Manuál k přehřívání
Termoregulace a přehřívání

Mnoho jedinců s Ichtyózou, zejména lamelární Ichtyózou, se nepotí běžným způsobem. Tloušťka jejich kůže neumožňuje,
aby pot dosáhl povrchu pleti - a díky tomu tělo účinně ochladil. Ve velmi horkém a vlhkém počasí tedy hrozí Ichtýlkům
přehřátí a následně vyčerpání z horka. V extrémních případech může nastat zástava srdce.

Mezi rané příznaky přehřátí patří:

závrať, únava, svalové křeče, nevolnost, žízeň, pocit slabosti a točení hlavy, pozdější příznaky vyčerpání z horka, studená,
bledá kůže, velké puchýře, bolest hlavy, nevolnost a zvracení, iracionální chování, bezvědomí

Strategie pro zamezení přehřátí:

Omezit fyzické aktivity a outdoorové aktivity do nejchladnějších částí dne - a to do 10:00 hod a pak až po 14:00 hod.
Pokud je to možné hledat klimatizované prostory během nejteplejší části dne - od 10:00 do 14:00 hod.
Pokud nemůže být Ichtýlek v klamatizovaném prostředí , použijte ventilátor, aby cirkuloval vzduch. Je nutné pobývat mimo
sluneční paprsky a odpočivat.
Nejdůležitější je pít hodně tekutin - více, než si myslíte, že je potřeba. Zde platí, že hydratovat se musí i zevnitř! Pití tedy
podávat chlazené, v létě opravdu až ledové. Vyhnout se kofeinu a alkoholu - může naopak dehydratovat.
K ochlazování je vhodný bazén, brouzdaliště, zahradní postřikovače, vana nebo sprchový kout. Při teplotách nad 28stupňů
je ideální chladit v podstatě neustále. U dětí se doporučuje například pobyt na zahradě či terase právě ve vaničce či bazénku
- ve stínu.
Samozřejmostí je venku nosit klobouk, používat slunečník a sluneční ochranný oděv. Volné oblečení z přírodních vláken ve
světlých barvách pomáhá cítit se chladněji. Nevhodné je syntetické vlákno a tmavé barvy přitahující teplo.
Používejte chladné zábaly, chladící oblečení nebo jiné chladicí výrobky a stříkací láhve s ledovou vodou. Ovšem pozor na to,
že voda sice chladí, ale i vysušuje! To znamená, že do bazénku musí jít Ichtýlek opravdu řádně namazán silnými masťovými
základy (Cutilan, Oga, Lipobase apod.) Po vykoupání je potřeba opět co nejdříve namazat! Kůže je ihned po vykoupání sice
měkká, ale po chvíli hodně ztvrdne. Nezapomínejte na chlazení obličeje, hlavy a rukou během dne či někde na cestách.
Právě díky vysušování doporučujeme chladit termální vodou, která nejen že ochladí, ale navíc krásně hydratuje. Toto
zchlazování pomocí termální vody při teplotách nad 20 stupňů by mělo být základní činností každého Ichtýlka. U teplot
nad 25 stupňů chladíme termální vodou preventivně vlasy a obličej v pravidelných intervalech, abychom eliminovali
možnost přehřátí.

Co dělat, když už dojde k přehřátí

Záleží o jaký tip přehřátí jde. Pokud jen o mírný - tzn. Ichtýlek vnímá, ale je červený a jiný než obvykle, je potřeba ho dát do
klidového stavu. Ideální je posadit se, rozhodně nesmí v tuto chvíli běhat. Zde postačí zchladit termální vodou - až do mokra
vlasy, obličej, krk a ruce, dát napít studeného a asi 30 min nechat Ichtýlka v klidu, aby seděl a maximálně si stavěl lego nebo
mu číst knihu atd. Pokud by se toto nestalo, mohlo by dojít k přehřátí dalšího tipu.
Pokud jde o již pozdější příznaky přehřátí, kde kromě výše uvedeného už má Ichtýlek i bílé puchýřky - nejčastěji v hlavě či
na čele a kolem obličeje, je potřeba udělat to samé, co u mírného přehřátí, akorát navíc chladíme buď mokrými hadry nebo
studenou koupelí a Ichtýlka necháme odpočívat alespoň hodinu. Důležité je sledovat, aby byl stále při vědomí!
Pokud jde o vážnou formu přehřátí, kdy Ichtýlek má výše uvedené příznaky a navíc nevnímá a nemluví, opravdu se může
běžně stát, že bude jen ležet a nebude téměř na nic reagovat. Je důležité zkontrolovat životní funkce a začít eliminovat
přehřátí - a to následovně:
Vyvést osobu z tepla do chladu, kde si může lehnout s nohama zvýšenýma o asi 30cm.
Použít chladné mokré hadry (nebo studenou vodu přímo) na kůži člověka a používat ventilátor. Položte studené obklady na
krk, třísla a podpaží, případně i chodidla. A dbejte na pitný režim! Je potřeba vypít opravdu min. 0,5l vychlazeného nápoje.
Někteří lékaři v krajních případech doporučují poskytnout osobě studenou vodu od SIP Gatorade nebo mírně osolenou
vodu ( 1 čajová lžička soli na litr vody ) - dát ½ šálku každých 15 minut. Nedávejte solné tablety, alkohol nebo kofein .
Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc v případě, že osoba vykazuje známky šoku (namodralé rty a nehty a snížení
pozornosti ), má záchvat , nebo ztratí vědomí.
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