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Què és la varicel·la?  

� És una infecció vírica molt contagiosa, que cursa 

amb vesícules o butllofes molt pruents, a la pell i 

mucoses (boca, ulls, genitals). 

� El quadre pot anar acompanyat de febre els 

primers 3-4 dies. 

� El període d’incubació es de 10 a 21 setmanes. 

� El període de contagi s’inicia 24-48 hores abans 

de sortir les lesions i finalitza quan totes les 

vesícules es converteixen en crostes. 

Cura personal de la Varicel·la 

Què heu de fer a casa? 

• Higiene diària (dutxa o bany) per evitar infeccions de les lesions. Eixugar sense fregar. 

• Tallar i netejar les ungles del nen per evitar lesions /infeccions quan es grata. 

• Evitar aplicar pomades o talcs sense recomanació mèdica. 

• Si el nen té febre, es pot administrar paracetamol (Apiretal) a les dosis habituals.  

• No forçar a menjar, oferir aliments suaus, no àcids, a temperatura ambient. Afavorir la hidratació 

oferint líquids (aigua,llet). 

• Evitar el contacte amb persones que no hagin passat la malaltia, sobretot dones gestants, malalts 

amb disminució de les defenses o en tractament amb corticoides. 

• El nen/a pot tornar a escola quan només hi hagin costres, normalment de 6 a 7 dies després del 

inici de la malaltia. 

Quan heu de consultar al seu pediatra? 

� Quan el vostre fill/a tingui alguna malaltia que disminueixi les seves defenses o estigui en 

tractament amb corticoides ORALS. 

� Si té menys de 3 mesos.  

� Si el nen/a pateix  alguna malaltia crònica. 

� Si la febre persisteix a temperatura alta més de 4 dies. 

� .Si la pell, a més de les vesícules, està molt envermellida o presenta inflor en alguna zona. 

� Si el nen/a està decaigut, somnolent, irritable o té molta tos.  

IMPORTANT 

 

• En cas que hi hagi febre, no 

s’ha d’administrar Aspirina® ni 

ibuprofèn (Dalsy®, Junifen®) per 

evitar reaccions no desitjades. 

• Ès normal un període de 

recuperació inmunológica 

després de patir la malaltia, on 

els nens poden patir altres 

infeccions.  
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