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Уважаеми родители,
В ранните години здравето на Вашето дете е изложено на мно-

го влияния. Всички деца боледуват често от кашлица и настинка, 

възпалено гърло, болка в ушите и други детски болести, родите-

лите се сблъскват често с тези заболявания. Това обикновено 

води до сълзи, защото много заболявания включват температу-

ра и болка.

Всъщност повишената телесна температура и болката са два 

напълно естествени и защитни механизма. Температурата под-

помага имунната система, а болката като предупредителен 

сигнал гарантира, че засегнатата област на тялото остава в 

покой и е защитена, за да се улесни излекуването.

Организмът на детето има нужда да се защити от болесто-

творни организми като вируси или бактерии. По този начин 

имунната система се развива и укрепва за следващите етапи 

от живота.

Но децата не трябва продължително време да страдат от ви-

сока температура и болка. Това се постига чрез специално раз-

работени за деца лекарствени средства срещу висока темпе-

ратура и болка и допълнителни мерки, с които Вие можете да 

помогнете на Вашето дете да се почувства отново добре и да 

улесните неговото възстановяване.

В тази книжка можете да прочетете повече за високата тем-

пература и болка при деца и за мерките, които можете да пред-

приемете.



А 0116/05.07.2018 3

СЪДЪРЖАНИЕ

  Температура

 4 Какво е висока температура?

 5 Защо децата често имат висока температура? 

 6 Опасна ли е високата температура? 

 7 Бъдете внимателни при висока температура

 8 Разпознаване на високата температура

 9 Измерване на температурата 

 10 Понижаване на високата температура 

 12 Допълнителни мерки

  Болка

 13 Как се поражда болката?

 14 Разпознаване на болката

 15 Облекчаване на болката

 16 Главоболие при деца

 17 Описание на мигрената

 18 Чести детски заболявания 

 20 Лекарствени продукти за деца

        

 21 Бърз контрол на високата температура и

  болката 

22  Дозировка, подходяща за деца

 23 Лесно приложение 



4

Какво е висока 
температура? 

Нормалната телесна температура на Вашето дете е между 

36 и 37°C. Ако температурата се повиши леко между 37 

и 38°C, Вашето дете има „леко повишена температура” - 

субфебрилна температура.

“Болестно повишената телесна температура” е увеличение 

на температурата над 38°C. Повишената температура 

и треската могат да бъдат признаци, че тялото се бори с 

вредни влияния, причинени от вируси и бактерии.

  Нормална температура на тялото: 36 – 37°C

  Леко повишена температура на тялото: 37 – 37,9°C

 Умерено повишена температура на тялото:  38 – 38,9°C

 Висока температура на тялото: 39 – 39,9°C

  Много висока температура на тялото: над 40°C

Каква е причината за температура?

Телесната температура се контролира и поддържа в 

нормални граници от структура на мозъка, наречена 

хипоталамус. Различните болестотворни организми, като 

бактерии или вируси, могат да бъдат причина за повишаване 

на равновесната точка на температурата в хипоталамуса. 

Температурата на тялото се повишава, т.е. чрез високата 

температура тялото се защитава срещу “нашественици”.

Температурата не е 

заболяване сама по           

себе си, а е естествена 

защитна реакция на тялото. 
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Инфекциите не 

винаги са причина за 

температура.

Защо децата 
често имат висока 
температура?
Децата все още не са били подложени на въздействието на 
много болестотворни организми и поради това пред имунната 
им система по-често има предизвикателства. Регулирането 
на телесната температура при деца – особено при малки 
деца – е по-трудно, отколкото при възрастни. При нормални 
обстоятелства то се осъществява добре, но балансът 
може да бъде лесно нарушен. Поради това смущенията в 
регулирането на температурата са по-чести при деца, тъй 
като по-голямата повърхност на тялото при възрастните 
позволява по-добра компенсация.

Възможни причини за висока температура
Има няколко възможни причинителя на висока температура. 
Най-честите са настинка и грип, болки в ушите, възпалено 
гърло и никнене на зъби. Но високата температура може 
да съпътства и други заболявания, познати като “детски 
болести”, например скарлатина, морбили и заушка. Те се 
причиняват от бактерии или вируси.

Други причини за висока температура при деца могат да 
бъдат температурата на околната среда или прекалено 
топлото облекло.
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Опасна ли е високата
температура?
Като цяло високата температура не е опасна. Тя е предупредителен 

сигнал и защитна реакция на организма срещу вредни влияния.

Въпреки това високата температура при деца трябва винаги да бъде 

приемана сериозно, тъй като често е придружена от болка, която 

може да предизвика дискомфорт у детето. Това може да доведе до 

отказ от храна и течности и по този начин допълнително да изтощи 

детето или дори да доведе до обезводняване.

Температурата активира 

имунната система и 

помага на организма 

да се защити. 
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Бъдете внимателни при 
висока температура
Температурата трябва да бъде внимателно следена, особено 

когато е комбинирана със съпътстващо заболяване, което из-

исква лечение. Винаги се консултирайте с лекар в следните 

случаи:

  дете под 3 месеца с температура над 38 °С или дете на 

3-6 месеца с температура над 39 °С; 

 детето има много висока температура (40°C);

 температурата не се понижава или продължава                

 повече от 3 дни; 

  детето има фебрилен гърч, силно главоболие, скованост 

във врата, болка в ухото, кожен обрив и др.; 

  детето отказва прием на течности и/или има признаци 

на обезводняване, напр. сухa уста и напукани устни, хлът-

нали очи, плач без сълзи, хлътнала фонтанела при бебета-

та, намалена честота на уриниране или сухи памперси, 

отпуснатост и раздразнителност и др.;

 детето е видимо изтощено;

 симптомите насочват към съпътстващо заболяване         

 (вижте по-долу);

 разтревожени сте, дори ако нищо от гореизброеното        

 не важи за Вашето дете.

Вие можете да помогнете

на детето си с лекарство 

за температура и болка, 

което ще му помогне 

отново да се почувства 

добре.
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Разпознаване на 
високата температура
 
Има няколко общи признака за висока температура при деца, 

както и симптоми, типични за различните етапи на високата 

температура.

Общи симптоми:  

 повишена раздразнителност, плач;

 болка в крайниците, главоболие;

  загуба на апетит;

 течащ нос, кашлица;

  умора, отпадналост.

В начален стадий на температурата:

 бледност, студени ръце и крака;

 настръхване, разтреперване.

При спадане на температурата:

 горещо чело, зачервени бузи;

 топли и влажни ръце и ходила;

 изпотяване;

 жажда и необходимост от студени напитки.
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Измерване на 
температурата
Температурата на тялото може да бъде измерена лесно с 

ректален термометър (5-10 минути с живачен термометър 

или 2 минути с електронен термометър). Това измерване е 

изключително точно.

Някои деца считат това за много неприятно. Ако случаят е 

такъв, можете да измерите температурата с инфрачервен 

термометър в ухото. Той измерва вътрешната температура 

в средното ухо, която може да бъде с около 0,5°C по-ниска 

от ректалната температура. Измерването в ухото е точно, 

когато се извърши правилно и отнема само няколко секунди. 

Температурата може да бъде измерена и под мишницата           

(аксиларно). Термометърът трябва да бъде в непосредствен 

контакт с телесната повърхност на детето.

Помолете              

Вашия педиатър да Ви 

покаже как се използва 

термометърът, тъй 

като неправилната 

работа с него може 

да доведе до неточно 

измерване. 
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Понижаване на високата 
температура
Температурата е естествена реакция на тялото и не 

трябва да се намесвате всеки път, когато температурата 

на детето Ви се повиши. Въпреки това лекарствата срещу 

температура могат да помогнат на детето Ви да се 

почувства по-добре, особено ако е изтощено, а високата 

температура е придружена от болка.

Лекарствени продукти за лечение на висока температура

Предлагат се лекарствени продукти с различни активни 

съставки, специално предназначени за деца. Ибупрофен, 

активното вещество в и , е доказано 

ефективен. Ибупрофен бързо понижава високата температура. 

Ибупрофен започва да действа в рамките на 15 минути, 

ефектът му продължава до 8 часа и е с добра поносимост.

и                      

с ибупрофен бързо                   

облекчават високата 

температура и болка.

А 0116/05.07.2018
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Не насилвайте Вашето 

дете да яде и никога 

не го събуждайте, за да 

се храни. Повечето деца 

могат да не се хранят 

нормално 1 до 2 дни без 

сериозни последствия.

Допълнителни мерки 
Има няколко полезни мерки при температура за улесняване 

на преминаването на топлина през кожата и поддържане на 

баланс при загуба на течности:

 леко и позволяващо топлообмен облекло; 

 ниска температура в спалнята; 

 редовно проветряване (но избягване на течение).

Приемът на достатъчно течности (например охладени, 

неподсладени и богати на минерали сокове, неподсладен 

чай, минерална вода) е особено важен при температура.

Подходяща храна  

Въпреки загубата на апетит пациентите с висока 

температура трябва да се хранят, за да приемат хранителни 

вещества и да оздравеят бързо.

Подходящи при висока температура са следните леки храни:

 зеленчуци на пара; 

 супи от пасирани зеленчуци; 

 пресни плодове или компот без захар;

 картофи или ориз; 

 чист месен бульон без парчета месо; 

 пилешка супа.

Предлагайте на детето достатъчно течности - вода, чай, 

сок, айрян със сол и т.н.
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Как се поражда 
болката?
Много детски заболявания вървят ръка за ръка не само с 

температура, но и с болка. Чести причинители на болка 

при децата са възпаление на средното ухо (otitis media) или 

сливиците, главоболие/мигрена или наранявания.

Болката е предупредителен сигнал за тялото, който 

гарантира, че засегнатата област е защитена. Без значение 

дали болката е в главата, гърба или се дължи на нараняване, тя 

се отключва от преносители на информация (простагландини), 

които се освобождават в увеличени количества след засягане 

на наранената или засегната област на тялото и които 

предават сигнала за болка в мозъка.

Какво е възпаление? 

Възпалението е защитна реакция на тялото срещу вредни 

влияния. Те могат да бъдат наранявания, болестотворни 

организми (като бактерии, вируси или гъбички), чужди тела, 

химически агенти, топлина и студ, както и слънчево изгаряне.

При възпаление преносителите на информация се 

освобождават в засегнатия участък на тялото и засилват 

кръвообращението. Това ускорява достъпа на имунни клетки 

до засегнатата област и подпомага защитната реакция.

Видимите признаци 

на възпалението са 

подуване, зачервяване 

и затопляне 

на мястото на 

възпаление, както и 

локална болка.
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Разпознаване на болката
Болката често се подценява при малките деца, които 

обикновено я описват неточно. Особено трудно е тя да бъде 

разпозната при новородени, тъй като езикът на тялото 

им е единственият индикатор. Признаци за болка могат да 

бъдат промяната на изражението, защитното поведение при 

докосване, пищенето и плача.

Как се установява интензитетът на болката при деца? 

Разработени са няколко скали за оценка на болката чрез 

изражението на лицето, предназначени за деца, които нямат 

вербалните умения да обяснят как техните симптоми ги 

карат да се чувстват. Те се използват от педиатрите.

Една от тях е скалата за оценка на болката чрез изражението 

на лицето на Уонг-Бейкър, предназначена за деца над 4 години. 

Децата избират снимка на лице, което отговаря на тяхното 

усещане за болка. Всяко лице се свързва с определено място 

в скалата, започвайки с усмивка за “много щастливи/няма 

болка” до плачещо лице за  “възможно най-силната болка, която 

можете да си представите”. По-горе е дадена примерна скала 

за болката.

Пример за скала за 

болка, използвана         

от лекарите при деца 

над 4 години.
1 50 432

0 - много щастливи/няма болка; 1 - боли само малко; 2 - боли малко по-силно; 

3 - боли още по-силно; 4 - боли много; 5 -най-силната болка, която можете да 

си представите
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Облекчаване на болката
и  са противовъзпалителни и болкоуспокояващи 

лекарства (съдържат нестероидно противовъзпалително средство, 

НСПВС),  с температуропонижаващи (антипиретични) свойства.

Кога трябва незабавно да се консултирате с лекар? 

Ако Вашето дете е под 6 месеца, посещението при лекар е 

абсолютно наложително. Без значение от възрастта на Вашето 

дете, трябва да го заведете на преглед:

 ако внезапно се появят конвулсии (гърчове); 

 ако Вашето дете ясно реагира на болка при докосване; 

 ако има сериозна загуба на течности поради потене,   

 повръщане или диария - особено при много малки деца.

А 0116/05.07.2018
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Главоболие при деца
Главоболието е често оплакване при деца и юноши с честота 

около 60%. До 12-годишна възраст почти всяко дете е страдало 

от главоболие поне веднъж. Главоболието се дели на два вида:

  Първичното главоболие се счита за отделно заболяване, а 

не за съпътстващ симптом към друго заболяване. То  

включва мигрена и тензионно главоболие (причинено от 

мускулно напрежение). 

 За разлика от първичното, вторичното главоболие   

 възниква като симптом на друго заболяване и изчезва при  

 излекуване на първопричината.  

Възможните причини за детско главоболие са инфекциозни 

болести, стрес, страх или травма на главата. Препоръчва се 

да наблюдавате главоболието на Вашето дете и да отидете 

при лекар, ако симптомите продължават, влошават се или се 

повтарят често. 

Болката може силно 

да засегне и изтощи 

детето – даже 

повече от високата 

температура. Поради 

това болката при 

деца трябва да бъде 

лекувана.
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Описание на мигрената
Мигрената е пристъпно главоболие, което се появява най-

вече от едната страна на главата и се повтаря периодично. 

За разлика от възрастните обаче, главоболието при мигрена 

в детска възраст по-често е двустранно и продължава по-

кратко. Мигрената може да бъде предизвикана от различни 

външни влияния като променен режим на заспиване-събуждане, 

стрес или определени храни. Признаците за мигрена са:

 силно желание за сън;

 гадене, повръщане;

 продължава 2-72 часа;

 придружена е от симптоми като чувствителност към  

 светлина и шум;

  аура (при около 20% от децата с мигрена): така 

наречените неврологични разстройства, които 

се появяват преди същинската фаза на главоболие 

(например замаяност, премигване, чернота пред очите, 

усещания за вкус или миризма без присъствие на външен 

стимул);

  Синдромът на Алиса в страната на чудесата - вид 

мигрена с интензивна визуална аура (предметите могат 

да се виждат по-големи или по-малки).

Предпазване от главоболие 

Можете да се предпазите от главоболие с упражнения на 

чист въздух, хранене и сън по едно и също време, прием на 

достатъчно течности. Освен това можете да:

 предложите алтернативи на гледането на телевизия и  

 компютърните игри;

 избягвате причинителите на стрес/отключващите  

 фактори на мигрена;

  да оставите на Вашето дете достатъчно време                  

за игра и почивка. 

Обикновено мигрената 

започва около 7-годишна 

възраст и нейната    

честота се усилва с 

възрастта. 
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Чести детски заболявания, 
протичащи с висока 
температура и болка

Заболяване Път на 
заразяване

Инкубационен 
период Основни симптоми

Коклюш 
(пертусис)

Заразяване по 
въздушно-капков 
път

7 - 21 дни
Заразно от 6 дни 
след заразяването 
до 3 седмици след на-
чалото на пристъп-
ната кашлица.

Кихане, течащ нос, възпалено гърло, 
лека температура, зачервяване на 
очите и клепачите, лека кашлица. След 
1 до 2 седмици пристъпна кашлица, 
която продължава до изчерпване на 
поетия въздух. Следва шумно поемане 
на въздух, което наподобява рев на 
магаре. Затова коклюшът е известен 
като магарешка кашлица. Пристъпът 
завършва с отделянето на жилав 
секрет и повръщане. 

Розеола
(шеста болест)

Вероятно
заразяване по 
въздушно-капков 
път

7 - 17 дни
Заразно 3 дни преди 
температурата до 
появата на обрив.

Първите симптоми са  висока темпе-
ратура, възпалено гърло, течащ нос, 
кашлица, лека диария, безапетитие. 
Продължават 3-5 дни. След затихването 
им се появява обрив - червеникави 
петна първо по гърдичките, корема и 
гърба, като се разпространяват към 
лицето и крайниците. Обривът изчезва 
за 1-2 дни.

С треска/висока температура и болка се свързват няколко 

здравословни проблема при децата. Те включват сезонни 

настинки, възпалено гърло или средно ухо, никнене на зъби или 

ваксинации и инфекциозни болести като скарлатина, морбили 

и заушка.
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Заболяване Път на 
заразяване Инкубационен период Основни симптоми

Заушка
(паротит)

Заразяване по 
въздушно-капков 
път

14 - 21 дни
Заразно 7 дни преди до 9 
дни след начало на  подува-
нето на слюнчените жлези.

Първите симптоми може да са 
отпадналост, температура, главо-
болие, болки в мускулите и ставите. 
След 3-5 дни се появява болезнено 
подуване на слюнчените жлези, болка 
при дъвчене. При момченцата може да 
се развие възпаление на тестисите 
(орхит).

Морбили
(дребна 
шарка)

Заразяване 
по въздушно-
капков път

9 - 12 дни
Заразно 3 дни преди поява-
та на обрив до изчезване 
на обрива.

Първо, неспецифични симптоми като 
течащ нос и кихане, болки в гърлото, 
възпаление на очите и клепачите, 
суха кашлица и температура. 
Малки бледи петна с червеникави 
краища (петна на Коплик) по 
лигавицата на устата. След 3 до 5 
дни - температура и червени петна 
по кожата, започващи зад ушите. 
Обривът се разпростира по цялото 
тяло и преминава след 3 дни.

Рубеола Заразяване 
по въздушно-
капков път

14 - 21 дни
Заразно 2-3 дни преди 
поява на обрива и до 5-7 
дни след това.

Лека температура, подуване на 
лимфните възли на главата и шията.
Червени петна по лицето. Разпро-
стират се по цялото тяло. Преми-
нава след 3 дни.

Варицела
(лещенка)

Заразяване 
по въздушно-
капков път и 
при контакт 
със заразени 
повърхности

14 - 21 дни
Заразно 2 дни преди поява 
на обрива до 7 дни след 
изсъхване на мехурите.

Характерен обрив — червени петна, 
подутини, мокрещи мехури, образу-
ващи коричка на по-късен етап. 
Започва внезапно и се съпровожда от 
рязко повишаване на температурата. 
Обривът се появява по корема, 
но бързо обхваща мишниците и 
бедрата. Съпровожда се от упорит 
сърбеж. Наблюдават се мехурчета по 
лигавиците на устата, езика, мекото 
небце.

Скарлатина Заразяване 
по въздушно-
капков път и
при контакт 
със заразени 
повърхности

1 - 10 дни
Опасност от заразяване: 
при първите признаци на 
заболяването до 48 часа 
след начало на лечението с 
антибиотици; 3-4 седмици, 
ако не се лекува.

Температура, главоболие и болки 
във врата поради подути шийни 
лимфни възли, повръщане, трудно 
преглъщане поради възпалените 
сливици или гърло (фарингит). 
Първо, обложен в бяло, а след това 
малиново червен език. Появява се 
много ситен, червен обрив първо по 
корема, като се разпространява по 
цялото тяло. Особено интензивен 
е по вътрешната част на ръцете 
и краката, в областта на гънките, 
тялото и лицето. Обрив няма само 
около носа и устата.

Болест
ръка-уста-
крак

Заразяване 
по въздушно-
капков път 
при директен 
контакт и 
при контакт 
със заразени 
повърхности

3 - 6 дни
Заразно от малко преди 
поява на симптомите до 
затихването им

Започва с висока температура 
отпадналост, загуба на апетит, 
кашлица, болка в корема, възпалено 
гърло. След 1-2 дни се появяват 
болезнени мехурчета в устната 
кухина - по езика, бузите, небцето, 
венците. Те са червени на цвят, 
изпълнени с бистра течност. Когато 
мехурчетата се пукнат, след тях 
остават малки ранички, които 
са силно болезнени. По дланите и 
ходилата се появява обрив, като 
могат да се наблюдават и мехурчета, 
изпълнени с течност.
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Лекарствени продукти 
за деца
Децата не трябва да страдат от висока температура и болка 

повече, отколкото е необходимо. В аптеката се предлагат 

лекарства, които съдържат различни активни съставки за 

облекчаване на болката и понижаване на температурата при 

деца. Те са специално разработени за употреба от деца, за да 

им помогнат в борбата с различни заболявания. 

Важен критерий за подбор е ефективното, бързо и 

дълготрайно действие и лесното приложение, точното 

дозиране и добрата поносимост.

При приеманите под формата на течност лекарствени 

продукти за деца важна роля играе и вкусът, защото те са 

по-склонни да приемат лекарствени продукти с  приятен вкус 

– важна предпоставка за успеха на лечението.

Имайте предвид, 

че болката често 

придружава 

температурата при 

деца. За да подобрите

състоянието на детето, 

трябва да овладеете 

температурата и да 

облекчите болката.
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Бърз контрол на високата 
температура и болката
Ибупрофен, активното вещество в  и , е доказано ефективно 

срещу висока температура и лека до умерено силна болка. Ибупрофен осигурява 

бързо, дълготрайно понижаване на температурата и е с добра поносимост.

В  допълнение, ибупрофен ефективно облекчава болката и има противовъзпалителен 

ефект. 

Ибупрофен:

  Има бързо начало на действие (в рамките на 15 минути) и продължителен 

ефект (до 8 часа).

 Подходящ за различни видове болка и температура. 

 С добра поносимост.

  и  дават възможност за лесно и точно дозиране. 

Предлагат се с практична карта за дозиране.

 и  имат ягодов вкус! 

  и  не съдържат добавена захар или 

изкуствени подсладители, оцветители или алкохол.
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Дозировка, подходяща 
за деца

е подходящ за лечение на температура и болка при деца от 6 месеца 

до 9 години. Използва се следната схема на дозиране.  

Моля, спазвайте 
интервал от 
най-малко 6 часа 
между приема на 
отделните дози.

А 0116/05.07.2018

Телесно тегло
(възраст) Еднократна  доза Максимална

дневна доза
5 - 6 kg (кърмачета 
на 6 - 8 месеца)

50 mg (еквивалентно на 
2,5 ml суспензия)

150 mg (еквивалентно на 
7,5 ml суспензия дневно)

7- 9 kg (кърмачета             
на 9 -12 месеца)

50 mg (еквивалентно на
2,5 ml суспензия)

200 mg (еквивалентно на 
10 ml суспензия дневно)

10 -15 kg (деца                                 
на 1- 3 години) 

100 mg (еквивалентно на 
5 ml суспензия)

300 mg (еквивалентно на 
15 ml суспензия дневно)

16 - 20 kg (деца                    
на 4 - 6 години)

150 mg (еквивалентно на 
7,5  ml суспензия)

450 mg (еквивалентно на 
22,5 ml суспензия дневно)

21- 29 kg (деца                        
на 7- 9 години)

200 mg (еквивалентно на 
10  ml суспензия)

600 mg (еквивалентно на 
30 ml суспензия дневно)

Телесно тегло
(възраст) Еднократна  доза Максимална

дневна доза

10 - 15 kg 
(деца на 1-3 години)

100 mg ибупрофен 
(еквивалентно на 2,5  ml 

суспензия)

300 mg ибупрофен 
(еквивалентно на 7,5 ml 

суспензия)

16-1 9 kg 
(деца на 4-5 години)

150 mg ибупрофен 
(еквивалентно на 3,75  ml 

суспензия)

450 mg ибупрофен 
(еквивалентно на 11,25  ml 

суспензия)

20 - 29 kg 
(деца на 6-9 години) 

200 mg ибупрофен (екви-
валентно на 5 ml суспензия)

600 mg ибупрофен 
(еквивалентно на 15 ml 

суспензия)

30 kg - 39 kg
(деца  на 10 -11 години)

200 mg ибупрофен (екви-
валентно на 5  ml суспензия)

800 mg ибупрофен 
(еквивалентно на 20  ml 

суспензия)

≥ 40 kg 
(юноши ≥ 12 години и 

възрастни)

200 mg - 400 mg 
ибупрофен (еквивалентно 
на 5-10 ml суспензия)

1200 mg ибупрофен 
(еквивалентно на 30  ml 

суспензия)

  е подходящ за лечение на температура и болка при деца над 1 година 

и юноши. Използва се следната схема на дозиране.
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Лесно приложениe
и  са лесни за употреба.                                

Разклатете бутилката преди употреба.

За да дадете или , поставете края на 

спринцовката в устата на Вашето дете и натиснете бавно 

буталото в цилиндъра. Моля, адаптирайте скоростта към 

преглъщането на Вашето дете. След употреба поставете 

капачката. Махнете буталото от цилиндъра, измийте ги с 

топла вода и ги оставете да изсъхнат. Дръжте дозиращата 

спринцовка далеч от деца.

4.   Върнете бутилката в изправена 

позиция и освободете спринцовката 

чрез внимателно завъртане.

3.   Обърнете бутилката надолу, 

задръжте спринцовката на място и 

изтеглете буталото внимателно до 

необходимото означение.

2.   Поставете дозиращата спринцовка в 

отвора.

1.   За да отворите бутилката, натиснете 

капачката надолу и я завъртете в 

указаната от стрелките посока.
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Ибупрофен е с:

✔   Бързо начало на действие в рамките   
 на 15 минути

✔   Продължителност на действието         
 до 8 часа

✔  Тройно действие: антипиретично,   
аналгетично и противовъзпалително

✔  Доказана поносимост

 Без захар, без оцветители, без алкохол

Бърз контрол на температурата 
и болката

и  с ибупрофен

Лесно приложение с помощта на спринцовка

   
  С

 я

го
дов вкус

Дозата е в съответствие с посочените в книжката таблици. При деца МИГ® за деца и МИГ® джу-
ниър се дозират в зависимост от телесното тегло или възрастта, по принцип от 7 до 10 mg/kg 
телесно тегло като еднократна доза до максимално 30 mg/kg телесно тегло като обща дневна 
доза. Интервалът между отделните дози е в съответствие със симптомите и максималната 
дневна доза. Не трябва да бъде под 6 часа. Не трябва да се превишава максималната дневна доза.
Начин на приложение:
МИГ® за деца или МИГ® джуниър се приемат по време на или след хранене.
За пациенти с чувствителен стомах се препоръчва МИГ® за деца или МИГ® джуниър да се приемат 
по време на хранене.
Само за краткосрочно симптоматично лечение на висока температура и лека до умерено силна болка. 
Трябва да потърсите лекарска помощ, ако симптомите се влошат или не се подобрят след 3 дни при деца.
Нежеланите реакции могат да се минимизират като за контрол на симптомите се прилага най-
ниската ефективна доза за най-кратко време.

www.mig.bg

Лекарствени продукти без рецепта, съдържащи ибупрофен. МИГ® за деца от 5 kg (6 месеца) до  29 kg (9 години) и МИГ® 

джуниър над 10 kg (1 година), юноши и възрастни. Преди употреба прочетете листовката. За пълна информация, моля, 
обърнете се към Берлин-Хеми/А. Менарини България ЕООД, бул. Цариградско шосе 90, София 1784. e-mail: bcsofia@berlin-chemie.com 
Безплатна линия за съобщение на нежелани лекарствени реакции: 0800 80 828                 
А 0116/05.07.2018                                                BG_MFC-01-2020_09

4 % ибупрофен 

за деца над

1 година

2% ибупрофен 

за деца от 6 месеца 

до 9 години


