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Nimi       

Henkilötunnus 

 

□ kastamaton □ kastettu  □ hätäkastettu (vahvistettava)                                      

 

Hoitoaika osastolla  ____ / ____ 20____    –    ____ / ____  20  ____ 

 

Syntymäpaino: ________________  Lähtöpaino: _________________ 

Syntymäpituus: ________________  Lähtöpituus: _________________ 

Syntymäpäänympärys: __________  Lähtöpäänympärys: ___________ 

 

Lääkitys kotona 

□ D-vitamiini ______ tippaa 

□ Maitohappobakteeritipat ______ tippaa 

□ Keskostipat ______ ml 

□ Rauta ______ tippaa x ______ /vrk 

□ ____________________________________________________________________ 

□ ____________________________________________________________________ 

 

Ravitsemus 

Rinta- / pulloruokinnalla olevan vauvan normaali painonnousu on osoituksena riittävästä 

ruokamäärästä. Vauvan kasvaessa myös maitomäärät kasvavat. Rintamaito suositellaan 

lämmitettäväksi vesihauteessa.  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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Kiinteän ruuan aloitus  

Keskosilla ja pienipainoisilla kiinteät ruoat aloitetaan 3 kk iässä. Täysiaikaisilla ja 
normaalipainoisilla vauvoilla kiinteät ruoat aloitetaan neuvolan ohjeen mukaan. 
 
 
Puhtaus ja ihonhoito 
 
Vauvaa suositellaan kylvetettäväksi 1–2 kertaa viikossa. Kasvot, silmät ja taipeet 

puhdistetaan päivittäin. Silmät puhdistetaan ulkonurkasta sisänurkkaan päin hanavedellä 

kostutetuilla vanulapuilla. Kuivaihoisen lapsen ihonhoitoon voidaan käyttää perusvoidetta 

tai ihonhoitoöljyä.  

 

Navan hoito 

Napavarren juuri puhdistetaan pumpulipuikolla hanavedellä ja kuivataan huolellisesti. 

Muista navan kuivaus myös napavarren irrottua. Jos napa erittää, ota yhteys omaan 

terveydenhoitajaan.  

 

Ulkoilu 

Vauvan kanssa ulkoileminen aloitetaan vähitellen n. 10 min. jaksoissa vuodenajasta 

riippuen. Yli –10 °C pakkasella vauvan kanssa ei tulisi ulkoilla.  

 

Infektioherkkyys 

Varsinkin ennenaikaisena syntynyt on herkkä saamaan tartuntoja erityisesti ensimmäisinä 

kuukausina. Tästä syystä nuhaisten ja yskäisten ystävien vierailuja on syytä välttää. 

Infektioriski kasvaa paikoissa, joissa on paljon ihmisiä. Käsien puhtauteen tulee kiinnittää 

erityistä huomioita sairastaessa, koska suurin osa bakteereista tarttuu käsien kautta. 
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Muuta hoitamisesta 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
Rokotukset 

Aloitetaan rokotusohjelman mukaan neuvolassa.  

 

BCG □ ei rokoteta  □ rokotettu     ____ / ____  20  

Synagis □ ei rokoteta  □ rokotettu     ____ / ____  20 

 □ myöhemmin  _________________________________ 

 

 

Tulevat käynnit 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Teidät kotiutti:  ________________________________________________ 

 

Tarvittaessa voitte ottaa yhteyttä 

vastasyntyneiden teho-osastolle  

vuorokaudenajasta riippumatta. 

puh. 044 797 0597 

 

Imetystukipuhelin palvelee sinua imetyspulmissa ympäri vuorokauden, joka päivä, numerossa 

044 797 5220 


