B2 SZÓBELI
GYÓGYSZERÉSZ SZAKIRÁNY
SZAKEMBER – SZAKEMBER SZITUÁCIÓ
MINTAFELADAT

Helyszín:

Oktatási tanintézmény

Résztvevők:

Oktató (vizsgázó)
Gyógyszerész rezidens (vizsgáztató)

Feladat:

Tájékoztassa kollégáját a rühesség gyógyszeres kezeléséről:
- a rühesség chlor-ciclohexan tartalmú emulzió vagy zselé, ill. benzil-benzoát
oldattal megszüntethető
- tisztálkodás után, majd fél órával később megismételve az egész testet le
kell kenni
- a fertőzött bőrnek 24 órán keresztül bekenve kell maradnia
- makacs fertőzés esetén a kezelést még kétszer meg kell ismételni
- a viszkető bőrfelület vakarását kerülni kell, mert a vakarás olyan sebeket
ejthet a bőrön, amelyek elfertőződhetnek
- ha nagyon erős a viszketés, kortikoszteroidos krémet alkalmaznak
csillapítására
- az atkák elpusztulása után a bőrön jelenlevő elváltozások általában rövid idő
alatt maguktól eltűnnek
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- Die Krätze kann mit einer Chlorcyclohexan haltigen Emulsion oder einem Gele und mit
einer Benzyl- Benzoat-Lösung behandelt werden.
- Nach dem Waschen und eine halbe Stunde später sollte man die Haut am ganzen Körper
eincremen.
- Die infizierte Hautpartie muss 24 Stunden lang eingecremt bleiben.
- Im Falle einer hartnäckigen Infektion muss die Behandlung noch zweimal wiedeholt werden.
- Die juckende Hautstelle darf nicht gekratzt werden, weil das Kratzen Wunden auf der Haut
verursacht, die zu einer Superinfektion führen können.
- Wenn es sehr juckt, kann eine kortikosteroidhaltige Creme angewendet werden, um das
Jucken zu lindern.

- Nach dem Absterben der Milben verschwinden auch die Hautveränderungen in kurzer Zeit.
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Helyszín:

Gyógyszertár

Résztvevők:

Gyógyszerész (vizsgázó)
34 éves férfibeteg (vizsgáztató)

Feladat:

A beteg álmatlanságban és nyugtalanságban szenved. Ön a Sedacur forte
tablettát javasolta neki. Tájékoztassa a beteget a gyógyszer használatával
kapcsolatban:
- a Sedacur forte olyan gyógyszer, melyet gyógynövény kivonatokból
állítottak össze
- kiegyensúlyozott hatóanyag tartalma miatt napközbeni alkalmazása
nyugtató hatású
- esti, a lefekvést megelőző bevétel esetén elősegíti az elalvást és nyugodt
alvást biztosít
- a gyógyszer szokásos adagja 1-2 tabletta naponta 2-3 alkalommal
- ha altatóként szeretné használni, akkor lefekvés előtt egy órával vegyen
be 1-2 tablettát
- mellékhatásként ritkán gyomor-bélrendszeri panaszok és nagyon ritkán
allergiás bőrkiütések fordulhatnak elő

- a mellékhatások a gyógyszer szedésének abbahagyása után általában
megszűnnek
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Guten Tag! Wie kann ich Ihnen helfen?
- Ich empfehle Ihnen das Medikament Sedacur forte gegen Schlaflosigkeit und Unruhe.
Dieses Mittel wird aus pflanzlichen Extrakten gewonnen.
- Die Wirkstoffe des Mittels sind ausgeglichen. Deswegen kann es auch tagsüber genommen
werden und wirkt beruhigend.
- Wenn Sie das Mittel am Abend vor dem Schlafengehen nehmen, hilft es beim Einschlafen
und sichert einen ruhigen Schlaf.
- Die übliche Dosierung des Mittels ist 1-2 Tabletten 2-3-mal am Tag.
- Wenn Sie das Mittel als Schlafmittel anwenden wollen, dann sollten Sie 1-2 Tabletten eine
Stunde vor dem Schlafengehen einnehmen.
- Als Nebenwirkungen können selten Magen-Darmbeschwerden auftreten und in sehr
seltenen Fällen allergische Hautreaktionen.
- Wenn Sie einer der Nebenwirkungen bemerken und die Tabletten absetzen, verschwinden
die Symtome von selbst.

