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 1דפי הסבר להורים -הורדת חום בילדים 

מעלות  38, כלומר מעל מוגדר כעליית טמפרטורת הגוף מעל הנורמהחום  :הגדרה •

תגובה הסתגלותית של הגוף ואין הכרח לטפל מדובר ב .במדידה בפי הטבעת צלזיוס

 בכל מצב. הב

מעלות  38.5בילד ללא מחלות רקע שמצבו הכללי טוב יש לשקול טיפול בחום מעל  •

כגון  לילד וכרוך בתסמינים החום מפריעכאשר הילד אינו חש בטוב ואו צלסיוס, 

 3בתינוק עד גיל  .כאבי שריריםאו כאבי ראש, צמרמורות,  , אי שקט,חוסר מנוחה

 להתייעץ עם רופא. ישחודשים עם חום 

מעלות צלסיוס   41מעלות, למרות שרק בחום גבוה מעל  40 בחום מעל מומלץ לטפל •

היוועצו עם הרופא  יהאפילפסלנטייה לפרכוסי חום או . אם לילדכם יש סיכון לנזק

 .המטפל באשר לטיפול בחום נמוך מזה

 במדלא ובשום פנים ואופן  ,מד חום דיגיטלי אמצעותהמומלצת היא ב מדידת החום •

. מומלץ למדוד בפי , שכן במקרה של שבירת מד החום תיתכן הרעלהחום כספית

 הטבעת, בית השחי או בפה בהתאם לגיל הילד, מחלתו ומידת שיתוף הפעולה.

במדידה בבית השחי, יש להוסיף חצי מעלה לקריאת חום הגוף. בחודשיים הראשונים 

 בפי הטבעת.זו לחיים מדידה בבית השחי מדויקת כמו 

מד חום יותר.  יקרהוא  ךא ,שמש חלופהיכול לאדום למצח מדויק ו אינפרהמד חום  •

 .זק נכוןמוחהוא מדויק בתינוקות רכים ואמין רק כאשר  אינואדום לאוזן  אינפרה

 .אינם מומלצים פיכךמדחום מוצץ ומדבקות במצח אינם מדויקים ול

הם בעלי  ,כגון אמבטיות במים פושרים או רטיות לחות ,אמצעים להורדת חום •

יעילות מסוימת אך עלולים להגביר את תחושת אי הנוחות של הילד. ככלל רצוי 

. הרטבות עם אלכוהול בלבד מעלות 41שימוש באמצעים אלה בחום מעל עשות ל

 מומלצים. אינםוהפשטה מוחלטת 

)ראה רשימה   המומלצות והיעילות להורדת חום הן פראצטמול ואיבופרופן התרופות •

לוב י. שות(נרהן בפי הטבעת )במתן דרך הפה והן שתיהן יעילות ובטוחות מצורפת(. 
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 ,לטעויותאו מתן לסירוגין של שתי התרופות אמנם יעיל מעט יותר אך קיים חשש 

 אינולגין( טמומלץ אלא במקרים מיוחדים ועל פי המלצת רופא. דיפירון )אופ אינוולכן 

אך ניתן להשתמש לפי שיקול רפואי. אספירין אסור בילדים  ,מומלץ כטיפול שגרתי

  .שנים 16צעירים מגיל 

 

 תרופות להורדת חום

 )תכשירים מסחריים: אקמול, נובימול( פראצטמול

 מ"ג/ק"ג למנה. 15-10 :מינון מומלץ

בילדים גדולים יותר מנה . שעות 8-6בילודים עד גיל חודש מנה אחת כל : תדירות המנות
 . שעות 4-6   כל

 (מ"ג/ק"ג ליממה 75מנות ) 5יומי:  קסימלימינון מ

 סוגי התכשירים הקיימים בשוק:

 .מ"ג  250מ"ג,  150מ"ג,  80פתילות במינון  •

 .מ"ל 5-מ"ג ל 125פירות במינון או  סירופ בטעם פטל, מסטיק •

 .מ"ל 5–מ"ג ל 250סירופ במינון  •

 מ"ג 500-מ"ג ו 250טבליות במינון  •

 .מ"ג 250טבליות לעיסה בטעמים במינון  •

 .מ"ג 500קפליות במינון  •

 .(טיפות 20כל מ"ל )מ"ג ל 100טיפות לבליעה במינון  •

 .מ"ג 500-מ"ג ו 250גרנולות לבליעה במינון  •

 

 איבופרופן )תכשירים מסחריים: נורופן, אדוויל(

 6חודשים עם מרשם הרופא, מעל גיל   6-3חודשים ומעלה; בגיל  3מאושר מגיל 

 חודשים ללא צורך במרשם רופא. 

  .שעות 8-6מ"ג/ק"ג כל  10-5 :שנים 12חודשים עד  3מגיל   :מינון מומלץ

 שעות 8-6כל  תדירות המנות:

 מ"ג/ק"ג ליממה 40מינון מקסימלי: 

 התכשירים הקיימים בשוק:סוגי 

 מ"ג 400-מ"ג ו 200טבליות במינונים  •

 .מ"ג 400-מ"ג ו 200קפסולות נוזליות במינונים  •

 מ"ג 512-מ"ג ו 256במינונים ( נורופן בצורת מלח סודיום)טבליות להשפעה מהירה  •

 מ"ל 5מ"ג /100תרחיף בריכוז  •

 מ"ג 125-מ"ג ו 60פתילות במינונים של  •

 


