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Üdvözöljük az Oxymulatorban!
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Az Oxymulator egy könnyen használható 
egészségügyi oktatóprogram. Segítségével Ön bárhol 
és bármikor egy személyi számítógép segítségével 
lemérheti és gyakorolhatja a mentôápoló szakképzés 
– ezen belül is az oxiológia tantárgy – során 
elsajátított ismereteit. Igazi mentôellátási feladatok 
mintájára készült szituációs gyakorlatokban kell 
betegeket ellátnia, miközben minden ténykedését a 
számítógép figyeli és értékeli.

Az Oxymulator a szakképzésben résztvevô 
mentôápolókon kívül hasznos segítôje lehet még 
nôvéreknek, mentôtiszteknek, medikusoknak, valamint 
minden más aktív egészségügyi szakdolgozónak is.
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A felhasználói kézikönyvrôl

Az Oxymulator felhasználói kézikönyve a 
Windows-os és a Macintosh-os verzióra egyaránt 
használható. Az Oxymulator képernyôje 
(felhasználói felülete) és használata a Windows-os 
és a Macintosh-os környezetben egyforma, kivéve ott 
ahol azt külön jelezzük.

A kézikönyvben az alábbi konvenciókat 
alkalmazzuk:

• az egérkattintás két- vagy többgombos egér 
esetén mindig a bal oldali egérgomb egyszeri 
lenyomását jelenti a megjelölt hely fölött 
(Macintosh-os egygombos egérnél is csak egyszeri 
lenyomást jelent)

Milyen számítógépes felhasználói 
ismeretek szükségesek az 
Oxymulator használatához?

Az Oxymulator úgy készült, hogy használata 
ne igényeljen komoly számítógépes felhasználói 
ismereteket. A program és a kézikönyv azonban 
feltételezi, hogy Ön az alábbi minimális ismereteknek 
a birtokában van, illetve azokat képes elvégezni:

• számítógép be- és kikapcsolása

• CD-ROM lemezek használata (számítógépbe 
helyezése)

• egérkezelés (pl. kattintás, dupla kattintás)

• egérkurzor (egérmutató) fogalma

• a számítógépén található operációs rendszer 
(pl. Windows, MacOS) minimális szintû kezelése, 
fogalmai (pl. felhasználói programok indítása, 
fájlok elmentése stb.)

Amennyiben a fenti ismeretekkel nem rendelkezik, 
akkor olvassa el a számítógépéhez, illetve annak 
operációs rendszeréhez tartozó felhasználói 
kézikönyvet, mielôtt az Oxymulatort használná.

Az Oxymulator használatához 
szükséges rendszerkövetelmények

Ahhoz, hogy az Oxymulatort használni tudja, 
számítógépének az alábbi követelményeknek kell 

megfelelnie.

Ha Ön IBM PC kompatibilis számítógéppel 
rendelkezik:

• Intel Pentium vagy ezzel kompatibilis processzor

• Windows 95/98/Me/NT/2000 vagy késôbbi 
operációs rendszer

• minimum 32 Mbyte RAM memória

• CD-ROM meghajtó

• SVGA monitor 800x600-as felbontással, 16 bit 
színmélységgel

• SoundBlaster vagy ezzel kompatibilis hangkártya

• hangszórók

Ha Ön Apple Macintosh számítógéppel 
rendelkezik:

• PowerPC processzorral rendelkezô modell

• MacOS 7.5.5 vagy késôbbi operációs rendszer

• minimum 32 Mbyte RAM memória

• CD-ROM meghajtó

• 800x600-as felbontáson több ezer színt 
megjeleníteni képes modell

• QuickTime 3.0 vagy késôbbi rendszerbôvítmény

Az Oxymulator telepítése

Miután bekapcsolta a számítógépét, kövesse az 
operációs rendszerének megfelelô alábbi 
utasításokat.

Windows 95/98/Me/NT/2000: Az 
Oxymulator használatához csak a QuickTime 
rendszerbôvítményt kell feltelepítenie számítógépére 
(ha az Ön számítógépén már fel van telepítve a 
QuickTime 3 vagy késôbbi verziója, akkor nem kell a 
QuickTime telepítését újra elvégeznie).

1 Helyezze a CD lemezt a CD-ROM meghajtóba.

2 Ha a számítógépén engedélyezve van az 
automatikus programindítás (autostart), akkor 
néhány másodperc múlva megjelenik a 
„Távoktatási CD-ROM melléklet” képernyôje. 
Amennyiben ez nem történik meg, vagy az 
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automatikus programindítás ki van kapcsolva, 
akkor keresse meg és indítsa el a CD lemezen 
található „Start” nevû programot.

3 A képernyôn látható menüpontok közül válassza 
ki a „QuickTime telepítése” nevû menüpontot.

4 Kövesse a képernyôn megjelenô utasításokat.

Megjegyzés: Magyar nyelvû QuickTime 
rendszerbôvítmény jelenleg nem áll 
rendelkezésre. Ebbôl következôen a telepítô 
angol feliratokat tartalmaz. Amennyiben nem 
beszél angolul kérjen segítséget angolul 
tudó kollégájától, ismerôsétôl. Általánosan 
azonban segítséget jelent, hogy a QuickTime 
telepítô által felkínált alap- (default) 
beállítások egy átlagos felhasználónak 
megfelelôk, így fordítás nélkül is bátran 
kiválaszthatja a vastagon keretezett 
gombokat (általában „Next” ill. „OK” 
felirattal) és ezzel a telepítést önállóan is 
elvégezheti. Mivel a CD lemez mindig a 
QuickTime legújabb verzióját tartalmazza, 
ezért a verziófüggô telepítés részletes 
lépéseit ez a kézikönyv nem tudja ismertetni.

Az Oxymulator használatához további telepítésekre 
nincs szükség, mivel az teljes egészében közvetlenül 
a CD lemezrôl fut.

Macintosh: Az Oxymulator használata nem 
igényel semmilyen telepítést, mivel az közvetlenül a 
CD lemezrôl futtatható és mindössze a QuickTime 
rendszerbôvítményt használja. Ellenôrizze le, hogy a 
Bôvítôkezelôben (Extension Manager) a bôvítmények 
(extensions) között a QuickTime és a hozzá 
kapcsolódó összes bôvítmény (pl. QuickTimeVR) be 
legyen kapcsolva. A bôvítmények bekapcsolásának 
módját megtalálja a MacOS felhasználói 
kézikönyvében.

Az Oxymulator indítása

1 Helyezze a CD lemezt a CD-ROM meghajtóba.

2 Ha a számítógépén engedélyezve van az 
automatikus programindítás (autostart), akkor 
néhány másodperc múlva megjelenik a 
„Távoktatási CD-ROM melléklet” képernyôje. 

Amennyiben ez nem történik meg, vagy az 
automatikus programindítás ki van kapcsolva, 
akkor keresse meg és indítsa el a CD lemezen 
található „Start” nevû programot.

3 A képernyôn látható menüpontok közül válassza 
ki az „Oxymulator indítása” nevû menüpontot és 
a program elindul.

Megjegyzés: Amennyiben a QuickTime 
rendszerbôvítmény hiányára utaló hibaüzenet 
jelenik meg a program indításakor, akkor 
az „Oxymulator telepítése” címû pontban 
fogaltak szerint telepítse fel azt..

Technikai támogatás

Amennyiben olyan technikai kérdése van, amelyre 
ez a kézikönyv nem ad választ kérjük látogassa 
meg az Oxymulator internetes oldalát a 
http://www.tactus.hu/oxymulator.html címen, vagy 
írjon a mailbox@tactus.hu e-mail címre.



Ismerkedés

2

Az Oxymulator a szimulátorok - ezen belül is 
az egészségügyi szimulátorok - családjába tartozik. 
Hasonlóan például a pilótaképzés során használt 
repülôgép szimulátorokhoz,  a mentôápolóképzésben 
az Oxymulator is egy bizonyos szintig utánozza, 
modellezi a valós mentôellátást, emberéletek 
kockáztatása nélkül. A szitációs gyakorlatokat mindig 
ugyanabban a környezetben, vagyis ugyanazon a 
képernyôn tudja majd megoldani.

Ebben a fejezetben megismerkedhet a szimulátor 
környezetével, és az Ön virtuális oktatójával.
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A szitulációs gyakorlat 
kiválasztása

Az Oxymulator jelenlegi verziójába 20 darab 
szituációs gyakorlat (18 esetfeladat és 2 szállítási 
feladat) van betáplálva. A szituációs gyakorlatok 
közül az Oxymulator fômenüje segítségével tud 
választani.

1 Az 1.fejezetben ismertetett módon indítsa el az 
Oxymulatort.

2 Az Oxymulator készítôinek és támogatóinak 
felsorolása után a képernyôn megjelenik a 
fômenü.

3 A fômenü alatt hallható aláfestôzene segítségével 
állítson be egy Önnek megfelelô hangerôt 
a hangszórókon (vagy az operációs rendszer 
megfelelô rendszerbeállításával). A gyakorlatok 
során kiemelt szerepe van az elhangzó 
szövegeknek, így fontos, hogy jól hallja majd 
azokat.

Fontos: ne használja a programot 
hangkártya nélküli, illetve teljesen lehallkított 
számítógépen, mert így nem tudja megoldani 
a gyakorlatokat!

4 A fômenü képernyôjén kattintson rá az Ön által 
kiválasztott gyakorlat nevére.

5 A következô képernyôn megjelenik az Ön virtuális 
oktatója, aki ismerteti az Ön feladatát a 
kiválasztott szituációs gyakorlatban.

6 Amennyiben megfelel Önnek ez a gyakorlat, 
akkor kattintson rá a „Rendben” feliratú gombra. 

Ha mégsem ezt a feladatot szeretné végrehajtani, 
akkor a „Vissza a fômenübe” gomb segítségével 
visszatérhet a fômenübe és másik gyakorlatot 
választhat.

Kilépés a programból

1 A kilépéshez elôször térjen vissza az Oxymulator 
fômenüjébe. Ezt attól függetlenül, hogy éppen a 
program melyik részén tartózkodik a „Vissza a 
fômenübe” gomb segítségével teheti meg.

2 A fömenüben kattintson a „Kilépés a programból” 
feliratú gombra.

Az Ön virtuális oktatója

Az Ön által végzett szituációs gyakorlatokat virtuális 
oktatója folyamatosan figyeli és értékeli.

Virtuális oktatójával elôször a gyakorlat elôtt 
találkozhat, hiszen ô az, aki ismerteti a feladatot. 
Késôbb - a gyakorlat alatt - a háttérbe vonul és egy 
értékelôlapot vezet arról, hogy Ön mikor és milyen 
vizsgálatot, vagy beavatkozást hajt végre a betegen. 
Az értékelôlapra ezen felül feltûnteti azt is, hogy 
szerinte az Ön tevékenysége az adott helyzetben 
megfelelô volt-e, vagy sem.

Az oktató által adott értékelésnek három minôsítése 
van:

• ha a tevékenység helyes, akkor az értékelôlapra 
a „Rendben” bejegyzést írja be az oktató és a 
gyakorlat természetesen tovább folytatódik 

az Oxymulator fômenüje

az Ön virtuális oktatója ismerteti a feladatot



9

OXYMULATOR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYVOXYMULATOR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

ISMERKEDÉS

• ha a tevékenység valamilyen oknál fogva hibás, 
akkor a hiba oka kerül rá az értékelôlapra, de a 
gyakorlat megszakítás nélkül tovább folytatódik

• ha a tevékenység kiemelkedôen súlyos hibának 
minôsül, akkor az oktató azonnal félbeszakítja a 
gyakorlatot

A gyakorlat befejeztével oktatója megmutatja Önnek 
az értékelôlapot, amit lehetôsége van 
áttanulmányozni, illetve elmenteni.

A szimulátor képernyôjének 
felépítése

Az Oxymulator alapképernyôje - vagyis ahol a 
szituációs gyakorlatok folynak - különféle grafikus 
és szöveges kijelzôket, ablakokat valamint gombokat 

tartalmaz. Ezek segítségével tudja nyomonkövetni 
a gyakorlatot és a szükséges vizsgálatokat, 
beavatkozásokat megtenni.

Megjegyzés: az Oxymulator képernyôjén 
található ablakokat és gombokat kizárólag 
az egér segítségével tudja használni. Egyik 
funkció sem igényel billentyûzetet.

A látványablak

Az Oxymulator képernyôjének egyik legfontosabb 
része. Ez azt a látványt mutatja - mozdulatlan, 
állókép formájában -, amit Ön az eset ellátása 
közben lát. Technikai korlátok miatt azonban ez a 
látvány nem teljesen valósághû, bizonyos esetekben 
szimbolikus és egyes dolgokat egyátalán nem mutat.

az Oxymulator alapképernyôje

LÁTVÁNYABLAK

A LÁTVÁNYABLAK SZÖVEGES RÉSZE

LÁTHATÓ SÉRÜLÉSEK KIJELZÔJE

TAPINTÁSJELZÔ

TEVÉKENYSÉG-ABLAKOK

SÚGÓSORKIEMELT GOMBOK

ÓRA
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Fontos: A programban látható képek 
számítógép által - valós idôben 
- generált sematikus illusztrációk. 
Nem alkalmasak és nem hivatottak 
a diagnosztikai ismeretek és a 
mentéstechnikai eszközök 
alkalmazásának oktatására illetve 
elsajátítására, mivel nem ábrázolják 
abszolút valósághûen és szakmai 
pontossággal a különbözô 
testrészeket, elváltozásokat, 
tüneteket és mentéstechnikai 
eszközöket. Ezek az illusztrációk 
csupán az oktatóprogram 
eredményes alkalmazásához 
nyújtanak vizuális kiegészítést.

A látványablak - attól függôen, hogy Ön milyen 
tevékenységet végez - úgynevezett „távoli” vagy 
„közeli” látványképet mutathat a betegrôl. Ha a beteg 
valamely testrészét közelrôl vizsgálja meg, akkor 
a látványablak közelrôl mutatja az adott területet. 
Minden más esetben a távoli kép látható.

Mit mutat a látványablak távoli 
látványképnél?

• kültéren, beltérben vagy a mentôgépkocsiban 
van-e a beteg?

• földön, széken, ágyon, hordágyon vagy 
ülôszékben van-e a beteg?

• milyen testhelyzetben van a beteg (áll, ül, fekszik 
stb.)?

• a beteg neme és kora

• a beteg ruházata

• van-e és ha igen hol van a betegen pneumatikus 
sín, Cramer sín, Desault-kötés illetve van-e rajta 
Stifneck?

• van-e a beteg alatt vákuummatrac és az le van-e 
szívva vagy sem?

Az alábbiakat NEM mutatja a 
látványablak távoli látványképnél:

• a beteg sérüléseit (külsérülések, deformitások stb.)

• a beteg arckifejezését

• a beteg bôrszínét

• a sebkötéseket

• a takarót (kivéve alápolcolás esetén)

• a bekötött infúziót

• a maszkon át adagolt oxigént vagy nitralgint

• a beteg ruházatának és környezetének 
szennyezettségét (vér, hányadék stb.)

• a beteg környezetében tartózkodó személyeket 
(hozzátartozók, járókelôk stb.)

• a mentô-gépkocsivezetôt (kivéve reanimáció 
közben)

• az Ön által végzett vizsgálat ill. beavatkozás 
kivitelezését, lépéseit, lezajlását

Mit mutat a látványablak közeli 
látványképnél?

• ha a vizsgált testrészt ruha fedi, akkor 
szimbolikusan a ruha anyagát

• ha a vizsgált testrészt kötés vagy mentéstechnikai 
eszköz (pneusín, Cramer-sín, VM stb.) takarja, 
akkor annak jellegzetes „anyagmintáját”

• külsérülés nélküli testrészen egy sima bôrképet (a 
bôr színével együtt) vagy hajas fejbôrt a fejtetô 
esetén

• külsérülés (seb, duzzanat, deformitás) esetén a 
sérülést (bôrszínnel együtt)

• a beteg szemeinek vizsgálatakor a pupillák 
méretét és az esetleges szemkörüli bevérzéseket 
(az arc bôrszínével együtt)

• a beteg fülének vizsgálatakor az esetleges 
hallójáratban látható vérzést (az arc bôrszínével 
együtt)

• a beteg orrának vizsgálatakor az esetleges vérzést 
(az arc bôrszínével együtt)

• a beteg szájába történô betekintéskor az esetleges 
idegentesteket, a Guedel tubust (ha alkalmazva 
van) és a beteg ajakszínét

• ha Ön mellkaskompressziót vagy eszközös 
lélegeztetést végez, akkor annak látványát

Fontos: a közeli képek mindegyike 
szimbolikus kép, melyet az értelmezés 
kedvéért erôsen eltorzítva ábrázolunk 
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(különösen igaz ez a sérülések és a 
szájüreg látványára). Az egyértelmûség 
kedvéért mindenféle látható elváltozás, 
bôrszín szövegesen is megjelenik.

Megjegyzés: a közeli képeken nem az 
adott eset betegének képe, hanem egy 
univerzális „betegmodell” látható, mely sem 
korban, sem nemben nem egyforma a 
beteggel (ez alól csak a mellkaskompresszió 
és az eszközös lélegeztetés látványa a 
kivétel).

A látványablak szöveges része

A közeli látványkép kiegészítéseként valamint 
bizonyos tevékenységek megkezdése után szöveges 
információk jelenhetnek meg ezen területen.

Közeli látványkép esetén itt jelenik meg a 
látvány szöveges értelmezése (pl. milyen sérülés 
látható), a bôrszín (ha látható) valamint az ajakszín 
(ha a szájüreget vizsgálja).

Hosszabb idôt igénylô tevékenységek 
esetén az adott tevékenység neve és annak idôbeli 
lefolyása látható itt.

Látványkiegészítô elemek

Itt jelenik meg az infúzióspalack, ha infúziót, az 
oxigénpalack, ha oxigént és a nitralginpalack, ha a 
nitralgint kap a beteg.

Megjegyzés: technikai okok miatt a 
bekötött infúzió, a maszkon át adagolt 
oxigén vagy nitralgin nem jelenik meg a 
látványablakban.

Látható sérülések kijelzôje

A képernyô bal oldalán - nagyító formájú kijelzôkön 
- kaptak helyet a beteg úgynevezett „elsô ránézésre 
látható” sérülései (ha vannak). Ezek azok a sérülések, 
melyeket Ön egy valós esetellátáskor is azonnal 
észrevenne a betegen (pl. erôsen vérzô seb). A 
kijelzôn konkrétan a sérült testrész látható.

Fontos: figyeljen arra, hogy ha a kijelzô 
nem mutat semmit, attól még lehet a betegen 
sérülés, hiszen azt ruházat takarhatja. 
Ezért elképzelhetô, hogy ha a betegrôl 
levesz valamilyen ruhadarabot, akkor ismét 
észrevesz egy sérülést (a látható sérülések 
kijelzôjén hirtelen megjelenik ez a sérülés is).

Megjegyzés: technikai okok miatt a 
látványablak „távoli látványképén” sem az 
ellátatlan, sem az ellátott sérülések nem 
jelennek meg.

A látható sérülések kijelzôjének nem csak megjelenítô 
hanem végrehajtó funckiója is van. A kötözések 
kivitelezésekor ezen kell kijelölnie azt a sérülést, 
amelyet ellát és bekötöz. 

A kijelzô az ellátott és bekötözött sérüléseket is 
mutatja. Abban az esetben, ha a bekötözött testrészre 
valamilyen mentéstechnikai eszközt (pl. pneusínt) is 
tesz, akkor az értelemszerûen eltakarja a kötést (és a 
sérülést is). Ekkor az adott sérülés eltûnik a kijelzôrôl.

Horzsolt sérülés közeli képe, szöveges információkkal
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Tapintásjelzô

Minden olyan tapintásérzet, melyet Ön egy valós 
ellátás folyamán a kezével érezne, a tapintásjelzôn 
jelenik meg. A tapintásjelzô alaphelyzetben az Ön 
„virtuális kezeit” mutatja, gumikesztyû nélkül. Ha 
gumikesztyût húz a kezeire, akkor természetesen 
gumikesztûs kezet lát itt.

Valamely testrész vizsgálatakor az esetleges 
tapintható elváltozások valamint a bôr hômérséklete 
és nedvessége jelenik meg itt szöveggel kiírva (pl. „A 
bôr hûvös, verejtékes”).

Pulzusvizsgálat esetén - a jobb kéz alatt - a 
tapintott verôér szimbolikus rajza (egy piros vonal), 
míg a bal kézen egy stopperóra jelenik meg. A piros 
vonal villogásának üteme alapján - a stopperóra 
segítségével - állapíthatja meg a pulzusszámot. 
A pulzuserôsséget a piros vonal „áttetszôsége” 
szimbolizálja. Minél halványabb a vonal, annál 
gyengébb a pulzus.

Tevékenység-ablakok

Az Oxymulatorban szinte az összes tevékenységet 
(vizsgálatot és beavatkozást) a tevékenység-ablakok 
tartalmának segítségével tudja elvégezni.

A különbözô tevékenységek - csoportosítva - 
különbözô ablakokban kaptak helyet. A 
tevékenység-ablakok egymáson, egymást eltakarva 
helyezkednek el. A hozzájuk tartozó ablakfülek - mint 
egy telefonregiszterben - az ablakok bal oldalán 
azonban kilátszanak, lehetôvé téve a köztük történô 
váltogatást.
Az éppen aktuális (kiválasztott) tevékenység-ablak 
füle mindig színes. A többié kék, illetve halványkék.

Hogyan lehet kiválasztani egy 
tevékenység-ablakot?

1 Vigye az egérkurzort valamelyik tevékenyég-ablak 
fülére.

2 A képernyô jobb alsó sarkában (az ún. 
súgósorban) megjelenik az ablakfülhöz tartozó 
ablak neve, miközben az ablakfül halványan 
színes lesz. Amennyiben az ablakfül nem 
színezôdik el, az azt jelenti, hogy az ablakhoz 
tartozó tevékenység(ek) az adott pillanatban 
értelmetlenek, vagy valamilyen okból nem 
hajthatók végre (pl. nem lehet addig vérnyomást 
mérni - azaz kiválasztani a vérnyomásmérés 
ablakot - , amíg a beteg felkarját nem teszi 
szabaddá).

Megjegyzés: az Oxymulator képernyôjén 
az inaktív (nem kiválasztható) ablakok és 
gombok mindig halványkékek.

3 Ha az ablakfül kiválasztható (elszínezôdik), 
akkor kattintson rá. Ekkor a kiválasztott 
tevékenység-ablak kerül elôre (aktív lesz), amit a 
hozzá tartozó ablakfül erôteljes kiszínezôdése is 
jelez.

A tevékenység-ablakok tartalmáról a következô 
pontokban részletesen olvashat. Általánosan azonban 
elmondható, hogy többségük gombokat és 
kiválasztható menüfeliratokat tartalmaz. Az ablakok 
konkrét tartalma az adott szituációs gyakorlattól és 
a gyakorlat pillanatnyi helyzetétôl függôen változhat 
(pl. milyen eszközök állnak rendelkezésre).

Súgósor

Ha a kurzort valamilyen kiválasztható képernyôelem 
fölé viszi (ablakfül, gomb stb.), akkor a képernyô jobb 
alsó sarkában található súgósorban megjelenik, hogy 
az adott elemhez milyen tevékenység kapcsolódik 
(milyen tevékenység-ablak, milyen tevékenység-gomb 
stb.)

 Pulzusvizsgálat, szöveges információkkal
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Kiemelt gombok

A kiemelt gombok közé két gomb 
tartozik, melyek a képernyô jobb 
alsó sarkában, közvetlenül a 
tevékenység-ablakok alatt helyezkednek el.

A gumikesztyût ábrázoló gomb segítségével 
értelemszerûen gumikesztyût húzhat a kezeire. Ha ez 
megtörtént, akkor a gomb eltûnik.

A gumikesztyû felhúzása:

1 Kattintson a gumikesztyût ábrázoló gombra.

2 A tapintásjelzôn rákerül a gumikesztyû az Ön 
virtuális kezeire.

A „Vissza a fômenübe” gomb segítsével bármikor 
megszakíthatja a gyakorlatot és visszatérhet az 
Oxymulator fômenüjébe.

Visszatérés a fômenübe (a gyakorlat 
megszakítása):

1 Kattintson a „Vissza a fômenübe” feliratú gombra.

Óra

A látványablak tetején lévô órán folyamatosan 
leolvasható a képzeletbeli eset helyszínén, a 
kiérkezéstôl számított percekben eltöltött idô.

Hogyan múlik az idô az Oxymulatorban?
Amint a gyakorlat elkezdôdik (vagyis Ön képzeletben 
megérkezik az eset helyszínére) az óra elindul és a 
megszokott módon jár.
Azonban akkor, ha Ön olyan tevékenységet végez, 
melyek kivitelezésével a valóságban több percet is 
eltöltene (pl. Desault-kötés felhelyezése) az idô - és 
vele együtt az óra kijelzése is - „felgyorsul”.

Ez azt jelenti, hogy a tevékenység kiválasztása után, 
a látványablak szöveges részében megjelenik az Ön 
által végzett tevékenység és a valóságban ahhoz 
szükséges idô. Ezt a „valóságos” idôt azonban nem 
kell végigvárnia, mivel az az Oxymulatorban néhány 
másodperc alatt lezajlik („lepörög”). Az idôpörgés 
alatt természetesen nem tud más tevékenységet 
végezni.

Megjegyzés: az idôpörgés alatt a 
látványablakban a tevékenység 
megkezdésekor érvényes állapotot láthatja, 
magát a tevékenység lefolyását nem. A 
tevékenység végeztével azonban már az új 
látvány jelenik meg.



A betegvizsgálat

3

Ebben a fejezetben megtudhatja, hogy az 
Oxymulatorban milyen módon lehet a beteget 
megvizsgálni. Ezeket a vizsgálatokat természetesen 
bármilyen sorrendben és bármikor elvégezheti a 
szakmai protokollnak megfelelôen.
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Hogyan tudja megvizsgálni a beteg 
valamelyik testrészét?

A beteg manuális vizsgálatát a következô módon 
tudja elvégezni:

1 Válassza ki a „Tapintás, megtekintés” nevû 
tevékenység-ablakot, melynek ablakfüle egy 
szempárt és egy kezet ábrázol.

2 Az ablakban megjelenik egy anatómiai modell, 
mely a megvizsgálni kívánt testrész kiválasztására 
szolgál majd.

3 Vigye az egérkurzort az anatómiai modell 
valamelyik testrésze fölé. Ahogy a testrész fölé 
ér, az egérkurzor egy célkeresztre mutató ujjra 
változik, miközben a súgósorban megjelenik a 
kijelölt testrész neve.

Fontos: szánjon rá idôt és tapasztalja ki 
alaposan, hogy a modell mely testrészei 
vizsgálhatóak meg. A modell csak a 
nagyobb testrészek és testtájékok mentén 
van felosztva. Nincsenek megkülönböztetve 
oldalak és irányok (pl. a comb belsô és külsô 
oldala). Egy testrész kijelölése mindig annak 
teljes átvizsgálását jelenti, nem csak ott, ahol 
az egérkurzor éppen tartózkodik.

4 Ha olyan testrészt szeretne megvizsgálni, amely 
a modell helyzete miatt takarásban van (pl. a 
hátát), akkor lehetôsége van „megforgatni” a 
modellt. Vigye az egérkurzort a modell fölé, 
vagy mellé, hogy az egérkurzor alakja tenyeret, 
vagy célkeresztet mutató ujjat ábrázoljon. Ezután 
nyomja le az egérgombot, és annak folyamatos 
nyomvatartása mellett húzza az egeret jobbra 
vagy balra. Tapasztalni fogja, hogy a modell 
az egér húzásának mértékében és irányában 
elfordul. Ha az egérkurzor kiér a modell 
vagy a képernyô szélére, akkor engedje fel 
az egérgombot, vigye vissza az egérmutatót a 
forgatás kezdetének helyére és ismételje meg a 
forgatást.

Megjegyzés: elsôre talán bizonytalan lesz 
a forgatás technikájában, de egy kis 
gyakorlással határozottan és gyorsan tudja 
majd a modell a kívánt pozicióba forgatni. 

5 Kattintson rá a kijelölt testrészre. Figyeljen arra, 
hogy a kattintás közben ne mozduljon el az 
egérkurzor. 

6 Ezzel a kattintással Ön képzeletben megtapintja 
és ezzel együtt közelebbrôl meg is tekinti az 
adott testrészt. A látottakat a látványablak jeleníti 
meg, míg azt, hogy a tapintással mit érez a 
tapintásjelzô mutatja.

7 Ha a hangszórón keresztül felszisszenést, 
feljajdulást hall, akkor az azt jelenti, hogy 
megtapintás a betegbôl fájdalomingert váltott ki.

Fontos: ne használja a programot 
hangkártya nélküli, illetve teljesen lehallkított 
számítógépen, mert így nem tudja megoldani 
a gyakorlatokat!

„Tapintás, megtekintés” nevû tevékenység-ablak
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Hogyan tudja megvizsgálni a beteg 
légzésfunkcióit?

A légzés vizsgálata és annak eredménye a valós 
betegellátáshoz képest - technikai okok miatt - 
az Oxymulatorban meglehetôsen leegyszerûsített. 
Mindössze három paraméterrôl kaphat információt a 
vizsgálat kapcsán. Ezek a légzésszám, a belégzés 
mélysége illetve az, hogy a beteg fullad-e.

A vizsgálatot a következô módon végezheti el:

1 Válassza ki a „Légzés vizsgálata” nevû 
tevékenység-ablakot, melynek ablakfüle egy orrot 
és egy szájat ábrázol.

2 A megjelenô ablak közepén egy függôleges 
keret látható, mely a tüdô összkapacitását 
szimbolizálja.

3 A kereten belül egy világoskék fel-le mozgó oszlop 
mutatja a be- illetve kilégzést. Belégzéskor az 

oszlop felfelé mozog, kilégzéskor lefelé. Ennek 
alapján állapíthatja meg a légzésszámot.

4 A belégzés mélységét az szimbolizálja, hogy a 
világoskék oszlop mennyire tölti be a keretet.

Fontos: ha nem jelenik meg a világoskék 
oszlop, akkor az a légzés hiányát jelenti!

5 Ha a beteg fullad, akkor az ablak alsó részén 
megjelenik „A beteg fullad” felirat.

Hogyan tud kérdéseket feltenni a 
betegnek?

Ha a betegtôl, illetve bizonyos esetekben a beteg 
környezetében tartózkodóktól kérdezni akar valamit, 
akkor azt a következôképpen teheti meg:

1 Válassza ki a „Kommunikáció” nevû 
tevékenység-ablakot, melynek ablakfüle egy szájat 
ábrázol.

„Légzés vizsgálata” nevû tevékenység-ablak

„Kommunikáció” nevû tevékenység-ablak
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2 A megjelenô ablakban kérdéseket talál. Ha 
több kérdés is van, mint amennyi elfér egy 
ablakon belül, akkor az ablak alján megjelenô 
nyilak segítségével oda-vissza lapozhat a kérdések 
listájában.

3 Egy kérdést úgy tud feltenni, ha rákattint a kérdés 
szövegére.

4 A választ a hangszórókon keresztül hallgathatja 
meg.

Fontos: ne használja a programot 
hangkártya nélküli, illetve teljesen lehallkított 
számítógépen, mert így nem tudja megoldani 
a gyakorlatokat!

Fontos: ha bizonyos, hogy nincs lehallkítva 
a számítógépe és valamelyik kérdésre a 
beteg nem felel, akkor az azt jelenti, 
hogy a beteg nem képes kommunikálni (pl. 
eszméletlen)!

A kérdések listája folyamatosan fogy. Ennek oka, 
hogy a kérdések között van olyanok, amelyek csak 
egyszer tehetôek fel és a kérdés elhangzása után 
eltûnnek a listából.
Ezzel ellentétben azonban vannak olyanok is, melyek 
kontroll kérdésnek minôsülnek, és a gyakorlat során 
többször is feltehetôk. Ezek tipikusan a „Most...” 
kezdetû kérdések, melyekre a beteg az éppen aktuális 
állapota alapján válaszol.

Hogyan tudja megmérni a beteg 
vérnyomását?

A vérnyomásmérés az alábbi egyszerû módon 
végezhetô el:

1 Válassza ki a „Vérnyomás mérése” nevû 
tevékenység-ablakot, melynek ablakfüle egy 
vérnyomásmérést ábrázol.

Fontos: ha az egérkurzort a 
vérnyomásmérés ablakfüle fölé viszi, és az 
halványkék marad, akkor az azt jelenti, 
hogy a vérnyomásmérés valamilyen oknál 
fogva nem végezhetô el. Tipikusan ez az 
eset áll elô, ha a beteg mindkét felkarját 
ruha takarja el. Ilyenkor elôbb a megfelelô 
szakmai protokoll szerint vegye le a beteg 

felsôruházatát, hogy a felkar szabaddá 
váljon.

2 A megjelenô ablakban a „Melyik karjára teszi 
a betegnek a vérnyomásmérôt?” kérdésre kell 
elsôként válaszolnia. Kattintson rá a „jobb kar”, 
vagy a „bal kar” szövegre, attól függôen, hogy 
melyik felkaron akar vérnyomást mérni.

Megjegyzés: ha valamelyik kar felirata nem 
jelenik meg, akkor az azt jelenti, hogy azon 
a karon nem lehet vérnyomást mérni (pl. 
pneusín fedi).

3 A megfelelô felkar kiválasztása után lezajlik a 
vérnyomásmérés, mely a valóságban kb. 1 perc 
30 másodpercet venne igénybe. A bevezetôben 
említett módon azonban ezt nem kell végigvárnia, 
hiszen ez az idô - a látványablak szöveges 
részében látható módon - képzeletben néhány 
másodperc alatt „lepörög”.

„Vérnyomás mérése” nevû tevékenység-ablak
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Fontos: Figyeljen arra, hogy az „idôpörgés” 
után természetesen a helyszínen eltöltött idô 
órája 1 perc 30 másodperccel mutat többet, 
mintha valójában ennyi ideig végezte volna 
Ön a beavatkozást.

4 A vérnyomás aktuális értékét az ablak alsó részén 
látható vérnyomásmérôn olvashatja le.

Hogyan tudja megmérni a beteg 
pulzusát?

1 Válassza ki a „Tapintás, megtekintés” nevû 
tevékenység-ablakot, melynek ablakfüle egy 
szempárt és egy kezet ábrázol.

2 Az ablakban megjelenik egy anatómiai modell.

3 Vigye az egérkurzort az anatómiai modell nyaka 
fölé, ha centrális pulzust vagy valamelyik csuklója 
fölé, ha perifériás pulzust akar tapintani a 
betegen. Ahogy a testrész fölé ér, az egérkurzor 
egy célkeresztre mutató ujjra változik, miközben 
a súgósorban megjelenik a pulzus tapintásának 
felirata.

4 Kattintson rá a kijelölt testrészre. Figyeljen arra, 
hogy a kattintás közben ne mozduljon el az 
egérkurzor.

5 A tapintásjelzô mutatja a pulzusvizsgálatot. Az 
Ön virtuális jobb keze alatt a tapintott verôér 
szimbolikus rajza (egy piros vonal), míg a bal 
kezén egy stopperóra jelenik meg. A piros 
vonal villogásának üteme alapján - a stopperóra 
segítségével - állapíthatja meg a pulzusszámot. 
A pulzuserôsséget a piros vonal „áttetszôsége” 
szimbolizálja. Minél halványabb a vonal, annál 
gyengébb a pulzus.



Beavatkozások

4

Ebben a fejezetben megtudhatja, hogy az 
Oxymulatorban hogyan tud beavatkozásokat végezni 
a betegen.
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A beavatkozásokról általában

A beavatkozásokat Ön, illetve az Ön utasítása 
szerint a mentôgépkocsi-vezetô végezheti el. A 
beavatkozások ez alapján két tevékenység-ablakban 
kaptak helyet:

• az Ön által végezhetô beavatkozások a 
„Beavatkozások, eszközök” nevû 
tevékenység-ablakban (egy mentôtáskát ábrázoló 
ablakfül)

• a mentôgépkocsi-vezetô által végezhetôek a 
„Mentôgépkocsi-vezetô utasítása” nevû ablakban

Minden beavatkozáshoz egy gomb tartozik a 
beavatkozás ablakokban. Az adott beavatkozás 
a hozzá tartozó gombra történô egérkattintással 
indítható. Egyes beavatkozások azonnal 
végrehajtódnak, míg másokhoz további ablak 
kapcsolódik, mely a beavatkozás végrehajtásának 
pontosítását teszi lehetôvé.

Speciális gomb tartozik az úgynevezett „folyamatos” 
beavatkozásokhoz. A „folyamatos” beavatkozások 
azok, melyek megkezdése után folyamatosan 
zajlanak egészen addig, amíg azok befejezésérôl 
nem dönt. Az Oxymulatorban folyamatos 
beavatkozásnak minôsül

• az artériás nyomópont nyomása

• az eszközös lélegeztetés

• a mellkaskompreszió

• az egyszemélyes reanimáció

Ezeknek a „folyamatos” beavatkozásoknak a gombja 
a beavatkozás megkezdése után „STOP” feliratot 
kap. A beavatkozást ennek a „STOP”-os gombnak 
a megnyomásával fejezheti be. A folyamatos 
beavatkozás akkor is véget ér, ha olyan beavatkozást 
kezd el, ami lehetetlenné teszi az elôzô folytatását.

Fontos: nem minden beavatkozás érhetô 
el minden gyakorlatban. Logikusan az 
eset jellegétôl távol álló beavatkozások 
nem jelennek meg vagy halványkékek 
maradnak (pl. belgyógyászati esetekben 
sebellátás). Ugyanakkor nem biztos, hogy 
a megjelenô beavatkozások is helyesek az 
adott szituációban. Ez a beavatkozások 

pontos kivitelezésekor felkínált lehetôségekre 
is igaz.
Egy beavatkozás akkor is eltûnhet, ha az 
érvényét veszítette (pl. nincs már ruha a 
betegen vagyis a ruhalevétel gombja nem 
jelenik meg többé).

A beavatkozások ismertetésekor feltételezzük, hogy 
Ön már kiválasztotta a „Beavatkozások, eszközök” 
nevû tevékenység-ablakot és a beavatkozás gombja 
látható az ablakban.

Hogyan tudja megváltoztatni a 
beteg testhelyzetét?

1 Nyomja meg a „Testhelyzet változtatása” 
gombot.

2 A megjelenô ablakban kattintson a kívánt 
testhelyzet képére. A testhelyzetek neve megjelenik 
a súgósorban, ha az egérkurzort a testhelyzet-kép 
fölé viszi.

„Testhelyzet változtatása” nevû tevékenység-ablak
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Megjegyzés: a kivitelezhetô testhelyzetek 
listája a beteg aktuális testhelyzete, állapota 
és a szituációs gyakorlat jellegének 
függvényében folyamatosan változik.

Hogyan tudja levenni a beteg 
ruháit?

1 Nyomja meg a „Ruha levétele” gombot.

2 A megjelenô ablakban kattintson a levenni kívánt 
ruhadarab nevére. Természetesen az a ruhadarab, 
ami nincs már a betegen nem jelenik meg.

Megjegyzés: az ablakban látható 
ruhadarabok ábrája és megnevezése nem 
pontosan az, ami a betegen van. Mindössze 
a rövid és hosszú, valamint az alsó és 
felsôruhák szerint vannak megkülönböztetve. 
Fehérnemû mindenképpen marad a betegen, 
azt nem lehet levenni.

Megjegyzés: az alsóruházat levétele 
automatikusan a cipôk levételét is magába 
foglalja.

Hogyan tudja a beteget hordágyra 
vagy ülôszékbe helyezni?

1 Nyomja meg a „Hordágy 
használata” vagy a „Hordszék 
használata” nevû gombot.

2 A megjelenô ablakban kattintással válassza ki azt 
a módot, ahogyan a beteget az adott eszközre 
helyezi.

Megjegyzés: a testhelyzet 
megváltoztatásával tudja beállítani a 
hordágyat is.

„Ruha levétele” nevû tevékenység-ablak

„Hordágy használata” nevû tevékenység-ablak
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Hogyan tudja a beteg füleit 
kitisztítani?

1 Nyomja meg a „Fül kitisztítása” nevû 
gombot.

Hogyan tudja a beteg száj-garat 
üregét kitisztítani?

1 Nyomja meg a „Száj-garat üreg kitisztítása” 
gombot ha a száj-garat üreget gézzel 
akarja kitisztítani, vagy a „Leszívópumpa 
használata” gombot ha a leszívópumpát akarja 
használni.

Hogyan tudja a beteg égett 
testrészét folyóvízzel hûteni?

1 Nyomja meg a „Testrész hûtése” gombot, 
mely 5 perc hûtést jelent.

Hogyan tud Desault-kötést 
felhelyezni a betegre?

1 Nyomja meg a „Desault-kötés” nevû 
gombot.

2 A megjelenô ablakban kattintson annak a karnak 
a nevére, amelyre a Desault-kötést felhelyezi.

Hogyan tudja ütôeres vérzés esetén 
az artériás nyomáspontot nyomni?

Az artériás nyomáspont nyomását Ön és a 
mentôgépkocsi-vezetô is el tudja végezni. Mivel ez 
a beavatkozás is „folyamatos beavatkozás”, ezért a 
nyomás megkezdéséhez és befejezéséhez is tartozik 
egy-egy gomb.

Fontos: az artériás nyomáspont nyomása 
nem látszik a látványkijelzôn. Csak a gomb 
megváltozott képe mutatja a beavatkozás 
tényét.

Megjegyzés: feltételezzük, hogy a sérülés 
helyének megfelelô artériás nyomáspont 
nyomásáról van szó, így külön nem kérdez rá 

a program annak helyére.

Ha Ön kezdi meg a nyomáspont 
nyomását:

1 Nyomja meg az „Artériás nyomáspont 
nyomása” nevû gombot.

2 A beavatkozás megkezdését a gomb 
megváltozása jelzi (átvált egy STOP 
feliratú gombra).

Ha a mentôgépkocsi-vezetô kezdi meg a 
nyomáspont nyomását:

1 Válassza ki a „Mentôgépkocsi-vezetô utasítása” 
nevû tevékenység-ablakot, annak ablakfülére 
történô egérkattintással.

2 Az így kiválasztott ablakban nyomja meg 
az „Artériás nyomáspont nyomása” nevû 
gombot, mellyel utasítja a gépkocsivezetôt, hogy 
kezdje meg a megfelelô nyomáspont nyomását.

3 A beavatkozás megkezdését a gomb 
megváltozása jelzi (átvált egy STOP 
feliratú gombra).

Ha Ön engedi el a nyomáspontot:

1 Nyomja meg az „Artériás nyomáspont 
elengedése” nevû gombot.

2 A beavatkozás befejeztét a gomb eredeti 
állapotára történô visszaváltozása jelzi.

Ha a mentôgépkocsi-vezetô engedi el a 
nyomáspontot:

1 Válassza ki a „Mentôgépkocsi-vezetô utasítása” 
nevû tevékenység-ablakot, annak ablakfülére 
történô egérkattintással.

2 Nyomja meg az „Artériás nyomáspont 
elengedése” nevû gombot.

3 A beavatkozás befejeztét a gomb eredeti 
állapotára történô visszaváltozása jelzi.
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Hogyan tud egy sebet ellátni és 
bekötözni?

1 Attól függôen, hogy fedô- vagy 
nyomókötést akar felhelyezni a 
sebre, nyomja meg a „Sebellátás, 
fedôkötés” vagy a „Sebellátás, nyomókötés” nevû 
gombot.

2 Ezt követôen a képernyô bal oldalán található 
látható sérülések kijelzôjén egérkattintással 
válassza ki az ellátandó és bekötözendô sebet.

Hogyan tud Stifneck-et felhelyezni a 
betegre?

1 Nyomja meg a „Stifneck használata” nevû 
gombot.

Hogyan tud pneumatikus sínt vagy 
Cramer-sínt alkalmazni?

1 Attól függôen, hogy 
melyik végtagra és milyen 
rögzítést kíván alkalmazni 
nyomja meg a „Pneu-sín használata karon”, 
„Pneu-sín használata lábon” vagy a „Cramer-sín 
használata” nevû gombok valamelyikét.

2 A megjelenô ablakban kattintson rá arra a 
végtagra, amelyikre a rögzítést rá akarja helyezni.

Hogyan tudja a vákummatracot 
használni?

A vákummatrac használata két lépésre bontható: 
a beteg vákummatracra fektetése, majd a matrac 
leszívása. Ennek megfelelôen ehhez a két lépéshez két 
külön beavatkozás-gomb tartozik.

A beteg vákummatracra fektetése:

1 Nyomja meg a „Vákummatracra fektetés” 
gombot.

2 A megjelenô ablakban kattintson rá arra a módra, 
ahogyan a beteget a matracra fekteti.

Megjegyzés: a VM használata 
automatikusan a hordágy használatát is 
feltételezi.

A vákummatrac leszívása:

1 Ha a beteg már a vákummatracon fekszik, 
akkor nyomja meg a „Vákummatrac 
leszívása” gombot.

Hogyan tud Guedel-tubust 
behelyezni?

1 Nyomja meg a „Guedel tubus használata” 
nevû gombot.

Megjegyzés: a Guedel tubus kivételére 
nincs mód.

Megjegyzés: a Guedel tubus betett 
állapotáról csak a beteg szájának 
megtekintésekor gyôzôdhet meg.

„Vákummatracra fektetés” nevû tevékenység-ablak
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Hogyan tud infúziót bekötni a 
betegnek?

1 Nyomja meg az „Infúzió bekötése” nevû 
gombot.

2 A megjelenô ablakban válassza ki, hogy a beteg 
melyik karjába köti be az infúziót.

Fontos: az infúzió pontos bekötésének 
helyét nem tudja kijelölni. Az Oxymulator 
feltételezi, hogy a szakmai protokollnak 
megfelelô helyre köti be az infúziót.

3 A bekötött infúzió képe nem a látványablakban, 
hanem a látványablak felett - a látványkiegészítô 
elemek között  - jelenik meg.

Hogyan tud oxigént vagy nitralgint 
adni a betegnek?

1 Az oxigén vagy nitralgin belélegeztetésének 
feltétele, hogy a beteg a mentôgépkocsiban 
legyen.

2 Nyomja meg az „Oxigén 
belélegeztetése” vagy a „Nitralgin 
belélegeztetése” nevû gombot.

Fontos: az oxigén vagy a nitralgin 
adagolásának mértékét nem tudja megadni. 
Az Oxymulator feltételezi, hogy a szakmai 
protokollnak megfelelô adagmennyiséget ad.

Fontos: ha oxigént inhaláltat, akkor 
nitralgint már nem tud adni a betegnek 
(eltûnik a gombok közül). Ugyanez igaz 
fordítva is. Az adagolást nem tudja 
megszûntetni sem az oxigén, sem a nitralgin 
esetén.

3 A megfelelô gáz belélegeztetését a 
látványkiegészítô elemek között megjelenô palack 
ábrázolja. Magán a látványkijelzôn az inhaláció 
nem jelenik meg.

Hogyan és milyen gyógyszereket 
adhat a betegnek?

Az Oxymulator jelenlegi verziójában az alábbi 
gyógyszereket adhatja a betegnek:

• Algopyrin injekció

• No-Spa injekció

• Contramal csepp

• Cordaflex spray

• Nitrolingual spray

Mindegyik gyógyszer saját beavatkozás-gombbal 
rendelkezik, melynek megnyomását követôen az 
adagmennyiséget kell megadnia.

Fontos: az injekciók beadásának helyét 
nem kell megadnia. Az Oxymulator 
feltételezi, hogy a szakmai protokollnak 
megfelelô helyre és módon adja azokat.

A gyógyszeradás általános menete:

1 Nyomja meg annak a gyógyszernek a gombját, 
amelyiket be akarja adni a betegnek.

2 A következô ablakban kattintson rá a kívánt 
adagmennyiségre.

Hogyan lehet a beteget 
lélegeztetni?

A beteg Ruben-ballonnal történô lélegeztetését Ön 
és a mentôgépkocsi-vezetô is el tudja végezni. Mivel 
ez a beavatkozás is „folyamatos beavatkozás”, ezért 
a lélegeztetés megkezdéséhez és befejezéséhez is 
tartozik egy-egy gomb.

Ha Ön kezdi meg a lélegeztetést:

1 Nyomja meg a „Ballonos lélegeztetés 
megkezdése” nevû gombot.

2 A lélegeztetés megkezdését egyrészt a 
gomb állapotának megváltozása mutatja 
(átvált STOP feliratú gombbá), másrészt a 
látványablakban is megjelenik.
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Ha a mentôgépkocsi-vezetô kezdi meg a 
lélegeztetést:

1 Válassza ki a „Mentôgépkocsi-vezetô utasítása” 
nevû tevékenység-ablakot, annak ablakfülére 
történô egérkattintással.

2 Az így kiválasztott ablakban nyomja meg 
a „Ballonos lélegeztetés megkezdése” nevû 
gombot.

3 A lélegeztetés megkezdését egyrészt a 
gomb állapotának megváltozása mutatja 
(átvált STOP feliratú gombbá), másrészt a 
látványablakban is megjelenik.

A lélegeztetés átadása:

1 Ha eddig Ön lélegeztetett, akkor az elôzô 
pont alapján utasítsa a mentôgépkocsi-vezetôt, 
hogy mostantól ô lélegeztessen. Ennek eredménye 
az lesz, hogy Ön abbahagyja a lélegeztetést, 
miközben a gépkocsivezetô folytatja azt. Ez az 
átadási metódus visszafele is így mûködik.

Ha Ön fejezi be a lélegeztetést:

1 Nyomja meg a „Ballonos lélegeztetés 
befejezése” nevû gombot.

2 A beavatkozás befejeztét a gomb eredeti 
állapotára történô visszaváltozása jelzi.

Ha a mentôgépkocsi-vezetô fejezi be a 
lélegeztetést:

1 Válassza ki a „Mentôgépkocsi-vezetô utasítása” 
nevû tevékenység-ablakot, annak ablakfülére 
történô egérkattintással.

2 Az így megjelenô ablakban nyomja meg 
a „Ballonos lélegeztetés befejezése” nevû 
gombot.

3 A beavatkozás befejeztét a gomb eredeti 
állapotára történô visszaváltozása jelzi.



Egyéb tevékenységek

5

Ebben a fejezetben megtudhatja, hogy az 
Oxymulatorban hogyan tud a vizsgálatokon és 
beavatkozásokon kívül egyéb tevékenységeket 
végezni.
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Az egyéb tevékenységekrôl 
általában

Az egyéb tevékenységek kategóriájába az 
immobilizációval, a segélykocsi hívással és a helyszín 
elhagyásával kapcsolatos tevékenységek kerültek. 
Ezek a tevékenységek az „Immobilizáció, helyszín 
elhagyása” nevû önálló tevékenység-ablakban 
találhatók meg.

Ebben a fejezetben feltételezzük, hogy Ön az alábbi 
lépést már megtette:

1 Válassza ki az „Immobilizáció, helyszín 
elhagyása” nevû tevékenység-ablakot, melynek 
ablakfüle egy mentôgépkocsit ábrázol.

Hogyan tudja a beteget a mentôbe 
helyezni?

A beteget három módon tudja a mentôbe helyezni:

• a beteg a saját lábán megy a mentôhöz

• a beteg hordágyon kerül a mentôbe

• a beteg ülôszéken kerül a mentôbe

Mindhárom módhoz tartozik 
egy-egy gomb, melyek közül 
értelemszerûen az jelenik 
meg, amelyik a beteg 
aktuális helyzetét jellemzi. 
Például ha a beteg a 
hordágyon van, akkor csak 
azzal lehet a mentôbe 
helyezni.

1 Nyomja meg a „Beteg mentôbe helyezése” 
nevû gombot, melynek képe mindig az aktuális 
behelyezési módot ábrázolja.

Hogyan tudja a beteget kórházba 
szállítani?

1 Ha a beteg már a 
mentôben van, akkor az 
immobilizáció ablakában megjelenik a „Kórházba 
szállítás megkezdése” nevû gomb.

2 Ha megnyomja ezt a gombot, akkor az a 
szituációs gyakorlat befejezését is jelenti egyben.

Fontos: ha segélykocsit hív, akkor a 
kórházba szállítás és a helyszín elhagyása 
gombok eltûnnek.

Hogyan tud segélykocsit hívni?

1 Nyomja meg a 
„Segélykocsi hívása” 
nevû gombot és a 
segélykocsi elindul a helyszínre.

Megjegyzés: a segélykocsi hívásának 
módját a Oxymulator nem részletezi.

„Immobilizáció, helyszín elhagyása” nevû tevékenység-ablak
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Fontos: miután segélykocsit hívott meg kell 
várnia azt. Ez a várakozás - a valós 
helyzetekhez hasonlóan - akár több percet is 
igénybe vehet. Ez természetesen a program 
órája szerint értendô, tehát a beavatkozások 
„idôpörgetése” ezt az idôt is pörgeti. A 
segélykocsit nem mondhatja vissza és nem 
távozhat a helyszínrôl sem.

2 Ha a segélykocsi megérkezik a helyszínre, akkor 
az a szituációs gyakorlat befejezését is jelenti 
egyben.

Hogyan tudja a beteget a 
helyszínen hagyni?

1 Nyomja meg a „Beteg 
helyszínen hagyása” 
vagy a „Beteg helyszínen 
hagyása nyilatkozattal” 
nevû gombok 
valamelyikét.

Fontos: alaposan tanulmányozza át az 
ide vonatkozó szakmai protokollt, mert ezen 
gombok megléte nem feltétlenül jelenti azt, 
hogy Ön alkalmazhatja is azokat az ellátás 
során.



A gyakorlat értékelése

6

Ebben a fejezetben megtudhatja, hogy az 
Oxymulatorban hogyan ad értékelést Önnek a 
virtuális oktatója.
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A gyakorlatok közben virtuális oktatója figyeli és 
értékeli az Ön összes tevékenységét.

Arról, hogy az adott tevékenység helyes vagy 
helytelen volt Ön nem értesül azonnal, azokat csak 
utólag az értékelôlapon láthatja majd. Ez alól a 
kiemelkedôen súlyos hibák elkövetése a kivétel, mert 
ezeket azonnal jelzi az oktató.

„Visszavonható” hibás tevékenység

Ha kiemelkedôen súlyos, de nem végzetes hibát követ 
el, akkor az oktató az alábbi felszólítással jelenik meg 
a képernyôn:

 „Figyelmeztetem, hogy helytelen döntést hozott, 
amelyet nem veszek figyelembe de az értékelô 
lapon hibaként feltüntetem! Folytathatja a beteg 
ellátását a döntését megelôzô állapotról vagy ha 
hibátlan megoldásra törekszik, kezdje elôrôl az 
eset ellátását.”

Ha ezután a „Folytatom” gombra kattint rá, akkor 
az elôzôekben kezdeményezett hibás tevékenysége 
kimarad, vagyis olyan, mintha nem is kezdeményezte 
volna azt. A hiba természetesen az értékelôlapon 
olvasható lesz.

Fontos: ne feledje, ilyen lehetôsége csak 
az Oxymulatorban van. Tanulmányainak 
pontosan az az egyik célja, hogy ne 
hozzon hibás döntéseket, mert a valós 
betegellátásban ezek visszavonására nincs 
módja. Az Oxymulator többek között ebben 
a döntéstámogatásban is segít Önnek.

Végzetesen hibás tevékenység

Ha olyan súlyos tevékenységet végzett, mellyel 
veszélyeztette a beteg állapotát, akkor az oktató az 
alábbi üzenettel azonnal megszakítja a gyakorlatot:

 „Figyelmeztetem, hogy helytelen döntést hozott, 

amellyel veszélyeztette a beteg állapotát! Nem 
folytathatja a feladat megoldását, térjen vissza a 
tartalomjegyzékhez!”

Nyomja meg a „Rendben” feliratú gombot és azonnal 
elolvashatja az értékelôlapját.

Megjegyzés: ha ilyen jellegû hibát követ 
el egy valós oktatótermi szituációs 
gyakorlaton, illetve vizsgán, akkor az 
azonnali elégtelen osztályzatot jelentene. A 
valós betegellátásban pedig beláthatatlan 
következményekkel járhat. Inkább az 
Oxymulatorban tanuljon a hibáiból!

Az értékelôlap megtekintése

Az oktató által kitöltött értékelôlapot a gyakorlat 
befejezésekor tekintheti meg. A gyakorlat az alábbi 
módokon érhet véget:

• a beteggel elindul a kórházba

• megérkezett a helyszínre hívott segélykocsi

• hibás tevékenység miatt az oktató megszakítja a 
gyakorlatot

Az értékelôlapon az alábbi bejegyzések találhatóak:

• a helyszínre érkezéstôl számítva mikor 
kezdeményezte az adott tevékenységet

• milyen tevékenységet kezdeményezett

• a tevékenységre adott oktatói értékelés

Az értékelôlapot a felfele és lefele mutató nyilak 
segítségével tudja lapozni.

Az értékelôlap legalján az alábbi információk 
jelenthetnek meg:

• az esetfeladat hibás illetve hibátlan megoldására 
történô utalás

Hibaüzenet kiemelkedôen súlyos, de nem végzetes hiba esetén

Hibaüzenet végzetes hiba esetén
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• az eset megszakításának ténye

• a gyakorlathoz kapcsolódó oktatói megjegyzések 
és kifogásolt hiányosságok listája

Az értékelôlap elmentése

Önnek lehetôsége van arra, hogy az értékelôlapot 
elmentse (pl. átadhassa tanárának). Az elmentett 
szöveges fájl bármely szövegszerkesztôvel 
megtekinthetô.

1 Az értékelôlap megtekintésének oldalán nyomja 
meg az „Értékelôlap elmentése” nevû gombot.

2 A megjelenô ablak az Ön által használt operációs 
rendszer standard fájl elmentési ablaka.

3 Jelölje ki, hogy hova szeretné elmenteni az 
értékelôlapot és adjon neki egy egyedi nevet is. A 
program automatikusan az „ertekelolap.txt” nevet 
kínálja fel, de ezt javasoljuk, hogy értelemszerûen 
változtassa meg.

Ha az értékelôlap megtekintését befejezte, akkor 
nyomja meg a „Vissza a fômenübe” nevû gombot.

Fontos: ha olyan értékelést kap a 
programtól, amelyet nem világos az Ön 
számára, mindenképpen kérje ki valódi 
oktatójának, tanárának szakmai véleményét 
és együtt vitassák meg az eset megoldását.

Értékelôlap


	Impresszum
	Tartalomjegyzék
	Üdvözöljük az Oxymulatorban!
	A felhasználói kézikönyvről
	Milyen számítógépes felhasználói ismeretek szükségesek az Oxymulator használatához?
	Az Oxymulator használatához szükséges rendszerkövetelmények
	Az Oxymulator telepítése
	Az Oxymulator indítása
	Technika támogatás

	Ismerkedés
	A szituációs gyakorlat kiválasztása
	Kilépés a programból
	Az Ön virtuális oktatója
	A szimulátor képernyőjének felépítése
	A látványablak
	A látványablak szöveges része
	Látványkiegészítő elemek
	Látható sérülések kijelzője
	Tapintásjelző
	Tevékenység-ablakok
	Súgósor
	Kiemelt gombok
	Óra

	A betegvizsgálat
	Hogyan tudja megvizsgálni a beteg valamelyik testrészét?
	Hogyan tudja megvizsgálni a beteg légzésfunkcióit?
	Hogyan tud kérdéseket feltenni a betegnek?
	Hogyan tudja megmérni a beteg vérnyomását?
	Hogyan tudja megmérni a beteg pulzusát?

	Beavatkozások
	A beavatkozásokról általában
	Hogyan tudja megváltoztatni a beteg testhelyzetét?
	Hogyan tudja levenni a beteg ruháit?
	Hogyan tudja a beteget hordágyra vagy ülőszékbe helyezni?
	Hogyan tudja a beteg füleit kitisztítani?
	Hogyan tudja a beteg száj-garatüregét kitisztítani?
	Hogyan tudja a beteg égett testrészét folyóvízzel hűteni?
	Hogyan tud Desault-kötést felhelyezni a betegre?
	Hogyan tudja ütőeres vérzés esetén az artériás nyomáspontot nyomni?
	Hogyan tud egy sebet ellátni és bekötözni?
	Hogyan tud Stifneck-et felhelyezni a betegre?
	Hogyan tud pneumatikus sínt vagy Cramer-sínt alkalmazni?
	Hogyan tudja a vákummatracot használni?
	Hogyan tud Guedel-tubust behelyezni?
	Hogyan tud infúziót bekötni a betegnek?
	Hogyan tud oxigént vagy nitralgint adni a betegnek?
	Hogyan és milyen gyógyszereket adhat a betegnek?
	Hogyan lehet a beteget lélegeztetni?

	Egyéb tevékenységek
	Az egyéb tevékenységekről általában
	Hogyan tudja a beteget a mentőbe helyezni?
	Hogyan tudja a beteget kórházba szállítani?
	Hogyan tud segélykocsit hívni?
	Hogyan tudja a beteget a helyszínen hagyni?

	A gyakorlat értékelése
	"Visszavonható" hibás tevékenység
	Végzetesen hibás tevékenység
	Az értékelőlap megtekintése
	Az értékelőlap elmentése


