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Lapsen äkillinen mahatauti on yleensä viruksen aiheuttama sairaus, siihen liittyy oksentelua, kuumetta ja ripulia. Tautiin liittyy kuivumariski. Kuivumisvaaraa lisää alle yhden vuoden ikä, toistuva oksentelu ja
runsaat ripulimäärät ja rotavirus. Rotavirus-tauti alkaa kovalla kuumeella ja oksentelulla, ripuli voi jatkua 57vrk.
Rajun oksennusvaiheen aikana lapselle juotetaan nesteitä pienissä erissä: vettä, laimeaa mehua. Jo
toisena mahatautipäivänä tulisi ottaa käyttöön Osmosal tai Floridral, jotka ovat korjausjuomia/ ripulijuomia
sisältäen sopivassa suhteessa sokeria ja suoloja. Ripulijuomaa on parasta antaa kylmänä, alkuun pari kulausta 5-10 minuutin välein, annosta lisätään asteittain, juottaa voi lasista, pullosta, lusikalla tai ruiskulla. Korjausjuomaa tulisi antaa joka ripulin tai oksennuksen jälkeen 50ml.
Lapsiperheissä tulisi olla vara-annos OSMOSALIA tai banaanin makuista FLORIDRALIA mahataudin
varalta, kuivapakkaus säilyy pitkään, apteekista vapaasti! Maitohappobakteerit ovat osoittautuneet hyödyllisiksi ripulitautia lyhentäen, Osmosalin kanssa suositellaan koko taudin ajan Gefilus kaps 1x2/vrk, kapselin voi avata ja liottaa juomaan; Floridralissa on jo itsessään maitohappobakteerilisä.
KUIVUMA näkyy lapsen väsymyksenä, virtsamäärän vähenemänä, panon laskuna, limakalvot, kieli ja huulet
kuivuvat. Kehittynyt suola- ja nestevaje korjataan antamalla Osmosalia/ Floridralia 6-8 tunnin aikana alla
olevan ohjeen mukaan kuivuma-asteesta riippuva määrä. Tämän jälkeen voidaan aloittaa tavallinen ruokinta.
Lisäksi jatketaan ripulijuoman juottamista 50ml joka ripulin jälkeen ja veden tai laimean mehun antoa
niin kauan kuin ripuli jatkuu. Juomat saavat olla niukasti sokeroituja. Rintaruokinta voi jatkua koko hoidon
ajan.
Tähän ohjeeseen on laskettu lapsenne mahdollinen korjaushoito sekä hoito ripulin jatkuessa. Ripulin aikana
lapselle voidaan antaa tavallisia ruokia hänen ruokahalunsa mukaan, mutta rasvaisia, paistettuja ja kovin
maustettuja ruokia tulisi välttää.
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Lääkäriin on parasta ottaa yhteyttä, jos
•

Osmosalin anto ei onnistu (älä lannistu, jos lapsi kerran kieltäytyy!) ja lapsi ei virkisty nestehoidolla

•

Ripuli jatkuu runsaana (yli 5x/vrk) ja siihen liittyy oksentelua

•

Paino laskee ja / tai ripuli jatkuu yli 5 vrk

•

Ulosteessa näkyy verta
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