
JÓ HA TUDOD... 

 

HOGYAN CSILLAPÍTSUNK LÁZAT? 

 

Lázas állapotban minden eszköz aktivizálódik az esetleges fertőzés 

elhárítására. Ennek a részeként a vas szintjének csökkenése normális 

jelenség. Ilyenkor vaspótlást adni súlyos hiba, mert a fertőzéseknek kedvez. 

 

A láz előnye, hogy közvetlenül gátolja az egyes kórokozók szaporodását, 

csökkenti a vérben a vas szintjét, ezzel szintén hozzájárul a szaporodás 

gátlásához. Felgyorsulnak az immunológiai folyamatok, és segítik az 

immunrendszer működését. 

 

A lázas állapot hátránya, hogy gyorsul a szívritmus, fokozódik a szív munkája 

és ezzel az oxigén igénye. Növekszik a folyadékigény, megnő a fehérje 

szétesés, fokozódik a görcskészség. Ezek a folyamatok mind megterhelik a 

szervezetet. Tehát a láz nem betegség, hanem tünet. Ezért nem a lázat kell 

megszűntetni, hanem a kiváltó okot. 

 

Hogyan mérjünk lázat? 

36,5-37,0: normál hőmérséklet; 37,1-38,0: hőemelkedés; 38,1-39,0: magas 

láz; 40 fok felett, igen megas láz 

 

A normális testhőmérséklet napszaki ingadozás is mutat. Reggel hatkor 

legalacsonyabb, este hat körül legmagasabb. A láz a maghő emelkedését 

jelenti, de mérni u.n. köpenyhőt mérjük, ez már közelebb áll a maghőhöz, 

vagyis magasabb, mint a bőr hőmérséklete, emiatt le kell vonni belőle fél 

fokot. Ha a gyerek még nincs kétéves, de nem tűri a popsimérést, ne 

erőltessük, mérjük hónaljban. 

 

Mivel mérjünk lázat? 

A higanyos a legmegbízhatóbb, sajnos a digitális vette át a helyét. Az 

orvosnak mindig mondjuk meg, hol mértük a lázat. A szülők általában úgy 

gondolják, hogy akkor kell mérni a hőmérsékletet, amikor a gyermek bőre  

 

 

 

 

melegnek tűnik. Ilyenkor nagyobb esély van, a lázas állapotra, azonban, 

amikor a gyermek bőre hűvös, akkor is lehet lázas. Nagyon magas 

testhőmérsékletnél a bőrerek is összeszűkülnek, hogy a hőleadást 

minimálisra csökkentsék, és minden energia a hőtermelésre forduljon. Így a 

bőr hűvös tapintatú lesz, miközben a test hőmérséklete elérheti a 39-40 fokot. 

Ezért a lázmérést ne a bőr hőmérséklete miatt mérjünk, hanem a gyermek 

általános állapotának megváltozása miatt: bágyadtság, fáradság, 

aluszékonyság, gyors szívverés, kipirult arc, orrfolyás, köhögés hányás stb. 

Ha a bőrt hűvösnek érezzük, a végbélben mérjük a hőmérsékletet. 

 

… folytatjuk 

 

 

 

 

 

 

 
 


