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Demam tinggi biasanya ditandai dengan peningkatan
suhu tubuh mencapai 39°C atau lebih. Kondisi ini

sebenarnya normal terjadi sebagai bentuk reaksi dari
sistem kekebalan tubuh, baik karena vaksinasi, infeksi,

atau penyakit tertentu dalam tubuh.
 

CARA MENURUNKAN DEMAM
DI RUMAH  Cukup istirahat,

mencukupi waktu tidur
setidaknya selama 8–9

jam setiap harinya.

Mandi atau kompres
menggunakan air hangat.
Air hangat bisa
melebarkan pembuluh
darah serta pori-pori,
sehingga panas ke luar
dari badan dan suhu
tubuh menjadi turun.

Konsumsi banyak
air putih. Ketika

mengalami demam,
tubuh lebih

berisiko mengalami
dehidrasi

Gunakan pakaian yang
tipis. Hindari penggunaan
baju dan selimut yang
tebal. Hal ini justru
berisiko meningkatkan
suhu tubuh.

Konsumsi obat penurun
demam yang diperjual

belikan secara bebas di
Apotek, diminum sesuai

pentunjuknya

Setelah langkah-langkah menurunkan
demam tinggi sudah Anda lakukan,

demam umumnya bisa mereda, bahkan
menghilang dengan sendirinya dalam

waktu beberapa hari, tetapi jika
demam terus berlanjut lebih dari 3
hari segera periksakan ke  dokter

Nyalakan kipas untuk
menjaga sirkulasi udara di
sekitar anak

 

PKRS

https://www.alodokter.com/demam
https://www.alodokter.com/imunisasi
https://www.alodokter.com/memenuhi-waktu-tidur-yang-ideal-demi-kesehatan
https://www.alodokter.com/dehidrasi#:~:text=Pengertian%20Dehidrasi&text=Dehidrasi%20adalah%20kondisi%20ketika%20cairan,persen%20dari%20total%20berat%20badan.


KISAH KAMI
Brosur lipat tiga menjadi jenis bahan
yang digunakan untuk mengiklankan
brand, produk, dan layanan. Cara
terbaik memaksimalkannya adalah
mengenalkan brand dengan
keterangan atau tentang bagian
semacam ini. Buat perkenalan Anda
tetap singkat tetapi cukup menarik.

JIKA ANAK DEMAM KAPAN
HARUS KE DOKTER? Bila usia anak Anda di bawah

tiga bulan dan mengalami
demam

PENYEBAB DEMAM

Bila usia anak Anda di bawah
tiga bulan dan mengalami
demam

Bila usia anak
antara 3-5 bulan

dengan suhu 38,3°
C

 

Bila usia anak di atas
6 bulan dengan suhu
38,8° C

 

Bila suhu di
atas 40° C

 

Bila demam lebih dari 3
(tiga) hari

Bila demam disertai
gejala lain, seperti

kaku leher, nyeri
tenggorokan, sesak,
nyeri telinga, ruam
kulit, kejang, atau

nyeri kepala

Sumber : Kemenkes RI, SehatQ, aladokterncom,
halodoc.com, orami.co.id

Imunisasi, misalnya setelah mendapat
vaksin pertusis.
Infeksi virus dan bakteri, misalnya
infeksi COVID-19, meningitis, tifus,
disentri, cacar air, dan infeksi saluran
kemih
Penyakit akibat gigitan nyamuk,
seperti demam berdarah, malaria, dan
chikungunya
Sebagian jenis obat juga dapat
menyebabkan gejala demam.
Berdiri terlalu lama di bawah sinar
matahari
Penyakit, seperti arthritis dan
hipertiroidisme (kelenjar tiroid yang
terlalu aktif).
Kanker, misalnya leukemia, kanker
hati, atau kanker paru-paru.
 

MAKANAN & MINUMAM
SAAT DEMAM

Sup krim ayam 
Madu
Air kelapa
Buah-buahan
Teh hangat
Makanan dengan kandungan
probiotik seperti kimchi, yoghurt,
tempe, dan acar kubis atau
sauerkraut.

HAL YG TIDAK BOLEH
DILAKUKAN SAAT DEMAM

Pakai Baju Tebal dan Berlapis
Konsumsi Makanan Tinggi Gula
Dosis Obat Digandakan
Minum Air Putih Sedikit
Mandi Air Dingin
Kurang Istirahat
Minum antibiotik tanpa resep dokter


