
Nuume

Mitä kuume on?

Yleisimmin kuumeen syynä on virustartunta, mutta joskus myös bakteerien aiheuttama tauti.
Kuume itsessään ei ole sairaus, vaan kehon reaktio, joka auttaa kehoa taistelemaan sairauden
aiheuttajaa vastaan.

Kaikki kehon lämpötilan nousu ei ole vielä kuumetta. Kehon lämpötila voi nousta myös silloin,
kun vaatetus on liian lämmin, on tehty raskasta ruumiillista työtä tai  urheiltu.  Kuume pitäisi
mitata  siinä  vaiheessa,  kun  on  levätty  vähintään  30  minuuttia  rauhassa.  Kehon  lämpötila
vaihtelee myös vuorokauden aikana − aamulla se on yleensä alhaisempi ja illalla korkeampi.

Järkevintä  on  mitata  kehon  lämpötila  kainalosta.  Tällöin  normaalina  lämpötilana  pidetään
enintään 37,3 astetta. Ellet ole alilämpöinen ja saat mittaustulokseksi alle 36,6 astetta, on myös
se täysin normaali tila. Alilämpöisyyden vuoksi ei tarvitse kääntyä lääkärin puoleen, sillä se on
ihmisen henkilökohtainen ominaisuus.

Onko kuume vaarallista?

Yleensä kuume ei ole vaarallinen. Jonkin kuumeen syynä voi kuitenkin olla vaarallinen sairaus.
Jos kuume huolestuttaa sinua, käänny sairaanhoitajan tai lääkärin puoleen.

Lääkärin puoleen on aina käännyttävä seuraavissa tapauksissa:

• alle kolmen kuun ikäisellä lapsella on kuumetta;

• lapsi on hyvin apaattinen eikä leiki päivän aikana lainkaan;

• lapsi on surkea ja itkuinen, eikä häntä pysty rauhoittamaan;

• lapsi hengittää vaikeasti tai äänekkäästi;

• lapsi kieltäytyy juomasta;

• minkä tahansa ikäisellä ihmisellä on kuumeen lisäksi toistuvaa kipua virtsatessa, tai jos
virtsa haisee, on sameaa tai veristä;

• kuume on kestänyt lapsella yli 3 vuorokautta ja aikuisella yli 5 vuorokautta;

• esiintyy joitain muita oireita, jotka huolestuttavat sinua.

Miten toimia kuumeen kanssa?

Kuumeisena  on  parasta  jäädä  kotiin  lepäämään.  Vuoteessa  ei  välttämättä  tarvitse  maata.
Kuumeen aikana nesteen tarve kasvaa, joten on nautittava runsaasti nestettä − teetä, mehua ja
vettä. Kuumeen aikana ruokahalu on huono, eikä syömään tarvitse pakottaa.

On  tavallista,  että  kuumeen  noustessa  kädet  ja  jalat  muuttuvat  viileiksi  ja  esiintyy

Tähis 8.2-2/

 AS Medicum
Registratuur 605 0601
medicum@medicum.ee
www.medicum.ee Tähis 8.2-2/

Versioon 1.0
Kinnitatud 22.09.2015

PATSIENDIINFOPOTILASINFO



kylmänväristyksiä. Tällöin on pukeuduttava lämpimästi tai mentävä täkin alle. Vastaavasti, kun on
kuuma, ja kädet ja jalat kuumottavat, ei saisi olla liian lämpimästi pukeutunut tai paksun täkin alla,
koska se estää kuumeen alentumista.

Pitääkö kuumetta alentaa ja miten?

Ei ole olemassa tiettyjä kehon lämpötiloja, joiden osalta kuumetta pitäisi ehdottomasti alentaa, tai
sitä ei saisi tehdä. Kuumelääkkeiden nauttiminen liian kevyesti saattaa päinvastoin pidentää taudin
kestoa ja aiheuttaa joskus (tosin harvoin) sivuvaikutuksia. Kuumelääkkeen käytön tulisi perustua
yleiseen kuntoon ja olotilaan.

Kuumelääkettä tulisi nauttia:

• jos aiemmin on esiintynyt kuumekramppeja;

• jos se lievittää kurkkukipua, päänsärkyä, korva- tai lihaskipua ja yleistä pahaa oloa.

Kuumelääkettä  ei  tarvita,  jos  kuumeesta  huolimatta  olo  on  suhteellisen  hyvä.  Kuumeen
alentamiseksi  sopii  kaikille  ihmisille  paracetamol  tai  ibuprofeeni,  aikuisille  myös  aspiriini.
Täsmällisemmät  annosteluohjeet  löytyvät  pakkauksen  tietosivulta.  Kahden  annoksen  välissä
tulisi  yleensä  olla  6−8  tunnin  väli,  ja  on  ehdottomasti  noudatettava  päivittäisiä
enimmäissuosituksia.


