
 

Um barnið ikki drekkur, kann verða neyðugt at geva vætu í sondu 

gjøgnum nøsina til magan ella at geva vætu inn í æðrarnar við 

dropp. 

Paracetamol (Pamol, Panodil, Pinex, Setamol, Paradrops) kann 

nýtast, um barnið hevur pínu (dosis uml. 10-15 mg pr. kg likamsvekt, 

givið í mesta lagi 4-5 ferðir dagliga). 

 

Fyribyrging 

Er í royndum ikki møgulig, og øll verða fyrr ella seinni smittað av fle-

stu av hesum virus. 

 

Skúli/dagstovnur 

Barnið kann fara á stovn, tá fepurin er burtur, barnið drekkur sum 

vanligt, og tað kann spæla við hini børnini. Er møguleiki at hava bar-

nið heima nakrar dagar eyka fyrstu dagarnar, er tað gott, tí so er 

minni vandi fyri, at barnið fær nýggja smittu, tí tað er serliga viðkvæ-

mið fyrstu dagarnar fyri øðrum sjúkum. 
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Hvat er herpes? 

Herpes simplex virus  er eitt virus, ið næstan øll verða smittaði 

við sum børn. Vaksin kunnu eisini eisini fáa herpes simplex 

sum kynssjúku. Børn kunnu eisini fáa fleiri  onnur virus í 

herpesfamiljuni  (t.d. CMV, Epstein-Barr virus, herpes-virus 6 

og 7 og skoldkoppavirus). 

Felags fyri øll herpes-virus er, at tey aftaná fyrstu infektiónina 

kunnu "sova" í kroppinum og síðani kykna upp aftur seinni í 

lívinum - serliga tá immunverjan í kroppinum viknar av eini 

hvørjari orsøk. Tað mótstøðuføri, ið verður ment aftaná fyrstu 

smittuna við virus, hevur tó vanliga við sær, at 

uppafturkykningin verður mildari (t.d. helvitiseldur aftaná 

skáldkoppar og munnsár aftaná herpes simplex). 

Ein verður smittaður gjøgnum slím frá persóni ið ber 

bakteriuna - annaðhvørt við beinleiðis sambandi ella við at 

innanda dropar frá hosta ella njósi. Hetta hendir eisini, tá ein 

ikki vaskar hendur aftaná at hava nortið við snor, ella um ein 

er innandura í tøttum sambandi við onnur fólk (vaska tí 

hendurnar og halt fyri munnin tá tú nýsur ella hostar!). 

  

Sjúkutekin 

Fyrstu ferð ein verður smittaður við Herpes simplex kunnu 

sjúkutekini viðhvørt vera mild, men oftast er fepur og/ella  

munnbruni. Tað er sera pínufult at hava bruna í munninum, og 

tí er tað vanliga trupult at fáa barnið at eta og drekka.  
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Sjúkan kann vera vandamikil hjá nýføðingum og í sjáldsomum 

førum eisini hjá eldri børnum. 

Tá sjúkan kyknar upp, sæst hetta vanliga sum munnsár. Tó 

kann eisini ein bólkur av bløðrum koma aðrastaðni á 

kroppinum av og á, sum svíður og brennir. 

Oftast batnar støðan aftaná 4-7 dagar, men sjúkan kann vara í 

upp til 10 dagar.  

 

Nær fer ein eftir hjálp? 

Barnið eigur at verða kannað av lækna (ella 

sjúkrarøktarfrøðingi), um eitthvørt ørkymlandi er við støðuni.  

Verið serliga ansin um barnið drekkur nóg mikið. Tekin um 

vætutrot er dølskni (sløvhed), myrkar randir um eyguni og 

turrar blæur. 

 

Viðgerð 

Aciclovir (zovir, geavir o.a.) kann hjálpa nakað, um viðgerðin 

verður sett í verk innan teir fyrstu sjúkudagarnar. Í mildum 

førum ella um tað eru meira enn 3 dagar síðani at sjúkan 

byrjaði, er ikki neyðugt at viðgera við aciclovir. Um viðgerast 

skal, verður heilivágurin oftast givin sum miksturur, men í 

álvarsligari førum kann hann gevast beinleiðis inn í æðrarnar 

við dropp. 
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