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1. Írjon x jelet a mondatok mellé annak megfelelően, hogy igaz vagy hamis az állítás!
6 pont
Állítások
A zúzott seb ellátása felületi sérülés esetén
fedőkötés felhelyezésével történik.
Ütőeres vérzés esetén határozott, nagy erővel
kifejtett szorítókötést alkalmazunk.
A testfelület 50%-ának égése esetén már nem
célszerű az égett testfelszín folyóvizes hűtése.
Koponyaalap elülső árok törésének gyanújára
gondolunk, ha a sérült füléből vér csorog.
A Heimlich-féle műfogást bukósisak levételekor
alkalmazzuk.
Sav vagy lúg lenyelése esetén hánytatást
alkalmazunk a mérgező anyag mielőbbi
eltávolítása érdekében.

Igaz

Hamis

2. Párosítsa a következő fogalmakat és állításokat! Írja a számok mellé a megfelelő
betűjelet!
3 pont
A. Ficam
B. Rándulás
Erőbehatás megszűnése után az ízületi fej visszatér az ízületi árokba.
Az ízületi sérülések súlyosabb formája.
A fájdalom a behatás pillanatában rendkívül erős és folyamatosan fennáll.
A behatás pillanatában jelentkező fájdalom átmenetileg csökken, majd ismét
visszatér.
5. Jellemző rá a „rugalmas rögzítettség”.
6. Néhány óra alatt az ízület erősen megduzzad, lilásan elszíneződik.
1.
2.
3.
4.

1:. .. . . .2:. .. . . 3:. . . . . .4:. .. . . 5:. .. . 6:. . . . .
3. Sorolja fel a helyi mesterséges szellőztetés módjait!
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4. Írja le a mesterséges megvilágítással szemben támasztott követelményeket!
9 pont









5. Nevezze meg a villamossági biztonságtechnika területeit!

3 pont




6. Sorolja fel a környezetvédelem eszközeit!

4 pont









7. Soroljon fel hat – egészségügyi törvény rendelkezései alapján – térítésmentesen
igénybe vehető biztosítási jogviszonytól független szolgáltatást!
6 pont
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8. Fogalmazza meg röviden, hogy mit biztosít a beteg tájékoztatáshoz való joga!
2 pont
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
9. Határozza meg, hogy mi a szolgálati idő számításának az alapja!

2 pont

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
10. Nevezze meg a leltárfajtákat a készítés célja szerint!

4 pont





11. Soroljon fel ötöt az emberi csontváz általános feladatai közül!

5 pont






12. Válaszoljon röviden az alábbiakra!

3 pont

Határozza meg a csöves csontok fő feladatát!
.............................................................................................................................................
Határozza meg a medencecsont szerkezeti típusát!
.............................................................................................................................................
Nevezze meg csontvázunk leghosszabb és legvastagabb csontját!
.............................................................................................................................................
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13. Sorolja fel az ízületek állandó alkotórészeit!
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5 pont






14. Fogalmazza meg, hogy mit nevezünk funkcionális scolyosisnak!

3 pont

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
15. Határozza meg az ortézis fogalmát!

4 pont

Az ortézis olyan készülék, amely a sérült emberi testrészt:




16. Sorolja fel a rágószerv részeit magyarul és latinul!

10 pont











17. Határozza meg a harapási magasság mérőpontjait! Sorolja fel a harapási magasság
fajtáit!
5 pont
Mérőpontok:
.............................................................................................................................................
Harapási magasság fajtái:
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18. Határozza meg a fogmű és fogpótlás fogalmát, sorolja fel a fogpótlások formáit!
6 pont
Fogmű: ................................................................................................................................
Fogpótlás: ...........................................................................................................................
Fogpótlások formái:




19. Csoportosítsa az alsó teljes kivehető fogpótlás készítésekor a vestibularisan,
dorsalisan és oralisan kikerülendő képleteket!
4 pont
vestibularisan:


dorsalisan:

oralisan:

20. Soroljon fel a fogtechnikában alkalmazott 3-3 segéd- és alapanyagot!

6 pont

segédanyagok:



alapanyagok:



21. Párosítsa azokat az anyagokat, amelyeket fogfelszín érintkezésekor izolálni
szükséges!
6 pont
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22. Soroljon fel négyet az ortopédiában használatos műanyagok közül!
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4 pont





23. Határozza meg az ötvözés célját!

2 pont

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
24. Sorolja fel az ortopédiában használatos gipszfajtákat!

3 pont




25. Ismertesse a hőkezelést az alábbiak szerint!

4 pont

Célja:
.............................................................................................................................................
Fázisai:



26. Készítse el a rozsdamentes lábszársín összeállítási rajzát! Jelölje az alkatrészeket!
20 pont
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