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TIEHYTTUKOS VAI RINTATULEHDUS?

• Tiehyttukos

– Edeltää rintatulehdusta

– Estää rinnan tyhjenemisen

– Kipu, turvotus, punoitus, joskus selvä patti

– Nostattaa usein korkean kuumeen

• Rintatulehdus

– Seuraus tiehyttulehduksesta 

– Joskus seuraus rinnanpään haavoista



HOITO



TIEHYTTUKOKSEN HOITO

• Taustalla usein rinnan tehoton tyhjeneminen maidosta.

• Rinnan tehokkaampaa tyhjenemistä edistävät

– Mahdollisimman tiheät imetykset, aloittaen oireilevasta rinnasta

• Jos oireet häiritsevät herumista, voi aloittaa oireettomasta rinnasta, 

ja siirtyä oireilevaan rintaan herumisen käynnistyttyä

• Jos vauvan ei ole mahdollista imeä, tiheät lypsyt

– Vauvan asento niin, että leuka tai nenä ovat kipeän alueen 

puolella. Leuan ja nenän suunnassa tyhjeneminen on 

tehokkaampaa kuin suupielten puolella.

– Rinnan hierominen imetyksen aikana aristavalta kohdalta

– Imetyksen päätteeksi rintaa kannattaa vielä tyhjentää lypsämällä



• Rinnan kipua voi imetysten välillä helpottaa 

kylmäpakkauksella. 

• Herumista taas edistää rinnan lämmittäminen juuri ennen 

imetystä tai lypsämistä.

• Kipulääkkeistä on lähes aina hyötyä

– Ibuprofeeni lievittää paitsi kipua, myös inflammatorista reaktiota 

säännöllisesti otettuna

– 1,6g/vrk äidin ottamana ei näy pitoisuuksina rintamaidossa, ja on 

turvallinen imetysaikana.



RINTATULEHDUKSEN HOITO

• Jos tiehyttukoksen oireet eivät ala helpottamaan 12-24 

tunnin aikana hoidon aloittamisesta, on syytä harkita 

antibioottihoitoa. Samalla tiehyttukoksen aktiivista hoitoa 

jatketaan.

• Jos tulehdus johtuu rinnanpään haavasta, voi 

antibioottihoidon aloittaa heti. Samalla on tärkeää, että 

rintaan kosketaan vain puhtain käsin.

• Lääkityksen voi suunnitella imetyksen kanssa 

yhteensopivaksi hyödyntämällä Terveysportin Lactbase-

tietokantaa tai soittamalla Tetarologiseen tietopalveluun.

http://www.terveysportti.fi/terveysportti/gravbase.koti
http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaanhoitopalvelut/teratologinen-tietopalvelu/Sivut/default.aspx
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RISKITEKIJÄT

• Rinnanpään haavat

• Harvat tai tahdistetut imetykset

• Imetyskerran tai -kertojen jääminen väliin

• Huono imuote tai muusta syystä johtuva rinnan 

huonompi tyhjeneminen

• Äidin tai lapsen sairastuminen

• Maidon ylituotanto

• Nopea imetyksen lopettaminen

• Rintoihin kohdistunut paine (esim. liian pienet rintaliivit)



MITÄ JOS OIREET EIVÄT HELPOTA?

• Oireet alkavat yleensä helpottaa nopeasti hoidon 

aloittamisen jälkeen. 

• Jos oireet eivät ala helpottamaan muutaman päivän 

sisällä, on syytä miettiä antibiootin vaihtoa. 

– Joskus on tässä tilanteessa hyvä tehdä bakteeriviljely, jotta 

oikean antibiootin valinta on helpompaa. 

– On myös hyvä tutkia, onko rintakudokseen muodostunut 

abskessiä. 

– Myös inflammatorinen rintasyöpä saattaa oirehtia samalla tavalla 

kuin rintatulehdus.



TARVITAANKO SAIRAALAHOITOA?

• Vaikeimmat rintatulehdukset saattavat vaatia 

sairaalahoitoa. 

• Äiti ja vauva on tuolloin välttämätöntä pitää yhdessä, 

jotta rinta tyhjenee mahdollisimman tehokkaasti.
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ABSKESSI

• Abskessin oireet ovat kova, punoittava ja arka 

selvärajainen alue rinnassa. 

• Noin 3 % rintatulehduksissa muodostuu abskessi. 

• Abskessi voidaan tyhjentää ultraääniohjauksessa

– suurta abskessia voidaan hoitaa dreenillä. 

• Abskessi ei estä imettämistä, kunhan voidaan välttää 

vauvan suun osuminen dreenin ulostuloaukkoon.



MITEN RINTATULEHDUS 
VAIKUTTAA IMETYKSEEN?
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Imetystä voi ja kannattaa jatkaa!

Maito on edelleen lapselle laadukasta.



MAITO SAATTAA MAISTUA ERILAISELTA 
RINTATULEHDUKSEN AIKANA

• Enemmän natriumia ja kloridia

• Vähemmän laktoosia ja glukoosia
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TIEHYTTUKOS SAATTAA VÄHENTÄÄ MAITOMÄÄRÄÄ

• Mitä huonommin rinta tyhjenee, sitä vähemmän maitoa 

muodostuu

– Todennäköisyys, että maitomäärä ei palaudu ennalleen, on

suurempi, jos

• Synnytyksestä on kulunut vasta vähän aikaa

• Tyhjeneminen on huonoa pitkään
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SUURI RISKI IMETYKSEN LOPPUMISEEN

• Rintatulehdus on äidille kurja tauti, ja ajatus imetyksen 

lopettamisesta voi tuntua houkuttelevalta

• Tässä vaiheessa ei kannata lopettaa, imetys hoitaa

tulehdusta!

• Äiti tarvitsee paljon apua selviytyäkseen arjesta 

rintatulehduksen aikana

• Käy äidin kanssa yhdessä läpi riskitekijät – miten 

voitaisiin välttää, ettei rintatulehdus uusi?
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RINNANPÄÄN HIIVA
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RINNANPÄÄN HIIVAN OIREET

• Pitkittynyt, polttava kipu rinnanpäässä
– saattaa säteillä myös syvälle rintaa. 

• Äidille tilanne saattaa vaikuttaa siltä, että kyseessä on 
edelleen rintatulehdus. 

• Kipu saattaa muistuttaa huonon imuotteen aiheuttamaa 
kipua. 

• Rinnanpää saattaa näyttää normaalilta, tai se saattaa 
punoittaa tai kiiltää. 
– Joskus voidaan myös nähdä pieniä rakkuloita.

• Viljely ei välttämättä anna vastausta siitä, onko kivun 
takana hiiva.



HIIVAN HOITO

• Paikallisvalmisteet

• Valo, ilmakylvyt ja rinnanpään pitäminen kuivana

• Vauvan suu kannattaa herkästi myös hoitaa

• Sitkeän hiivan hoito

– Onko äidillä tai kumppanilla genitaalialueen hiivaa?

– Onko vauvalla vaippa-alueen hiivaa?

– Mahdolliset tutit, tuttipullot ja liivinsuojat kannattaa vaihtaa ja 

steriloida tiheästi. 

– On mahdollista, että lanoliinin käyttöä kannattaa välttää, jos hiiva 

paranee hitaasti.
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