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L.reuteri Protectis® auttaa toiminnallisiin vatsavaivoihin 
 
Lactobacillus reuteri Protectis® on ihmiselle luontainen maitohappobakteeri ja yksi 
maailman tutkituimmista probioottikannoista. Vuoteen 2017 mennessä sillä on tehty yli 
130 kliinistä tutkimusta, joihin on osallistunut yli 12 000 tutkittavaa. Suurin osa 
tutkimuksista on tehty pikkulapsilla, mutta uusimmat tutkimukset osoittavat, että 
L.reuteri Protectis® vaikuttaa koko elämän läpi ja helpottaa toiminnallisia vatsavaivoja 
kaikenikäisillä. Hyötyjen saavuttaminen edellyttää päivittäistä käyttöä.  
 
L.reuteri Protectis® -maitohappobakteeri on yksi harvoista maitohappobakteereista, joka on 
säilynyt ihmiskehossa evoluution alusta 
saakka. L.reuteri Protectis® -maitohappobakteeri helpottaa lasten toiminnallisia vatsavaivoja, 
kuten koliikkia, pulauttelua, ummetusta sekä nopeuttaa kaikenikäisillä paranemista akuutista 
ripulista, vähentää antibioottien aiheuttamia vatsaoireita sekä suojelee infektioilta. 
 
L.reuteri Protectis® viihtyy ihmiskehossa  
L.reuteri Protectis® -maitohappobakteeria on eristetty ihmiskehon eri osista – äidinmaidosta, 
suusta ja vaginasta. Koska se on ihmiskeholle luonnollinen bakteeri, sen toiminta suolistossa on 
erinomaista. L.reuteri Protectis® kestää vatsa- ja sappihappojen vaikutuksen ja pystyy 
tehokkaasti kolonisoitumaan suolistoon. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että 
maitohappobakteerin määrä suolistossa laskee merkittävästi noin viikossa käytön 
lopettamisesta, minkä vuoksi säännöllinen päivittäinen käyttö on edellytys terveyshyötyjen 
saamiseksi.  
 
Joka kolmannella pikkulapsella ummetusta 
Lasten toiminnalliset vatsavaivat, kuten koliikki, pulauttelu ja ummetus ovat vauvoilla ja 
leikki-ikäisillä suhteellisen yleisiä. Tutkimusten mukaan yli puolet alle kuuden kuukauden 
ikäisistä lapsista kärsii toiminnallisista vatsavaivoista. 
Joka kolmas pikkulapsi kärsii ummetuksesta ja niistä noin 40% saa oireita ensimmäisen 
elinvuoden aikana. L.reuteri Protectis® on ainoa maitohappobakteeri, jonka on tutkitusti 
osoitettu lisäävän suolen toimintaa ja ulostuskertojen määrää toiminnallisesta ummetuksesta 
kärsivillä pikkulapsilla.  
 
Joka neljäs vauva kärsii koliikista 
Koliikissa lapsella esiintyy toistuvia ja pitkittyneitä ärtyneisyys- ja itkukohtauksia, jotka alkavat ja 
päättyvät ilman mitään syytä tai riippumatta vanhempien toimenpiteistä. L.reuteri Protectis® on 
ainoa bakteerikanta, joka tutkitusti vähentää vauvojen koliikki-itkua sekä ennaltaehkäisee 



 

 

koliikkia. Rintaruokituilla koliikkilapsilla, jotka saivat L.reuteri Protectis® -maitohappobakteeria, 
on yli kaksi kertaa suurempi todennäköisyys puolittaa itkun määrää 3–4 viikon käytön jälkeen.  
 
Nuorista joka neljännellä on vatsakipuja kuukausittain 
Suomalaisista 13–18-vuotiaista nuorista joka neljännellä on vatsakipuja kuukausittain. Noin 
kolmannes vatsakivuista luokitellaan toiminnallisiksi vatsakivuiksi, joille ei löydy muuta 
lääketieteellistä selitystä tai jotka eivät vastaa muiden toiminnallisten vatsakipujen kriteerejä 
(vatsamigreeni, IBS tai dyspepsia). Taustalla on usein fysiologinen ja psykologinen alttius sekä 
varhaislapsuuden toiminnalliset vatsavaivat. L.reuteri Protectis® on ainoa bakteerikanta, joka 
tutkitusti lievittää lasten ja nuorten toiminnallisia vatsakipuja. L.reuteri Protectis® lievittää 
toiminnallista ummetusta myös aikuisilla tehostamalla suolen liikkeitä. 
 
Tutkitut Rela-tuotteet päivittäiseen käyttöön 
Vermanin markkinoimat Rela-tuotteet sopivat kaikenikäisille päivittäiseen käyttöön. 
Rela-tuotteiden eri muotoja on tutkittu ja ne on todettu tehokkaiksi ja turvallisiksi suositelluilla 
käyttöannoksilla. Esimerkiksi yksi Rela-purutabletti sisältää päiväannoksen eli 100 miljoonaa 
kylmäkuivattua ja elävää L.reuteri Protectis® -maitohappobakteeria. Rela-valmisteet luokitellaan 
probiooteiksi tutkittujen terveyshyötyjensä ansiosta.  
 
www.rela.fi/ammattilaisille 

Verman 
Oy Verman Ab on vuonna 1987 perustettu suomalainen lääkealan perheyritys. Yritys tarjoaa 
korkealaatuisia tuotteita terveyden edistämiseen ja hyvinvointiin. Vermanin tuoteryhmät ovat 
itsehoitolääkkeet, reseptilääkkeet, ravintolisät sekä terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Verman on 
markkinajohtaja useissa itsehoitovalmisteiden tuoteryhmissä, kuten maitohappobakteereissa, 
rautavalmisteissa, allergialääkkeissä, laktaasientsyymeissä ja ruoansulatusentsyymeissä. Tunnetuimpia 
tuotemerkkejä ovat Rela Tabs, Rela Drops, Minisun, Obsidan, Heinix, Lactrase ja Nogasin.  
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