
Farmakológia a 
gyermekfogászatban



Miért fontos? Miért más?

• A gyermek állandó dinamikus fejlődésben van, állandóan 
változik

• Három fontos szempontot kell figyelembe venni:
1. Farmakokinetikai különbségek
2. Élettani, anatómiai eltérések
3. Lelki, pszichológiai különbségek



Farmakokinetika

• A gyógyszerek testben bekövetkező dinamikus változásai:
• a felszívódás, 

• eloszlás, 

• biotranszformáció 

• kiürülés.

• Ezeket meghatározza az adott gyógyszer 
plazmakoncentrációja, a hatás ideje szoros összefüggésben 
van a hatékonysággal és toxicitással.



Befolyásoló faktorok I. 

• Az alkalmazott dózis

• Formátum

• Plazmaproteinkötő képesség

• Ionizáció

• Zsír ill. vízoldékonyság

• A metabolizmus aránya

• Az eloszlás

Ezek közül számos dinamikusan változik a növekedéssel, fejlődéssel. 



A hatást befolyásoló és az életkorral változó 
tényezők:

• a felvétel,

• abszorpció,

• a receptor érzékenység,

• metabolizmus,

• kiválasztás

Befolyásoló faktorok II. 



Felszívódás
• Inhaláció: gyorsabb a gyermeknél. 

Ezt a gyorsabb szívfrekvencia és alveoláris ventilláció, bőségesebb vérellátás, 
eredményezheti.

• Bőrön keresztül is gyorsabb a felszívódás. 
Egyrészt a permeábilitásnak köszönhető, a kapillárisfal eltérő szerkezetű, különösen újszülöttek esetén.
Kisebb az irha elszarusodó rétege

• Orális felvétel: Az állandó változásban lévő gasztrointesztinális
traktus nagy hatást gyakorol a gyógyszer felszívódás mértékére. 
Fiatal gyermeknél a gyomor pH érték, az újszülöttek csökkentebb aciditása előnyös lehet egyes 

gyógyszereknél, mint pl. penicillin, erythromycin.
Késleltetheti a felszívódást az egyes gyengén bázikus gyógyszereknél mint pl. diazepam

• A bélből való felszívódás aktív mechanizmusa gyengébben fejlett. 
Fiatalabb életkorban esetleg hiányozhat is (pl.: riboflavin)

• A rektális felszívódás alig mutat különbséget, esetenként gyorsabb 
lehet mint pl. amidazophen



Gyógyszer eloszlás

Proteinkötődés:

• Az albumin a legfőbb protein, mely felelős a gyógyszer érpályán belüli 
transzportjáért.

• Újszülöttek, de csecsemők is kisebb plazmaprotein kötő képességgel 
rendelkeznek.

• Az egyik molekula a másikat kiszoríthatja a kötőhelyéről, 
koncentrációjától és affinitásától függően. 

• Szulfonamidok, K vitamin és más egyéb gyógyszerek a fehérjéhez 
kötött bilirubint felszabadítják ami hiperbilirubinémiát eredményez 
(kernicterus-agykárosodás)



Vér-agy barrier

• A központi idegrendszer általában védett számos gyógyszer ellen. DE!!!
gyermekkorban könnyebben jutnak át a vér-agy barrieren ezek az
anyagok, (talán azért mert az idegszövet kevésbé myelinizált, a testsúly
nagyobb hányadát alkotja, nagyobb a permeábilitása). Ma még nem
tisztázott, melyik életkorban éri el a felnőttre jellemzőt.

• Ez lehet előnyös ha pl. a központi idegrendszerre akarunk hatni
antibiotikummal.

• Hátrányos a narkotikumok fokozott toxikus hatása miatt.



Receptorhelyek

• Számos gyógyszernek van speciális receptor 
helye a testben, s bizonyos receptorok
változtatják érzékenységüket az idő 
előrehaladtával.



• Ha a gyógyszer a sejtbe jut, ahol hatását kifejti, metabolizálódik (máj enzimek 
segítségével),

• majd minden gyógyszernek át kell esnie a biotranszformáción, hogy kiválasztásra 
alkalmassá váljon. 

Elsődleges hely:  MÁJ
 oxidáció, 
 redukció,
 szulfatálás, 
 acetilálás stb.

• A fejlődés különböző szakaszaiban a májenzim termelés hiányozhat, de lehet 
csökkent és fokozott is gyermekek esetén. (Gyenge oxidatív képesség miatt elhúzódó a 
diazepam hatása. Az alacsony glükuronil transzferáz szint eredményezi, hogy az újszülött nem képes a 
chloramphenicol-t méregteleníteni. Ez vonatkozik a morfin és steriod származékokra is. A glücuronil
transzferáz egy éves korra éri el a kívánt szintet a plazmában. A csökkent acetil transzferáz elsősorban 
a szulfonamidok elhúzódó hatásában nyilvánul meg.)

• A metabolizmusban igen fontos szerepet játszanak még, a vérsejtekben található 
speciális enzimek  (pl. glukóz-6-foszfát dehidrogenáz, a methaemoglobin
reduktáz)

Metabolizmus I.



Kiválasztás I.

• A kiválasztásnak több lehetősége ismert: 
• a vese, 

• légutak, 

• verejtékmirigyek, 

• széklet. 

• A gyógyszerek döntő többsége a vesén keresztül választódik ki.

• A glomerulus filtrációval csak a szabad, fehérjéhez nem kötött 
gyógyszer távozik.

• A legfontosabb mechanizmus az aktív tubuláris szekréció. Ilyen módon 
választódnak ki az antibiotikumok, szalicilátok stb.



• Születéskor a vese funkciói közül egy sem teljes értékű, a vizelet 
kevésbé koncentrált, az aktív mechanizmusok alig érvényesülnek.

• Így a gyógyszerek kiürülése elhúzódóvá válik.

• Ezek a faktorok összeadódva, állandóan változó, komplikált 
mechanizmust eredményeznek a gyógyszer hatásmechanizmusban.

Kiválasztás II.



• Az eltérő élettani, anatómiai adottságokból származó 
különbségek:

1. Testméret - kisebb testméret kisebb dózist igényel

2. Míg a gyermek súlyát felnőtt korig húszszorosára emeli, addig 
magassága csak 3,5 X -re nő. Így nem az életkort vagy a 
testsúlyt, hanem a testfelületet veszik irányadónak.

3. A testfelszín kiszámítható a magasság és a testsúly ismeretében. 

• Nagyon sok élettani funkció arányban áll ezzel pl:
 folyadék térfogat, 

metabolizmus arány,

 perctérfogat, 

 glomerulus filtráció.

A gyógyszer adagolást befolyásoló 
egyéb tényezők I. 



• A másik jelentős különbség a felnőttekkel szemben a testfolyadék és 
annak eloszlása. A kisgyermekeknek nagyobb a teljes testfolyadék 
értéke, különösen ami az extracelluláris komponenst illeti.

• Például a csecsemő testsúlyának 80%-a, míg ugyan ez felnőttek esetén 
50-60%.

• Ennek közvetlen hatása van a vízben oldódó gyógyszerekre, mivel 
ezek felszívódás után relatíve nagyobb térben oszlanak el, magasabb 
mg/tskg értéket kell elérni a hatásosabb terápiás szinthez. 

A gyógyszer adagolást befolyásoló 
egyéb tényezők II. 



• Pont az ellenkezője, ha a tskg-ot vesszük figyelembe.

• A testsúly bizonyos %-át a zsír adja, mely nagy változatosságot mutat
felnőtteknél.

• A csecsemő 16%-a zsír, mely egy éves korra 22%, aztán lecsökken 12%-
ra négy éves korban, majd lassú emelkedést mutat, s 10-12 évesen
megközelíti a 20-28%-ot.

• A zsíroldékony gyógyszerek, mint pl. barbiturátok, diazepam, a
zsírszövetben oszlik el.

A gyógyszer adagolást befolyásoló 
egyéb tényezők II. 



Respirációs rendszer

• A gyermek feje relatíve nagy a test egészéhez viszonyítva, ugyan akkor
szűkebbek az orrjáratok, kisebb a glottis és trachea.

• Ehhez járul a nagyobb nyelv, nagyobb tömegű limfoid szövet, sűrűbb
szekréció, laza glottis körüli szövet (fokozott ödémára való hajlam), ami
az altatásnál jelent komplikációt.

• A bordák vízszintesebben futnak, kisebb a mellkas kitérési lehetősége.
Főleg rekesszel légzik. A tüdő funkciója gyengén fejlett, gyorsan
növekszik a széndioxid tartalom a vérben.



Kardiovaszkuláris rendszer

• Vér térfogat: a relatív mennyiség az újszülöttben nagyobb, s az évekkel
csökken. Az újszülött vér térfogata kb. 85 ml/kg, a felnőttben ugyanez
70 ml/kg.

• Szívritmus: a szív frekvencia a legnagyobb a kisgyermeknél, majd
idővel kissé csökken. A perc térfogat a szív frekvenciájától függ.

• Vérnyomás: alacsonyabb a gyermekek esetében, 13-15 éves korra éri
el a felnőttre jellemzőt.

• Perfúzió (átfolyás): A vér áramlás a perifériás szövetekhez befolyásolja
az im. és a subcután adott gyógyszerek felszívódását. Az újszülöttnél a
perifériás cirkuláció gyengén fejlett, így az im. Injekció kevésbé
hatékony.



A vese

• A neonatalis vese képtelen koncentrálni a vizeletet, s nem képes annyi 
vizet visszaszívni mint a felnőtt. Így a kis gyermeknél több szabad vízre 
van szükség naponta. A kis gyermek gyorsabban dehidratálódik. 

• A gyógyszerek legnagyobb része a vizelettel választódik ki, mégpedig 
glomerulus filtráció eredményeként. Ez gyermekeknél csupán 30-50%. 
Így a gyógyszerek felezési ideje megnyúlik.



Összefoglalva: 

• Az orvosnak figyelembe kell venni a különböző enzim rendszerek 
alacsonyabb érettségi fokát, az elimináció sebességének csökkent 
voltát ami miatt hosszabban tartó gyógyszerhatással kell számolni.

• A gyermekgyógyászatban a gyógyszerek adagolásánál figyelembe kell 
venni továbbá a 

• testsúlyt, 
• a testfelületet,
• az életkort.

• Ha egy gyógyszernek gyárilag nincs megadva az alkalmazható dózisa 
vagy nem áll rendelkezésre, különféle segéd formulák alkalmazhatóak.



Lenart:

• (kóros helyzetekben)

Gyermekadag = 2 X életkor + testsúly /100 X felnőtt adag

Young:
Dózis= felnőtt dózis x ( életkor években) / életkor + 12

Clark:
Dózis= felnőtt dózis x gyermek tssúly (kg)/70
Dózis= felnőtt dózis x gyermek tskg (lbs)/150

Segédformulák



Életkor Átlagos testsúly
(kg)

Felnőtt dózis % 

1 10 25

3 14 33

5 18 40

7 23 50

12 37 75

„Harnack”:

Gyógyszerkönyvi előírás követése: életkor, tskg



• Antibiotikumok
• Láz és fájdalomcsillapítók, gyulladáscsökkentő 

szerek
• Helyi érzéstelenítők
• Gomba ellenes szerek
• Vírus ellenes szerek
• Helyi fertőtlenítő, antiszeptikus gyógyszerek
• Antiallergikumok
• Antiepileptikumok
• Akut asztma



Az orofaciális infekciók kezelése 
Hatékony antibiotikum-rendelés

• Orofaciális infekcióknál a hatékony antibiotikum-rendelés megköveteli, hogy 
ismerjük a kiváltó patogén 

• baktériumokat. Az orofaciális infekciók közül a leggyakoribbak az odontogén
gyulladások. 

• A legtöbb odontogén infekciónál vegyes flórát találunk

• A mikroflóra összetételén túlmenően egyéb tényezők is befolyásolhatják a 

szisztémásan adott antibiotikum hatékonyságát:
Összbaktériumszám

A baktériumok inváziója a gyökérben és a parodontális szövetekben

A biofilmek bakteriális összetétele
A gyógyszer kötődése egyéb, nem cél-baktériumokhoz és szövetekhez
B-laktamáz-termelő baktériumok jelenléte



Antibiotikumok 
• Sejtfalszintézist gátló béta-laktámok

• Penicillinek
Antibakteriális spektrum 

• a Gram-pozitív hatékony, streptococcusokra

• a Gram-negatív, staphylococcusra kevésbé hatékony

Származékok: penamecillin (Maripen), phenoxymethylpenicillin (Ospen).

• Amino-penicillinek: bakteriális rezisztencia → csökkent az alkalmazhatóságuk. 

• Kevésbé hatnak a Gram-pozitív coccusokra, mint a penicillin G, de hatékonyabbak a 
Gram-negatív coccusokra és pálcákra 

• Az amoxicillin széles spektruma  → igen rezisztens kórokozók szelektálódhatnak ki

Származékok: ampicillin (Semicillin), bacampicillin (Penglobe), amoxicillin (Amoxilin).

• Béta-laktamázgátlóval kombinált amino-penicillenek .
Cefalosporinokkal keresztallergia
Rendelhető gyógyszerek: ampicillin/sulbactam (Unasyn), amoxicillin/klavulánsav (Augmentin, 
Aktil,Curam), 



Cefalosporinok

• Generációk: A generációs szám emelkedésével csökken a Gram-pozitív és nő a Gram-
negatív ellenes aktivitás.

• Többnyire kombinációban adják őket (pl. aminoglikozidokkal vagy anaerobellenes 
gyógyszerekkel).

• Mellékhatások: ritkák, allergiás bőrreakci, a penicillinekkel keresztallergia lehetséges. 
Colitis jelentkezhet.

• Származékok: cephalexin (Pyassan), cefazolin (Totacef), cefoxitin (Mefoxin), ceftibuten
(Cedax).

Carbapenemek

• A legszélesebb antibakteriális spektrumú béta-laktámok.
Baktericidek, posztantibiotikus effektusuk (PAE) hosszú.
Adás: vegyes infekciókban.
A penicillinekkel keresztallergiát mutathatnak, a cefalosporinokkal azonban nem.

• Származékok: imipenem (Tienam), meropenem (Meronem).

Antibiotikumok 



Aminoglikozidok

• Hatásuk koncentrációfüggő,  napi  1X dózis 

Fogászati szempontból fontos: anaerob környezetben hatásuk tört részére csökken (anaerobok ellen nem hatnak).

Főleg Gram-negatív aerobok ellen hatásosak.

• Per os nem adhatók. Lokálisan alkalmazhatók műtéti sebekbe helyezve szivacs vagy gyöngy formájában.

• Nephro- és ototoxikusak. A vesetoxicitás reverzíbilis, az oto-és vestibulotoxicitás ritkább, de irreverzíbilis.

• Készítmények: amikacin (Amikin), netilmicin (Netromycin).

• Rutin gyermekfogászatban nem használjuk!!

Fluorokinolonok.

• A DNS -szintézist gátolják.

• Generációkba sorolják őket, főleg a Gram-negatívokkal szemben aktívak

• Fogászat!  anaerobokra hatástalanok, kivéve a 4. generációs származékokat.

• A csontban magas szintet érnek el (osteomyelitisek kezelése).

• Terheseknek, gyerekeknek ne adjuk, mert porckárosító hatással rendelkezhetnek.

• Készítmények: norfloxacin (Nolicin), pefloxacin (Péflacine), ofloxacin (Tarivid), ciprofloxacin (Ciprobay).

Antibiotikumok 



Glikopeptidek

Csak Gram-pozitív baktériumok ellen hatnak

• Mellékhatások: nephrotoxicitás. Gyerekeknek fogászatban rutin szerűen nem rendeljük!!!

• Származékok: vancomycin (Vancocin), teicoplanin (Targocid).

Makrolidok.

Főleg Gram-pozitívokra, kevésbé a Gram-negatívok ellen hatnak. Clarithromycin főleg Gram-

pozitívokra, az azithromycin az aerob és anaerob Gram-negatívokra hat elsősorban.

• A fogászatban penicillinallergiás betegeknek rendeljük nem súlyos infekciókban, és főleg az 

újabb származékokat.

• Mellékhatásuk: gastrointestinális panaszok, halláskárosodás.

• Származékok: spiramycin (Rovamycin), roxithromycin (Rulid), clarithromycin (Klacid), 

azitromycin (Sumamed).

Antibiotikumok



Linkózamidok

• Gram-pozitív aerobok, Gram-pozitív és Gram-negatív anaerobok ellen is hatnak.

• Csontban magas szintet ér el (osteomyelitisek kezelése). Súlyos infekciókban javasolt az adásuk; 

Kombinálható aerobokra ható antibiotikumokkal (b-laktámok, aminoglikozidok, fluorokinolonok).

• Mellékhatásuk: gastrointestinalis panaszok, Pseudomembranosus colitis (P.c.)

• Származékok: clindamycin (Dalacin C, Klimycin).

Tetraciklinek

Legrégebbi széles spektrumú antibiotikumok. A fehérjeszintézist gátolják.

• Kationokkal kelátot képez, lerakódik a fejlődésben lévő csontokban, fogakban (terheseknek, gyerekeknek 

8 év alatt ne adjuk).

• Mellékhatásuk: nyelőcső-irritáció, hepatotoxicitás.

• Származék: doxycyclin van hazai forgalomban.

Imidazolok

• Gram-negatív anaerob infekciók kezelésére használjuk. Csak obligát anaerobokra hatnak!

• Mellékhatásuk: központi idegrendszeri és gasztrointesztinalis panaszok. 

• Származékok: metronidazol (Klion, Kliostom).

Antibiotikumok



Antibiotikum-rendelés a gyermekfogászatban

 Az orafaciális infekciók nagyrészt odontogén eredetűek gyermekkorban (pulpálisak
vagy parodontálisak).

 Veszélyek: A széles csontvelői űrök, terek → intraosszeális gyulladások könnyen és 
gyorsan terjednek. Hamar alakul ki életveszélyes állapot az odontogén infekciókból 
(sinus cavernosus trombozis, agytályog, szeptikémia, légúti elzáródás és mediastinitis).

 Antibiotikumok alkalmazása akkor javasolt, ha a gyulladás túljut a dentoalveoláris
tereken, és adásuk kiegészítője legyen a primer fogászati beavatkozásnak (trepanálás
vagy extrakció)

Javasolt antibiotikumok:
•Penicillin V: 25-50 mg/kg/nap 4 adagra osztva, maximum 3 g/nap. Jól hat a Gram-pozitív
anaerobokra is
•Amoxicillin: elsősorban Gram-negatív infekciókban
•Amoxillin+klavulánsav:25-50 mg/kg /nap 3 adagra osztva
Penicillin-allergia:
• erythromycin: (30-40 mg/kg/nap 4 adagra osztva, max. 2 g/nap)
• clindamycin: (10-25 mg/kg/nap 3-4 adagban)



Antibiotikum profilaxis

Endocarditis profilaxis ajánlott:

Súlyosan veszélyeztetett csoport:
• Szívbillentyű-protézisek (bioprotézisek

és homograft billentyűk),
• Korábban lezajlott bakteriális 

endocarditis,
• Komplex cianózissal járó szívbetegség, 
• Sebészileg létrehozott szisztémás 

pulmonális shuntök és erek.
Közepesen veszélyeztetett csoport:
• A legtöbb veleszületett kardiális

malformációk,
• Szerzett billentyű-diszfunkció,
• Hipertrófiás cardiomyopátia,
• Mitrális billentyű prolapsus

regurgitatióval és megvastagodott 
billentyűvel.

Endocarditis profilaxis nem indokolt:

• Izolált, másodlagos pitvari 
septumdeffektus

• Sebészileg megoldott pitvari és kamrai 
septumdeffektus
vagy igazolt ductus arteriosus,

• Előzetesen elvégzett artériás coronaria 
bypass-műtét,

• Mitrális prolapsus regurgitatio nélkül,
• Fiziológiás, funkcionális vagy ártatlan 

szívzörej,
• Lezajlott kawasaki-betegség

(billentyű-diszfunkció nélkül),
• Lezajlott reumás láz (billentyű-diszfunkció 

nélkül)
• Kardiális pacemakerek és beépített 

defibrillátorok.



• Endocarditis profilaxis 
ajánlott:

• extrakciók,

• parodontális eljárások
(gyökérfelszín-simítás, szondázás),

• implantátum-behelyezés és kiesett fog 
visszahelyezése,

• endodontiai beavatkozások vagy 
műtétek, amelyek túlérnek az apexen

• Endocarditis profilaxis nem 
szükséges:

• restauratív beavatkozások (kivéve, ha 
vérzéssel járnak),

• helyi érzéstelenítés,

• intracanalis endodontiai kezelés; 
csapbehelyezés,

• nyálrekesz felhelyezése

• sutura eltávolítása,

• kivehető protetikai vagy orthodontiai 
készülék behelyezése,

• lenyomatvétel,

• fluoridálás,

• rtg.-felvétel (intraorális)

• tejfog kihullása

Fogászati beavatkozások és 
endocarditis



Profilaktikus protokoll dentális és 
orális beavatkozásoknál

• Amoxicillin
Gyerek 50 mg/kg per os 1 órával a beavatkozás előtt
Ha nem adható per os készítmény: Ampicillin  50 mg/kg im/iv.30 

percen belül a beavatkozás előtt

• Penicillin-allergia:
Clindamycin 20 mg/kg per os 1 órával

a beavatkozás előtt 
Cephalexin v. Cephadroxil 50 mg/kg per os 1 órával

a beavatkozás előtt
Azithromycin v. Clarithromycin 15 mg/kg per os 1 órával

a beavatkozás előtt 
Penicillin-allergia és nem adható per os

 Clindamycin 20 mg/kg iv.30 perccel a beavatkozás előtt
 Cefazolin 25 mg/kg im/iv.30 perccel a beavatkozás előtt



Fájdalomcsillapítás
A fájdalom kezelésének alapja a gyermek megfelelő észlelése.

Paracetamol
• A gyermekeknél általánosan használt láz- és fájdalomcsillapító, nincs gyulladáscsökkentõ hatása, nem befolyásolja a 

trombocita-aggregációt,
• Fenntartó dózisa 20 mg/kg 6-8 óránként, napi maximális dózisa 100 mg/kg, újszülötteknél 60 mg/kg/nap.
• 3-4 napon túli tartós adása esetén a dózist jelentõsen csökkenteni kell. 
• A túladagolás tünetei az étvágytalanság, hányinger, hányás, hasi fájdalom, sárgaság, tudatzavar (hirtelen alakul ki, 

életveszélyes állapot lehet)

Szalicilsav származékok
• Igen jó láz- és fájdalomcsillapító hatással rendelkeznek, amit a prosztaglandin-szintetáz perifériásan történõ reverzibilis 

gátlása útján fejtenek ki.
• Dózisuk 10-15 mg/kg 6 óránként.
• Mellékhatásként felléphet gyomornyálkahártya irritáció, trombocita-aggregáció gátlás, Reye-szindóma ( influenza B és 

bárányhimlõ fertõzéskapcsán, máj, hasnyálmirigy, vese zsíros deg., hyperammonaemia miatt 
agydúzzanat→encephalopathia) 12 éves kor alatt ne adjuk!!

Pirazolon-származékok (Algopyrin, Demalgon).(agranulocytózis)

Propionsav-származékok nem szteroid gyulladásgátlók (ibuprofen) 

A centrálisan ható szerek, opioidok általános jellemzõi, hogy az agy, agytörzs, gerincvelõ opioid receptoraihoz 
kötõdve hatnak. 3 hónaposnál idõsebb csecsemõkben a légzésdeprimáló hatás nem kifejezettebb, mint 
felnõttekben.
Az adjuváns, kiegészítõ szerek olyan szedatívumok, amelyek altató, nyugtató hatásúak, amnéziát okoznak 
(pl.benzodiazepinek per os:0,2-0,5 mg/kg 8 éves kor alatt rectálisan 0,7 mg/kg).



Helyi érzéstelenítők

• alkalmazásával helyi érzéstelenítéssel tudunk fájdalomcsökkenést, 
fájdalom mentességet elérni. (Koraszülötteknél, 3 hónaposnál 
fiatalabb csecsemőknél alkalmazásuk nagy óvatosságot igényel a 
toxicitás veszélye miatt.)

• 2% lidocain 3mg/tskg
• 2% lidocain + adrenalin  1:100000  Max. 7 mg/tskg (4,4 mg/tskg)

• 0.5% bupivacain +adrenalin 1:200000 Max. 2mg/tskg (marcain, 
bucain) (1,3 mg/tskg)

• Articain: Ultracain DS Forte 0,024 mg epinefrin-hidroklorid és 80,0 
mg artikain-hidroklorid 2 ml-es ampullánként. Max. 7 mg/tskg
(5mg/tskg)

Lidocain spray 10%, gél    4%



Antifungális szerek

• Nystatin (per os) lokális alkalmazás; NAPI 4X

csepp,tabletta → < 2 év 50000-100000 U

>2 év 100000-500000 U

• Miconazole (per os) lokális alkalmazás; NAPI 2X-4X

gel, helyileg a fert. ter.-re

• Fluconazole per os,iv.;NAPI 1X 

szisztémás alkalmazás, candidiasis profolaxis immunszuprimált 
betegeknél → 3-6 mg/kg/nap (max.400mg)

• Diflucan suspensio

• Amphotericin B lokális alkalmazás; 6 óránként

szopogató tabl., oldat,kenőcs

• Borax-glicerin 20% lokális alkalmazás; FONO; 4 óránként

• CHX



Antivirális szerek

• Gyermekfogászatban szisztémás kezelés ritka (immunhiányos állapot)

• Gyermekorvos rendeli

Készítmények:

Zovirax tabl., suspensio

Virolex tabl.

• Helyileg herpes okozta fert. Kezelésére

Acyclovir krém 5% (5 x naponta)

Készítmények: Virolex, Zovirax, Hevizos,Telviran kenőcs.

Penciclovir (Fenivír)

Carbenoxolon (Carbosan)

LIZIN-C kapsz. 



Dezinficiensek,lokális antiszeptikumok, 
öblögetőszerek

Klorhexidin 

Corsodyl 2%,Clorhexamed 1%

Neomagnol 1%

Hyperol

Glycosept (akriflavinklorid+levomenthol

+rezorcin) 

Phlogosol (Na-szamarium-
diszulfoszalicilát+hexaklorofén)

Listerin,Meridol 12 éves kor alatt nem!



Antiallergikumok

• Calcimusc. Inj.,calcium-sandoz

• Antihisztaminok (fenistil,zyrtec,claritine,zaditen..)

• Szteroidok

(Di-Adreson F Aquosum inj.,Depersolon inj.)

• Tonogen inj. im.

adagolás 12 év alatt:1 amp. oldása 9ml sóoldatban

→1:1000 →1:10000 (1mg/10mL)

→0.25 ml/év = 5 mikrog/kg

• Vénabizt.

• Kolloid 10-20 ml/kg



Epilepszia

• Kezelt betegek

• Ritka

• Stezolid rektális oldat (5-10mg)

→10 kg

• Diazepam-desitine kúp(5-10mg)



Asztmás roham

• Azonnali kezelés

• Béta rec. –agonista inhaláció
• Salbutamol spray 0,1 mg pro dosi 20 percenként 3X

• Oxigén

• Kortikosteroid (ha a sprayre nincs válasz)
• Prednisolon 1-2 mg/kg/nap per os, iv.

• Methylprednisolon 2mg/kg 6 óránként

• Elégtelen válasz esetén kórházi kezelés




