
Tunnista lapsen

REFLUKSI

REFLUKSILAPSET RY – VANHEMPIEN 
VANHEMMILLE PERUSTAMA

Refluksin moninaisista ilmenemismuodoista joh-
tuen sen tunnistaminen voi olla terveydenhuol-
lossakin vaikeaa. Yhdistyksen tavoitteena onkin 
lisätä tietoutta lasten refluksista sekä tukea ref-
luksiperheiden arkea.

Haluamme myös lisätä ymmärrystä siihen, että 
lapsen refluksioireilu heijastuu koko perheen hy-
vinvointiin. Refluksioireet vaikuttavat haitallises-
ti lapsen hyvinvoinnin kulmakiviin - syömiseen ja 
nukkumiseen - jolloin myös vanhempien jaksami-
nen on koetuksella. Yhdistys tarjoaakin mahdolli-
suuden vertaistukeen, jonka avulla refluksilasten 
vanhemmat voivat jakaa kokemuksiaan ja saada 
vahvistusta omaan jaksamiseen.

Lisätietoa lasten refluksista ja Refluksilapset ry:n 
toiminnasta sekä vertaistuesta löydät osoittees-
ta: www.refluksilapset.fi. Voit olla meihin yhtey-
dessä myös sähköpostitse: info@refluksilapset.fi

MITEN HELPOTTAA ARKEA?
  

Refuksilapsen hoitaminen voi usein olla raskasta. 
Vanhemmasta voi tuntua, että arki on välillä jopa 
epätoivoista. On tärkeä kuitenkin muistaa, että lap-
si aistii sen, kun vanhempi yrittää parhaansa lapsen 
hoidossa.

Vaikka lapsen refluksitauti voi nousta helposti per-
he-elämän keskipisteeksi, on tärkeää huolehtia jo-
kaisen perheenjäsenen hyvinvoinnista. Tällöin myös 
tukiverkoston merkitys kasvaa. Pienetkin irtiotot sai-
raudesta helpottavat arjessa jaksamisessa.

Lapsen refluksitautia voidaan hoitaa monin eri ta-
voin. Lapsen oireita voi yrittää helpottaa kotikonstein 
esimerkiksi kohottamalla sängynpäätyä tai välttä-
mällä syömistä juuri ennen nukkumaanmenoa. Lap-
sen ruokailurytmi on hyvä toteuttaa yksilöllisesti 
lapsen oireita ja nälkää kuunnellen, sillä esimerkiksi 
liian tiheät tai liian harvat syöttövälit voivat pahen-
taa refluksia. Kotikonstien lisäksi lapsi saattaa tarvi-
ta myös lääkärin suunnitteleman lääkityksen ja/tai 
ruokavaliomuutoksia.

Lisää ohjeita ja vinkkejä refluksilapsen hoitoon ja ar-
jessa jaksamiseen löydät yhdistyksen verkkosivuilta: 
www.refluksilapset.fi

”Luottamukseni itseeni vanhempana oli kovalla koe-
tuksella, kun perusasiatkin - syöminen ja nukkuminen 
- olivat todella vaikeita saada toimimaan. Kun lapsel-
lani viimein oli hyvä olla, istuin kauan ihailemassa hä-
nen rauhallista, syvää untaan.”

”Diagnoosin ja oikean hoidon myötä lapseni olo 
muuttui kovasti: hän viihtyi lattialla itsekseen, jokel-
teli ja oli hyväntuulinen. Ihanaa että lapsellani on 
mahdollisuus vihdoin olla oma itsensä, kun syy on löy-
tynyt ja saimme apua.”

www.refluksilapset.fi

Esite on lasten gastroenterologien ja allergialääkärien tarkastama.

Refluksitaudin varhainen tunnistaminen 
ja asianmukainen hoito on tärkeää, sillä 
kivuton lapsuus on jokaisen lapsen oikeus.
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MITÄ REFLUKSI ON?  

Refluksissa mahalaukun sisältö pääsee virtaamaan 
ylöspäin takaisin ruokatorveen, kurkkuun, nieluun ja 
jopa suuhun asti. Lieväasteisena tämä on normaalia. 
Takaisinvirtaava neste voi kuitenkin aiheuttaa lima-
kalvoärsytystä ja vaurioita, jotka johtavat mitä erilai-
simpiin oireisiin.

Kun refluksioireet alkavat haitata normaalia elämää 
tai ne aiheuttavat lisäsairauksia, puhutaan yleensä 
ruokatorven refluksitaudista. Refluksitauti aiheuttaa 
lapselle kipua, ja se saattaa vaikuttaa merkittävästi 
jokapäiväisiin toimintoihin: nukkumiseen, syömi-
seen, yleiseen jaksamiseen ja sosiaaliseen elämään.

Usein taustalla voi myös olla ruoka-aineyliherkkyys. 
Lasten refluksitauti on erityisen ongelmallista vau-
voilla ja pienillä lapsilla, jotka eivät pysty ilmaise-
maan sanoin omia oireitaan. Kehitysvammaiset 
lapset kärsivät refluksista useammin, ja heillä oireet 
ovat yleensä vakavampia.

MITEN REFLUKSITAUTI OIREILEE?  

Refluksitauti voi aiheuttaa erittäin monimuotoisen 
ja vaihtelevan oireiston.

Tyypillisimpiä oireita vauvoilla ovat:
• runsas oksentelu ( jopa tunteja syömisen jäl-

keen, useita kymmeniä kertoja päivässä)*
• itkuisuus, levottomuus
• syömis- ja nielemisvaikeudet
• rintaraivarit
• vauva syö tiheästi ja pieniä määriä kerrallaan, 

tai kieltäytyy jopa syömästä vaikka on nälkä
• limaisuus ja hengityksen rohina

Eräs refluksin muoto on silent-refluksi, 
johon ei liity oksentelua. Tämä voi olla 
perinteistä refluksia kivuliaampi ja hanka-
lammin tunnistettava. 

• unenaikaisia hengityskatkoja
• nieleskely ja hikka
• vaikeus nukahtaa ja tiheä heräily unilta
• vauva ei viihdy makuullaan
• selän ja niskan yliojentaminen
• kohtausmainen vääntelehtiminen

Suurella osalla refluksioireilu helpottaa imeväisiän 
jälkeen. Voi kuitenkin käydä niin, ettei odotettua 
helpotusta lapsen vointiin ja perheen arkeen tu-
lekaan kiinteiden ruokien ja pystyyn nousemisen 
myötä. Isommalla lapsella refluksin aiheuttamat 
oireet ovat usein erilaisia kuin pienillä, ja lapsen oi-
reilu voi iän myötä muuttua hyvinkin paljon.

Isommilla lapsilla refluksi voi aiheuttaa:
• vatsakipua
• kipua rinnassa
• äänen käheytymistä, kurkkukipua
• pahan hajuista hengitystä, röyhtäilyjä
• hampaiden kiillevaurioita
• nielemisvaikeuksia
• äärimmäistä valikoivuutta ruokien tai ruuan 

rakenteen suhteen, jopa syömättömyyttä ja/
tai  jatkuvaa syömistä olon helpottamiseksi

• nukahtamisvaikeuksia, heräilemistä öisin
• väsymystä ja jaksamattomuutta
• käytösoireita, ärtyneisyyttä

Refluksitaudissa huonommat ja paremmat jaksot 
vuorottelevat, eikä aina selvää syytä muutoksiin 
löydy. Myös fyysinen tai henkinen stressi (esim. 
matkustaminen, flunssa, rokotukset tai hampai-
den puhkeaminen) voivat pahentaa oireita. 

”Kaikki ei ole kunnossa. Lapseni on jatku-
vasti kipeän, jotenkin tuskaisen oloinen. 
Pieni itkee usein. Nukkuu ja syö huonosti. 
Oksentaa paljon. Tai sitten nieleskelee, vä-
hän liian usein. En vaan keksi, mistä on kyse. 
Enkä meinaa löytää apua. Minun hätäni 
laitetaan lapsen temperamentin, uhmaiän, 
kasvukipujen tai vanhempien herkkyyden 
piikkiin. Mutta tiedän, että kaikki ei ole kun-
nossa.”

 *

Refluksitaudista kärsivillä 
vauvoilla ja lapsilla on 
usein tavallista enemmän 
ylähengitystietulehduksia, 
korvatulehduksia sekä 
astmaa.
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