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Pappa sier jeg har feber. Alt føles rart og munnen tørr.
- Pappa, sier jeg, - jeg trenger noe å drikke.
Men pappa svarer ikke.
Da er det noen som kniser og ler, det er lykkekatten som vinker på meg.
Feber handler om å våkne med et hode som er varmt og tungt, og en verden som glir mellom drøm og våken
tilstand. Alle har opplevd dette som barn.

Feber vil si at kroppstemperaturen, har steget til over 38,0 ºC. Dette gjelder både voksne og barn. Feber. OBS!
Feber kan skylles mange forskjellige sykdommer og bør vurderes sammen med øvrige symptomer for å
avdekke den pågjeldende sykdom. Smerte er plagsomt selv om den er mild og kortvarig. Weifa tilbyr flere
produkter som lindrer smerte og feber og har tilpassede produkter for hele familien. Feber hos barn - når bør
man kontakte lege? Feber hos barn er den vanligste årsaken til at foreldre kontakter lege.

Mange blir engstelige når temperaturen. Feber - er det alvorlig? Hva er feber? Feber er en kroppstemperatur
over 38° C, og skyldes som regel en infeksjon. Dette er kroppens mekanisme for å bekjempe. Feber er en del
av kroppens naturlige forsvar mot infeksjoner. Det er derfor vanlig at kroppstemperaturen øker ved
infeksjonssykdommer. Kroppstemperaturen kan også. Spørsmål. Jente 6 år. Innlagt på sykehus etter 4 dagers
høy feber (40-40,3) Gikk til legevakt hvor legen tok CRP måling. Denne viste seg å være over 100. Bakgrunn.
Normal kroppstemperatur reguleres gjennom et balansert samspill av signaler fra perifere kulde- og
varmereseptorer i hud, slimhinner og muskulatur. Feber vil si at kroppstemperaturen er høyere enn vanlig.
Normal temperatur hos små barn varierer vanligvis mellom 36,5 og 37,5 grader, og stiger den til over 37,5. På
denne siden finner du oversikt over sykdommer relatert til kvalme, feber og svimmelhet, som det finnes
forskning på i våre kilder.

