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Kolmen päivän tehokuuri 
flunssan hoitoon.
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Valmistettu Suomessa.



Apteq Fluzinc on flunssa keston ja oireiden vähentä-
miseen räätälöity sinkkivalmiste. Tuotteen kehitystyön 
taustalla on 13 erillistä kliinistä tutkimusta, 1401 hoidettua 
potilasta ja kolme laajaa meta-analyysia.1,2,3 Tulokset 
osoittavat, että flunssan ensioireisiin aloitettu 80 mg/vrk 
sinkkiasetaatti-imeskelytabletti ilman sitruunahappoa ly-
hentää flunssan keston keskimäärin seitsemästä päivästä 
neljään päivään (kuva 1.).1,2,4

Pä
iv

ää

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Sinkkiasetaatti-
imeskelytabletti

Plasebo

7

4

Kuva 1. Keskimääräinen flunssan kesto.1,2,4

Lisäksi flunssan oireet vähenevät keskimäärin 36 %. Yksit-
täiset oireet vähenivät 18% - 54 % (taulukko I.). 5

Oire Vähensi oiretta %

Nenän vuotaminen 34 %

Tukkoisuus 37 %

Aivastelu 22 %

Kurkkukipu 18 %

Käheys 43 %

Yskä 46 %

Lihaskivut 54 %

Keskiarvo 36 %

Taulukko I. Flunssan oireiden väheneminen.5

Sinkkiasetaatti-imeskelytabletin teho on riippumaton poti-
laan iästä, sukupuolesta, rodusta, allergioista, tupakoin-
nista ja flunssan voimakkuudesta.2

Tutkimusten perusteella sinkkiä on flunssan torjuntaan 
saatava vähintään 75 mg/vrk imeskelytablettina ja 
parhaiten tehonnut sinkin yhdiste on sinkkiasetaatti ilman 
sitruunahappoa.1,2 Normaalissa syljen pH :ssa sinkkia-
setaatti vapauttaa sinkki-ionit lähes 100 % :sti (Kuva 2). 
Muut sinkin muodot; esim. sinkkiglukonaatti vapauttaa 
sinkki-ioneja 30 %, kun sinkkisitraatti ja -bisglysinaatti 
eivät vapauta niitä käytännöllisesti katsoen lainkaan.6
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Kuva 2. Eri sinkin muotojen vapauttama sinkki -ionien 
osuus fysiologisessa pH :ssa.

Vapaiden Zn -ionien määrän on tutkimuksissa havaittu 
korreloivan imeskelytabletin tehoon (Kuva 3).7
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Kuva 3. Vapaiden sinkki -ionien määrä suhteessa fluns-
san keston vähenemiseen.

Vapaat sinkki-ionit suun limakalvoilla, kurkussa ja nie-
lussa estävät paikallisesti flunssa viruksien toiminnan, 
lisääntymisen ja taudin etenemisen. Vaikka sinkkiasetaat-
ti-imeskelytablettien hyödylle on vahva näyttö, ei tuloksia 
voi yleistää kaikkiin markkinoilla oleviin valmisteisiin. 
Markkinoilla olevissa imeskelytableteissa on makua usein 
parannettu sitruunahapolla, jonka tiedetään sitovan voi-
makkaasti sinkki-ioneja. Kyseisistä valmisteista tuskin on 
hyötyä flunssan hoidossa, koska sinkki ei pääse vapautu-
maan, vaan sitoutuu sitruunahappoon. Myös C-vitamiinia 
on lisätty erinäisiin valmisteisiin ja sillä tiedetään olevan 
samanlainen sinkkiä sitova vaikutus.
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Kirjallisuusviitteet:

Apteq Fluzinc

• Kolmen päivän tehokuuri flunssaan -               
80 mg/vrk sinkkiä

• Hoito aloitetaan 24 tunnin sisällä flunssan en-
sioireiden alkamisesta

• Saatavilla imeskelytabletteina ja suihkeena
• Saatavilla kolme eri makua: mustaherukka, 

salmiakki, hunaja
• Paras teho saavutetaan välttämällä syömistä ja 

juomista 15 minuuttia käytön jälkeen
• Fluzincistä vapautuvat sinkki-ionit vaikuttavat 

paikallisesti suussa, kurkussa ja nielussa estäen 
flunssavirusten toiminnan ja taudin etenemisen

• CE-merkitty terveydenhuollon laite/tarvike
• Kehitetty ja valmistettu Suomessa
• Pidä Apteq Fluzinc mukanasi – Flunssa tulee 

aina väärään aikaan

Apteq Fluzinc imeskelytabletit

• Annostus: Enintään 8 tablettia vuorokaudessa aikuisille ja yli 
12-vuotiaille. Imeskele yksi tabletti joka toinen tunti. Annetaan 
liueta suussa mahdollisimman hitaasti. Tablettia ei tule pureskella 
tai nielaista.

• Suositeltu vuorokausiannos 8 tablettia sisältää: Sinkkiä 80 mg

• Pakkauskoot: 24 ja 72 tablettia.

• Koostumus (mustaherukka): Sorbitoli, Ksylitoli, Aromi(musta-
herukka, stevia, mentoli),sinkkiasetaatti 35 mg (=10 mg sinkkiä), 
magnesiumstearaatti, piidioksidi. Laktoositon, hiivaton, gluteeni-
ton, soijaton, sokeriton, liivatteeton ja sitruunahapoton. Ei sisällä 
eläinperäisiä ainesosia.

• Koostumus (salmiakki): Sorbitoli, Ksylitoli, Aromi(ammoinu-
mkloridi, lakritsi, stevia, mentoli),sinkkiasetaatti 35 mg (=10 mg 
sinkkiä), magnesiumstearaatti, piidioksidi. Laktoositon, hiivaton, 
gluteeniton, soijaton, sokeriton, liivatteeton ja sitruunahapoton. Ei 
sisällä eläinperäisiä ainesosia.

• Koostumus (hunaja): Sorbitoli, Ksylitoli, Aromi (hunaja jauhe, 
mentoli, stevia), sinkkiasetaatti 35 mg (=10 mg sinkkiä), mag-
nesiumstearaatti, piidioksidi. Laktoositon, hiivaton, gluteeniton, 
soijaton, sokeriton, liivatteeton ja sitruunahapoton.

Apteq Fluzinc suusuihke salmiakki

• Annostus: 8 x 4 suihkausta vuorokaudessa.  Annostele 4 
suihkausta joka toinen tunti hereillä oloaikana, kunnes oireet 
helpottavat. Yksi annos, eli 4 suihkausta sisältää sinkkiä 10 mg.

• Suositeltu vuorokausiannos 8x4 suihkausta sisältää: 
Sinkkiä 80 mg

• Pakkaus: 25 millilitraa. Pullossa on noin 140 suihkausta, eli 
yhteensä 35 annosta. Helppokäyttöinen ja hygieeninen suutin.

• Koostumus: Sorbitolisiirappi, vesi, aromi (ammoniumkloridi, 
lakritsi), sinkkiasetaatti, glyseroli, makrogoliglyserolihydrok-
sistearaatti, pantenoli, sukraloosi, metyyli-4-hydroksibent-
soaatti, kaliumsorbaatti. Laktoositon ja sitruunahapoton. Ei 
sisällä eläinperäisiä ainesosia.
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