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Contacteu amb:

Telèfon de contacte:

PD1056AC

La febre no és una malaltia, sinó un símptoma que passa alguna altra cosa al cos. Com que el seu fill 
podria tenir febre sense estar calent, prengui-li sempre la temperatura almenys durant un minut abans 
de decidir quanta en té. A continuació hi trobarà algunes mesures a prendre si el seu fill té febre.
 

Cura de nens amb febre

Per reduir les molèsties de la febre
Si el seu fill té febre, prengui-li la temperatura diverses
vegades al dia i segueixi aquests consells:
• Doni-li líquids per reemplaçar els que ha perdut suant.

Polos de suc de fruita són una bona manera de
subministrar líquids.

• Si el nen se sent incòmode, faci-li un bany d’esponja
fresc i doni-li paracetamol per tractar de rebaixar la febre.

• No doni mai aspirines a nens menors de 18 anys.

Punts importants sobre la febre
• La manera més precisa de prendre la temperatura als nens

petits és amb un termòmetre rectal. Si vostè no sap ben bé
com utilitzar-lo, demani instruccions al metge.

• La febre podria necessitar atenció mèdica si arriba a les
temperatures següents:

37,5 ºC o més, en nens de menys de 3 mesos; 

38 ºC o més, en nens de 3-36 mesos; 

39 ºC o més, en nens de més de 36 mesos.

• Vesteixi el seu fill amb roba lleugera, abrigant-lo just perquè
no tingui fred.

• Recordi que l’exercici, els àpats, l’agitació i les begudes
calentes o fredes són factors que poden afectar la
temperatura del seu fill.

• El nen pot tenir reaccions diverses a la febre. Per exemple,
podria estar bé tot i tenir febre alta o sentir-se molt
malament amb una febre baixa.

Quan ha d’avisar el metge
Truqui al consultori del seu metge si el nen té
qualsevol dels signes o símptomes següents:
• Febre alta (consulti l’apartat “Punts importants

sobre la febre”), o febre que dura més de dos
dies, tot i els medicaments.

• Respiració ràpida o falta d’alè.

• Torticoli o mal de cap.

• Dificultats per tragar.

• Mucositat de color marró, verd o sanguinolenta
que dura massa. 

• Signes de deshidratació, que inclouen set
intensa, orina de color groc fosc, disminució de
l’orina, ulls opacs o enfonsats, pell resseca i
llavis clivellats o ressecs.

• Aspecte que al seu parer no és normal, fins i tot
després d’haver-li donat un analgèsic sense
aspirina.
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