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Fajdalom- es lazcsillapitasra 
Kedvezo aru rneqoldas a fajdalom envhitesere! 

A 16z az egyik leg
gyakoribb panasz, 
kUlonosen csecsem6- es 
kisgyermekkorban. Tud
nunk kell azonban, hogy 
a magas testh6merseklet 
nem 611 mindig egyenes 
ar6nyban a beteqseq su
lyoss6g6val. Sok esetben 
egy eqyszerf megf6z6s 
39 fokos 16zat is kiv6lt
hat, mig egy volobon 
sulyos tUd6gyullad6s 
enyhe h6emelkedessel is 
kezd6dhet. 

orrnal testhomersekletnek tekintjuk a 36,5-37 fok kozotti erteket, 
37-38 fok kozott hoernelkedesro l. 38 fok felett ped iq lazrol besze
lunk. Csecsemoknel es kisqyermekeknel a veqbelben torten6 me

resnel tel fokot mindig Ie kell vonni, vagyis, ha popsiban 37 fokot merunk, 
akkor a gyermek testhomerseklete 36,5 fok - magyarazza dr. Hidvegi Edit. 
a Budai Allerqiakozpont gyermekgy6gyasza. 

A eseesem6k hohaztartasa meg nem tokeletes, igy kulbnbsen fontos. 
hogy a kuls6 h6mersekletnek megfelel6en oltbztessuk 6ket, mert a tulol
toztetes is kbnnyen okozhatja a testhornerseklet ernelkedeset. A laz oka 
azonban a leggyakrabban valam llyen bakterialis vagy virusfert6zes, de je
lentkezhet a vedooltasok utani napokban is. A laz szervezetunk vedekezo 
reakei6ja, igyfontos seq ttsequnka beteqseqek lekuzdeseben 

Mivel merjlik? 

A lazas gyermek baqyad t. area kipirult, szeme esillog,ajka szaraz, repede
zett lehet, eset leg didereg. A tenyerunket a hornlokara helyezve erezzuk, 
a kiesi lazas. lIyenkor meg kell mernia homersekletet, demivel es hogyan? 

Higanyos lazmerot mar nem vehetUnk, uqyarus 2009 aprilisatol ha
zank ban mar nlos a forqa lmazasa. A higany a kbrnyezetbekerulveokozhat 
rnerqezeses tUneteket, igy veszelyt esak az jelent, ha a hornero veletlenu l 
eltbrik. Ha meg van otthon regi, higanyos h6mert), nagyobb gyerekek, 
feln6ttek- h6naljban rnerve - nyugodtan hasznalhatjak 

Praktikussag szernpontjabol es csecsernoknel rnindenkepp erdernes 
digitalis h6mer6t valasztanunk. Kisgyermekkorban a horneres a popsiban 
tortenik. A serulest elkeru lhetjuk, ha hejlekony yegG hornerot haszna
lunk. Az eljaras fajdalornrnal nem jar, de kellemetlen lehet az egyebkent 
is nyugbs baba szarnara, igy nagy seq itseq, hogy a digitalis eszkbz a me

30 GYOGYHiR magazin www .gyogyhir.hu 



res veqeztevel cs ipoqassal jelez. Nagyobbacska qyerrnekeknel a homerot 
tehetjuk a honaljba is. A gyermeket celszeni az olunkbe ultetni. igy mi is 
segithetOnk meqlele lcen a helyen tartani a homerot. 

Koltseqesebb beruhazas a fOlhomero vasarlasa . Ez esetben a meres 
a kulso hal loiaratban tortenik. ahol a homerb infravbrbs feje egy rna 
sodperc alatt harem merest veqez, majd a legmagasabb erteket jelzi ki. 
A meres csak akkor lesz pontes, ha elsajatitjuk a megfe lelb technikat. 
Fe leves kortol mar hasznaihato. Fontos tudni, hogy a fOlhomero kozep
fO I-gyulladas eseten gyakran L\jdalmat okoz, es magasabbat mer, mint a 
valodi testhornerseklet 

Konnyen kezelheto, bar nem elegge megbizhat6 a tolyadekkristalyos 
lazrnero, mert inkabb a bor, mint a test homersekietet rneri. A hberzekelo 
szalagot a gye rmek hornlokara helyezve olvashatjuk Ieaz erecrnenyt. 

l.atszolaq egyszerQm6dszer a hbmero cumi haszna lata. de nem eleg 
pontes. csak megkbzelitb erteket kaphatunk . 

Mivel csillapftsuk? 

A magas laz (39 fok feletti) rendkivuli mertekben megterhelheti a szerveze
tet. KOlbnbsen ervenyes ez a csecsembkre. EsetOkben a gyors es hatekony 
lazcsillapltas elengedhetetlen. l.aztsillapltasra a leggyakrabban paracetamol, 
amidazofen vagy szalicliat tartalmu gy6gyszereket hasznalunk, amelyek a 
gyogyszertarakban veny nelkul kaphatok tehetoleq egyszerre csak egyfajta 
gyogyszert adjunk a gyermeknek, mert lehet, hogy aket gyogyszernek elterb 
a n ~ve, deazonos a hat6anyaga. Igy akar tul isadagolhatjuk a lazcsillapltot, 
aminek komoly kovetkezrnenye lehet, peldaul maj-, illetve vesekarosodas 

38 fok feletti testhornerseklet eseten javasolt a hOtofOrdb vagy 
hideg vizzel torteno tusolas. HQtbfO rdohoz a gyermeket ultessuk 
testhomersekletu (ez laz eseten 38-39 fokot jelent), mellig erb vizbe, am it 
folyamatosan hutsunk le. mig langyos nem lesz, s ekozben a tester folya 
matosan locsolgassuk. 

38,5-39 fok kbzbtt alkalmazhatunk torzsborccatast, 39 fok felett a 
teljes test borooatasa javasolt. Torzsboroqatasnal a gyermek rnel lkasara, 
testboroqatasoa l a fej kivetelevel az egesz testere szobahornersekletu, 
vizes boroqatast teqyunk, s ezt idokozon ke nt cserelqessuk, mig a 
testhornerseklete nem csokken . A gyermeket betaka rni nem kell ilyenkor, 
mert az a holeadast akadalyozza . 

Mi a 16zgorcs? 

tazqorcs leggyakrabban 5 ev alatti qyerrnekeknel jelentkezik, tobbnyire 
virusfertozesekkorai tunetekent, atesthornerseklet emelkedesenek kezdeti 
idoszakaban. A nehany percig tarto roham alatt a gyermek elveszti eszrne 
letet, mereven nez Vf>gtagjai megfeszO lnek, ranqatoznak. majd elernyed
nek. Ne essunk panikba l Gyerrnekunknek azzal seg ithetOnk a leqtobbet, 
ha roham kbzben az oldalara fektetjOk, hogy elkeruljuk a felrenyelest, es 
pontosan megfigyeljOk a roham lezajlasat. A kezeloorvos szarnara minden 
inforrnacio fontos lehet. A rohamot kovetoen erdernes mihamarabb fel
keresnOnk gyermekorvost, hogy kiderithessOk a laz okat Mivel lazqorcs 
a laz kezdeti szakaszaban jelentkezik, nem lehet eleqszer hanqsulyozni a 
lazmeres fontossaqat. Amennyiben a lazcsillapltast idbben meqkezdjuk. a 
lazqorcsaz esetek tobbseqeben kivedheto. 

Csaladbarat C-vitamin 
A hirtelen homerseklet-csokkenes, a kevesebb nap
feny boronqosabba teszi hetkoznapjainkat, de 
meqfelelo vitarninpotlassal az immunrendszerunk 
mukodese tamoqathato, Az Eurovit (salad vitamin
jai gondoskodnak a gyerekek es felnottek immun
rendszerenek felkesziteserol a teli idcszakban is. 

Ahideg, kipirosodott orr es atbbbretegO bltbzkbdesbiztosjeleatel bekoszontenek. 
Gondoskodjunk id6ben a csa lad minden tagjarol, hogy vitalitasuk a nyarat idezze 
a minusz fokokban is! Ieveces aztgondolni, hogy csak a gyerekek betegedhetnek 
meg. Anathas, influenzas idoszakbanafelnott szervezet ugyanolyan kiszo/galtatotta 
korokozokkal szemben,ha nemfigyelunk raAz antioxidansC-vitamina kOlbnbbz6 
fertozesek megelozesere es az immunrendszer tamogatilsara alka lmas vitamin, 
amelynek potlasarol minden eletkorban naponta sZOkseges gondoskodni. Kevesen 
tudJak, de a C-vitamin elengedhetetlen a csontszbvet es a fogak kepzbdesehez is, 
el6segiti aszervezetben avas, acink es arez felszfv6dasat. A nyari idoszakbanterme
szetesforrasban, azbldpaprikaban, paradicsomban, brokkoliban talalkozhatunk vele. 
Ateli id6szak megnovekedett vitaminigenyet azoldseg-gyOmolcs standok(citrusfelek) 

~ '" bnmagukbannemelegitlkki, igy erdemes megfelel6C-vitamintvalasztani apatikab61. 
~ Napiszedesevel az immunrendszer telen ISformaban tarthato. 
.< 
'" 2 Gyerekbarflt (-vitaminz 
~ Gyermek-, illetve serdul6korban aszervezet vedekezb rendszerekia1akulofelben van. 
~ Ennek tamogatasara ajanljuk a C-vitamin j61 ismert 100 mg-os vahozatat mely a 
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csont- es fogfejlbdeshez isnelkOlbzhetetlen. Narancs, illetve citromos-lime izOrago
tabletta formajamatt agyerekek szivesen elfogadjak. 

Felnott (-vitaminok 
1. Amegn6vekedett C-vitamin-szOkseglet az aktivvagy akar csak passzivdohanyosok
 
kbreben a teli idbszakban kiemelten fontos. Az Eurovit 250 mg-osC-vitaminja napi
 
szedesmellett gondoskodik amegfelel6 mennyisegr61.
 
2.Betegseg utani labadozashoz aszokasosnal magasabbnapi C-vitamln-bevltel java

solt.Az Eurovit 500 mg-ostabletta szedese napl szinten ajanlott.
 
3. Az Eurovit folyamatos felsziv6dasu 1000 mg-osC-vitaminja reggeltol estig tart6
 
kiegyensulyozott C-vitamin-szintet biztosft afelnbttek szamara. Szedesevel az immun

rendszer kiemelt tilmogatasar61 gondoskodhatunk.
 

Az etrend-kiegeszito hasznalata nem helyettesiti akiegyensulyozottetrendet 
esazegeszseges eletm6dot (x) 
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