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1., Hogyan kell ellátni az első fokú (kék elszíneződés és fájdalom) fagyási sérülést?   
 1  15-20 perc melegítés, majd laza fedőkötés és kevés alkoholos ital 
 2  15-20 perc forró vizes melegítés, több teendő nincs 
 x   fokozatos és lassú felmelegítés, meleg folyadék itatása 
 
2., Melyik vegyi marásos sérülés esetén tilos a sérült testrész lemosása? 
 1  sav vagy lúg 
 2  benzin vagy gázolaj 
 x  ismeretlen eredetű folyadék 
 
3., Mire jó az angolszász oldalfekvő helyzet?                
 1  arra, hogy a beteg ne boruljon hasra, ne üsse meg magát 
 2  arra, hogy stabilan feküdjön a segítség megérkezéséig 
 x  arra, hogy az átjárható légutak biztosítva maradjanak 
 
4., Az alsó végtagján vérző sérült ellátásánál mi az első teendő? 
 1  a sérültet lefektetni 
 2  a sérültet leültetni 
 x  kötés felhelyezése 
 
5., Melyik az első teendő szénmonoxid-mérgezés észlelésekor? 
 1  átjárható légutak biztosítása 
 2  áramtalanítás a helyiségben  
 x  szellőztetés a helyiségben 
 
6., Mi a teendő, ha termőfölddel szennyezett sebbel találkozunk? 
 1  fertőtleníteni nem kell, mert a föld méregtelenítő hatású, laza fedőkötés kell a sebre 
 2  fertőtleníteni kell a seb belsejét is, mert a trágya nagyon fertőző, laza fedőkötés kell a sebre 
 x  jódozni nem kell, csak az alkoholtartalmú szer felel meg, majd laza fedőkötés kell a sebre 
 
7., Mit szabad itatni a túlmelegedett és értelmesen beszélő beteggel? 
 1  ásványvizet, vagy ha nincs, csapvizet 
 2  semmit nem itatunk 
 x  cukros vizet, amely emeli a vércukorszintet 
 
8., Túrázáskor hogyan kell rögzíteni a feltételezhetően törött jobb kulcscsontot? 
 1  minél hamarabb orvoshoz kell vinni 
 2  a talált helyzetben rögzíteni kell, majd stabil, félig ülő helyzetbe kell helyezni 
 x  a talált helyzetben rögzíteni kell, így 2 kendővel rögzíteni kell a mellkashoz 
 
9., Mit kell tenni mentők hívása előtt a baleset helyszínén? 
 1  A mentők értesítése előtt várakozni kell addig, amíg még egy segítő érkezik a helyszínre 
 2  Életveszély elhárítása majd a helyszín feltérképezése, ha nem történt meg a helyszínelés 
 x  Helyszín biztosítása, életveszély elhárítása  
 
10., Melyik vérzés ellátásakor alkalmazhatjuk a sebbenzint? 
 1  bő visszeres vérzésnél 
 2  ütőeres vérzésnél 
 x  hajszáleres vérzésnél 
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