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RAUTA- ja VITAMIINILISÄT 
 
 

RAUTA 

Pienipainoisina syntyneillä lapsilla kehittyy herkästi raudanpuute ja anemia, 
jos he eivät saa riittävästi rautaa ravinnosta. Raudan tarve riippuu elimistön 
rautavarastojen suuruudesta; siksi pieni lapsi tarvitsee suhteellisen paljon 
rautaa. Painon lisäksi lisäraudan annos riippuu maidon laadusta ja lisäruoista. 

Aloitus: Lisärautaa annetaan kaikille alle 2500g painoisina syntyneille lapsille 
1kk iästä alkaen. Lisäraudan aloittaminen tapahtuu asteittain 3–5 
vuorokauden aikana. Lisärautaa annetaan noin 6 kk:n ikään saakka. 

Tilapäinen keskeyttäminen: Rautalääkitys voidaan keskeyttää tilapäisesti 
kuume- ja suolistosairauksien ajaksi. Jos lääkitykseen liittyy vatsavaivoja, esim. 
ummetusta, etsitään se rauta-annos, jolla lapsi ei oireile ja jatketaan 
lisäraudan antamista. 

Hemoglobiini: Arvo on matalimmillaan 6–8 viikon iässä ja nousee vähitellen 
niin, että pienipainoisten ja täysiaikaisena syntyneiden lasten hemoglobiini on 
samaa tasoa vuoden iässä. Hemoglobiinitasoa seurataan verikokein 
poliklinikka- ja neuvolakäyntien yhteydessä. 

Annos: Raudan kokonaistarve on 2 mg/kg/vrk, josta osan lapsi saa maidosta ja 
muusta ravinnosta, loput rautalääkkeestä alla mainitun annostelun mukaisesti. 
Hyvin pienipainoiset voivat tarvita rautaa ad. 4 mg/kg/vrk.   

HUOM. Hampaiden puhdistukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota 
rautalääkityksen aikana. 

Rintamaitoa ja/tai korviketta saavan lapsen lisäraudan tarve: 

Paino (annostus 1 tippa/kg) Niferex-valmiste 

2KG 2 tippaa x 2 / vrk 

3KG 3 tippaa x 2 / vrk 

4KG 4 tippaa x 2 / vrk 

5KG 5 tippaa x 2 /vrk 

 

  

 



 

Kainuun sosiaali- ja  
terveydenhuollon kuntayhtymä 

 

Hoito- ja tutkimusohje 
 

 2 (2) 

Laadittu 27.9.2011 Laatijat: 
Suokas Riitta 
Kalliokoski Liisa 

Päivitetty 27.4.2017 

 

     
    

D3-VITAMIINI 
 
Kaikki lapset tarvitsevat D-vitamiinilisää riisitaudin ehkäisemiseksi. Riisitauti 
aiheuttaa mm. kouristuksia, kasvun ja kehityksen hidastumista sekä 
luustovaurioita. 
Annos on normaalisti 5 tippaa (10 mikrog) päivässä täysiaikaisena syntyneellä 
lapsella kahteen ikävuoteen saakka riippumatta maidon määrästä tai laadusta.  
Huom: Keskoset voivat tarvita suurempaa annosta. Tarve määritetään aluksi 
verikokeilla. 

 
 
KESKOSTIPPA 
  

Keskosille tarkoitettu valmiste, jossa on A-, E-, B12-vitamiineja ja foolihappoa. 
Pienipainoisen lapsen vitamiinivarastot ovat niukat ja hän tarvitsee nopean 
kasvunsa takia tavallista enemmän vitamiineja ensimmäisten elinviikkojensa 
aikana (noin 3,5 kg painoiseksi asti). Tipat jatkuvat kotona alle 30 
raskausviikolla syntyneillä tai alle 1500 g painaneilla. Annostus määräytyy 
yksilöllisesti. 
  


