
 

 

 

 

 

.                                                                            

 

                                                                                                                                               

Què és la febre? 

La febre consisteix en l’elevació de la temperatura normal del 

cos: més de 38 ºC (aproximadament) si es mesura al recte o més 

de 37,5 ºC (aprox.) si es mesura a l‘aixella. La causa més 

freqüent en el nens és una infecció vírica. 

 

Cura personal de la febre 

Què heu de fer a casa? 

� No n’hi ha prou de posar la mà al front del vostre fill per decidir si té febre o no; cal que utilitzeu el termòmetre. 

� Mantingueu una temperatura ambiental agradable. No poseu gaire roba al nen. Oferiu-li abundants líquids, sense forçar-lo. 

� No és necessari baixar la febre en totes les circumstàncies, només si això el molesta. Això passa, generalment, a partir de 38 

o 38,5 ºC (aprox.) 

� Utilitzeu les dosis d’antitèrmics recomanades pel vostre pediatre i respecteu els intervals horaris, encara que la febre 

reaparegui abans de la següent dosi. Sempre que sigui possible l’heu d’administrat per la boca, no per via rectal. 

� Els banys amb aigua tèbia disminueix poc la febre. Podeu utilitzar-los per ajudar els antitèrmics. No utilitzeu compreses 

d’alcohol ni d’aigua freda. 

 

Quan heu de consultar un Servei d’Urgències? 

� Si el nen té menys de 3 mesos d’edat. 

� Si el seu fill està adormit, moix o al contrari, molt irritable. 

� Si ha tingut per primera vegada una convulsió. 

� Si es queixa de mal de cap intens i vomita diverses vegades. 

� Si el nen respira amb dificultat. 

� Si apareixen taques vermelles a la pell que no se’n van en pressionar 

IMPORTANT 

� Hi ha gent que pensa que la febre sempre és 

dolenta i pot provocar lesions importants. No 

és veritat. Quan tenim una infecció, el cos 

produeix més calor (febre) per tal que les 

nostres defenses lluitin contra la infecció. 

� Els antitèrmics no curen la infecció, només 

ajuden a que el nen se senti millor. 

 

CAP VILAFRANCA 

93 891 54 03 

CAP MONJOS 

93 818 67 48 

CAP SANT SADURNÍ 

93 818 30 52 


