
Lázcsillapítás 
 

Lázcsillapítási lehetőségek csecsemő és gyermekkorban 😊🙏🚑🛁💉💊🧪🌡 

Oktató anyagunkat, talán azzal kezdeném, ami az egyik legfontosabb alapelv: a láz az immunrendszer 

természetes védekező reakciója, így tulajdonképpen hozzásegíti a gyógyuláshoz a 

kicsiket.💉💊🛁🌡 

Felmerülő gondolatok, amik láz esetén a beteg gyermekkel vagy csecsemővel kapcsolatosan 

megfogalmazódnak egy szülőben: 

- Hogyan mérjünk testhőt ?? 

- Csillapítsunk-e és ha igen, mikor és hogyan ?? 

- Mikor forduljunk mindenképpen orvoshoz ?? 

Mikor beszélünk lázról? 💊💉🧪🌡 

37.0 Celsius foktól hőemelkedésről, 38.0 Celsiustól foktól pedig lázról beszélünk. Lehetőség szerint 

kisdedkorig végbélben mérjünk testhőt, viszont az így kapott értékből 0,5 Celsius fokot vonjunk le. 

Az utóbbi években egyre elterjedtebb és gyakoribbá vált a fül vagy bőr hőmérő, ami nem teljesen 

megbízható, fontos a mérési technika. Hőemelkedésre általában nem adunk lázcsillapítót! 

Lázcsillapítás💊🌡 

Hőemelkedés esetén a gyermekre semmiképp se vastag ruhadarabot adjunk és takarjuk ki vagy 

nagyon vékony ruhadarabot adjunk rá és vékony takaróval takarjuk be. Testhőjét 20-30 percenként 

mérjük vissza. Láz esetén a gyógyszeres terápia kiegészítéseként nem tilos hűtőfürdőt, hideg-vizes 

borogatást alkalmazni, viszont figyeljünk arra, hogy a beteget ne "hűtsük ki". 

Amennyiben a beteg jól tolerálja a lázat, nincsenek fájdalmai és eszik-iszik rendesen, nem szükséges 

csillapítani a lázát, viszont ha fájdalmai vannak, nem fogyaszt folyadékot és a kiszáradás jeleit ( 

karikás szemek, száraz ajkak, ráncolható bőr, acetonos lehelet. Súlyos jel ha nem vagy alig pisil a 

gyermek, száraz a pelenka illetve a kifejezett bágyadtságot, aluszékonyságot észlelünk) észleljük, 

adjunk lázcsillapítót. 

Gyógyszeres lázcsillapítás lehetőségei 💊💉🧪🌡🩺🇭🇺❤️ 

Alapelv, hogy azonos hatóanyagú készítményt 4-6 óránként lehet ismételni, de más típusú 

készítményt már rövidebb időintervallumban is lehet adni. 

Ameddig tolerálják a kúpot, az addig lehetőség szerint azt adjunk, mert a leggyorsabban felszívódó 

készítmény. 

  



RECEPT NÉLKÜL (VN - Vény nélkül) kapható lázcsillapítók: 

- Nurofen kúp/szirup/tabletta, Algoflex Baby 

- Panadol szirup/tabletta 

- Flamborin csepp, Algopyrin tabletta 

- Mexalen kúp/tabletta 💊💉 

RECEPTRE KAPHATÓ (V - Vényköteles) lázcsillapítók: 

- Jelenleg nem áll rendelkezésre készítmény, mert Recept nélkül több készítmény is kapható. 

- Aspirin: 12 év alatt NEM ajánlott (Reye-szindróma kialakulásának oka) 💊💉🩺 

Lázcsillapítók hatóanyagok szerint 

Algopyrin és származékai: 

-Germicid-C kúp (Több Patikában érdeklődtem, még vannak helyek ahol kaphatóak, de “TT” 

készítmény már, ami azt jelenti, hogy Törzskönyvből Törölt, azaz már nem gyártják, de amíg 

forgalomban van, addig használják), Antipiretikus kúp (jelenleg már nem áll rendelkezésre ez a 

készítmény sem), Flamborin csepp, Algopyrin 

Paracetamol tartalmúak: 

 

- Mexalen kúp, Panadol szirup/tabletta 

 

Non-szteroid gyulladáscsökkentő (NSAID): 

- Nurofen szirup/tabletta, Algoflex baby szirup 

 

Aspirin tartalmú gyógyszerek: 

12 év alatt NEM! 

  



LÁZ CSECSEMŐKORBAN 💊💉🧪🌡🩺🛁 

Alapelv: legveszélyesebb 1 hónapos kor alatt és 3 hónapos kor alatt MINDENKÉPPEN lássa ORVOS! 

Javasolt a Germicid-C kúp (Több Patikában érdeklődtem, még vannak helyek ahol kaphatóak, de “TT” 

készítmény már, ami azt jelenti, hogy Törzskönyvből Törölt, azaz már nem gyártják, de amíg 

forgalomban van, addig használják), Nurofen kúp vagy a Flamborin csepp. 

Mikor kell orvoshoz fordulni? 

- 3 hónapos kor alatt MINDEN ESETBEN. 

- A láz mértéke nem arányos a betegség mértékével, gyakrabban okoz vírusfertőzés magasabb lázat. 

- A láz mellé (lilás) kiütések jelentkeznek. (Üvegpohár teszt: Fogunk egy áttetsző üvegpoharat, 

rányomjuk a kiütésre. Ha elhalványul, eltűnik fellélegezhetünk. Ha nem, akkor nyomjuk rá még 

erősebben és ha nem halványul, akkor lehet baj.) 

- Erős fejfájás, neurológiai eltérés társul a láz mellé. 

- Alhasi fájdalom jelentkezik, de hasmenés nem kíséri a lázas állapotot. 

- Fokozatosan romló tudatállapot esetén. 

- Amennyiben görcsroham jelentkezik, hívjunk AZONNAL MENTŐT a 112-es telefonszámon. 

LÁZGÖRCS 💊💉🩸🩺🩹🌡🧪 

Általában 6 hónapos kortól - 5 éves korig jelentkezik, a láz felszálló szárán jelentkezik, az idegrendszer 

éretlensége az oka. 

TÉVHIT a korai lázcsillapítás nem tudja megelőzni a rohamot. 

Mi a teendő? 

- Értesítsük az Országos Mentőszolgálatot a 112-es telefonszámon, és ezzel párhuzamosan és 

folyamatában: adjunk lázcsillapító kúpot, fordítsuk oldalra a gyermeket a lehetséges hányás és a 

következményes és félrenyelés lehetősége miatt. 

Védjük a sérülésektől, de ne fogjuk, ne szorítsuk le, hanem a fejét óvatosan próbáljuk 2 oldalról 

védeni, megtartani. 

Amennyiben a lázgörcs után a gyermek tudata nem tisztul fel, egymás után többször jelentkezik a 

görcsroham és/vagy neurológiai tünetekkel jár, KOMPLIKÁLT LÁZGÖRCSRŐL beszélünk. 

Lázgörcs esetén, a lázcsillapítás mellett adható végbélen keresztül egy görcsgátló készítmény, a 

DIAZEPAM DESITIN rektális oldat. 

Adagolása: 15 kg alatti testsúly alatt 5 mg (kék, ezüst színű csomagolásban található), 15 kg feletti 

testsúly esetén 10 mg (piros, ezüst színű csomagolásban található). 

🛁🇭🇺🩸🚑🩹🩸💊🌡🧪🩺🚑☺️❤️ 

 

 

Üdvözlettel: 

Elek József Okleveles Mentőtiszt, az egyesület elnöke 

(Az anyag elkészítésében korábban elkészült oktatóanyagok is segítségemre voltak) 


