
O t á z k y    n a    p r a k t i c k ú    s k ú š k u 

 

 

 Šatkový obväz čepcový malý ( capitium triangulare parvum) 

 Šatkový obväz čepcový veľký ( capitium triangulare magnum) 

 Šatkový (kravatový) obväz oka 

 Šatkový (kravatový) obväz ucha 

 Šatkový obväz prsu ( suspenzorium mammae) 

 Šatkový obväz perinea 

 Šatkový obväz ruky – zavinutie ruky ( involucrum manus) 

 Šatkový obväz kolena 

 Šatkový obväz nohy – zavinutie nohy ( involucrum pedis) 

 Šatkový záves hornej končatiny 

 Prakový obväz na nos ( funda nasi) 

 Prakový obväz na dolnú čelusť (funda mandibulae) 

 Náplasťové obväzy na hrudník ( cingulum) 

 Náplasťový obväz na pupočnú herniu. 

 Klasový obväz ramena ( spica omae) 

 Desaultov obväz 

 Klasový obväz ramena ( spica humeri) 

 Vzostupný, zostupný hoblinový obväz  predlaktia, ramena (dolabra currens  ascendens, descendens)          

  Hadovitý obväz predlaktia, ramena ( dolabra serpens) 

  Strieškový obväz lakťa ( testudo cubiti inversa) 

  Prekladaný obväz predlaktia ( dolabra reversa) 

  Klasový obväz zápästia ( spica carpi) 

  Klasový obväz ruky ( spica manus) 

  Náprstok ( chirotheca dimidia) 

  Rukavička ( chirotheca completa) 

  Zavinutie ruky ( involutio manus ) 

  Klasový obväz bedra ( spica coxae) 

  Obväz stehna ( dolabra femoris) 

  Korytnačkový obväz kolena ( testudo genus) 

  Prekladaný obväz predkolenia ( dolabra cruris) 

  Zavinutie nohy ( involutio pedis) 

  Klasový obväz nohy ( spica pedis) 



  Strmeň nohy ( stapes) 

  Klasový obväz palca ( spica hallucis) 

  Hviezdicový obväz chrbta ( stella dorsi) 

  Hviezdicový obväz prs ( stella pectoris) 

  Podporný záves prsníka ( suspensorium mammae) 

  Hippokratová čiapka ( mitra Hippocratis, fascia capitis) 

  Ohlávkový obväz dvojitý ( capistrum duplex) 

  Obväz jedného oka ( monoculus) 

  Obväz oboch očí ( binoculus) 

  Ovinadlový obväz na ucho 

  Osmičkový obväz záhlavia a šije ( spica colli et capitis) 

  Hadicové ovínadlo -Zatvorený obväz prstu ( involutio digiti completa) 

  Hadicové ovínadlo -Otvorený obväz prstu ( involutio digiti incompleta) 

  Hadicové ovínadlo -Kompletný obväz ruky ( involutio manus completa) 

  Hadicové ovínadlo -Neúplný obväz ruky ( involutio manus incompleta) 

  Hadicové ovínadlo -Úplný obväz palca nohy ( involutio hallucis completa) 

  Hadicové ovínadlo -Úplny obväz nohy ( involutio pedis completa) 

  Hadicové ovínadlo -Obväz predlaktia ( involutio antebrachii) 

  Hadicové ovínadlo -Obväz predkolenia a nohy ( involutio pedis et cruris completa) 

  Hadicové ovínadlo -Čiapkový obväz hlavy ( mitra) 

  Hadicové ovínadlo -Kompletný obväz hlavy 

  Jednoduché imobilizačné dlahy ( kovové, drevené, nafúkovacie), spôsob priloženia, fixácia                                                                                                    

  Sádrový obväz predlaktia a ruky 

  Sádrový obväz predkolenia a nohy 

  Mala  sádrová Minerva 

  Kompletná sádrová Minerva 

 


