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1.
feladat
5 pont
Az alábbiakban szépészeti szolgáltatóegységben történt sérülések ellátását olvashatja. Döntse
el a leírások alapján, milyen elsősegély-nyújtási területről van szó, és írja a vonalakra
válaszát!
a. A sérült testrészt hűtsük folyamatosan tiszta, hideg folyóvízzel legalább 10 percig!
Égési sérülés
b. Ne érintsük közvetlenül a sérültet, mert rajta keresztül mi is sérülhetünk! Szüntessük
meg a sérült kapcsolatát a sérülést kiváltó okkal!
Áramütés
c. Ha a sérült eszméleténél van, ne hánytassuk, de a spontán hányásnál hajtsuk előre a
beteg fejét! Azonnal kérjünk orvosi segítséget!
Mérgezés
d. Fektessük hanyatt a beteget, lábait emeljük magasra! Szorosabb ruhadarabjait lazítsuk
meg, és takarjuk be melegen! Igyekezzünk megnyugtatni, amíg megérkezik a segítség.
Sokk/ájulás
e. Állapítsuk meg, hogy lélegzik-e a sérült. Ha igen, lazítsuk meg ruhadarabjait, és
hozzuk a beteget stabil oldalfekvő helyzetbe, kivéve, ha fennáll a gerincsérülés
veszélye.
Eszméletlenség/Eszméletvesztés
Helyes válaszonként 1 pont. Összesen 5 pont.
2.
feladat
10 pont
A szépségiparban nagyon fontos a higiénia, melynek fontos része a fertőtlenítés. Az alábbi
feladatok e témakörrel kapcsolatosak.
a) Egészítse ki a fertőtlenítéssel kapcsolatos legfontosabb fogalmakat!
A fertőzés a kórokozók szervezetbe jutása és elszaporodása.
A fertőtlenítés a kórokozók elpusztítását vagy szaporodásuk gátlását jelenti.
Helyes válaszonként 1 pont. Összesen 4 pont.
b) Írjon példát fertőtlenítőszerekre felhasználásuk alapján! Annyi példát kell írni,
amennyi a csoport utáni zárójelben szerepel.
Bőrfertőtlenítők (2 példa): teafaolaj, 15-20%-os etil-alkoholos oldatban 1% cetrimid
(1%-os cetrimides oldat) stb.
Eszközfertőtlenítők (2 példa): Neomagnol, lysoform, 70%-os etil-alkohol stb.
Ruhanemű-fertőtlenítők (1 példa): klór- és oxigéntartalmú mosóporok stb.
Helyiségfertőtlenítők (1 példa): hipó stb.
Helyes válaszonként 1 pont. Összesen 6 pont.
(Azonos tartalmú, de másként megfogalmazott helyes választ is el kell fogadni.
Azonos hatóanyag-tartalmú készítmények márkanevei is elfogadhatóak.)
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3.
feladat
5 pont
A bőr letisztítása és a fertőtlenítés a szépészeti szolgáltatások alapvető műveletei közé
tartoznak.
Alkosson szám-betű párokat a készítmények típusát jelölő számok és jellemző hatóanyagait
jelölő betűk felhasználásával! A készítmények sorszáma mellé írja a táblázatba a megfelelő
hatóanyag betűjelét! Egy hatóanyagnak nincsen párja, ennek a betűjelét ne írja le!
1.
2.
3.
4.

Helyiségfertőtlenítő
Bőrfertőtlenítő
Arctej
Arcvíz

1. – E

A)
B)
C)
D)
E)

Szkvalán
Cetil-trimetil-ammónium-bromid
Rózsaolaj
Glicerin
Nátrium-hipoklorit

2. – B

3. – A

4. – D

Egy fertőtlenítő készítmény termékismertetőjében a baktericid kifejezés olvasható. Mit jelent
a baktericid szó? Húzza alá a helyes választ!
A) baktériumok szaporodását gátló
B) baktériumölő
C) spóraölő
D) gombaölő
E) gombák szaporodását gátló
Helyes válaszonként 1 pont. Összesen 5 pont.
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