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Teksti: Nina Lindbohm, LKT, silmätautien erikoislääkäri, silmäkirurgi
Kuvat: Silmäsairaala Valo

Matalapaineglaukooma

”Normaali silmänpaine esimerkiksi optikon mittaamana ei poissulje glaukoomaa,
ja saattaa johtaa harhaan, että glaukoomaa ei voisi olla”, kirjoittaa silmätautien
erikoislääkäri Nina Lindbohm.
Glaukoomasta käytetään yleisesti nimeä silmänpainetauti. Se on kuitenkin harhaanjohtavaa, koska monilla glaukoomapotilailla
silmänpaine on aina normaalilla tasolla eli korkeintaan 21 mmHg. Tällöin puhutaan matalapaineglaukoomasta tai normaalipaineisesta
glaukoomasta, ja jopa 50% glaukoomasta
on tätä tyyppiä. Glaukooma on määritelmän
mukaan näköhermon etenevä rappeuma, ja
matalapaineglaukoomassa näköhermo vaurioituu, vaikka silmänpaine on normaali. Mistä
tämä johtuu, ei ole selvää. On ilmeistä, että
eri henkilöillä näköhermon herkkyys silmänpaineelle on erilainen, ja siinä missä jollakulla
näköhermo pysyy terveenä yli 20 mmHg paineillakin, toisella matalampikin paine voi tehdä vaurioita.
Matalapaineglaukooman riskitekijöitä ovat
ikä, likinäköisyys, glaukooman esiintyminen
suvussa sekä uniapnea. Sen yleisyys kasvaa
huomattavasti iän myötä, mutta joskus se
alkaa jo varsin nuorena. Osalla matalapaineglaukoomaa sairastavista potilaista on matala
verenpaine, huono ääreisverenkierto eli usein
kylmät kädet ja jalat, sekä migreenitaipumus.
Tällöin ajatellaan kyseessä olevan jonkinlainen yleinen verenkierron säätelyn häiriö, mihin liittyy näköhermon vaurioituminen. Mata-

lapaineglaukoomaa kuitenkin esiintyy myös
henkilöillä, joilla ei ole mitään yllä mainittuja
ominaisuuksia. Useimmiten glaukooma tulee
molempiin silmiin, mutta se voi myös olla vain
toisessa silmässä.
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”Matalapaineglaukooman epäily syntyy yleensä silmälääkärin vastaanotolla, kun nähdään poikkeavan
näköiset näköhermon päät. Diagnoosin varmistamiseksi tarvitaan lisätutkimuksia”, kertoo silmätautien
erikoislääkäri Nina Lindbohm.

Normaali silmänpaine esimerkiksi optikon
mittaamana ei poissulje glaukoomaa, ja saattaa johtaa harhaan, että glaukoomaa ei voisi
olla. Matalapaineglaukooman epäily syntyy
yleensä silmälääkärin vastaanotolla, kun nähdään poikkeavan näköiset näköhermon päät.
Diagnoosin varmistamiseksi tarvitaan lisätutkimuksia, kuten hermosäiekuvia ja/tai OCTeli valokerroskuvausta sekä näkökenttätutkimusta, joissa näkyy glaukoomalle tyypillisiä
puutoksia. Matalapaineglaukoomassa näkökenttäpuutokset tulevat tyypillisesti lähemmäs näkökentän keskialuetta kuin korkeapaineisessa taudissa, ja ominaisia ovat myös
ajoittaiset verenvuodot näköhermon päässä
osalla potilaista. Alkuvaiheessa on myös hyödyllistä mitata sarveiskalvon paksuus, koska
tavallista ohuempi sarveiskalvo saa silmänpai-

nemittarin näyttämään todellista matalampia
lukemia. Silmänpaine voi myös vaihdella paljon, ja vaikka vastaanotolla mitattu paine on
normaali, voi se välillä olla korkeampi. Tässä
voi olla apua silmänpaineen kotimittarista tai
muuten eri vuorokaudenaikoihin mitatuista
silmänpaineista.
Kun glaukooma on todettu, sitä hoidetaan
alentamalla silmänpainetta, vaikka se ei alkujaankaan ole korkea. Tavoitteena pidetään
usein noin 30% alentamista alkupaineesta,
esimerkiksi lukemasta 17 mmHg tavoite on
12 mmHg tai matalampi. Lääkkeinä voidaan
käyttää kaikkia samoja tippoja kuin korkeapaineisessakin glaukoomassa. Myös kammiokulman laserhoito SLT (selektiivinen lasertrabekuloplastia) on hyvä vaihtoehto tipoille tai
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lisä, jos paine ei tipoilla laske riittävästi. Silmänpaineen ollessa hyvin matala jo toteamisvaiheessa voidaan joskus seurata tilannetta
ilman silmänpainetta alentavaa hoitoa.
Glaukoomaa seurataan tilanteen mukaan
yleensä puolen vuoden tai vuoden välein
silmälääkärin tarkastuksella ja toistamalla
tutkimukset. Painetaso on kyseiselle silmälle
riittävän matala, jos vauriot eivät seurannassa etene. Jos etenemistä tapahtuu, eli hermosäikeitä tuhoutuu lisää ja/tai puutosalueet
näkökentässä lisääntyvät, pyritään hoitoa tehostamalla vielä matalampaan paineeseen.
Joissakin tapauksissa tavoitteena on jopa alle
10 mmHg silmänpaine, mitä yleensä pidetään normaalialueen alarajana. Jos lääke- ja
laserhoidolla ei päästä riittävän matalaan paineeseen, harkitaan painetta alentavaa leikkaushoitoa, samoin kuin korkeapaineisessakin
glaukoomassa. Tällöin tulee kyseeseen tavallisimmin ns. läppäleikkaus, eli syvä sklerektomia tai trabekulektomia, joissakin tapauksissa
putkileikkaus.
Toisin kuin korkeapaineinen tilanne, jossa
tauti voidaan todeta ja paineen hoito aloittaa
parhaimmillaan jo ennen kuin näköhermoon
tulee vaurioita, matalapaineglaukoomassa
epäily sairaudesta herää vasta kun näköhermossa on jo näkyviä vaurioita. Kuten muunkin
tyyppisessä glaukoomassa, näköhermon vauriot ovat pysyviä ja parhaassakin tapauksessa
voidaan vain estää lisävauriot, mutta jo menetettyjä hermosäikeitä ja näkökentän alueita
ei saada takaisin. Toisaalta matalapaineglaukooman on todettu etenevän useimmiten hitaammin kuin korkeapaineisen taudin.
Koska matalapaineglaukooma voi edetä
varsin matalallakin silmänpaineella, on sen
mekanismeja tutkittu paljon, ja yritetty löytää
muita hoitoja, joita voitaisiin käyttää silmänpaineen alentamisen lisänä. Muissa hermokudosta rappeuttavissa sairauksissa kuten dementiassa käytettävistä lääkkeistä on ajateltu
olevan apua, mutta tutkimuksissa nämä eivät

ole hidastaneet glaukooman etenemistä. Matalapaineglaukoomaa sairastavilla on luultavasti haitaksi, jos verenpaine on hyvin matala
joko luonnostaan tai kohonneen verenpaineen hoitona käytetyn, turhan voimakkaan
lääkityksen takia. Öisin verenpaine on yleensä
matalimmillaan ja silmänpaine taas korkeimmillaan, ja tätä pidetään erityisen haitallisena
tilanteena matalapaineglaukoomassa. Siksi
verenpaine ja sen lääkitys on syytä tarkistaa,
eikä suolan käyttöä ruuassa ole syytä välttää, jos verenpaine on luonnostaan matala.
Ääreisverenkiertoa parantamalla ajatellaan
voitavan parantaa verenkiertoa myös näköhermossa. Tästä syystä matalapaineglaukoomassa voidaan joskus suositella käytettäväksi
silmänpaineen hoidon ohella lisäravinteita kuten magnesiumia ja neidonhiuspuun uutetta
eli ginkgo bilobaa, vaikka niiden hyödystä ei
aivan vakuuttavaa tutkimusnäyttöä olekaan.
Myös asiaan perehtyneen sisätautilääkärin
määräämänä kalsiumsalpaajalääkitys voi joissakin tapauksissa parantaa verenkiertoa. Yksi
tällä hetkellä tutkimuksen alla oleva lisäravinne on niasiini eli B3-vitamiini, joka näyttäisi
alustavien tutkimusten mukaan hidastavan
hermokudoksen rappeutumista, mutta tutkimukset ovat kesken. Silmänpaineen alentaminen on kuitenkin matalapaineglaukoomassakin toistaiseksi ainoa tehokkaaksi osoitettu
hoito.
Kuten aina glaukooman ollessa kyseessä,
tilanne on sitä parempi mitä aiemmassa vaiheessa sairaus todetaan. Matalapaineglaukooma ei aiheuta oireita ennen kuin näkökenttäpuutokset mahdollisesti huonontavat
näköä, ja tällöin se on jo varsin pitkälle edennyt. Pelkkä optikon tekemä silmänpaineen
mittaus ei poissulje glaukoomaa, vaan säännölliset silmälääkärikäynnit ovat välttämättömiä glaukooman toteamiseksi. Kun tauti
on todettu, sen hyvä ja säännöllinen seuranta sekä huolellinen ja riittävän tehokas hoito
ovat tärkeimpiä tekijöitä näön säilyttämiseksi
mahdollisimman hyvänä.
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Teksti ja kuva: Eija Vesti, professori, ylilääkäri Turun yliopisto ja TYKS silmäklinikka

Glaukoomapotilaiden hoito
ja seuranta

”Väestön ikääntyessä monet silmäsairaudet yleistyvät. Tämä on tuonut haasteita
myös glaukooman hoidon ja seurannan
toteuttamiseen resurssien pysyessä ennallaan”, kirjoittaa professori Eija Vesti.
Glaukooma on vakava silmäsairaus, joka hoitamattomana voi vielä nykyäänkin johtaa sokeuteen. Onneksi hoitomenetelmät ovat ajan
myötä kehittyneet ja nykypäivänä sokeutuminen pystytään useimmiten välttämään.
Glaukoomassa näköhermo vaurioituu eikä
sitä nykyhoidoilla pystytä korjaamaan. Hoidon tavoitteena onkin lisävaurioiden syntymisen estäminen. Glaukooman aiheuttamat
vauriot ovat alussa hyvin huomaamattomia.
Näköalueen laidoissa tapahtuu kaventumista,
mutta tarkka näkö säilyy pitkään. Siksi glaukooma on hyvin salakavala sairaus eikä sitä
itse helposti huomaa. Ja kun tarkka näkö huononee, on glaukooma jo pitkälle edennyt.
Glaukooman aiheuttamia vaurioita ei siis
pystytä korjaamaan, mutta silmänpainetta
alentamalla voidaan melko hyvin estää lisävaurioiden syntyminen. Silmänpaineen normaalin tason jonkinlaisena ylärajana pidetään
tasoa 21 mmHg. Normaalipaineisessa glaukoomassa vaurioita syntyy, vaikka silmänpaine olisi tätä alempi. Hoidon tavoitteena on
laskea silmänpaine alle 20 mmHg tason ja
normaalipaineisessa tautimuodossa pyritään
25% laskuun silmänpaineessa. Tähän tavoi-

tepaineeseen pyritään lääkehoidolla (silmätipat), laserhoidoilla tai leikkauksilla.
Kun glaukooma todetaan, määritetään
yleensä silmänpainetaso, johon pyritään.
Tavallisesti hoito aloitetaan silmätipoilla ja
yleisin lääkeaine on prostaglandiinianalogi.
Tämän lääkeryhmän aineet ovat paineen-
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laskuteholtaan parhaimpia ja annostelukin
on vain kerran päivässä. Tarpeen mukaan
voidaan lääkkeitä lisätä tai vaihtaa. Hoitoa
voidaan tarvittaessa tehostaa myös kammiokulman laseroinnilla, kunnes tavoiteltu taso
silmänpaineessa saavutetaan.

sen, joka toimitetaan KELAan. Kun lausunto
on käsitelty ja myönteinen päätös on tehty,
lähetetään potilaalle kotiin uusi KELA-kortti.
Sen takakannessa on numero 114, joka kertoo
esimerkiksi apteekissa, että potilaalla on oikeus glaukoomalääkkeiden korvattavuuteen.

Glaukoomapotilaan seurantaan kuuluvalla
silmänpaineen mittaamisella halutaan varmistaa, että paineet pysyvät tavoitetasolla.
Mutta hyvänä pysyvä silmänpaine ei kuitenkaan takaa, etteikö glaukooma voisi edetä.
Sen varmistamiseksi tarvitaan vielä muitakin
tutkimuksia, kuten silmän kuvantamistutkimuksia: valokuvia silmänpohjasta ja nykyisin
usein käytettyä valokerroskuvausta (OCT).
Näillä menetelmillä pyritään selvittämään,
onko näköhermon säikeissä tapahtunut lisävaurioita. Tärkeä on myös näkökenttätutkimus. Sen avulla saadaan suoraa tietoa siitä,
ovatko vaurioituneet näköalueet kasvaneet
vai pysyneet ennallaan. Hyvä glaukooman
seuranta edellyttääkin silmänpaineen mittauksen lisäksi kuvantamis- ja näkökenttätutkimuksia.

Miten ja missä glaukooman hoito ja seuranta toteutetaan? Se vaihtelee eri sairaanhoitopiireissä. Väestön ikääntyessä monet silmäsairaudet, kuten glaukooma, harmaakaihi
ja silmänpohjarappeuma, yleistyvät. Tämä on
tuonut haasteita myös glaukooman hoidon
ja seurannan toteuttamiseen resurssien pysyessä ennallaan. Riippumatta asuinpaikkakunnasta, valittavana on seuranta yksityissektorilla (lääkäri- ja tutkimuskuluista saa KELA
-korvauksen) tai julkisella puolella. Yksityispuolen seurannassa voi valita itse lääkärin ja
ajankohdan, jolloin käy vastaanotolla ja tutkimuksissa. Julkisella puolella näihin pystyy
vaikuttamaan vain vähän. Molemmat sektorit
tarjoavat laadukasta hoitoa.

Avokulmaglaukooman hoidosta on laadittu
suomalaiset Käypä hoito -suositukset, jossa
määritellään glaukooman seurannan hyvä
taso. Kyseessä on kuitenkin vain suositus, josta yksittäisen potilaan kohdalla voidaan poiketa silmälääkärin harkinnan mukaan. Suosituksessa määritellyllä glaukooman seurannan
hyvällä tasolla silmänpaineen mittaus suoritetaan 6 kk välein, näkökenttätutkimus otetaan
kerran vuodessa ja kuvantamistutkimukset
joka toinen vuosi. Kun glaukooma on seurannassa pysynyt tasapainossa ilman muutosten
etenemistä, voidaan kenttä- ja kuvantamistutkimuksia harventaa 1,5 vuoden ja 2 vuoden välein tapahtuviksi.
Koska glaukooman hoito edellyttää lääkehoitoa (silmätipat) useimmiten koko loppuelämän ajan, myöntää KELA (kansaneläkelaitos)
glaukoomalääkkeisiin erityiskorvattavuuden.
Tämän oikeuden saamiseksi glaukoomadiagnoosin tehnyt silmälääkäri laatii B-todistuk-

Useissa sairaanhoitopiireissä julkisen sektorin glaukooman seurannassa on silmänpaineen 6 kk välein tapahtuvat mittaukset
pyritty järjestämään siten, että potilas käy
omatoimisesti esim. terveyskeskuksessa tai
optikkoliikkeessä mittauttamassa silmänpaineensa. Hänelle annetaan seurantakortti,
johon merkitään silmänpaineen tavoitetaso
kummassakin silmässä sekä paineraja, jonka
ylittyessä tulee ottaa yhteyttä glaukoomayksikköön. Mikäli paine on pysynyt tavoitteessa eikä potilaan ole tarvinnut ottaa yhteyttä,
kutsutaan hänet näkökenttätutkimukseen ja
kuvauksiin 1-2 vuoden välein. Tutkimusten
jälkeen on vastaanotto silmälääkärillä tai jos
glaukooma on pysynyt tasapainossa pidempään, voi glaukoomalääkäri vain analysoida
kaikki tutkimukset ja silmänpainearvon riittävyyden. Arvioinnin pohjalta lähetetään potilaalle joko kirje jatkohoidosta tai tarvittaessa
hänet kutsutaan lääkärin vastaanotolle.
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Teksti ja kuvat: Laboratoires Théa

Théa haluaa hoitaa silmiä
ilman säilytysaineita
Aina jotain uutta. Théan lupaus sen tullessa Suomen markkinoille vuonna 2011
on pitänyt. Jokainen tuotelanseeraus on
lisännyt säilytysaineettomia vaihtoehtoja
silmien hoitoon.
Laboratoires Théa aloitti toimintansa Suomessa
syksyllä 2011. Yrityksellä on kuitenkin pitkä historia. Ranskalaisen Chibret´n perheen luotsaama oftalmologinen työ alkoi jo vuonna 1883.
Keksinnöt, kuten värisokeuden tutkimiseen
kehitetty chromatophotometer-laite, muuttivat silmän hoitomahdollisuuksia merkittävästi.
Laboratoires Théa perustettiin lopulta vuonna
1994 ja sama innovatiivinen toiminta on jatkunut jo viiden sukupolven ajan.
Théan tuotteita on nykyisin saatavilla yli
70:ssä maassa. Suomessa yritys otettiin vastaan innostuneesti. Yksi tärkeimmistä syistä
tähän oli Théan lupaus tuoda markkinoille
aina jotain uutta. Ennen kaikkea tämä on tarkoittanut säilytysaineettomien valmisteiden
lanseeraamista. Ensimmäinen Suomeen tuotu valmiste olikin säilytysaineeton silmäantibiootti.
Vuoteen 2020 mennessä Laboratoires Théa on
tuonut Suomeen jo liki 20 säilytysaineetonta valmistetta. ”Tästä on hyvä jatkaa”, Théan
Suomen maajohtaja Hannu Lauronen iloitsee.
”Uskomme, että säilytysaineettomuutta osataan jatkossa vaatia entistä enemmän ja siksi
tuotekehityksemme hakee jatkuvasti keinoja
varmistaa erilaisten vaikuttavien aineiden säilyminen ilman ylimääräisiä aineita.”
Säilytysaineettomuus ei ole uusi ajatus. Sen
varmistamiseksi on tehty töitä jo kauan. Théa
on lukuisten innovaatioiden takana, joilla säi-

Théa on edelläkävijä säilytysaineettomien silmävalmisteiden kehittämisessä ja valmistamisessa.

lytysaineettomuus varmistetaan. Maailmalla säilytysaineettomissa silmätipoissa eniten
käytetty ABAK -pullo on Théan tuotantoa.
Pullon ainutlaatuinen suodatin suojaa sisältöä mikrobisilta epäpuhtauksilta. Sen vuoksi
säilytysaineetonkin valmiste säilyy avaamisen
jälkeen vielä pitkään. Pullon mekanismi varmistaa myös sen, että pullosta tuleva tippa on
aina samankokoinen. Théan käsialaa on myös
EASYGRIP -teknologia, joka on  käytössä mark-

Pakkaustekniset innovaatiot ovat olennainen osa
säilytysaineettomuuden varmistamisessa. Esimerkiksi ABAK -pullon ainutlaatuinen suodatin suojaa
sisältöä epäpuhtauksilta.
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kinoiden ensimmäisessä säilytysaineettomassa yhdistelmävalmisteen moniannospullossa.
EASYGRIP-pullossa on kaksoisotteen mahdollistavat pidikkeet, jotka helpottavat lääkkeen
tiputtamista ja annostelua.
STERIFREE -moniannospumppu puolestaan
pitää säilytysaineettomat viskoosiset liuokset
ja geelit steriileinä. Teknologia on käytössä
esimerkiksi Blephagel -puhdistusvalmisteessa, jonka vuoksi avattu pakkaus säilyy steriilinä jopa kaksi kuukautta.
Théan säilytysaineettomien glaukooman
hoitoon tarkoitettujen tuotteiden ytimessä on
kuitenkin patentoitu valmistusteknologia. ProtriaxIN -rakenteella on korvattu silmälle haitallinen säilytysaine bentsalkoniumkloridi (BAK).
ProtriaxIN -polymeeriverkko stabiloi epävakaat
ja hankalasti käsiteltävät molekyylit. Näin Euroopan lääkeviraston suositus siitä, että pitkäaikaiskäytössä olevissa tipoissa ei olisi säilytysaineita,
voidaan varmistaa. ”Potilaiden hoitoon sitoutumisen helpottaminen on meille ensiarvoisen
tärkeää”, toteaa Lauronen.
”Tiedämme, että esimerkiksi glaukooman
hoidossa silmätippojen aiheuttamat silmänpinnan oireet voivat johtaa hoidon keskeyttämiseen. Oireita voidaan selkeästi vähentää
käyttämällä säilytysaineettomia valmisteita.”
Théa on panostanut jatkuvasti myös silmä-

luomen hygienian hoitoon. Uusin tuote tällä saralla on Blephademodex, joka on steriili
puhdistuspyyhe talipunkin aiheuttaman blefariitin hoitoon. Tuote on luonnollisesti säilytysaineeton, kuten myös monelle kuivasilmäiselle jo tuttu Blephaclean -puhdistuspyyhe.
”Blefariitti on usein kuivista silmistä kärsivän
potilaan riesa”, sanoo Théan tuotepäällikkö
Tiina Rautio.
Kuivien silmien hoitoon kehitetty Thealoz Duo
-silmätippa puolestaan on noussut nopeasti yhdeksi suomalaisten suosikkituotteista. ”Sen sisältämä trehaloosi korjaa kuivasilmäisyyden aiheuttamia silmän pinnan vaurioita ja kostuttava
vaikutus säilyy pitkään”, Rautio selittää suosion
syitä.
Laurosen mukaan silmien hyvän hoidon puolesta on antoisaa tehdä töitä. ”Parhaiten se
onnistuu yhteistyössä silmänhoidon ammattilaisten kanssa”, Lauronen painottaa.
”On ensiarvoisen tärkeää saada palautetta ja
näkemyksiä siitä, mitä Suomen markkinoille
kaivataan.”
Vaikka työn aihepiiri on vakava ja vastuullinen, ei pilkettä silmäkulmassa ole unohdettu.
”Jos pystymme tuomaan uudenlaisia hoitoratkaisuja ja vieläpä positiivisella otteella,
olemme onnistuneet. Se on tavoitteemme ja
sen eteen me ja neljä edustajaamme ympäri
Suomen teemme töitä”, Rautio ja Lauronen lupaavat.

”Tavoitteemme
on
tuoda Suomeen uudenlaisia hoitoratkaisuja positiivisella otteella”, sanoo Théan
Suomen maajohtaja
Hannu Lauronen.
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Retina ry –
Perinnöllistä verkkokalvorappeumaa
sairastavien puolestapuhuja
Retina ry on edistänyt perinnöllisten verkkokalvorappeumasairauksien tutkimusta
ja tukenut potilaita eli retiniitikkoja jo lähes 50 vuotta. Toimisto sijaitsee Iiris-talossa Glaukoomayhdistyksen naapurihuoneessa.
Retina ry perustettiin vuonna 1973 Retinitis-yhdistys ry -nimellä edistämään perinnöllisten verkkokalvon eli silmänpohjan rappeumasairauksien
tutkimusta ja hoitoa sekä toimimaan potilaiden ja
heidän läheistensä yhdyssiteenä. Vuonna 2013 yhdistyksen nimi muuttui Retina ry:ksi
Valtakunnallisesti toimivalla yhdistyksellä on yksi osa-aikainen työntekijä. Vuodesta
1989 toimistonhoitajana on toiminut Arja
Piisinen. Yhdistyksen toimisto sijaitsee Iiristalon 5. kerroksessa Glaukoomayhdistys ry:n
naapurissa. Yhdistyksellä on tällä hetkellä yli
500 jäsentä ja 70 kannatusjäsentä sekä kaksi
kunniajäsentä ja yksi kunniapuheenjohtaja.
”Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, jolla itsellään tai jonka alle 15-vuotiaalla lapsella
on lääkärin toteama perinnöllinen silmänpohjan rappeumasairaus. Kannatusjäseneksi ovat
kaikki tervetulleita”, Piisinen kertoo.
Retina ry:n toimistonhoitaja Arja Piisinen (kesk.) sai Näkövammaisten liiton
kultaisen ansiomerkin 30 vuoden palveluksesta Retina
ry:ssä vuonna 2019.
Jaana Nyström kiinnitti
ansiomerkin
ja hallituksen puheenjohtaja Timo
Nyström juonsi puhetta. (Kuva: Outi
Lehtinen)

Vuonna 2021 Retina ry:n jäsenmaksu on 25
euroa ja kannatusmaksu 34 euroa.
Vertaistoiminta on tärkeä osa Retina ry:n
toimintaa. Yhdistys järjestää vertaiskerhotoimintaa Helsingissä, Tampereella ja Jyväskylässä. Kerhoissa keskustelun ja yhdessäolon
lisäksi tehdään retkiä ja järjestetään tapahtumia. Lisäksi yhdistyksellä on vertaistukihenkilöitä, jotka tarjoavat kahdenkeskistä keskustelutukea. Nuoret retiniitikot järjestävät omia
tapaamisiaan. Yhdistyksellä on suljetut Facebook-ryhmät Retina Finland ja Retina nuoret.
Yhdistys järjestää jäsenilleen tapahtumia, kuten vuosittaisen kesäpäivätapahtuman sekä
toimintaa kansainvälisenä Retina Day -päivänä. Yhdistyksellä on Tutkimusrahasto, josta
jaetaan matka-avustuksia alan kongresseihin
sekä apurahoja tutkimuksiin, jotka tähtäävät
retinitissairauksien parempaan ymmärtämiseen tai retiniitikon elämän helpottamiseen.
Yhdistyksen toimintaan kuuluu tiedon kokoaminen ja jakaminen. Yhdistys julkaisee Retinalehteä, joka sisältää tietoa retinitissairauksista,
niiden tutkimuksesta ja kehitteillä olevista hoitokeinoista, kuntoutusasioista, retiniitikoiden
kokemuksista sekä yhdistyksen toiminnasta.
”Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa painettuna, Daisy-äänilehtenä sekä sähköisenä Luetusmuodossa”, Piisinen kertoo.
Yhdistys on tuottanut myös muita julkaisuja,
kuten Retiniitikon oppaan. Tieto-opas on tarkoitettu retiniitikoille ja heidän läheisilleen
sekä heitä auttaville ammattilaisille. Kävelevät
hatut ja muita retiniitikon kommelluksia -julkaisu sisältää tietoa sairaudesta ja potilaiden
elämästä hauskojen kertomusten muodossa.
Näen ja en -retiniitikon arkipäivä -video kertoo,
miten retiniitikko näkee.
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perumaan lähes kaikki fyysiset kokouksemme
sekä jokavuotisen kesäpäivätapahtuman”, Piisinen kertoo.                               
Yhdistys on siirtänyt tapahtumiaan nettiin.
Retina Day, hallituksen kokoukset suurelta
osin sekä yhdistetty kevät- ja syyskokous pidettiin etäyhteyksin.

Retina ry:n jäseniä kesäpäiväretkellä vuonna 2019
Kolin huipulla Lieksassa. (kuva: Pekka Makkonen)

Vuodesta 2016 yhdistys on ylläpitänyt Suomen Retinitisrekisteriä, joka pyrkii kokoamaan
kaikki suomalaiset retiniitikot yhteen tiedostoon. Rekisterin tavoitteena on edesauttaa
uusien hoitomenetelmien löytämistä. ”Osa
retiniitikoiden geenivirheistä on niin harvinaisia, että kansainvälisestikin vain harvat henkilöt ovat sopivia kliinisiin tutkimuksiin. Rekisterin tehtävänä on varmistaa, että tutkimuksiin
löydetään sopivia potilaita”, Piisinen kertoo.
Rekisterissä oleva tieto auttaa tutkijoita myös
selvittämään tautien esiintyvyyttä ja tunnistamaan suomalaiseen tautiperintöön kuuluvia
geenivirheitä.
Vuonna 2020 myös Retina ry:n toimintaa on
haitannut koronavirus. ”Olemme joutuneet

INFO
Retinitissairaudet eli perinnölliset verkkokalvon (silmänpohjan) rappeumasairaudet ovat yleisin työikäisten näkövammaisuutta aiheuttava tekijä Suomessa. Potilaita
arvioidaan olevan Suomessa noin 2 000.
Retinitissairauksiin kuuluu suuri joukko
erilaisia verkkokalvon rappeumasairauksia.
Yhteistä niille on geenivirhe. Silmänpohjan
ikärappeuma ei kuulu näihin sairauksiin.
Yleisin sairauksista on retinitis pigmentosa
(RP), jota sairastaa maailmanlaajuisesti arviolta 1,5 miljoonaa ihmistä.
Retinitissairauksien yleisimmät oireet
ovat: hämäräsokeus, häikäisyalttius, sokeat

Retina ry:n hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja sekä kuusi varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Hallitus
ja puheenjohtaja ovat aktiivisesti mukana
yhdistyksen toiminnassa. Vuosina 2015-2020
puheenjohtajana toimi Timo Nyström. ”Aika
ei käynyt pitkäksi. Tapahtumia ja vaihtuvia
tilanteita on riittänyt. Toimiminen on ollut
helppoa, kun hallitus on ottanut vastuuta ja
toimistossa on kentän hyvin tunteva henkilö”,
Nyström sanoo.
Vuonna 2021 Retina ry:n puheenjohtajana
aloittaa Sini Sjöblom. Nyström luopuu puheenjohtajuudesta hyvillä mielin. ”Itselläni on
haikea, mutta tyytyväinen mieli. Luopumalla
toimesta vapautuu enemmän aikaa omalle
työlle, opaskoiralle ja urheilulle. Eikä vaimokaan pistä lisääntyvää läsnäoloani pahakseen”, Nyström sanoo.
Nuoren puheenjohtajan lisäksi myös hallituksen
jäseniksi on saatu mukaan nuoria. ”Tämä mahdollistaa yhdistyksen toiminnan jatkumisen
myös tulevaisuudessa”, Arja Piisinen iloitsee.

alueet, vaikeudet kontrastien ja sävyerojen
havaitsemisessa, näkökentässä ilmenevä värinä ja valoilmiöt.
Retinitissairaudet voivat johtaa näön menetykseen näkökentän laitaosissa (retinitis
pigmentosa) tai keskinäössä (makularappeuma).
Retinitissairaudet voidaan todeta jo lapsena. Useimmiten sairaus löydetään vasta työikäisenä, kun näkövamma alkaa haitata.
Retinitissairauksiin ei tällä hetkellä ole
hoitokeinoa. Selviytymistä arjessa voidaan
helpottaa erilaisilla apuvälineillä. Myös lupaavia lääketieteellisiä hoitomuotoja on kehitteillä.
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”Glaukoomakerhossa tärkeintä on keskustelu
ja kokemusten vaihto, aina ei kaivata muuta”
Helsingin glaukoomakerho on yksi vanhimmista yhdistyksen vertaistoimintakerhoista. Kerho kokoontuu Helsingin
kaupungin ylläpitämässä Kampin palvelukeskuksessa, jossa tilaa on pitänyt vaihtaa
suurempaan osallistujamäärän kasvaessa.
Helsingin vertaistoiminta alkoi 1990-luvun
lopulla Glaukoomayhdistys ry:n toimiessa
vielä Pääkaupunkiseudun glaukoomapotilaat
-nimellä. Kokoontumisia järjestettiin aluksi Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset
ry:n (HUN) toimitilassa Mäkelänkadulla, sitten
Kampin palvelukeskuksessa ja Näkövammaisten liiton Iiris-talolla. Toimintaan kuului myös
lounastapaamiset helsinkiläisissä ravintoloissa, retket ja vieraillut sekä yhteiset matkat.
Varsinaisen glaukoomakerhotoiminnan kat-

sotaan alkaneen 2010-luvulla. Vuonna 2015
kerhotoiminta siirtyi Iiris-talolta takaisin Kampin palvelukeskukseen.
Glaukoomakerho-ohjaajina toimivat vapaaehtoiset yhdistyksen jäsenet. Vuodesta
2016 kerhon ohjaajina ovat toimineet Irmelin Lundström ja Eija Kokkonen. Vuoden 2020
syksystä alkaen Eija Kokkosen sijalla ohjaajana on toiminut aikaisemmin HUS silmäklinikalla osastonhoitajana työskennellyt Margaretha Lindfors. Kuukausittain kokoontuva
vertaiskerho on suosittu. Tapaamisissa käy
joka kerta 20-35 osallistujaa. Kasvavan osallistujamäärän vuoksi kokoontumistilaa on vaihdettu suurempaan. Kerho kokoontuu nykyisin
FADE-huoneessa, johon mahtuu huomattavasti enemmän osallistujia. Ohjaajien mukaan

Helsingin glaukoomakerhon toimintaan kuuluu myös yhdessä ideoidut vierailut ja retket. Vuonna 2019
kerho teki opastetun vierailun Kansalliskirjastoon.
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palvelukeskus on hyvä kokoontumispaikka
monestakin syystä. Yhdistys saa tilat kerholle maksutta käyttöönsä. Myös paikan sijainti
Kampin metroaseman vieressä on hyvä.
Glaukoomayhdistyksen ympäri Suomen
kokoontuvat glaukoomakerhot, kuten myös
Helsingin glaukoomakerho, ovat osallistujille
maksuttomia. Kerhoon mukaan tullakseen ei
tarvitse olla yhdistyksen jäsen. Kerhoissa toiminta suunnitellaan yhdessä.
”Keskustelemme kerholaisten kanssa toiminnan sisällöistä ja kysymme ideoita ja toiveita”,
kerho-ohjaaja Irmelin Lundström kertoo.
Kerhossa keskustellaan omista glaukoomaan
liittyvistä kokemuksista ja mieltä askarruttavista asioista sekä hoitojen ja tutkimuksen kehityksestä ja uusimmista tutkimustuloksista.
Joskus kerhoon saadaan vieraaksi asiantuntija
kertomaan ajankohtaisista asioista ja tarjolla
olevista palveluista.
Ohjaajien mukaan osallistujille tärkeintä on
ryhmässä saatu vertaistuki. Tuki on tärkeää
varsinkin uusille glaukoomapotilaille. Kerholaisten omien kokemusten kertominen rohkaisee uusia tulokkaita. Myös kerhossa jaettu
tieto koetaan tärkeäksi. Osallistujat kokevat,
että saatu tieto vähentää pelkoja ja epävarmuutta tulevaisuudesta sairauden kanssa.
Glaukoomakerho-ohjaajana toimiminen
on antoisaa. ”Kerhossa on hyvä henki. Siellä jaetaan tietoa ja kokemuksia sekä tuetaan
toinen toisia. Usein tuntee itse saavansa enemmän, kuin mitä pystyy toisille antamaan”, Irmelin
kertoo.
Haastetta ohjaamiseen tuo uuden sisällön kehittäminen ja vieraiden saaminen kerhoon.
Keskustelu ja kokemusten vaihto ovat kuitenkin osallistujille tärkeintä, eikä aina kaivata
muuta. Kerhon ohjelmaan on kuulunut myös
retkiä yhteisesti ideoiduissa paikoissa. Kerho
on tehnyt vierailuja muun muassa Glaukoomayhdistyksen toimistolle Iiris-talolle, Amos
Rex -taidemuseoon sekä Kansalliskirjastoon.
Glaukoomakerho-ohjaajat ovat yhdistyk-

sen jäseniä ja usein itsekin glaukoomapotilaita. Glaukoomayhdistykseen Irmelin liittyi
yhdistyksen perustamisen jälkeen 2000-luvun
taitteessa nähtyään tietoja Pääkaupunkiseudun glaukoomayhdistyksestä HUS silmäklinikan tutkimusosastolla. Hän kävi muutamia
kertoja yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa ja edellisen kerho-ohjaajan, Raili Raita-Ruposen ilmaistua toiveensa vapautua tehtävästä, kysyi kerhon toiminnassa pitkään mukana
ollut Margaretha Lindfors Irmeliniä kerhon
ohjaajaksi. ”Sain opastusta ja tukea tehtävään
Raililta ja Margarethalta. Kun Eija vielä lupautui toiseksi vetäjäksi, uskalsin ottaa haasteen
vastaan”, Irmelin kertoo.
Eija Kokkonen muistelee myös löytäneensä tiedon yhdistyksestä HUS:n silmäklinikalta
vuonna 2009 glaukoomadiagnoosin saatuaan. Kerho-ohjaajaksi hän rohkeni ryhtyä käytyään kerhon tapaamisissa. ”Lähdin mukaan
ohjaajaksi Irmelinin ja Margarethan kanssa.
Yksin en ehkä olisi uskaltanut, jo vähäisten
tietojenikin vuoksi. Yhdessä toimiminen on
ollut antoisaa”, Eija sanoo.
Vuonna 2020 glaukoomakerhojen toimintaa on vaikeuttanut koronavirus. Helsingissä
kerhotapaamiset voitiin pitää vain tammi- ja
helmikuussa. Myös syyskauden tapaamiset
piti perua, sillä koko Kampin palvelukeskus
oli ulkopuolisilta suljettuna. Toiminta jäi vain
sähköisen viestittelyn varaan. Kevään kerhotapaamiset sovitaan ja ilmoitetaan myöhemmin, jos Helsingin koronatilanne mahdollistaa
tapaamisten järjestämisen ja Kampin palvelukeskus avataan.

EIKÖ PAIKKAKUNNALLASI OLE
GLAUKOOMAKERHOA?
Yhdistyksen jäsen voi perustaa kerhon
itse. Ota yhteyttä puheenjohtajaan ja kysy
lisää. Saat yhdistykseltä kaiken tarvittavan tuen ja materiaalit sekä toimintarahaa
kerhon pitämiseen.
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Kuvat: Leppästen kotialbumi

13-vuotiaan glaukoomapotilaan äiti:
”Ihmisten tsempeistä on ollut
korvaamaton apu.”
Vaikka suurin osa glaukoomapotilaista
Suomessa on yli 65-vuotiaita, löydetään
sairaus joka vuosi myös muutamalta lapselta ja nuorelta. Jerry Leppänen, 13, sai
glaukoomadiagnoosin helmikuussa 2020.
Diagnoosi oli varsinkin äidille todellinen
yllätys.
Loppuvuonna 2019 raumalainen Jerry Leppänen, 13, alkoi kärsiä oudoista, kovista silmä- ja pääkivuista. Silmissä oli ikävä tunne ja
näkö sumentui ajoittain. Jerry ei ollut koskaan
käynyt silmälääkärissä, ainoastaan optikon
näöntarkastuksessa. Ihmetystä oli vauvasta
asti herättänyt Jerryn silmien epäsymmetriset
mustuaiset. Jerryn äiti Salla Leppänen päätti
viedä pojan silmälääkäriin optikkoliikkeeseen.
”Ajattelimme sulkea pois huonon näön mahdollisuuden”, Leppänen kertoo.
Tunnelma optikkoliikkeessä muuttui pian pelottavaksi. ”Näin henkilökunnan kuiskuttelevan keskenään ja pojan silmänpaineet otettiin
todella monta kertaa. Heti kun Jerry tuli ulos
lääkärin huoneesta, meitä kehotettiin menemään välittömästi päivystykseen Satakunnan
keskussairaalaan. Jerryn silmänpaineiksi oli
mitattu vasemmassa silmässä 57 ja oikeassa
46. Sitten mentiinkin vauhdilla lääkäristä toiseen”, Leppänen muistelee.
Jerryn diagnoosi oli äidille todellinen yllätys. Kukaan muu perheestä tai lähisukulaisista
ei sairasta glaukoomaa, eikä sairaus ollut heille muutenkaan tuttu. ”Säikähdin kovasti tilannetta. Jerry suhtautui asiaan melko rauhallisesti. Hän oli helpottunut, että syy kipuihin
löytyi. Hän ei miettinyt näön menettämisen

mahdollisuutta”, Leppänen kertoo.
Jerryn diagnoosiksi varmistui rakenteellinen
synnynnäinen ahdaskulmaglaukooma. Lääkärin mukaan sairaus on todennäköisesti geneettinen, mutta tiedossa ei ole mikä geeni
on kyseessä. ”Asiaa tutkitaan edelleen”, Leppänen kertoo.
Jerryn molemmat silmät leikattiin nopealla aikataululla Helsingissä HUS silmä- ja korvasairaalan lastenyksikössä. Leikkauksessa silmiin
tehtiin nesteen parempaa kiertoa varten uudet aukot. Leikkaukset sujuivat hyvin. ”Leikkausten jälkeen silmänpaineet laskivat ja kivut
loppuivat”, Leppänen kertoo.
Jerryn silmiin ei ollut onneksi ehtinyt syntyä näkökenttävaurioita. ”Lääkärin mukaan

Jerryn molemmat silmät leikattiin Helsingissä HUS
silmä- ja korvasairaalan lastenyksikössä. Leikkauksessa silmiin tehtiin nesteen parempaa kiertoa varten uudet aukot. Leikkaukset sujuivat hyvin.
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näköhermoissa on vain pieniä vaurioita vasemmassa silmässä. Oikea silmä on kunnossa”,
Leppänen kertoo.
Äidin mukaan Jerry näkee tällä hetkellä verrattain hyvin, mutta uudet silmälasit on hankittava myöhemmin. ”Ne hankitaan, kun leikkauksesta on tarpeeksi aikaa. Kyse ei ole kovin
vahvoista laseista.”
Koska lapsella silmän rakenne on joustava, voi
silmän rakenne muuttua kohonneen silmänpaineen vuoksi. Jerryllä vasen silmä oli korkean silmänpaineen vuoksi pullistunut sisäänpäin. ”Näyttäisi kuitenkin, että sekin paranee
pikkuhiljaa”, äiti Leppänen kertoo.
Leikkausten jälkeen Jerryllä oli käytössä useita lääkkeitä ja myös silmien kuivuminen tuotti
haittaa. Nyt lääkitystä ei enää tarvita ja Jerryn
elämä glaukooman kanssa sujuu hyvin. Silmien rauhallisen tilanteen vuoksi Jerry käy silmälääkärin kontrollissa 2-3 kuukauden välein
Porissa Satakunnan keskussairaalassa. Hoito
siellä samoin kuin Helsingissä saa Salla Leppäseltä kiitosta. ”Hoidolle 100 pistettä kumpaankin sairaalaan! Ihania lääkäreitä ja hoitajia. Silmäpolille Poriin on mukava mennä, sillä aina
voi olla varma, että kysymyksiin vastataan ja
asiat selvitetään. Sieltä vaikka soitetaan perään, jos joku asia jäi selvittämättä.”
Tulevaisuus on äidille ja pojalle kuitenkin
epäselvä. ”Jos kaikki sujuu hyvin, eikä silmänpaineet ala nousta, pitenee lääkärin kontrollien väli ensi vuonna 3-4 kuukauden mittaiseksi”, Leppänen kertoo.
Hän epäilee kuitenkin, että uusia leikkauksia
on vielä tulossa. ”Lääkärin mukaan useimmiten tämän tyyppinen sairaus vaatii uusintaleikkausta, sillä silmien nestekierron parantamiseksi tehdyt aukot saattavat ajan kanssa
umpeutua.”
Leikkausten aikataulua ei voi kukaan ennustaa.
Myös muita epäselviä asioita sairauden suhteen
on. ”Kaikki on tapahtunut niin nopeasti. Kukaan
ei ole vielä ehtinyt kertoa, mitä tulevaisuus edes
tarkoittaa. Miten vaikka armeijan kanssa tulee
käymään, miten sairaus vaikuttaa tulevaan ammattiin tai elämään yleensä. Sen kai aika näyttää”, Leppänen pohtii.

Jerry Leppänen ja äiti Salla Leppänen
ovat löytäneet kaipaamaansa tietoa
glaukoomasta yhdistyksen kotisivuilta.
Neuvoja ja tukea on tarjonnut Facebookin suljettu Glaukoomavertaisryhmä.

Äiti ja poika eivät vielä kuulu Glaukoomayhdistykseen, mutta liittyminen on suunnitteilla.
”Emme ole saaneet sitä vielä aikaiseksi, mutta
aiomme liittyä kyllä. Josko kysymyksiimmekin
löytyisi vastauksia.”
Tiedon yhdistyksestä Salla Leppänen löysi Facebookista. ”Selailin epätoivoisena eri sivuja yhtenä yönä ja törmäsin Glaukoomayhdistykseen.
Liityin heti yhdistyksen ylläpitämään suljettuun
ryhmään eli Glaukoomavertaisryhmään.”
Leppänen on saanut paljon tukea suljetun
ryhmän osallistujilta. ”Pidän ryhmän ilmapiiristä. Olen saanut tsemppejä ja neuvoja joskus jopa keskellä yötä. Kiitos kaikille! Niistä on
ollut korvaamaton apu.”
Leppänen pitää Glaukoomayhdistyksen toimintaa erittäin hyvänä ja tärkeänä. ”Olemme
käyneet glaukoomayhdistys.fi -sivuilla monta
kertaa ja tiedämme paljon sairaudesta juuri sivujen kautta. Ihanaa myös, että nuorten asiaa
tuodaan esiin.”
Hän ja Jerry toivovat, että yhdistyksen toiminnassa otettaisiin vieläkin enemmän nuoret huomioon. ”Glaukoomalehdessä voisi olla vaikka
joku nuorten nurkka”, Salla Leppänen ideoi.
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Anna-Ulrika Sarikkola on silmätautien erikoislääkäri ja
työskennellyt mm. HYKS:n Silmätautien klinikalla ja HYKS:n
Lastenklinikan silmäpoliklinikalla. Nykyisin hän työskentelee pääkaupunkiseudulla yksityissektorilla. Glaukooma on
hänelle ammatillisesti erityisen kiinnostuksen kohde.

Kysy
SILMÄLÄÄKÄRILTÄ
Kuva: Lääkärikeskus Aava

www.glaukoomayhdistys.fi -sivujen
jäsenosiosta löytyy Kysy Silmälääkäriltä -palsta, jossa silmätautien erikoislääkäri Anna-Ulrika Sarikkola vastaa
jäsenten lähettämiin kysymyksiin.
KYSYMYS 1: Silmäkirurgisiin toimenpiteisiin liittyvä kuivasilmäisyys
Minulle on tehty glaukoomaan liittyen silmiin laserointeja ja punktioita sekä poistettu kaihi. Tällä hetkellä minun ei tarvitse
käyttää painetta alentavia silmätippoja.
Pahin vaivani on vakava kuivasilmäisyys,
joka aiheuttaa mm. näön sumenemista.
Voiko glaukooma ja sen hoitotoimenpiteet
tai kaihileikkaukset aiheuttaa kuivasilmäisyyttä? Vai mistä kuivasilmäisyys johtuu? En
kärsinyt siitä ennen glaukoomaa. Entä mitä
kuivasilmäisyydelle voisi tehdä?
LÄÄKÄRIN VASTAUS:
Kyynelfilmi on tärkeä osa silmän optista, valoa
taittavaa kykyä. Jos sen rakenteessa ilmenee
häiriöitä, silmän optiikka ja näöntarkkuus kärsivät. Kyynelfilmillä on myös silmiä suojaava
tehtävä. Tutkimusten mukaan jopa 18% ihmisistä tuntee jossain elämänsä vaiheessa kuivasilmäisyyden oireita. Osalla kuivasilmäoireet
helpottavat tavanomaisilla kostutustipoilla,
mutta osalla kuivasilmäoireiden hoito voi olla
hyvinkin haastavaa.
Silmän pinta kuivuu helposti monen ulkoisen

ja myös sisäisen tekijän aiheuttamana. Tuuli,
viima ja pakkanen ovat yleisimpiä ärsykkeitä.
Lisäksi allergia, kuiva sisäilma, ilmastointilaitteet, päätetyöskentely, tietyt lääkkeet (esim.
glaukoomalääkkeet, kortisoni, verenpainelääkkeet, psyykelääkkeet, antihistamiinit,
unilääkkeet), hormonaaliset muutokset ja silmään tehdyt kirurgiset toimenpiteet aiheuttavat silmien kuivumista.
Kuivasilmäisyyden tavallisimpia oireita ovat
silmien vetistys, kaiherrus, kutina, kirvely, roskantunne, punoitus ja näön ajoittainen sumeneminen.
Ihmisen silmän pintaa peittää kolmikerroksinen kyynelfilmi. Uloin kerros sisältää rasvoja
(lipidikerros). Keskimmäinen, nestemäinen
kerros, sisältää ravinteita, entsyymejä, happea, suoloja ja antioksidatteja. Sisin kerros
sisältää runsaasti musiinia (limaiskerros), joka
sitoo silmän pinnalle mahdollisimman paksun vesikerroksen.
Kuivasilmäisyyden taustalla voi olla kyynelnesteen tuotannon väheneminen, kyynelnesteen koostumuksen häiriintyminen, puutteet
räpytysrefleksissä ja silmäluomien virheasennot. Myös krooninen silmäluomitulehdus aiheuttaa kuivasilmäisyyttä, koska silloin luomireunassa olevat Meibomian rauhaset eivät
toimi normaalisti. Joskus silmien kuivuus liittyy eräisiin yleissairauksiin tai niiden hoidossa
käytettäviin lääkkeisiin. Allergiassa, ruusufinnissä ja tali-ihottumassa silmissä on tulehdusreaktiota ja yleensä myös kuivasilmäisyyttä.
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Sjögrenin oireyhtymässä kyyneleritys on vähentynyt, kuten myös nivelreumassa, kilpirauhasen vajaatoiminnassa ja diabeteksessa.
Taittovirheleikkausten jälkeen silmät ovat lähes aina tavallista kuivemmat 3-6 kuukautta
leikkauksesta. Myös kaihi- ja glaukoomaleikkaukset häiritsevät silmän kyynelnesteen
stabiliteettia ja voivat aiheuttaa jopa pysyvää
kuivasilmäisyyttä.
Silmien kuivuus todetaan silmälääkärin vastaanotolla laittamalla imupaperiliuska luomien ja sidekalvon väliin ja mittaamalla kyynelnesteen eritys. Sarveiskalvon tilaa voidaan
myös arvioida mikroskoopissa sinivalolla, kun
silmä on värjätty fluoreseiini-värillä.
Kuivasilmäisyyteen ei ole olemassa hoitoa,
joka parantaisi kyynelnesteen erityksen määrän tai laadun normaaliksi. Hoidolla pyritään
lievittämään oireita. Kuivasilmäisyydestä kärsivän on syytä välttää silmiin kohdistuvaa
suoraa ilmavirtaa, joten auton ja asunnon ilmastoinnissa tämä olisi huomioitava. Kylmä
ja kuuma ympäristö lisää kuivasilmäoireita.
Silmän pinta kannattaa suojata esim. kostuttavilla geelitipoilla ennen saunomista. Kuivasilmäoireiden hoitoon voidaan käyttää sekä
nestemäisiä että geelimäisiä valmisteita. Uusissa kostutustipoissa on usein hyaluronihappoa, joka sitoo itseensä hyvin kosteutta. Geelitipoissa on korkea viskositeetti ja ne ovat
nestemäisiä tippoja pitkävaikutteisempia.
Pitkäaikaisessa hoidossa kannattaa valita säilytysaineettomat tipat. Joskus vaikeassa kuivasilmäisyydessä käytetään yöksi voidemaista, A-vitamiinia sisältävää salvaa. Hankalia
kuivasilmäoireita, joihin liittyy usein allergista
tulehdusta, voidaan hoitaa myös kromoglikaattisilmätipoilla useamman viikon ajan.
Vaikeassa kuivasilmäisyydessä kyynelkanavan suulle voidaan asentaa joko 2-3:ssa kuukaudessa sulavat tai pysyvät kyyneltietulpat.
Lisäksi apteekista on saatavissa suojalaseja
kuivasilmäisyyteen, joita on suunniteltu pidettäväksi öisin. Ne muodostavat kosteuskammion silmän päälle. Joskus apua voi olla
myös omega-7 tyrniöljykapseleista, jotka
saattavat auttaa, silmien, limakalvojen ja ihon
kuivuuteen.

KYSYMYS 2: Glaukoomalääkitys ja
kiputilat
Minulla todettiin glaukooma vuonna 2007.
Käytän Azarga-silmätippoja yhden tipan aamulla ja illalla sekä lisäksi Xalatania yhden tipan illalla. Kahden vuoden aikana olen käynyt
hammaslääkäreillä saadakseni apua oikean
puolen kasvosärkyihin. Särkyä on korvasta
alaleukaan asti. Kuvauksissa hampaista ei ole
löytynyt syytä kipuihin. Voiko silmätipat aiheuttaa voimakkaita lihas- ja nivelkipuja?
LÄÄKÄRIN VASTAUS:
Glaukooman hoidossa paikallisesti silmään
annosteltavat tipat ovat olleet jo vuosikymmeniä ensi linjan hoitovaihtoehto. Nykyiset
glaukoomalääkkeet ovat tehokkaita ja valtaosa pärjääkin pelkällä tippahoidolla. Glaukoomalääkkeillä, kuten muillakin lääkkeillä, on
kuitenkin aina myös mahdollisia haittavaikutuksia. Valtaosa potilaista pystyy käyttämään
glaukoomalääkkeitä ilman ongelmia tai haittavaikutukset ovat niin vähäisiä, että ne eivät
estä lääkkeen käyttöä. Kaikki glaukoomatipat
voivat joillakin henkilöillä aiheuttaa silmän
pinnan paikallista ärsytystä, allergiaa, kyynelfilmin väkevyyden lisääntymistä, tulehdusta
ja silmän pinnan kuivumista. Silmän pinnalla
sarveiskalvolla on hermonpäätteitä, jotka voivat vaurioitua edellä mainituista syistä ja aiheuttaa jatkuvaa kipua. Haittoja pyritään estämään tai vähentämään valitsemalla potilaalle
sopivin lääkitys. Joskus sopivaa lääkitystä voidaan joutua hakemaan pidempään. Lisäksi
kuivasilmäisyyden ja mahdollisen allergisen
tulehduksen hoito on ensiarvoisen tärkeää.
Usein herkkä- ja kuivasilmäisen potilaan glaukoomaa tulee hoitaa säilöntäaineettomin silmätipoin, koska silmätippojen säilöntäaineet
ovat yleinen silmän pinnan ongelmien aiheuttaja.
Kysyjällä kipu säteilee korvasta leukaan. Tämäntyyppinen kiputila ei viittaa silmäperäiseen syyhyn tai glaukoomalääkityksen haittoihin. Kyseessä voi olla kasvohermosärky tai
korvaperäinen ongelma ja sen taustatekijöiden selvittely on parasta tehdä korva-nenäkurkkutautien erikoislääkärin toimesta.

NÄKÖSI ON
OMISSA KÄSISSÄSI!
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HOITAMATON GLAUKOOMA
VOI JOHTAA SOKEUTUMISEEN
• Glaukooma on vakava näköhermon sairaus, joka etenee oireettomasti
ja hoitamattomana johtaa näkökenttäpuutoksiin.
• Pelkkä silmänpaineen mittaaminen ei paljasta glaukoomaa, siksi on
tärkeää käydä silmälääkärin vastaanotolla.
NORMAALI NÄKÖ

• Suomessa on glaukoomapotilaita noin 200 000. Puolet heistä ei tiedä
sairaudestaan.
Lataa Santenin helppokäyttöinen OMAGlaucOMA -sovellus
glaukoomapotilaille. Sovellus on ilmainen ja toimii älypuhelimissa.
Katso myös: www.silmälääke.fi

NÄKÖKENTTÄPUUTOS

Potilaita tukee valtakunnallinen potilasjärjestö Glaukoomayhdistys ry

Kysyjällä on myös lihas- ja nivelkipuja. Tuki- ja
liikuntaelinten kiputilat eivät kuulosta myöskään glaukoomalääkitykseen liittyvältä haittavaikutukselta. Niiden taustalla voi olla erilaisia rappeumia tai reumasairauksia. Myös
muihin sairauksiin käytettävät lääkkeet voivat
joskus aiheuttaa esim. lihaskipuja. Tilannetta
voi lähteä selvittelemään vaikka terveyskeskuksen kautta.
KYSYMYS 3: Diamoxin eli acetazolamidin
haittavaikutukset
Minulla on 10 vuotta sitten todettu matalapaineglaukooma, joka etenee hoidoista
huolimatta. Monia silmätippoja on kokeiltu
ja SLT-laser tehty kaksi kertaa. Nyt leikkausarvio odottaa ja siihen asti on määrätty Diamox-tabletteja, puoli tablettia kaksi kertaa
päivässä. Olen syönyt niitä kolme kuukautta
ja voin päivä päivältä huonommin. Minulla
on rintakipuja, Hb-arvo eli hemoglobiini on
laskenut 92:een ja myös veren rauta-arvot
ovat laskeneet. Jatkuvien rintakipujen arvellaan johtuvan veriarvoista johtuvasta hapenpuutteesta. Itse epäilen veriarvojen ja

muiden oireiden kuten väsymyksen, masennuksen, huonon olon ja ruokahaluttomuuden johtuvan Diamoxista. Myös sormien ja
varpaiden pistely ja kasvojen värinä on jokapäiväistä. Onko tuollaisia haittavaikutuksia Diamoxista tiedossa?
LÄÄKÄRIN VASTAUS:
Acetazolamidi on lääkeaine, jonka teho perustuu nesteen poistamiseen elimistöstä. Sitä
käytetään glaukooman hoidossa silloin, kun
paikallinen lääkehoito ei riitä tai ei sovi eikä
laserhoidoilla ole saavutettu riittävän alhaista silmänpainetta. Acetazolamidia käytetään
myös esim. vuoristotaudin hoidossa. Sitä myydään mm. kauppanimillä Ödemin, Diamox ja
Glaupax. Mahdollisten haittavaikutusten takia sitä ei yleensä käytetä ensilinjan hoitona.
Tavallisesti acetazolamidi lisää virtsan eritystä.
Melko tavallisia sivuvaikutuksia ovat huimaus,
suun kuivuminen, ruokahalun heikkeneminen, vatsakivut ja voimaton olo. Myös raajojen
pistely on tavallinen ongelma. Monilla haitat
vähenevät noin viikon sisällä hoidon aloituksen jälkeen, mutta osalla sivuvaikutukset ovat

NP-NO PRODUCT-FI-0016 / 11-2020

• Glaukoomaa hoidetaan silmänpainetta alentavilla silmätipoilla,
laseroinneilla ja leikkauksilla.
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niin hankalia, että lääkettä ei voi käyttää. Hyvin harvinaisena, mutta vakavana haittavaikutuksena voi esiintyä luuytimen verisolujen
tuotantohäiriötä, jolloin valkosolujen, punasolujen ja verihiutaleiden määrä voi vähentyä.
Mikäli kyseisen hoidon aloittamisen jälkeen
on tullut huomattavia haittavaikutuksia, tulee
potilaan ensisijaisesti ottaa yhteyttä hoitavaan tahoon eli silmäyksikköön, missä lääke
on määrätty. Jos haittojen takia tai muusta
syystä joutuu sairaalahoitoon, tulee kertoa
käyttävänsä acetazolamidia, koska lääkkeellä
voi olla myös yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa.
KYSYMYS 4: Silmäkipu painemittauksen
jälkeen
Onko normaalia, että silmänpainemittauksen
jälkeen silmä kipeytyy? Ainoastaan silmä, jossa glaukooma on todettu, kipeytyy. Toisessa
silmässä ei ole mitään oireita. Tämä tapahtuu
minulle joka kerta mittauksen yhteydessä.
LÄÄKÄRIN VASTAUS:
Todennäköisesti oire johtuu glaukoomasilmän pinnan kroonisesta ärtyneisyydestä.
Useat glaukoomalääkkeet kuivattavat silmän
pintaa. Lisäksi osa glaukoomatipoista sisältää
säilöntäainetta, joka voi aiheuttaa joillekin
ihmisille silmän kroonisen pintatulehduksen.
Myös silmätipan vaikuttava aine voi joillakin
aiheuttaa ärsytystä. Lisäksi jotkut ihmiset voivat olla allergisia silmän pintapuudutuksessa
käytettävälle aineelle, joka sisältää fluoreseiininatriumia ja oksibuprokaiinia. Tätä puudutetta käytetään silmän applanaatiotonometrimittauksessa. Vaihtoehtoisesti silmänpainetta
voi mitata esim. kimmoketonometrilla, jolloin
silmän pintaa ei tarvitse puuduttaa. Kysyjän
tapauksessa kyse ei todennäköisesti ole puuduteallergiasta, koska toinen silmä ei kipeydy
mittauksesta. Tässä tilanteessa olisi hyvä aloittaa säilöntäaineettomien kostutustippojen
käyttö, tarvittaessa useita kertoja päivässä.
Ohutta kostutustippaa voi laittaa vaikka tunti
ennen painemittausta sekä välittömästi painemittauksen jälkeen. On myös hyvä selvittää, onko silmässä kroonista pintatulehdusta.
Jos sellaista esiintyy, tulee harkita vaihtoehtoja glaukoomahoitojen suhteen.

KYSYMYS 5: Nenäsuihkeiden vaikutus
silmänpaineeseen
Ostin apteekista Nasolin-nenäsumutetta.
Onneksi luin ohjeet, sillä niissä kiellettiin
käyttö, jos on silmänpainetauti. Mistä tämä
johtuu? Onko mitään vastaavaa tuotetta
jota voisin käyttää?
LÄÄKÄRIN VASTAUS:
Tilapäistä nuhaa ja tukkoisuutta pyritään
usein lievittämään ksylometatsoliinisuihkeilla, kuten Nasolin sekä muilla saman ryhmän
lääkeaineilla. Valmiste on tarkoitettu käytettäväksi vain tilapäisesti, korkeintaan 5-7
päivän ajan. Pakkausselosteessa on varoitus
myös valmisteen käytöstä glaukoomaan liittyen. Käytännössä jonkinlainen riski saattaa
olla ahdaskulmaglaukoomaan liittyen. Suurin
osa glaukoomista on avokulmaglaukoomia.
Silmänpaineen nousu lyhytaikaisessa käytössä on hyvin harvinaista. Jos ksylometatsoliinisuihketta käyttää pitkäaikaisesti, voivat
nuhaoireet ja limakalvon turvotus toisinaan
ilmaantua uudelleen. Tämän välttämiseksi tulee valmisteen käyttö rajata lyhytaikaiseksi.
Pitkäaikaisen tukkoisuuden, kroonisen nuhan
ja sivuontelotulehdusten hoitoon käytetään
tavallisesti kortisonia sisältäviä nenäsumutteita. Joissakin tapauksissa on havaittu silmänpaineen nousua käytön aikana, vaikkakin
se on harvinaista. Jos kortisoninenäsumutteiden käyttö jatkuu useiden viikkojen ajan, on
silmänpainetta hyvä tarkistaa välillä.
Kysymyksiä lääkärille voi lähettää glaukoomayhdistys.fi -etusivulta kohdasta Jäsenedut löytyvällä lomakkeella tai sähköpostilla
osoitteeseen toimisto@glaukoomayhdistys.
fi tai lähettämällä postia toimistolle osoitteeseen Marjaniementie 74, 00930 Helsinki.
Vastaukset ovat nähtävissä jäsenosiossa,
johon pääsee kirjautumalla etusivulta: Jäsennumero on jäsenkortissa näkyvä neljänumeroinen numerosarja ja salasana on
oma postinumero. Akuuteissa ongelmissa
on syytä ottaa yhteyttä omaan lääkäriin.
Palstan tekstit julkaistaan ilman lähettäjän
henkilötietoja.
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Ainutlaatuinen
kolmivaikutteinen silmätippa
kuivien silmien hoitoon

T R E H A L O O S I 3 % | H YA L U R O N I H A P P O 0 , 1 5 %

SUOJAA

KORJAA

KOSTUTTAA

Hypotoninen*
Säilytysaineeton*
Sopii piilolinssien käyttäjille
Ei sumenna näköä
Säilyy 3 kk avaamisesta
* Pohjoismainen kuivasilmäisyyden
hoitosuositus suosittaa säilytysaineettomien ja hypotonisten
tuotteiden käyttöä.

SILMÄLÄÄKÄRIEN

ENITEN
SUOSITTELEMA

Thealoz Duo 10 ml: kohtalaisen tai
vaikean kuivasilmäisyyden hoitoon.
Trehaloosi 3 g, natriumhyaluronaatti
0,15 g, natriumkloridi, trometamoli,
kloorivetyhappo, injektionesteisiin
käytetty vesi ad 100 ml. Fosfaatiton.
Hypotoninen. Säilytysaineeton.
Saatavilla ilman reseptiä
apteekeista ja optikkoliikkeistä.

KOSTUTTAA 6 KERTAA PITEMPÄÄN

Silmäluomien hygienia
on tärkeä osa kuivasilmäisyyden hoitoa.
Muista hajusteettomat
ja säilytysaineettomat
Blephaclean-puhdistuspyyhkeet.
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