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MITEN ALLERGIAT KEHITTYVÄT?

Allergiat ja yliherkkyydet ovat osittain perinnöllisiä, mutta niiden kehittymiseen 
vaikuttavat enemmän elämäntavat ja elinympäristö. Elävä ja monimuotoinen 
luonto vahvistavat elimistön suojatekijöitä, ja steriili tai kemikaalien saastuttama 
ympäristö puolestaan heikentävät kehon luonnollista immuunijärjestelmää.

Allergioista ja yliherkkyyksistä on tullut länsimaissa epidemia, johon tartutaan 
vahvistamalla elimistön suojatekijöitä siedättämällä sekä noudattamalla terveitä 
elämäntapoja.



KOHTI ALLERGIATERVEYTTÄ

•  Elä täysillä allergian kanssa: Allergiassa ei ole yksioikoista pahenemisen 
lakia. Erityisesti lapsilla lievät allergiaoireet ovat erittäin yleisiä ja ne katoavat 
usein vähitellen itsestään.

•  Vahvista sietokykyä: Immuunipuolustusta vahvistava elämäntapa, erityisesti 
luonnossa liikkuminen, edesauttaa hyvinvointia. Sietokykyä voidaan lisätä 
aktiivisesti eri keinoin. Esimerkiksi pistos- tai kielenalussiedätyshoidolla oireet 
sekä lääkkeiden tarve vähenevät jopa 80–90 prosentilla.

•  Hyvä arki syntyy kohtuudesta: Esimerkiksi hajusteettomat ja laadukkaat 
perustuotteet arjessa poistavat turhaa elimistöön kohdistuvaa ärsytystä. 
Oleellista ovat pienet päivittäiset valinnat, ei elinympäristön ehdoton 
rajoittaminen.

•  Älä vältä varmuuden vuoksi: Ruoka-aineiden tarpeeton välttäminen on 
haitallista ja voi vaarantaa lapsen tärkeiden ravintoaineiden saantia, lisätä 
vakavien allergiareaktioiden vaaraa vahinkoaltistumisen yhteydessä sekä 
vääristää lapsen käsitystä ruoasta.

•  Tunnista ja hoida täsmällisesti: Vakavien allergioiden, kuten astman, 
aikainen tunnistaminen on tärkeää. Oireiden oikeanlainen hoito, kuten 
siedätys ja joissain tapauksissa välttäminen, vaativat täsmädiagnostiikkaa.

•  Stumppaa ajoissa: Lapsen astman ja allergian ehkäisy alkaa äidin 
savuttomuudesta: odottavan äidin tupakointi lisää syntyvän lapsen 
allergiariskin noin kaksinkertaiseksi ja imettävän äidin tupakointi lisää lapsen 
astmariskin samoin noin kaksinkertaiseksi.

•  Parempi sisäilma: Sisäilma on edelleen monissa kodeissa huonoa. Sisäilman 
lämpötila on yleisesti liian korkea ja ilmanvaihto puutteellinen, toimii huonosti 
tai tuo saasteita ja hiukkasia sisälle.

•  Ihonhoito tärkeää jo vauvaiässä: Tarkista vastasyntyneen lapsesi ihon kunto 
päivittäin ja huolla ihoa juoksevalla vedellä sekä tarvittaessa ilmakylvyillä ja 
talkilla. Suosi herkälle iholle sopivia voiteita ja pesuaineita.



VAIPPAIKÄISET (0–3-vuotiaat)
Vastasyntyneen iho on herkkä, joten vauvan ihon kunto tulisi tarkistaa päivittäin 
etenkin taivekohdista, kuten korvantaustoista, kainaloista ja nivustaipeista. Vasta-
syntyneiden ja imeväisikäisten yleisimmät iho-ongelmat ovat allergiset ihottumat, 
ärtynyt sekä tulehtunut vaippa-alueen iho ja ihon kuivuus sekä päänahan karsta. 
Karstaa ehkäistään harjaamalla lapsen hiukset ja päänahka päivittäin pintave-
renkierron edistämiseksi. Vauvan kynsivallit tulehtuvat herkästi, joten kynnet saa 
leikata vasta kahden viikon iässä. Lapsen silmät puhdistetaan tarvittaessa vedellä 
silmän ulkonurkasta sisänurkkaan päin ja rähmiviä silmiä puhdistetaan useita 
kertoja päivässä erillisillä taitoksilla.

Hyväihoisen lapsen pakarat tulisi pestä juoksevalla vedellä vähintään kerran 
päivässä tai jokaisen kakkavaipan jälkeen. Kuivaa ihoa voi rasvata perusvoiteella 
tai öljyllä, hautuneelle iholle voi käyttää esimerkiksi talkkia, ja ärtyneelle ja pu-
noittavalle iholle tulisi antaa ilmakylpyjä. Vauvan vartalolle voi nousta ensipäivinä 
pieniä herkkyys- eli hormoninäppylöitä, jotka häviävät itsestään.

LEIKKI-IKÄISET (3–6-vuotiaat)
Terveihoiset lapset pestään pelkällä vedellä, mutta pesuainetta voidaan käyttää 
likaisille alueille. Hiusten pesuun käytetään joko pelkästään vettä tai mietoja 
shampoita. Kannattaa suosia lapsille ja herkälle iholle tarkoitettuja tuotteita, sillä 
ne kuivattavat ihoa vähemmän kuin tavalliset pesuaineet. Kuivaihoisen lapsen 
pesuaineena voidaan käyttää myös perusvoidetta saippuan sijasta. Pesujen jäl-
keen iho tulee kuivata huolellisesti, ja kuiville ihoalueille ja taivekohtiin levitetään 
perusvoidetta.

LAPSEN IHONHOITO ERI IKÄKAUSINA



ATOOPPINEN IHO LAPSELLA

Jopa 30 %:lla suomalaisista vauvoista epäillään allergiaa, mutta kuitenkin vain 
noin 5 %:lla pikkulapsista todetaan ruoka-aineallergia. Tavallisin vauvaikäisen 
oire allergiaselvityksiin tultaessa on atooppinen ihottuma, jonka tunnusomaiset 
piirteet ovat ihon kuivuus ja kutina.

•  Säännöllinen rasvaus on hoidon kulmakivi.

•  Pesuja ei tarvitse välttää: Mitä enemmän ihottumaa tai ihoinfektion merkkejä, 
sitä enemmän kylvettelyä ja pesua, sillä bakteerit viihtyvät ärtyneessä ihossa.

•  Liian kuivattavat pesut, karkeat vaatekuidut, hikoilu, pesu- ja puhdistusaineet, 
hajustetut kosmetiikkatuotteet ym. ärsykkeet voivat pahentaa ärtynyttä ihoa.

•  Hajusteettomat ja Allergiatunnuksen omaavat tuotesarjat soveltuvat yleensä 
herkän ihon hoitoon.

•  Oireet eli kuiva iho, punoitus, karhea punoittava ekseema ja papulat alkavat 
usein 4–8 kuukauden iässä. Lapsi oppii raapimaan 5–7 kuukauden iässä, 
jolloin ihoon voi tulla haavaumia ja rupia.

•  Pikkuvauvoilla ihottumaa voi olla kasvoissa, päänahassa, säärissä, käsissä ja 
vartalolla.

•  Leikki- ja kouluiässä ihottumaa on pääasiassa taivealueilla, polvi- ja 
kyynärtaipeisissa ja niskassa.



LAPSET JA RUOKA-AINEALLERGIAT

Ruoka-aineiden välttäminen ei vähennä lapsesi allergioita. Päinvastoin, elimis-
töön ei synny sietokykyä ilman altistusta eli ruoka-aineen syömistä. Unohda siis 
tarpeettomat kiellot ja rajoitukset. Oleellisia asioita ruokavaliosta ja -allergioista:

•  Lapsen ruokavalion tulisi olla mahdollisimman monipuolinen ja jokaisesta 
ruokaaineryhmän ruoka-aineita tulisi olla käytössä päivittäin.

•  Uudet ruoka-aineet voivat aiheuttaa alussa pientä, ohimenevää ihon 
punoitusta tai muutoksia ulosteessa.

•  Lievän ihottuman taustalla on harvoin ruoka-allergia.

•  Jos lapsellesi on todettu ruoka-allergia, vältä vain niitä ruoka-aineita, joiden 
on todettu aiheuttavan merkittäviä oireita.

•  Ruoka-allerginen lapsi voi maistaa perheen käyttämiä ruoka-aineita pieniä 
määriä silloin tällöin, kun mahdolliset oireet pysyvät pieninä tai ovat itsestään 
ohimeneviä.



Lisätietoa Neutral-tuotteista ja herkän ihon hoidosta: 
www.neutralzone.fi
Lisätietoa Kansallisesta allergiaohjelmasta:
www.allergiaterveys.fi
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