
        Όταν το παιδί ζχει πυρετό 

Ωσ πυρετό ορίηουμε ςυνικωσ κερμοκραςία (μαςχάλθσ) πάνω από 38.5. Ο πυρετόσ από μόνοσ του 

δεν είναι επικίνδυνοσ όςο και ψθλόσ να είναι και ο ςκοπόσ μασ δεν είναι να τον ρίξουμε αλλά να 

κάνουμε το παιδί να νιϊςει καλφτερα. Πολλά παιδιά αιςκάνονται ιδθ κουραςμζνα και φαίνονται 

άρρωςτα ςε κερμοκραςίεσ  όπωσ 37.5.  

Ωσ πρϊτο αντιπυρετικό χρθςιμοποιοφμε ςυνικωσ  τθν  παρακεταμόλη (Depon, Apotel, Dolal) ςε 

ςιρόπι, ςταγόνεσ ι υπόκετα. Σε ςταγόνεσ για τα νεογνά δίνουμε διπλάςιεσ από τα κιλά του παιδιοφ, 

δθλαδι ςε ζνα μωρό 5 Κg κα δίναμε 10 ςταγόνεσ. Επίςθσ παρατθροφμε ςυχνά πωσ ςε περιπτϊςεισ 

υψθλοφ πυρετοφ θ παρακεταμόλθ ρίχνει λίγο θ ελάχιςτα τον πυρετό. Όμωσ το παιδί νιϊκει ςυνικωσ 

κάπωσ καλφτερα μία ϊρα μετά τθν λιψθ τθσ και τότε είναι θ ευκαιρία να δϊςουμε υγρά και λίγο 

φαγθτό και Algofren.            Παρακεταμόλη (DΕPON, Apotel, Dolal) 

Βάρος Ηλικία Δόση 

Σιρόπι Depon 24 mg/ml  

5 kg 

10 kg 

15 kg 

20 kg 

25 kg 

30 kg  

40 kg  

3 μηνών 

1 τρονών 

3 τρ. 

5 τρ. 

7 τρ. 

9 τρ. 

12 τρ. 

2,5 ml×4  φορές/ημέρα 

5 ml×  4   φορές/ημέρα 

7,5 ml× 4        

10 ml× 4 

12,5 ml×4 

15 ml× 4 

20 ml× 4 

Χάπι Depon 500 mg 

15–25 kg 

25–40 kg 

>40 kg 

3–7 τρ. 

7–12 τρ. 

>12 τρ. 

½  ×4   φορές/ημέρα 

½–1×4  φορές/ημέρα 

1–2 ×4  φορές/ημέρα 

Υπόθετο 60 mg (μισό Dolal 125) 

5-10 kg  3 μηνών -1 τρ. 1 × 4 φορές/ημέρα 

Υπόθετο Dolal 125 mg  

10-15 kg 1-3 τρ. 1 σπόθ.× 4 φορές/ημέρα 

Υπόθετο Dolal 250 mg  

15–25 kg 

25–40 kg 

3–7 τρ. 

7–12 τρ. 

1 σπόθ. × 4 φορές/ημέρα 

1–2 σπόθ.×4 

Υπόθετο Apotel 500 ή Depon 600 mg  

>40 kg >12 τρ. 1–2 σπόθ.×4 φορές/ημέρα 

Αν κζλουμε να ρίξουμε επιπλζον τον πυρετό προτείνουμε το αντιπυρετικό και αντιφλεγμονϊδεσ 

ςιρόπι ΑLGOFREN. 

Βάρος Ηλικία Δοσολογία 

7-10 kg 6-12 μην. 2,5 ml 3 φορές την ημέρα 

10-14,5 kg 1-2 τρ. 2,5 ml 3-4 φορές την ημέρα 

14,5-25 kg 3-7 τρ. 5 ml 3-4 φορές την ημέρα 

25-40 kg 8-12 τρ. 10 ml 3-4 φορές την ημέρα 

Το Αlgofren είναι καλό να μη χορθγείται ςε άδειο ςτομάχι αλλά μετά από λίγο φαγθτό. Μπορεί να 

δοκεί ακόμα και ταυτόχρονα με ςιρόπι παρακεταμόλθσ. 


