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Yli puolet suomalaisista kärsii kuivasta ihosta  
– Moni kokee iho-oireiden hankaloittavan arkielämää  
 
Kuiva iho ja ihottuma vaivaavat monia pohjoismaalaisia, selviää ACO Hud 
Nordicin teettämästä ja YouGov-tutkimusyhtiön toteuttamasta tutkimuksesta. 
Kyselyyn vastanneista suomalaisista 57 prosenttia koki ihonsa olevan kuiva. 
Iho-oireet hankaloittavat niin aikuisten kuin lastenkin arkielämää.  
 
Noin joka viides tutkimukseen vastanneista suomalaisista kertoi, että heillä oli diagnosoitu 
joko atooppinen iho tai atooppinen ihottuma. Heistä noin 40 prosenttia pitää iho-oireitaan 
kiusallisina ja noloina, ja joka viides kokee, että ihottuman hoitoon menee liikaa aikaa. 
Ihottumasta kärsivistä jopa joka kolmas kokee iho-oireidensa haittaavan merkittävästi 
arkielämää. 
 
Kuiva iho, ja erityisesti ihottuma haittaavat myös lasten arkea. 15 prosenttia ihottumasta 
kärsivien lasten vanhemmista arvioi, että lapsen iho-oireet ovat estäneet lasta osallistumasta 
erinäisiin aktiviteetteihin. 
 
Kosteusvoiteet tavallisin hoitokeino 
Ylivoimaisesti suurin osa suomalaisista (66 prosenttia) hoitaa ihottumaansa ensisijaisesti 
kosteusvoiteella. Lääkärin määräämää kortisonivoidetta ihottumaansa käyttää 35 prosenttia 
vastaajista ja ilman reseptiä saatavaa kortisonivoidetta 31 prosenttia vastaajista. Muita 
apteekista saatavia, ihottuman hoitoon tarkoitettuja lääkevoiteita oli viimeisen 12 kuukauden 
aikana käyttänyt vain 5 prosenttia suomalaisvastaajista. 
  
Hoitokeinoja on nykyään useita ja yli puolet vastaajista arvioi, että on tärkeää käyttää 
kosteusvoiteita, joilla on testattu vaikutus. Testattu vaikutus tarkoittaa, että tuote on kliinisesti 
tutkittu. Kliinisesti tutkittuja ovat vain lääkevalmisteet.    
 

– Monet sanovat, että testattu vaikutus on tärkeää, mutta kuluttajien on hyvin 
vaikeaa tietää, onko tuote kliinisesti tutkittu vai ei. Monia tuotteita, joiden 
kerrotaan sopivan atooppisen ihon ja ihottuman hoitoon, ei ole tutkittu lainkaan. 
Mutta kuinka kuluttaja voisi tietää tämän, sanoo Eva Fredriksson, Senior Brand 
Manager, ACO HUD Nordic AB. 

 
Suomalaiset luottavat kuivan ihon ja ihottuman hoidossa lääkäreiden suosituksiin. 22 
prosenttia kaikista suomalaisvastaajista ja 45 prosenttia heistä, jotka ostavat 
kosteusvoiteensa apteekista, ilmoittivat käyttävänsä joko lääkärin määräämää tai 
suosittelemaa kosteusvoidetta. Ruotsissa suurin osa valitsee käyttämänsä voiteen itse, 
Norjassa voidevalinnassa puolestaan merkitsee eniten apteekkihenkilökunnan suositus. 
 
Suomalaiset vaikuttavat kuitenkin olevan muita pohjoismaalaisia tyytymättömämpiä 
käyttämiensä kosteusvoiteiden tehoon. Jopa 12 prosenttia suomalaisista ilmoitti olevansa 
joko erittäin tai melko tyytymätön kuivalle iholleen käyttämänsä kosteusvoiteen tehoon. 
Ruotsalaisvastaajista vain 7 prosenttia ja norjalaisvastaajista 8 prosenttia ilmaisi 
tyytymättömyyttään iholleen käyttämäänsä kosteusvoiteeseen. 

 
 



 

 
 
Atooppisen ihottuman oireita ovat seuraavat: 

 Kuiva ja hilseilevä iho   

 Kutina  

 Halkeileva iho  

 Punoitus ja kirvely 

 Turvotus  

 Punaiset läiskät ja vesirakkulat iholla 

 
Viisi nopeaa vinkkiä kuivalle iholle tai ihottumalle: 

 Vältä oireita pahentavia tekijöitä (esimerkiksi kuiva ilma, kemikaalit)  

 Harvenna pesu- tai suihkuvälejä 

 Rasvaa ihoa kaksi kertaa päivässä kosteusvoiteella, joka on kliinisesti tutkittu 

 Vältä lämpimiä, tiukkoja vaatteita 

 Hakeudu lääkäriin, jos vaivat ovat kohtalaisia tai vakavia 
 
 
Lisätiedot:  
Eva Fredriksson, Senior Brand Manager, ACO HUD Nordic AB  
+46 709 129 792, eva.fredriksson@omega-pharma.se  
 
Tutkimusraportti ja pressikuvat:  
Meri Marttinen, MSLGROUP Finland  
044 2898008, meri.marttinen@mslgroup.com  
 
Tietoa tutkimuksesta 
ACO Hud Nordic teetti YouGov-tutkimusyhtiöllä kaksi tutkimusta, koskien kuivaa ihoa ja ekseemaa 
Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa. Ensimmäinen kysely suunnattiin suurelle yleisölle ja se toteutettiin 
13.–25.5.2015 välisenä aikana. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 3010 vastaajaa. Vastaajat olivat 18–74 -
vuotiaita miehiä ja naisia, jotka kärsivät kuivasta ihosta ja ekseemasta. Toinen kysely suunnattiin 
vanhemmille, joilla on 0–14 -vuotiaita lapsia, jotka ovat kärsineet kuivasta ihosta tai ekseemasta 
viimeisimmän 12 kuukauden aikana. Kysely toteutettiin 20.5.–9.6.2015 välisenä aikana ja siihen 
vastasi kaikkiaan 1627 vastaajaa. Vastaajat olivat 20–55 -vuotiaita miehiä ja naisia.  
 
ACO 
ACO on pohjoismainen ihonhoitotuotteita ja lääkevalmisteita valmistava yritys, joka kehittää uusia 
tuotteita omassa kehityslaboratoriossaan. ACO on kehittänyt lääkkeitä ja ihonhoitotuotteita 
pohjoismaisille ihotyypeille jo vuodesta 1939 lähtien. ACOn tuotteita myydään kaikissa Pohjoismaissa 
ja vain apteekeissa. Tuotteet sisältävät vain muutamia tarkoin valittuja aineita, joiden vaikutus on 
selkeä.  
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Canoderm® 5 % karbamidia, emulsiovoide, Rx/OTC. ATC: D02AE01. Lue pakkausseloste huolellisesti. 

Käyttöaiheet: Lääkevoide eri syistä johtuvan kuivan ihon kosteuttamiseen ja atooppisen ihottuman uusiutumisen 

estämiseen. Pakkauskoot: 100 g tuubi ja 500 g pumppupullo. Annostus ja antotapa: Eri syistä johtuvan kuivan 

ihon kosteuttamiseen: Emulsiovoidetta sivellään iholle tarpeen mukaan, mielellään useita kertoja päivässä ja aina 

sen jälkeen kun iho on ollut veden kanssa kosketuksissa. Atooppisen ihottuman uusiutumisen estämiseen: 

Emulsiovoidetta sivellään iholle ainakin kaksi kertaa päivässä ja mielellään sen jälkeen, kun iho on ollut veden 

kanssa kosketuksissa. Haittavaikutukset: Emulsiovoide voi aiheuttaa paikallista ohimenevää kirvelyä ja lämmön 

tunnetta. Kasvot ovat erityisen herkät. Yleisiä (>1/100) Iho: Ohimenevää kirvelyä, lämmön tunnetta. Vasta-aiheet: 

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille. Täydellinen valmisteyhteenveto, ks spc.nam.fi. 

Valmisteyhteenvetotekstin viimeinen muuttamispäivämäärä 8.8.2014. 500 gr pumppupullo on peruskorvattava 

pitkäaikaisen ihosairauden hoidossa. ACO HUD Nordic AB, www.aconordic.fi  
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Miniderm® 20 % glyserolia, emulsiovoide. Rx/OTC. ATC: D02AX. Lue pakkausseloste huolellisesti. Käyttöaiheet: 

Lääkevoide kuivan ihon kosteuttamiseen. Pakkauskoot: 100 g tuubi ja 500 g pumppupullo. Annostus ja antotapa: 

Emulsiovoidetta sivellään iholle mielellään useita kertoja päivässä ja aina sen jälkeen kun iho on ollut 

kosketuksissa veden kanssa. Haittavaikutukset: Yleisiä (>1/100): Ohimenevää kirvelyä, kutina, pistelyä ja 

punoitusta. Miniderm ei kuitenkaan anna enemmän ihoreaktioita kuin sen sisältämä voidepohja. Vasta-aiheet: 

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille. Täydellinen valmisteyhteenveto, ks spc.nam.fi. 

Valmisteyhteenvetotekstin viimeinen muuttamispäivämäärä 9.1.2014. ACO HUD Nordic AB, www.aconordic.fi  

http://www.aconordic.fi/

