


חום בילדים/ מבוגרים מאת: הרוקחת אליס דוידוביץ

חום גוף גבוה מהווה תסמין, למחלות או פגיעות גופניות.
)כאב שרירים,  בכאבים  המלווה  נוחות,  אי  לתחושת  רבות  גורם פעמים  החום 

כאב גרון, כאב ראש וכו'(.
זרים  גורמים  מפני  הגנה  כמנגנון  הגוף  חום  עליית  את  הציגו  שונות  תיאוריות 

)חיידקים ווירוסים( המונע את התרבותם בתנאים אלו.
בעזרת  או  לפה  המוחדר  דיגיטלי  מדחום  בעזרת  לרוב  נעשית  החום  מדידת 

מדחום עם גלי אינפרא  המוחדר לאוזן. 

כאשר החום עולה ומלווה בכאבים נהוג להשתמש ב:

פרצטמול המופיע בצורת כדורים, סירופ או נרות לילדים.
הפרצטמול מוריד חום ומשכך כאבים.

מינון מקובל:  הוא 500 עד 1000 מ"ג כל 6 שעות
)אסור לשימוש לבעלי תפקוד לקוי של הכבד(

רצוי להימנע ממשקאות אלכוהוליים במהלך הטיפול.

איבופרופן המופיע בצורת כדורים, קפליות או קפסולות נוזל.
איבופרופן הוא משכך כאבים קלים עד בינוניים, מוריד חום ונוגד דלקת.

מינון מקובל: ללא מרשם רופא 200 עד- 400 מ"ג כל 6 שעות, אחרי אוכל, עד 
1200 מ"ג ליממה. אסור לשימוש בחולים הלוקים בכיב קיבה, ובשילוב עם נוגדי 

דלקת שאינם סטרואידים, ואינו מומלץ לנשים הרות.
עלול לגרום לנמנום וסחרחורת.

דיפירון בצורת מתן של טיפות, כדורים או קפליות.
הדיפירון מוריד חום ומשכך כאבים.

ועל  יותר מהר דרך מערכת העיכול,  טיפות נספגות 
כן בעלות השפעה מהירה יותר על הפחתת הכאב.

הוא  לרופא כאשר החום  לפנות  בכל מקרה מומלץ 
מעל 40 מעלות ו/או נמשך מעבר לשלושה ימים. 

שיהיה לכולנו חורף  קל ובריא !!! 



הזיהוי, המדידה והטיפול
בילד הסובל מחום, ניתן לזהות בדרך כלל : סומק בפנים, ישנוניות, חולשה,

חוסר תאבון, רעד, עור חם.
מדידה באמצעות מד חום תיתן את חום הגוף המדויק.

מדידת חום יש לבצע באמצעות מד חום דיגיטלי, רגיל, או אינפרא אדום,
מדידת חום באמצעות מד חום כספית נאסרה ע"י משרד הבריאות.

מדידה רקטלית ) פי הטבעת(
,בתינוק מומלץ למדוד  מומלץ למרוח את קצה המדחום בוזלין או ג'ל  סיכוך 

בתנוחת החתלה.
חום בילד/ תינוק במדידה רקטלית נחשב לטמפרטורה הגבוהה מ- c װ38.

מדידה בפה בילדים
מומלץ מדידה במדחום דיגיטלי בלבד , חשוב להקפיד שמד החום יונח מתחת 

ללשון כאשר הילד סוגר את פיו , טמפרטורה בפה מעל c װ37.6 נחשבת לחום.

מדידה בבית השחי
יש להניח את המדחום מתחת לבית השחי ולהצמיד את זרוע הילד לבית החזה, 

המדידה היא על העור ולא מעל בגד !!!

מדידת חום באוזן/ מצח
מדידת החום היא באמצעות מדחום לאוזן / מצח, יש חשיבות מרבית לזווית 
יש לגעת בילד, במידה  נראית שגויה  והתוצאה  , בכל בדיקה במידה  המדידה 
והילד חם והמדחום מראה תוצאה תקינה או נמוכה יש למדוד שוב בזווית שונה 

או לעבור למדחום דיגיטלי בבדיקה רגילה .
בבדיקת חום במצח – המדידה לא על זיעה , במידה והילד מזיע יש לנגב את 

הזיעה לפני הבדיקה.

חום בילדים

על איכות לא מתפשרים

באישור:
משרד הבריאות

עמיד
במים

קצה
גמיש

זמן מדידה
 10 שניות



הטיפול התרופתי בחום בילדים
כאשר חום הגוף הוא מעל 38.5 מעלות צלזיוס

בתרופות  להשתמש  ניתן  בפה(,  )בבדיקה 
להורדת חום בילדים.

תכשירים  של  רחב  במגוון  אותם  למצוא  ניתן 
בבית המרקחת ללא מרשם רופא.

במידה והילד מקיא מומלץ להשתמש בפתילות, 
בעת מתן פתילות יש להתייחס אליהם כאל מנת 
המקסימלי  מהמינון  לחרוג  לא  מנת  על  טיפול 

בתרופה )במידה ומשלבים סירופ ופתילות(.
חשוב ביותר להקפיד על המינון ומרווחי הזמן בין 

נטילת התרופות, בהתאם לעלון לצרכן.

אקמולי/ אבקמולי
משפחת מוצרי אקמולי הינה בטוחה ויעילה עם ותק של שנים רבות.

אוהבים  שילדים  וריכוזים  טעמים  במגוון  סירופים  מכילה  אקמולי  מטריית 
ופתילות במספר מינונים שונים.

כעת התרחבה משפחת אקמולי עם צורת מתן ייחודית:
אבקמולי לילדים גדולים - אקמולי באבקה בטעם תות-וניל.

חום בילדים

חומר פעיל: Paracetamol. יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.

טיפ מהרוקח:
מתן תרופות באמצע הלילה:

הדליקו את האור
שטפו את הפנים

מדדו את התרופה באופן מדויק
הקפידו להיות עירניים



נורופן סירופ

אדויל ילדים
תרחיף להורדת חום מהירה ושיכוך מגוון רחב של כאבים.

אדויל ילדים, יעיל למשך 8 שעות ופועל מהר.
מאושר לשימוש ללא מרשם רופא

לילדים מגיל 6 חודשים
)עם מרשם רופא מגיל 3 חודשים(.

טעים במיוחד!
ב–2 טעמים: פירות וענבים

שילדים אוהבים.
 

מכיל: איבופרופן.
יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.

להורדת חום ושיכוך כאבים.
עד 8 שעות בלי חום וכאבים.
מתחיל לפעול תוך 15 דקות.
לטיפול גם ביום וגם בלילה.

ללא סוכר וללא צבעי מאכל.
ניתן להשיג גם בתרחיף וגם בפתילות.

מכיל: Ibuprofen. יש לעיין בעלון לצרכן 
לפני השימוש. 3 חודשים עם מרשם רופא 

ומגיל 6 חודשים ללא מרשם רופא

חום בילדים
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חום וכאבים - מבוגרים

אדקס ליקווי-ג'לס 400
יש אדקס – אין כאב ראש

משכך כאבים, מוריד חום ונוגד דלקות 
במינון ייחודי ואפקטיבי של 400 מ"ג

.)Ibuprofen( איבופרופן
כמוסת ג'ל הפועלת בעוצמה ובמהירות. 

לטיפול מהיר במגוון רחב של כאבים:
כאבי ראש, מיגרנה, כאבי גב, שרירים, 

שיניים וכאבי מחזור. ללא מרשם רופא. 

מכיל: Ibuprofen 400 mg יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש. 

אדויל ליקווי ג'ל
לאדויל ליקווי ג'ל 3 פעולות בקפסולה אחת:

משכך ביעילות ובמהירות מגוון כאבי גוף
)ראש, שיניים, גב, שרירים ומפרקים(, מוריד חום ונוגד דלקות.

החומר הפעיל באדויל ליקווי ג'ל נמצא במצב נוזל, 
מגיע למוקד הכאב ומעביר אותו מהר.

לקפסולה של אדויל ליקווי ג'ל יתרונות בולטים -
היא משפיעה מהר, 

יעילותה מוכחת והיא נוחה לבליעה.
אדויל - חזק מהכאב.

מכיל: איבופרופן.
יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.
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אקמול

.Dipyrone 500 mg :חומר פעיל
יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.

אופטלגין. חזק בכאבים חזקים
משכך הכאבים הנמכר ביותר בישראל*

לשיכוך כאבים בינוניים עד חזקים
ולהורדת חום גבוה שאינו מגיב לאמצעי

טיפול אחרים.
ניתן להשיג באריזה של 21 או 42 קפליות 

או בטיפות להקלה מהירה. 
- בבקבוקים של 10 מ”ל.

*לפי נתוני IMS לשנת 2008

חום וכאבים - מבוגרים

אבקמול
עם  התרחבה  והותיקה  הבטוחה  אקמול  משפחת 

תכשיר חדש וייחודי : אבקמול - אקמול באבקה.
 Paracetamol כל שקית אבקמול מכילה 500 מ"ל

אשר אקויולנטי לקפלייה/טבליה של אקמול.
הינו  ותות-וניל  קפוצ'ינו  בטעמי  המגיע  אבקמול 
כן הרבה  ועל  צורך במים  ללא  נוח לשימוש,  מאד 

יותר קל לבליעה.
 .Paracetamol 500 mg :חומר פעיל

יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.

.Paracetamol 500 mg :חומר פעיל
יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.

משפחת אקמול להורדת חום ושיכוך כאבים.
אקמול, התכשיר המוכר והבטוח מציע מספר 

פרזנטציות כדי להבטיח נוחות לצרכן.
50 קפליות במיכל, 21 קפליות בבליסטר. 


