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E RIPULIVASIKAN LÄÄKITSEMINEN / OHJE ELÄINLÄÄKÄRILL E 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YLEISTUTKIMUS 
 
Yleistutkimuksella selvitetään kuivumisen ja asidoosin vakavuus, mahdollisen muiden 
sairauksien olemassaolo sekä muun lääkityksen tarve. Mittaa ripulivasikalta lämpö sekä 
tutki huolellisesti nivelet, napa ja keuhkojen toiminta. Arvioi vasikan kuivumisastetta 
yleiskunnon ja silmämunan painumisen perusteella sekä ihopoimun palautumisen mukaan 
kiertämällä ihoa 90 astetta kaulan keskivaiheilta (ks. taulukko 2). 
 
 
KLIINISET OIREET 
 
Käytännössä ripulivasikan kuivumisen ja asidoosin erottaminen on hankalaa. 
Dehydraation oireita ovat mm. heikkous, silmien painuminen kuopalle, ihon elastisuuden 
häviäminen, limakalvojen kuivuminen ja raajojen viileneminen. Nesteen menetyksen 
suuruutta voi arvioida tarkastelemalla ripuliulosteiden määrää ja vetisyyttä. 
 
Asidoosin aiheuttamia oireita ovat mm. imun häviäminen, depressio, heikkous ja makuulle 
jääminen. Nykytietämyksen mukaan D-laktaatin suuri pitoisuus elimistössä aiheuttaa 
pääasiallisesti asidoosin oireet. Laktaattia muodostuu ruoansulatuskanavassa 
hiilihydraattien bakteerikäymisen seurauksena. Tilanne korjaantuu nesteyttämällä 
alkaloivilla liuoksilla eli korvaamalla emäsvaje. Asidoosin kehittyminen ripulin seurauksena 
vastasyntyneillä, alle viikon ikäisillä vasikoilla on vähäisempää kuin vanhemmilla vasikoilla. 
 
 
NESTEEN ANTOTAVAT 
 
Nestehoito on tärkein ripulivasikan hoitotoimenpide. Nesteytyksellä korjataan 
dehydraatiota, elektrolyyttiepätasapainoa sekä asidoosia (ks. taulukko 1 ja 2).  
 
 

 
NESTEHOITO PÄHKINÄNKUORESSA (RAUTALANKAVERSIO): 
 
Anna vasikalle nestettä suonensisäisesti noin 1-2 l itraa/50 kg 
 
Esim. isotoninen NaCl (13,5 g eli ruiskussa mitattuna 11 ml NaCl-jauhetta / 
1,5 litran pulloon vettä) + 500 ml 5,6 % NaHCO3 (2 x 14 g NaHCO3-
jauhetta kalkkipulloon vettä). Suurin osa vasikoista juo itse tämän jälkeen. 
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Suonensisäistä nestehoitoa vasikka tarvitsee ehdottomasti silloin, kun se on voimakkaasti 
kuivunut (> 8 %), makaava tai imurefleksi on selvästi heikentynyt eikä omistaja ole saanut 
imua palautumaa kotikonstein. Nesteet voidaan antaa joko kaula- (v. jugularis) tai 
korvasuoneen (v. auricularis). Suositeltava suonensisäisen nesteen antonopeus on aluksi 
noin 20-40 ml/kg/h eli 50 kg vasikalle 1-2 litraa tunnissa. Korkeintaan nesteen antonopeus 
voi olla 80 ml ml/kg/h eli 4 litraa tunnissa 50 kg vasikalle. Nesteytystä voidaan jatkaa 
vasikan kunnon mukaan hitaammalla suonensisäisellä tipalla, nahan alle tai suun kautta. 
Lievästi kuivuneelle vasikalle voidaan antaa nesteitä myös nahan alle. Nahan alle voidaan 
antaa enintään 80 ml/kg jaettuna neljään eri kohtaan eli 50 kg vasikalle yhteen kohtaan 
yksi litra. Nahan alle annettavien nesteiden tulee olla isotonisia ja steriilejä. 
 
Suun kautta annettava nesteytys riittää silloin kun vasikka juo ja kuivuminen ja emäsvaje 
arvioidaan vähäisiksi.  
 
 
NESTEHOIDON PERIAATTEITA 
 
Parenteraalisessa nestehoidossa käyttökelpoisia nesteitä ovat isotoninen bikarbonaatti 
(NaHCO3 1,4 %) ja fysiologinen suolaliuos (NaCl 0,9 %). Bikarbonaatti korvaa 
emäsvajetta asidoosissa. Asidoosin korjaamisen jälkeen nestevajeen korvaamiseen käy 
hyvin isotoninen suolaliuos. Ringerin laktaatti- tai asetaattiliuokset eivät ole suositeltavia 
vasikan nesteytyksessä sillä ne voivat pahentaa asidoosia.  
 
Myös hypertonisia liuoksia voidaan käyttää. Hypertonisella natriumbikarbonaatilla (esim. 5 
tai 7,5 %) saadaan asidoosia korjattua nopeasti. On huomioitava, että hypertonista 
bikarbonaattia käytettäessä elimistössä muodostuu nopeasti hiilidioksidia joka pitää 
poistaa hengitysilman mukana, joten sitä ei tule käyttää jos vasikan hengitys on 
vaikeutunutta. Hypertonisen natriumbikarbonaattiliuoksen voi sekoittaa muihin annettaviin 
nesteisiin, esim. fysiologiseen suolaliuokseen.  
 
Antamalla hypertonista (7,2 %,) natriumkloridia 5ml/kg saadaan nesteet kudoksista 
suoneen ja helpotetaan kanylointia lisänesteytystä varten. Hypertonisen natriumkloridin 
lisäksi vasikalle pitää antaa ehdottomasti peroraalisesti letkuttamalla vettä. Tämän jälkeen 
nestehoitoa voi jatkaa tarvittavilla iv-nesteillä.  
  
Glukoosipitoisia nesteitä suositellaan suonensisäiseen nesteytykseen vain 
vastasyntyneille hypotermisille vasikoille ja sepsisvasikoille.  Akuutissa vaiheessa 
ripulivasikat harvoin ovat hypoglykeemisiä ja suonensisäisesti annetut glukoosipitoiset 
nesteet saattavat vaikuttaa vähentävästi maidon juontiin.  
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SAATAVILLA OLEVAT NESTEET JA NIIDEN VALMISTUS 
 
Kaupallisia valmiita nesteitä nesteytykseen on saatavilla esimerkiksi  

- natriumkloridia (Natriumklorid 10 x 1000ml).  
- natriumbikarbonaattia (Tamro Braun 75mg/ml, 10 x 100ml). 

 
Edullisemmiksi tulevat valmiiksi punnitut suolat jauheina, jotka voidaan sekoittaa 
puhtaaseen kraanaveteen. Suolapusseja saa esimerkiksi YA-Prevetistä pussitettuna 30 g 
NaCl sekä 14 ja 50 g NaHCO3.  
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TARVITAAN VAIN VETTÄ JA TYHJÄ KALKKIPULLO…Tai 5 litran nesteytyspönikkä. 
 
-Hypertoninen  noin 5,6 %  saadaan sekoittamalla kaksi 14 g NaHCO3-pussia 
kalkkipullolliseen vettä. 5 % liuos saadaan sekoittamalla 50g NaHCO3 jauhetta litraan 
vettä.  
-Hypertoninen 7,2 % suolaliuos saadaan sekoittamalla 30g NaCl 400 ml vettä. 
-Isotonista natriumbikarbonaattia (1,4 %) saadaan esimerkiksi sekoittamalla 14 g 
NaHCO3-jauhetta litraan vettä tai 50 g 3,5 litraan vettä. 
-Fysiologinen suolaliuos (0,9 %) saadaan 30 g NaCl jauhepussia käyttäen sekoittamalla se 
3,3 litraan vettä. 
 
 
 
NESTEHUKAN JA ASIDOOSIN ARVIOINTI 
 
Alla olevilla kaavoilla voi laskea vasikan nesteen- ja bikarbonaattitarpeen. Lisäksi tarvitaan 
ylläpitoon 80 ml/kg/vrk ja tulevan menetyksen korvaamiseen 40 ml/kg/vrk. 
 
Kuivumisaste % = silmämunan painuminen mm x 1,7 (määritlmä toimii vain akuuteissa 
tapauksissa) 
 
Korvattavan nesteen tarve (l) = kuivumisaste (%) x vasikan paino (kg) esim. 0,10 x 50 kg = 
5 l 
 
Natriumbikarbonaatin tarve (g) = emäsvajaus (mmol) x 0,5 x vasikan paino (kg)/12 
 
TAULUKKO 1 

NaHCO3                        Hypertoninen  
Oireita asidoosista 
 

Emäsvaje mmol 
Ikä yli 8 vrk (alle 8 vrk)  

Isotoninen1,4%  
ml/kg 

5 % 
ml/kg 

7,5 % 
ml/kg 

 
Seisoo ja imee 1) 7 (0) 20 6 4 
 
Seisoo, heikko, heikko imu 11 (7) 33 9 6 
 
Makaa rintansa päällä, 
heikko, imu poissa 16 (12) 50 13 9 
 
Makaa kyljellään 20 (13) 60 17 11 

1) suun kautta annettava bikarbonaattia sisältävä liuos riittää emäsvajeen 
korjaamiseen 
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 TAULUKKO 2 

Oireita dehydraatiosta Dehydraatio 

Asidoosin korjauksen 
jälkeen täydennetään 
isotonisella NaCl  
kokonaisnestemäärä     
yhteensä / 50 kg 

Ylläpitotarve ja  
ripulin tulevan 
nestevajeen korjaus/vrk 
(50 kg) 

 
Silmät alkavat mennä kuopalle,  
ihopoimun palautuminen alle 1 s  alle 5 % 2 litraa 6 litraa po 
 
Silmät kuopalla 2-4 mm, ihopoimun 
palautuminen 1-2 s, alilämpöinen   6-8 % 2,5-4 litraa 6 litraa po 
 
Silmät kuopalla > 4 mm, ihopoimun 
palautuminen 2-10 s, alilämpö, kylmät 
raajat   8-12 %  4-6 litraa 6 litraa po 
 
 
Esimerkki:  
Kahden viikon ikäinen, 50 kg vasikka on alilämpöine n, makaa rintansa päällä ja imurefleksi puuttuu. 
Silmät ovat kuopalla 5 mm ja ihopoimun palautuminen  kestää 4 sekuntia. Kuivumisasteeksi 
arvioidaan noin 9 % ja emäsvajeeksi 16 mmol/l.  Vas ikan tarvitsema korvattava nestemäärä on siten 
0,09 x 50 kg = 4,5 litraa.  
 
Bikarbonaatin tarpeeksi lasketaan 16 x 0,5 x 50 kg/  12 = 33 grammaa NaHCO 3. Sekoitetaan 33 g 
NaHCO3 2,5 litraan vettä, jolloin saadaan 2,5 litraa isot onista bikarbonaattiliuosta. Tämä annetaan 1,5 
tunnin kuluessa iv-kanyylin kautta. Mikäli vasikka tämän jälkeen ei vielä suostu imemään itse, 
jatketaan iv-nesteytystä 2 litralla fysiologista su olaliuosta hitaampana tippana. Vaihtoehtoisesti 
voidaan käyttää valmiita infuusionesteitä: 2 litraa n fysiologista suolaliuosta sekoitetaan yhteensä 45 0 
ml 7,5 % bikarbonaattia. Jälleen mikäli vasikka ei tämän jälkeen jaksa juoda itse, jatketaan iv-
nesteytystä 2 litralla fysiologista suolaliuosta hi taampana tippana tai sc. 
 
 
MUU LÄÄKITYS 
 
Vasikalle, jolla on yleisoireita, annetaan nestehoidon lisäksi kipulääkettä (meloksikaamia 
tai fluniksiinia).   Tarvittaessa aloitetaan antibioottikuuri, esim trimetropriimi –sulfa 30 
mg/kg/vrk kolmena päivänä.  
 
Kokkidioosia voidaan hoitaa sulfa-trimetopriimillä. Ongelmatiloilla voidaan 
ennaltaehkäisyyn käyttää lisäksi toltratsuriilia muilla kuin lihantuotantoon käytettävillä 
vasikoilla. Toltratsuriili-lääkitys annetaan Eimerian prepatenttivaiheessa. Ryhmäkarsinassa 
lääkittäessä kokkidioosiin sairastunut eläin sulfa-trimetopriimillä kannattaa muut saman 
ryhmän eläimet lääkitä toltratsuriililla. 
 
 
OMISTAJAN OHJEISTAMINEN 
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Uusia ripulitapauksia varten ohjeistetaan eläinten omistajaa nestehoidosta, juottolaitteen 
käytöstä, kipulääkkeen ja antibiootin käytöstä sekä annetaan ohjeet, milloin tulee ottaa 
yhteyttä eläinlääkäriin. 
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