
Elsősegélynyújtás I.

1. Mi a mentők hívószáma?

a. 105

b. 104

c. 107

2. Hogy látnál el egy I. fokú égési sérültet?

a. Étolajat kennék rá.

b. Hideg, folyóvíz alá tartanám a sérülést.

c. Tejföllel csillapítanám a fájdalmát.

3. Mi egy egészséges, felnőtt ember normális pulzusszáma?

a. 72/perc

b. 60/perc

c. 90/perc

4. Milyen módon kell végezni, felnőtt embernél, a befúvásos lélegeztetést?

a. Orron keresztül

b. Szájon át

c. Orron, szájon át együtt

5. Szomszédod öngyilkossági szándékból savat ivott. Mit tennél?

a. Meghánytatnám, hogy minél kevesebb ideig legyen a szervezetében a sav.

b. Megitatnám tejjel vagy vízzel, hogy oldja a savat.

c. Semmit, mert a vesében úgyis kiválasztódik.

6. Iskolai évzáróünnepségen egyik társad elájul. Mit csinálnál?

a. Úgy ültetném, hogy a lábait ki tudja nyújtani.

b. Leültetném egy székre.

c. Lefektetném, a lábait megemelve.

7. Egy 50év körüli férfi az utcán rosszul lesz. Mellkasában szorítást érez, bal karja zsibbad. 

Mi lehet ez?

a. Szívinfarktus

b. Bordatörés

c. Sokk



8. Milyen sorrendben tesszük rá az artériás vérzésre a nyomókötést?

a. A steril gézlapot átkötöm egy pólyával.

b. A steril gézlapra egy kibontatlan pólyát teszek, majd az egészet átkötöm.

c. Kitamponálás után először steril gézlapot majd egy kibontatlan pólyát teszek rá, végül az 

egészet átkötöm.

9. Mi a vénás vérzés jellemzője?

a. Spriccel.

b. Mély vörös színű.

c. Élénk piros.

10.Melyik fertőtlenítőszer?

a. Betadin

b. Lidocain

c. Algopirin

11.Égési sérülés esetén mi az egyik legfontosabb teendő?

a. Itassuk a sérültet.

b. Megnyugtassuk a sérültet.

c. Fertőtlenítsük a sérülést.

12.Mikor vennéd le szakszerűen, a motoros sérült bukósisakját?

a. Soha.

b. Mindig.

c. Ha vér szivárog a bukósisak alól.

13.Mi a stabil oldalfektetés 5 kizáró oka?

a. Gerinctörés, sorozatos bordatörés, nyílt hasi sérülés, medencetörés, combcsonttörés.

b. Gerinctörés, kulcscsonttörés, nyílt hasi sérülés, medencetörés, combcsonttörés.

c. Gerinctörés, sorozatos bordatörés, nyílt hasi sérülés, medencetörés, lábszártörés.

+1. Váll ficam esetén mit tennél?

a. Visszaraknám az eredeti helyére.

b. Rögzíteném a ficam helyzetében.

c. Semmit, nehogy még nagyobb fájdalmat okozzak.

A totót készítette: Zsibrik Anikó.
Köszönet Tóth Emesének a teszt eljuttatásában nyújtott segítségéért.


