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A LEÁNYOK TESTT MEG (TESTSÚLY}
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útmulató a n vekedési standardok használatához
A n vekedési standardok - reíerencia percentilisek - segílségel nyrijtanak annak megítélésé-
hez, hogy egyrésfi a vizsgált gyermek lesttomege, leslmagassága mennyire Íelel meg életko-
rának, másrészt, hogy a lestmagassága és a lestttimege kozotl milyen tisszeítiggés van.
Használata
1, Az életkor szerinti teslmagasság (testhossz) és testtómeg percentilis graíikonon bejelol.i k a
vizsgáll gyermek életkorának és tesimagasságának (teslhosszrlságának), illefue testl me-
gének megíelel koordináták metszéspontjál,
2, A testmagasság (testhossz sá9) szerinti testl meg graíikonon bejeltil|iik a vizsgált életkor-
ban mérl lestmagasság (testhosszriság) és testt megérték koordinátáinak metszésponliát.
A testmagasság (testhossztiság) cm-értékei (vízszintes tengely) alati levó pontozott vonalra
leírjuk a vizsgálati élelkort.
A koordináták metszéspontjait idóról idóre <jsszektitve a gyermek lesti íejlódéséról, noveke-
déséról, illetve tápláltságának alakulásáról kapunk képet.
Eilékelés
a) 1. Amennyiben a vizsgált gyermek méretének és életkorának koordináta metszésponlia a
1 O-es és 90-es percentilis vonal ktizé esik, akkor megíeleló , ha a 25-tis és 75- s percentilis
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kózé esik, jól megíeleló életkorának a gyermek testmagassága (lesthosszrisága), testt mege.

2, A testmagasságára (testhossztiságára),vonatkoztalott lesttomege alapján a 1 o-es és
90-es percentilis kozotl a gyermek tápláltsága leslmagasságának megíelel, a 25- s és 75-os
percentilis k zotl jól megíelel.
b) í. A 1 O-es és 3-as percentilis krizott alacsonyabb, a 3-as percentilis alatl jelentósen ala-
csonyabb a gyermek az életkorának megíeleló testmagasságnál (testhossz ságnál), test-

tömegnél.

2. A lestmagasságára (testhossztiságára) vonatkozlatotl testtomeg alapján a 1 O-es és 3-as
percenlilis k ztitt sovány, a 3-as percentilis alatt alultápláll a gyermek.
c) 1. A 90-es és 97-es percentilis k<izott nagyobb, a 97-es percentilis íólotl a gyermek jelen-

tósen nagyobb az életkorának megíeleló testmagasságnál (testhossz ságnál), testtcimegnél.

2. A testmagasságára (testhossztiságára) vonatkoztatott testt mege alapián a 90-es és
97-es percentilis ktiz tt a gyermek l ltápláll, a 97-es percentilis íolott a gyermek
eíósen t liáplált.

A n<ivekedési standard percenlilisei "normál" sztjletési testtomeg (2500-4500 g ktiztitt)

egészségesen íejlódó gyermekek adatai alapján készijltek. Ezt mind a kissrillyal, mind a
nagystillyal szí]leiettek érlékelésénél íigyelembe kell venni.

@,=
NuTRIGIA

C. 3341-45lal j r. sz. - pátria-Nyomell. - (Fsz.: 5-8843)
^z 

EGÉszsÉGEsEBB,tövóÉnr


