
JÓ HA TUDOD... 

 

 

MI A FIZIKÁLIS LÁZCSILLAPÍTÁS? 

 
 

39 ºC felett, ha nem sikerült eredményt 

elérnünk, HŰTŐFÜRDŐRE van szükség. 

A hőközpontra nem hat, hőelvonással csökkenti 

a lázat. Általában gyógyszeres csillapítással 

kezdünk, azután kerül sor a hűtőfürdőre. 

 

A priznic a boka és a csukló kis felülete miatt 

semmit sem ér, ne alkalmazzuk. A teljes test 

állott vizes borogatása vagy a hűtőfürdő 

alkalmazása hatásos. 

Állott vizes borogatás esetén 10 percenként 

cseréljük a lepedőt a gyermeken, a hólyagot száraz textíliával védjük. A lázat 

38 fokig kell csökkenteni, nagy hőingadozás nem tesz jót. A hűtőfürdőnél 

fontos, ne legyen túl hideg, mert a hidegben a bőrerek összehúzódnak, ez 

pedig gátolja a hőleadást, vagyis hőpangás jön létre. 

Tilos a fürdőt jeges vízzel végezni! A lázas gyermeket kb. a láz mértékével 

megegyező vízbe ültetjük, cél, hogy ne fázzon benne. A mellkasáig engedjük 

a vizet, minél nagyobb felület érintkezzék a vízzel. A kellemes hőmérsékletű 

vizet keverjük hideggel. Kádban levő gyereket semmi estre se hagyjunk 

magára. Maximum 15-20 percet legyen a kádban, 30 fok alá ne hűtsük a vizet. 

Bárányhimlő esetén a hűtőfürdőt nem lehet alkalmazni. 

Napszúrásnál a hőközpont nem állítódik át, itt nem lázról van szó. Ebben az 

esetben a hűtőfürdő használ, ami elősegíti a hőleadást, ami eddig gátolva volt. 

 

A láz kezdeti szakaszában a hidegrázás jelentkezik. Ebben a kezdeti fázisban 

betakarjuk a gyereket. De amikor a gyermek hőmérséklete megemelkedik, 

takarjuk ki ugyanis a hőleadás gátlásával tovább emelkedik a hőmérséklet. 

Fontos, hogy a lázas beteget bőségesen itassuk folyadékkal! 
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