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HOREČKA U DĚTÍ

       Vážení rodiče, 

být informován a být vybaven léky, to je předpoklad správné reakce na horečku dítěte. Včas podat léky předpokládá mít
je trvale k dispozici, tedy i doma. U malých dětí je výhodné mít sirupovou i čípkovou formu. Horečka patří k přirozeným
obranným mechanismům organizmu, proto není třeba podávat léky na její snížení,  pokud  nepřesáhne  hodnotu  38°C  v
podpaží  nebo 38, 5°C v konečníku. 

Tělesná teplota (měřená v
podpaží a v konečníku) 

Doporučená opatření 

ZVÝŠENÁ TEPLOTA : 

37°C – 38°C podpaží 

37,5°C – 38,5°C konečník

klid, pitný režim, případně fyzikální 
snižování teploty, monitorování situace 

HOREČKA : 

nad 38°C  podpaží 

nad 38,5°C konečník

podání léků proti horečce, fyzikální 
snižování teploty, klid, pitný režim, 
monitorace

EXTRÉMNÍ HOREČKA 

nad 41°C 

Podání léků proti horečce a okamžité 
vyhledání lékařské pomoci



Jak snížit teplotu?

1) Fyzikální snižování horečky

Je-li  teplá  kůže  na  rukách  a  na nohách,  pak  je možno podat zábal, koupel či vlažnou sprchu.
Zábaly  přikládáme   na  oblast  hrudníku.  Například osušku namočenou  vyždímanou  ve vlažné vodě (asi 25°C) ponecháme
přiloženou   15 - 20 min.  Dítě  již  nepřikrýváme. Pak zábal odstraníme, osušíme kůži a přeměříme teplotu.  Přetrvává-li
horečka  i  nadále,  lze  proceduru opakovat  3x  během 2 hodin. Doporučená okolní teplota je 24°C.
Omývání – ve vaničce s malým množstvím vody o teplotě 29-32°C po dobu 10-20min.Doporučená okolní teplota je 24°C .
Sprchování – spíše u starších dětí s použitím vlažné vody. Teplotu vody během výkonu neustále kontrolujeme na vnitřní
straně vlastního předloktí, dítě ponechejte vsedě.

Kdy nepoužít fyzikální snižování teploty? 

K těmto metodám nepřistupujte, má-li dítě : 
-  mramorovanou kůži (tj. bledou až nafialověle ,, skvrnitou “ pokožku) 
-  studené ruce a nohy 
-  zimnici,  kdy  dítě  naopak  přikryjeme,  aby  se  zahřálo.  Poté  pokrývku  odstraníme  nebo  dítě  ponecháme  jen  s  lehkou
pokrývkou, aby teplo mohlo sálat do okolního prostředí.

  

2) Léky ke snížení horečky (PARACETAMOL, IBUPROFEN)

U malých dětí je výhodnější použít čípky a sirupy. Podle tolerance dítěte můžeme podat tabletovou formu. Tablety je možné
drtit,  u  potahovaných  dražé  se  nedoporučuje. Vhodné  je  podat  jeden  druh  léku  proti  horečce  (paracetamol  nebo
ibuprofen).  Pokud  horečka  stále  neklesá  po  podání  jednoho  druhu  léku  v  kombinaci  s  fyzikálními  metodami,
přistupujeme k podání dalšího druhu léku. Možné je střídavé podávání přípravků s obsahem paracetamolu a ibuprofenu s
odstupem 3 – 4 hodin.

Paracetamol - (léky: Paralen, Panadol, Paramegal, Ben-u-ron, Mexalen,…) 

Dávkování: 15mg/kg hmotnosti dítěte na 1 dávku po 4 - 6 hodinách. Dávka na den (24h) maximálně 60mg/kg hmotnosti dítěte.
Účinek je dosažen většinou za 60 min., trvá 4 - 6 hod. Paracetamol je možno podávat i novorozencům, alergikům, astmatikům,
pacientům s poruchou krevní srážlivosti a se zažívacími obtížemi. 

Ibuprofen -  (léky: Nurofen, Ibalgin, Brufen,...) 

Dávkování: 5-10mg/kg hmotnosti dítěte a  dávku po 5 - 8 hodinách. Dávka na den (24h) celkem 15-30 mg/kg   hmotnosti
dítěte. Maximálního účinku je dosaženo za 2-4 hodiny, trvá 4-8 hodin. Doporučuje se pro děti od 3 měsíců věku (resp. od
hmotnosti 7 kg). 

Nepodáváme: dětem mladším 3 měsíců nebo s hmotností pod 6 kg, ženám ve 3. trimestru (poslední 3 měsíce) těhotenství, při
vředové chorobě nebo při poruše krevní srážlivosti. 



3) Dostatečné zavodnění

Předpokladem správného fungování léků a ústupu horečky je dostatečné zavodnění. Nabízíme vlažný nebo i chladnější čaj,
případně čistou vodu nebo vodu s džusem. U malých dětí lze podávat mléčné výrobky podle zvyklostí. Nejmenším dětem je
vhodné přidávat k mléčným dávkám i dětský čaj. Pokud dítě zvrací, vynecháme jídlo, tzn. u malých dětí i mléko, podáváme
jen lehce slazený čaj po malých dávkách. Stravu vynecháme při zvracení na půl až jeden den. Pokud po této době dítě již
nezvrací, začneme přidávat dietní stravu podle věku dítěte. Pokud dítě trpí průjmem, nedáváme mu mléko. Kojení není třeba
přerušovat.  Dbáme tedy na to, aby dítě vypilo minimálně stejně tekutin jako za normálního stavu. Při horečce se potřeba
tekutin navíc zvyšuje asi o 12 % na každý 1°C nad 37 °C. 

Odhadovaná potřeba všech tekutin u dítěte podle věku při normální teplotě za 24 hodin.

Dítě do 1 roku asi 120 – 130 ml/kg/den (např.: 10kg dítě 1200 – 1300 ml/den)

Dítě 1–7 roků asi 80 – 120 ml/kg /den

Dítě 7-12 roků asi 60 - 80ml/kg/den

Dítě 12-16 roků asi 60 – 40ml/kg/den

Kdy s horečkou k lékaři? 

- vždy s dítětem mladším 3 měsíců 
- když horečka 3. den neklesá 
- když se ji nedaří žádným z uvedených postupů snížit 
- když dítě výrazně málo pije, opakovaně zvrací, má řídké stolice 
- když má potíže s dýcháním 
- pokud dítě obtížně polyká a zvýšeně sliní 
- když je přítomna ochablost dítěte, nereaguje na běžné oslovení a bolestivější podnět 
- objeví-li se výrazná bolest hlavy se světloplachostí a silným zvracením
- pokud jsou poruchy hybnosti nebo ztuhlá šíje - dítě nemůže předklonit hlavu 
- má-li dítě mramorovanou kůži, výrazně chladné končetiny, nafialovělé rty
- má -li dítě krvavé skvrnky na kůži, malé modřinky (jakoby po píchnutí špendlíkem) 
- nastanou-li svalové křeče

Febrilní křeče 

Křeče se mohou objevit u  malých  dětí  při  rychlém  vzestupu teploty.  Většina teplotních křečí nastává při teplotě 39 –
40°C. Záchvat  může  trvat   pár sekund nebo i  několik   minut.  Dochází ke svalovým záškubům končetin či celého těla, dítě
se třese, škube sebou. Může být spojen i se ztrátou vědomí, zavracením očí, sliněním, pomočením a pokálením, prohnutím do
oblouku.  Dítě v průběhu záchvatu nic necítí, v období po záchvatu si nic nepamatuje.



První pomoc   

Pokud u dítěte febrilní křeče nastanou, snažte se zachovat klid. Dítě uložte tak, aby kolem sebe nemělo žádné ostré předměty.
Někdy bývají křeče spojeny i se zvracením, hlavičku proto natočte tak, aby dítě nemohlo zvratky vdechnout a dusit se jimi,
tzn. na bok. Vždy volejte  RZP a od dítěte až do jejich příjezdu neodcházejte. V žádném případě neotevírejte dítěti násilně ústa
a nesnažte se křeče tlumit pevným stiskem. Podejte do konečníku čípek antipyretika na snížení horečky. Jestliže má Vaše dítě
opakovaný záchvat a jste vybaveni rektálním Diazepamem, podejte jej v určené dávce do konečníku. Teplotu snižujte již při
hodnotě 38°C v rektu nebo 37,5°C v axile. Opět po záchvatu přivolejte RZP, a to i v případě, kdy dojde k ústupu křečí po
podaném léku. Sledujte časový vývoj křečí a charakter záškubů (celé tělo, jen končetiny, hlava).

Brzké uzdravení přeje tým lékařů a sester dětského oddělení

Vaše dotazy rádi zodpovíme na adrese

det@nemkyj.cz


