
ITSELÄÄKITYS LYHYTKESTOINEN RIPULI 25.8.2016 
 

 
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. 
Tämä potilasohje perustuu Käypä hoito -suositukseen Itselääkitys (www.käypähoito.fi). 

Akuutilla ripulilla tarkoitetaan tilannetta, jossa ripuli on jatkunut korkeintaan 2 viikkoa ja ripuliulosteita on ollut vähintään 3 kertaa päivässä. 
Akuutti (äkillinen) ripuli johtuu yleensä mikrobien aiheuttamasta suolistotulehduksesta. Tavallisimpia virusripulin aiheuttajia ovat noro- ja rota-
virukset. Turistiripulin yleisin aiheuttaja on Eschericia coli -bakteeri. Antibioottiripuli on antibioottihoitoon liittyvä ripuli. 
 

OIREET 

 

MILLOIN LÄÄKÄRIIN 
• ripuli 
• lievät tai kohtalaiset 

vatsakivut  
• lievä kuume  
• pahoinvointi 

• vatsakipu on voimakasta tai esiintyy veristä ripulia 
• yleistila on heikentynyt tai on merkkejä kuivumisesta 
• kuumetta on yli 38,5 °C 
• ripuliin liittyy muita oireita kuin lievä kuume, vatsakipu tai pahoinvointi  
• kyseessä on pieni lapsi 
• oirehtivia kuumeinen henkilö on vieraillut äskettäin trooppisella alueella  
• ripuli kestää yli 2 viikkoa 
 

RIPULIN EHKÄISY: PESE KÄDET JA MIETI, MITÄ SYÖT TAI JUOT 
Virus- ja turistiripulin ehkäisyssä tärkeintä on huolellinen käsihygienia: pese kädet runsaalla vedellä ja pesuaineella aina vessassa käynnin 
jälkeen ja ennen ruokailua.  Mieti myös, mitä syöt ja juot: vältä matkustaessasi ulkomailla pullottamattomia juomia, jäitä, kylmiä ruokia ja 
kuorimattomia hedelmiä ja vihanneksia. 
Ei ole luotettavasti osoitettu, että käyttämällä probioottia ulkomaanmatkan ajan pystyt ehkäisemään turistiripulia. Näyttää myös siltä, että 
niiden mahdollinen ehkäisevä vaikutus vaihtelee matkakohteittain. 
 
RIPULIN HOITO: JUO RIITTÄVÄSTI NESTETTÄ 
Ripulin tärkein hoito on riittävä juominen. Juo esimerkiksi laimeaa tuoremehua, vettä, teetä tai maitoa. Makeita virvoitusjuomia ei kannata 
juoda liikaa eikä yksistään, sillä ne saattavat pahentaa ripulia. Syö, jos ruoka maistuu, sillä syöminen ei pahenna ripulia. Kuivumista voit ehkäistä 
ja hoitaa tarvittaessa apteekista saatavilla suoloja ja sokeria sisältävillä valmisteilla.  
 

Probiootti on elävä mikrobivalmiste, joka WHO:n määritelmän mukaan riittävästi käytettynä edistää terveyttä. Akuutin ripulin hoitoon voit 
kokeilla probioottia; se saattaa lyhentää ripulin kestoa noin 1 päivän sekä aikuisilla että lapsilla. Lisäksi se saattaa estää ripulin pitkittymistä  
yli 4 päivän kestoiseksi. Tutkimusten perusteella emme kuitenkaan pysty varmuudella sanomaan, mitä probioottia tulisi käyttää ja millä 
annoksella. Probiooteilla ei ole osoitettu olevan merkittäviä haittavaikutuksia. 

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50106
http://www.kaypahoito.fi/
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Loperamidia voit käyttää lyhytaikaisesti aikuisten akuutin virus- ja turistiripulin hoitoon. Se lyhentää ripulin kestoa noin päivällä. Jos ripuli ei 
kuitenkaan lievity tällä kahdessa päivässä, lopeta lääkkeen käyttö. Loperamidiin liittyvät haittavaikutukset, kuten ummetus, pahoinvointi, 
ilmavaivat, päänsärky ja huimaus, ovat yleisiä. Loperamidia ei saa käyttää antibioottiripulin hoitoon.  
 

Antibioottihoitoon liittyy yleisesti vatsavaivoja. Voit käyttää probioottia antibioottikuurin yhteydessä; tällöin antibioottiripulin riski vähenee noin 
50 %:lla (ks. kuva alla). Tutkimusten perusteella emme kuitenkaan pysty varmuudella sanomaan, mitä probioottia tulisi käyttää ja millä 
annoksella. Mikäli saat antibioottihoidosta voimakkaan ripulin, keskustele jatkohoidosta lääkärin kanssa. 
 

 
 
OTA HUOMIOON 
Loperamidi on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön. Loperamidilla voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, joten varmista 
lääkkeen sopivuus apteekin henkilökunnalta. Loperamidia ei itsehoidossa saa käyttää alle 12-vuotiaalle lapselle.  
 
LISÄTIETOA AIHEESTA 
Terveyskirjasto: Clostridium difficile -bakteerin aiheuttama ripuli (antibioottiripuli), Ruokamyrkytys ja sen aiheuttama ripuli, Turistiripuli ja 
Norovirus 
 

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50106
http://www.kaypahoito.fi/
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00806&p_haku=Clostridium%20difficile%20-bakteerin%20aiheuttama%20ripuli
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00608&p_haku=Ruokamyrkytys%20ja%20sen%20aiheuttama%20ripuli
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00613&p_haku=Turistiripuli
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00738&p_haku=Norovirus

