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• Nodrošināt adekvātu šķidruma uzņemšanu!

• RISKI: hiperketoze, nepietiekama ketoze, hipoglikēmija!



• Sekot līdzi izdzertajam šķidruma daudzumam un urīna daudzumam (autiņu 
svēršana!)

• Pieļaujama samazināta uztura uzņemšana, maltītes var aizvietot ar ketokokteili.

• Atūdeņošanās pazīmes: mazāk urīna, «iegrimušas» acis, sausas lūpas.



• Šķidrums bez ogļhidrātiem bez ierobežojumiem

• Lietot temperatūru pazeminošus medikamentus, kas nesatur 
ogļhidrātus (acetaminofēna svecītes)

• Ja nepieciešamas a/b, lietot ogļhidrātus nesaturošas, vēlams i/v



Sazināties ar ārstu nekavējoties!

• Ja bērns nespēj uzņemt uzturu kā līdz šim, jādod biežāk mazākas 
porcijas.



• Ja sūdzības mazinās vai pat izzūd, pēc iespējas ātrāka atgriešanās pie 
ierastās diētas.

• Ja sūdzības saglabājas, var turpināt barot/dzirdīt saskaņā ar pirmo 24 
h ieteikumiem vēl ne vairāk kā 2 diennaktis.



• Pie tabulā norādītā pieskaita 10 ml/kg par katru vemšanas/šķidras 
vēderizejas epizodi!

• Rēķinot pieļaujamo orālā rehidratācijas šķīduma (ORŠ) apjomu 
diennaktī, jāņem vērā ogļhidrātu saturs. 

• Pieļaujama rehidratācijas pulvera izšķīdināšana lielākā ūdens 
daudzumā nekā norādīts instrukcijā, lai vienlaicīgi nodrošinātu 
nepieciešamo šķidruma tilpumu un nepārsniegtu pieļaujamo 
ogļhidrātu saturu.

6,75g glikozes/500 ml šķīduma
1,35g glikozes/100 ml šķīduma



• Ja simptomi ilgāk par 24 h, meklēt ārsta palīdzību

• Pāriet uz mazāk stingru diētu, piemēram, no 3:1 uz 2:1 attiecību.

• Ja bērns nespēj uzņemt uzturu kā līdz šim, jādod biežāk mazākas 
porcijas.



Tiklīdz sūdzības mazinās/izzūd, atgriešanās pie līdzšinējās diētas!

• Atsākot maltītes, sākt ar pusi porcijas 1 – 2 dienas, pēc laiciņa otru pusi 
iedodot Ketokokteiļa veidā;

• Var samaisīt kopā visu porciju tā, lai katra karote satur nepieciešamo 
uzturvielu attiecību un ir iespējams vieglāk aprēķināt, cik daudz ir apēsts;

• Ja bērns vēl nespēj tolerēt ierasto uzturu, var būt nepieciešams pirmās 
dienas lietot pusi nepieciešamo tauku, ar katru dienu pakāpeniski palielinot 
to daudzumu;

• MCT diētas gadījumā var būt nepieciešams sākt ar samazinātu MCT apjomu



• Iemesli: samazināta ogļhidrātu un kaloriju uzņemšana reizē ar pastiprinātu 
vielmaiņu slimības laikā. 

• Nepieciešams biežāk kontrolēt ketozes un glikēmijas līmeni ar papildu ogļhidrātu 
uzņemšanu pēc vajadzības (ORŠ, glikozes šķīdums).

• Pazīmes – ātra, saraustīta elpošana, uzbudinājums, aizkaitināmība, paātrināta 
sirdsdarbība, sejas piesārtums, neparasts nogurums, miegainība, vemšana

• 2 tējkarotes apelsīnu sulas

• Ja pazīmes turpinās vēl 20 min., atkārtot apelsīnu sulas devu

• MĒRĶIS: asinīs 4-6mmol/L, urīnā 8-16mmol/L



• Par hipoglikēmiju pie ketogēnās diētas uzskata situāciju, kad cukura līmenis asinīs:
• < 2,5 mmol/l + slikta dūša, letarģija, bālums, svīšana, reibonis, tahikardija,
• < 2,2 mmol/l bez simptomātikas.

• Hipoglikēmijas gadījumos jādod apelsīnu sula 30 ml + nedaudz cukura vai cits 
salds cukuru saturošs dzēriens

• Glikozes līmeni mēra ik 15 min. un pēc vajadzības atkārto salda cukuru saturoša 
dzēriena devu līdz līmenis asinīs normalizējas.

< 5 g.v. (5g ogh) > 5 g.v. (10g ogh):

50ml augļu sula
100ml piens

100ml augļu sula
200ml piens



• Jāizvēlas supozitoriji, tabletes vai pulveri (arī inhalatori), lai pēc 
iespējas izvairītos no ogļhidrātiem

• Medikamentu šķidrās formas (sīrupi, eliksīri) parasti satur ogļhidrātus 
cukuru vai cukurspirtu veidā, tādēļ var mazināt ketozi

• «Bez cukura» ≠ bez ogh!!!

• Aizcietējumu ārstēšanai var izmantot (Fortrans), bet labāk 
izvairīties no un 



• Gan pirms KD, gan tās laikā rūpīgi jāizpēta katra medikamenta sastāvs, it 
īpaši, ja to paredzēts lietot vairākas reizes dienā

• Medikamenti, kuros ogh < 1 g/devā teorētiski var netikt ņemti vērā 
diētas aprēķinos, tomēr, lietojot medikamentu vairākas reizes dienā, tas 
var nosegt ievērojamu daļu diennaktī pieļaujamā ogh apjoma!

• Mērķis būtu ar medikamentiem uzņemt < 500 mg ogh diennaktī; tiklīdz 
tiek uzņemti > 1 g diennaktī, jāpielāgo diēta!

• Uzsākot jaunu medikamentu:
• Biežāk jākontrolē ketonu līmenis

• Glikēmijas kontrole ik 2 – 4 h



Palīgvielas, kas ir ogh avots

Cukuri: dekstroze, fruktoze, glikoze, laktoze, sukroze, cukurs (saharoze), palmu cukurs, agaves 
nektārs, cukurniedru sīrups, cukurniedru sula, kukurūzas sīrups, medus

Maltodekstrīns

Cukurspirti: eritritols, izomalts, glicerols (glicerīns), manitols (mannīts), maltitols (maltīts), 
sorbitols (sorbīts), ksilitols (ksilīts)

Alkohols (etilspirts jeb etanols)

Cietes: kukurūzas ciete, hidrogenētas cietes hidrolizāts, preželatinizēta ciete, nātrija cietes 
glikolāts

Magnasweet

Organiskās skābes: citronskābe, askorbīnskābe (C vitamīns)

Propilēnglikols



Pētot palīgvielu sarakstu medikamentā, īpaša uzmanība jāpievērš ogh
avotiem ar augstu glikēmisko indeksu!



Palīgvielas, kas nav ogh avots

Celuloze
Karboksimetilceluloze
Nātrija kroskarmeloze
Hidroksimetilceluloze
Hipromeloze = hidroksipropilmetilceluloze
Mikrokristāliskā celuloze
Polietilēna glikols
Magnija stearāts
Aspartāms
Saharīns
Kālija acesulfamīns
Superoze
Stēvija (rebiana)

Pulveri
Kapsulas bērniem

→ Derīguma termiņš 90 dienas

Antibiotikas

Receptē jābūt norādei par ketogēnās diētas ievērošanu 
un kā vēlamā pildviela jānorāda kalcija karbonāts!



Aktīvā viela Medikaments Forma

Ibuprofēns Brufen 800 mg ilgstošās darbības tabletes No 12 g.v. (≥ 40 kg)

Paracetamols, kofeīns Paramax Extra 500 mg/65 mg tabletes No 12 g.v.

Paracetamols, 
pseidoefedrīna
hidrohlorīds

Wipar 500 mg/60mg + 
500 mg/25 mg

apvalkotās tabletes No 15 g.v.

Paracetamols Paracetamol-ratiopharm 125 mg supozitoriji

Paracetamols Paracetamol-ratiopharm 250 mg supozitoriji

Paracetamols EFFERALGAN 80 mg supozitoriji

Paracetamols EFFERALGAN 150 mg supozitoriji

https://www.zva.gov.lv/zvais/zalu-registrs/

https://www.zva.gov.lv/zvais/zalu-registrs/


Antibiotikas
Aktīvā viela Medikaments Forma Ražotājs

Amoksicilīns Amoxil 500 mg cietās kapsulas GlaxoSmithKline

Moxilen 500 mg cietās kapsulas Medochemie

Hiconcil 500 mg kapsulas KRKA

Winpen 500 mg cietās kapsulas SIA “Unifarma”

Amoksicilīns, 
klavulānskābe

Amoksiklav 2 x 1000 mg apvalkotās tabletes LEK

Amoksiklav 1g apvalkotās tabletes LEK

Amoksiklav 500 mg/125 mg disperģējamās/mutē 
disperģējamās tabletes

Sandoz

Betaklav 400 mg/57 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas 
suspensijas pagatavošanai

KRKA

Medoclav 125 mg/31,25 mg/5 ml 
Medoclav Forte 250 mg/62,5 mg/5 ml

pulveris iekšķīgi lietojamas 
suspensijas pagatavošanai

Medochemie

https://www.zva.gov.lv/zvais/zalu-registrs/

https://www.zva.gov.lv/zvais/zalu-registrs/


Deguna pilieni

Aktīvā viela Medikaments

Xylomethasolin Orinox HA 1 mg/ml deguna aerosols, šķīdums

Xylometazolini hydrochloridum Ranbaxy 1 mg/ml deguna aerosols, šķīdums

Xylometazolini hydrochloridum Ranbaxy 0,5 mg/ml deguna aerosols, šķīdums

SINZYL 1 mg/ml deguna aerosols, šķīdums

SINZYL 0,5 mg/ml deguna aerosols, šķīdums

Nomex 1 mg/ml deguna pilieni, šķīdums 

Xymelin 1 mg/ml deguna aerosols, šķīdums

Xymelin 1 mg/ml deguna pilieni, šķīdums

https://www.zva.gov.lv/zvais/zalu-registrs/

https://www.zva.gov.lv/zvais/zalu-registrs/


• Šķidrums!

• Turpināt diētu iespēju robežās!

• Ketozes svārstību risks!

• Pārbaudīt ikvienu jauno medikamentu!

• Ja nepieciešams ievadīt i/v šķīdumus, informēt mediķus, ka nedrīkst 
izmantot dekstrozi saturošus šķīdumus!

«Emergency Letter»
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Paldies par uzmanību!


