
JÓ HA TUDOD… 

MI A LÁZ, ÉS HOGYAN CSILLAPÍTHATJUK… 

 

Lázas állapot nélkül felnőni lehetetlen. A nem 

beteges kisgyerek is belázasodik egyszer-

egyszer. A szülő számára ijesztő lehet, mert 

azt sugallja: nincs valami rendben, és 

hamarosan szabadulni akar tőle. Hajlamosak 

vagyunk azt hinni, ha megszűnik a láz, 

megszűnt a betegség. A valóságban nem így 

van. A tanácstalanságot gyakran fokozza egy 

„mindentudó nagymama”, aki szerint ilyenkor tegyünk krumplit a gyerek talpára, 

kenjük be gyulladáscsökkentő növénnyel, etessünk vele ezt vagy azt, tegyünk rá 

vizes lepedőt, vagy dörzsöljük be alkohollal. Ezzel csak eltoljuk a valóban hatásos 

ellátás idejét. Ha megértjük a láz kezelésének mechanizmusát, okait, magunk is 

tudunk dönteni olyan helyzetekben, amikor nincs elérhető közelségben orvos. 

Fontos leszögezni, hogy mindig a szülő feladata elkezdeni a lázcsillapítást. 

Mi a láz?  

A hőszabályozás zavara. Testünkben a hypothalamus végzi a hőszabályozást, úgy 

működik, mint a termosztát. A testünkből kapott különböző információk (vírusok, 

baktériumok) alapján egy bizonyos hőmérsékletre kell felfűteni, vagy visszafűteni 

a vért. Az állandó hőmérsékletet úgy állítja be, hogy a rajta áramló vér a 

hőtermelést vagy hőleadást indítja be. A belső testhőmérséklet (maghő)láz esetén 

megnő, mert a hypothalamus állandó testhőmérsékletet magasabb értékre állítja be. 

Vagyis az átállítódott termosztát azt az utasítást kapja, hogy „fűtsön be”. Ezt úgy 

éri el, hogy fokozódik az anyagcsere, a bőrön levő kis izomrostok munkája által hő 

termelődik, ezzel didergésnek, fázásnak érezzük. Csökken a verejtékezés, 

szűkülnek a bőrerek. Ilyenkor a szervezetünk bizonyos előnyökhöz jut, 

ugyanakkor meg is terhelődik. Az utóbbi miatt van szükség a láz csillapítására. 

folytatjuk….   

JÓ HA TUDOD… 

MI A LÁZ, ÉS HOGYAN CSILLAPÍTHATJUK… 

 

Lázas állapot nélkül felnőni lehetetlen. A nem 

beteges kisgyerek is belázasodik egyszer-

egyszer. A szülő számára ijesztő lehet, mert 

azt sugallja: nincs valami rendben, és 

hamarosan szabadulni akar tőle. Hajlamosak 

vagyunk azt hinni, ha megszűnik a láz, 

megszűnt a betegség. A valóságban nem így 

van. A tanácstalanságot gyakran fokozza egy 

„mindentudó nagymama”, aki szerint ilyenkor tegyünk krumplit a gyerek talpára, 

kenjük be gyulladáscsökkentő növénnyel, etessünk vele ezt vagy azt, tegyünk rá 

vizes lepedőt, vagy dörzsöljük be alkohollal. Ezzel csak eltoljuk a valóban hatásos 

ellátás idejét. Ha megértjük a láz kezelésének mechanizmusát, okait, magunk is 

tudunk dönteni olyan helyzetekben, amikor nincs elérhető közelségben orvos. 

Fontos leszögezni, hogy mindig a szülő feladata elkezdeni a lázcsillapítást. 

Mi a láz?  

A hőszabályozás zavara. Testünkben a hypothalamus végzi a hőszabályozást, úgy 

működik, mint a termosztát.  A testünkből kapott különböző információk (vírusok, 

baktériumok) alapján egy bizonyos hőmérsékletre kell felfűteni, vagy visszafűteni 

a vért. Az állandó hőmérsékletet úgy állítja be, hogy a rajta áramló vér a 

hőtermelést vagy hőleadást indítja be. A belső testhőmérséklet (maghő)láz esetén 

megnő, mert a hypothalamus állandó testhőmérsékletet magasabb értékre állítja be. 

Vagyis az átállítódott termosztát azt az utasítást kapja, hogy „fűtsön be”. Ezt úgy 

éri el, hogy fokozódik az anyagcsere, a bőrön levő kis izomrostok munkája által hő 

termelődik, ezzel didergésnek, fázásnak érezzük. Csökken a verejtékezés, 

szűkülnek a bőrerek. Ilyenkor a szervezetünk bizonyos előnyökhöz jut, 

ugyanakkor meg is terhelődik. Az utóbbi miatt van szükség a láz csillapítására. 

folytatjuk…. 


