
 

JÓ HA TUDOD... 

MIKOR CSILLAPÍTSUNK LÁZAT? 

 

A láz jótékony hatással van a szervezetünk immunfolyamataira, a fertőző 

betegségek leküzdésében fontos szerepet játszik. Egyrészt a szervezetünk 

hasznos reakciója, másrészt egy bizonyos hőmérséklet felett, a szervezet 

ellenségévé válik, mert nagyon megterheli a keringési rendszert. 

A láz nem ellenségünk, csak az "ellenségre" adott válasz. A láz 

csillapításának nem a láz megszűntetése a célja, hanem a lázas állapotot 

kísérő káros folyamatok mérsékelése. A láz csillapításával nem szüntetjük 

meg a lázat, hiszen a kiváltó okot nem szüntettük meg, csak időlegesen 

levisszük a test hőmérsékletét a káros következmények elkerülése érdekében. 

A láz csillapítása az alapbetegségtől és az életkortól függ. 

Egészséges gyermeknél a három hónapos kor alatti életszakaszt kritikus 

időszaknak mondjuk, mert az immunrendszer még nem tud reagálni bizonyos 

tokos baktériumokra, ill. a fertőzés azonnal szétszóródik a testben, nem csak 

egy szervet érint. Pl. tüdőgyulladásnál, nemcsak a tüdőt érinti, hanem a kicsi 

egész szervezetét. Ebben az életszakaszban a gyermek szervezete legtöbbször 

nem lázzal reagál a kórokozóra, hanem ellenkezőleg: alacsony 

hőmérséklettel. Három hónapos kor alatt a lázas állapot orvosi vizsgálatot 

igényel. A lázcsillapítást a láz mértékétől függetlenül kell elkezdeni. 

3 hónaptól 5 éves korig, a gyerekek általában magas lázzal reagálnak a 

fertőzésre. Ha 24 óra alatt többször mérünk 39 fok feletti hőmérsékletet, 

indokolt a kórházi felvétel. Ha a gyerek általános állapota jó, akkor nem 

terheli meg a láz. 38 foknál még nyugodtan várhatunk. Ha megterheli a 

szervezetét (aluszékony, magas pulzus) akkor már korábban is 

csillapíthatjuk. 

Öt éves kor felett 38 fokig nem kell csillapítani, efölött célszerű. 

 

Bármely életkorban fizikális csillapításra is szükség van 39 foknál a 

gyógyszeres csillapítás mellett. Hányás, hasmenés esetén is minél előbbi 

lázcsillapítás szükséges. Ilyenkor a a lázas állapot miatt is megnövekszik a 

folyadék igény is. A lázas gyereket mutassuk meg az orvosnak, főleg, ha 24 

órája lázas. Semmi ok pánikra ha lázat mérünk, de semmiképpen ne 

bagatellizáluk el. Ha a láz mellett "piros folt is megjelenik" mutassuk meg 

orvosnak a gyereket. 

folytatjuk… 

 

 

 

 

 


