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lazaz egyik leggya

koribb csecsem6
eskisgyermekkori 
panasz. Tudnunk 

kell azonban, hogya testhorner

seklet nemmindig all egyenes 

aranyban a betegseg sulvossa 
gava t. Egy rnegta zas 39 DC-OS 

lazar is kivalthat. migegy su
Iyos tudogyulladas enyhe h6
emelkedessel is kezd6dhet. 

Mikort61 laz? 
- 36,5-37 DC kozott norm al 

testhomersekletrol besze
lunk, A37-38 DC kozottl te 

h6 hoemelkedest, mig a 38 "C 

feletti lazar jele m . . agyon 

fontos azonban. ho gy a c e

csemoknel es a kisgye rm e

keknel a vegb ' lben torteno 

ellenorzeskor 0,5 "Cvot min

dig Ie kell vanni a kap ott er

tekb61- rnagva razza dr. Hid 

vegi Ed it. a Budai Allergiakoz

pont gyemlt' ."6gyasza. 

- A c ecserndk hohazrar

ta meg nem tokeletes, igy 

-)000 en fontos, hagy a kill

• hornersekletnek megfele

loen. pra ktiku san oltoztes

sil k fel 6ket. Esetukben mar 

a tu loltoztetes is konnyen 

testhomerseklet-emelke 

dest akazhat. A lazar azon

ban ttibbnyire valamilyen 

fertozes valtja ki naluk, de 

a vedooltasok beadasa utan 

is bagyadtabbak lehetnek. 
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infravoros feje egy masod

perc alatt harom merest ve

gez , majd a legmagasabb er
teket jelzi ki. Fontos tudni, 

hogya meres esak akkor lesz 

pontos, ha elsajatltja a meg

felelo technikat. A gyermek 
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tii neteket, igy kizarolag ab

ban az esetben jelenthet ve

szelyt, ha a homero veletle

nul eltorik. 

• DIGITALIS HOMERO: Cse

cserno- es kisgyerrnekkorban 
a testho merese a vegbelben 

Mivel merje? 
A lazas gyerek bagyadt, area 

kipirult, szemei esillognak, 

az ajka szaraz, repedezett le

he t, esetleg fazik is. Atenye

ret a ho rnloka ra helyezve 

ellendr izheti a kicsi testho

mersekletet , Ha osv erzi, baj 
van, merje meg a lazar! Eh

hez tobbfele eszkoz is a ren

delkezesere all. 

• HIGANYOS LAZ ERO 

2009 aprilisatol hazankban 
riles a forgalmazasa, A hi

gany esak a kornyezetbe 

kerillve okoz mergezeses 

tortenik. Ilyenkor a kicsit a ha

tara kell fektetni, a bekrerne

zett lazmerot pedig 6vatosan 

be kell csusztatni a vegbelbe, 

Ez fajdalmat nem okoz, de 

mindenkeppen kellernetlen 

a nyugos piei szarnara, igy 

nagy segitseg, hogy a digita

lis homerd csipogassal jelzi 

a meres veget, A rmivelet koz

ben nyugtassa meg a gyere

ket , nehogy valamilyen seru

lest okozzon neki. Segithet, 

ha hajlekony vegu homerot 

fulkagylojat mindig huzza 

hatra. Csecsernok eseteben 

a kicsi feleve s koraban hasz

nalhato eloszor az eszkoz. 

Nem szabad elfelejteni, hogy 

kozepfulgyulladas eseten faj

dalmat okozhat a has znalata, 

es a valodinal magasabb ho

mersekletet merher, 

• HOMEROS CUMI: Latszo

lag egyszeni es gyors m6dja 
annak, hogy megrnerjuk a ki

esi resthomersekletet, esak 

eppen nern ad megbizhat6 

A csecsemoknel a tuloitoz
tetes is gondotjelenthet. 

hasznal, A nagyobbaeska 

gyermeknek mar a h6na 

ala is teheti az eszko zt. 

• FULHOMERO:A digitalis 

valtozatnal valamivel koltse

gesebb beruhazas, A meres 

ez esetben a kulso hallojarat

ban torrenik, ahol a hornero 

eredrnenyt. A horneros cumi 

segitsegevel csupan rnegko

zelltd erteket merhetunk. 

• FOLYADEKKRISTALYOS 

LAzMER6: Gyors, konnyen 

kezelheto, am nem pontos, 

mert a test helyett inkabb 

a bar hornersekletet meri, 

testhornersektet rendklvuli 
medon megterheli a szer
vezetet. kulonosen igaz ez 

a csecsem6kre- esetukben 

tehat elengedhetetlen agyors 
esnatekonv lazcsuapltas. En
nek erdekeben paracetamol-, 
amidazofen- vagy szalicilat
tartalrnu gvogvszereket kel l 

hasznam, amelyek venv nel
kul kaphatok. Lehet61eg egy
szerrecsak egyfajta szertad
jona gyereknek, hiszen lehet, 
hogya ket medicina neve el
tero ugyan, am a hatoanya

guk azonos. 19y akar tul is 

adagolhat6a lazcsillaplto, 
ami sulvosabb esetben rna]
esvesekarosodastokozhat. 

testnorner
seklet eseten javasolta hu
t6fU rd6 vagya hidegvizzel 

torteno tusolas. EI6bbihez 
Ol tesse a gyereket testh6
mersektetu (ez laz eseten 
38-39 °C-ot jelent), mellig 

ero vizbe, es fokozatosan 

hOtse Ie azt hidegVIZ hozza
engedesevel, amig langyos 

nem lesz. Kbzben folyama
tosan locsolgassa a gyerek 
testet. 

test
hornerse kletnel tbrzsboroga

tast alkal mazhat, 39 °Cfelett 
viszont mar a teljes test bo

rogatasa javasolt. EI6bbinei 
a gyerek mellkasara, ut6bbi
nal a fej kivetelevel az egesz 
testeretegyen szoba-hcmer

sekletu vizes borogatast, amit 
tobbszor cserelien. A gyere
ket nem kell betakarni mert 
ezakacalyozzaa holeacast. 

A mi titkunk I 37 


