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Minden jog fenntartva. A tananyag egészének vagy ré szleteinek közlése kizárólag a 

szerző írásos engedélyével lehetséges! 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mialatt a motoros balestek megel őzésére egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek, a 

motoros sérültek helyszíni els ősegélynyújtására alig fordítanak figyelmet.  Az elmúlt 

évek tapasztalati alapján, és a közúti elsősegély tanfolyamokon felmerülő kérdések is arra 

sarkaltak, hogy külön, speciálisan összeállított  ismeretanyagra  lenne szükség. Ezek 

alapján került összeállításra a motoros els ősegélynyújtási tananyag . 

 

Az elsősegélynyújtókban felmerül ő kérdések és kétségek eloszlatása, egy biztos 

tudás és gyakorlat megszerzése a cél!   
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Gondolkodás és tevékenység a helyszínen  

 
A tevékenység helyes sorrendje:  

1) Tájékozódás a helyszín körülményeiről, a sérültek állapotáról és számáról. 

2) A mentők és egyéb szervek étesítése. 

3) Helyszíni sérültellátás. 

4) A sérült, vagy beteg megfigyelése a mentők megérkezéséig. 

 

Tájékozódás a baleset helyszínén 

 
Mi történt? Hogyan történt (baleseti mechanizmus )? Milyen védőruházatot visel a sérült?→ Ezekből már 

következtetni lehet a sérülésekre, illetve a sérültek állapotára.  

Milyen veszélyforrások vannak? → A baleseti helyszín biztosítása. 

Hány sérült van, és milyen a sérültek állapota? → Eszköz nélküli betegvizsgálat. Eszmélet? Él vagy 

meghalt? Lásd később a folyamat ábrán. 

Milyen sorrendben lehet a sérülteket ellátni? → A sérültek osztályozása: 

• Életveszélyes: súlyos légzészavar, artériás vérzés, eszméletlenség, nyílt hasi sérülés, sokk, nagy 

felületre kiterjedő égés (30%) 

• Súlyos: vénás vérzés, csonttörések, koponyasérülés 

• Könnyű sérült: alkar-, kéz-, lábfejtörés, rándulás, zúzódás 

• Halott  

A helyszínen megkezdhető-e a sérültek ellátása, vagy előbb ki kell menteni őket? 

Milyen további segítségre van szükség?  

Vannak-e alkalmas segítőtársak? 
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Eszmélet? 

Elveszett Megtartott 

Él vagy meghalt? 
Biológiai halál jelei? 

Vannak Nincsenek 

Átjárható légutak biztosítása 
(száj-garat megtekintése és tisztítása) 

Légzés 

Nincs Van 

30:2 

Légzés? 

Nincs Van 

30:2 ismétlése 

Betegvizsgálat 
- bőrszín 
- külső sérülések 
- törések 
- vérzések 

Fektetés, sebellátás, rögzítés 

Mentők vagy orvos értesítése 
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A motoros ruházat, baleseti mechanizmusok és a sérü lések 

összefüggése 

Motoros sérülések kapcsán szinte egy egész traumatológiai könyvet írhatnánk. Ez első hallásra ijesztőnek 

tűnik, de meg kell nyugtatnom az olvasókat, illetve a nyeregbe pattanókat, hogy ez így nem egészen állja 

meg a helyét. Rendkívül sok összetevője van a sérülések bekövetkezésének és a sérülések súlyosságának 

mértékének.  

Mik lehetnek ezek az összetevők? A teljesség igénye nélkül, íme néhány: 

• Emberi tényezők: ide tartoznak a fizikai, pszichés tényezők, mind a motoros, mind a közlekedésben 

résztvevők részéről. Gyakorlottság, tapasztalat (ahogy mondani szokás rutin meg az évek). A 

fáradság, kimerültség, az egyéni adottságok, mint például a reflexek jelentősen meghatározzák a 

baleset kimenetelét. 

• Környezet: útviszonyok (utak minősége), időjárás, látási-láthatósági viszonyok, baleseti helyszín. 

• A baleseti mechanizmus 

• A motor műszaki állapota 

• Ruházat, védőfelszerelés 

Itt elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ami a motorozásnak egyik igen fontos része a baleseti sérülések 

kialakulásának csökkentésében vagy éppen ellenkez őleg kialakulásában játszhat fontos szerepet. 

Remélem, most sikerült felkeltenem az érdeklődést!  

A védőruházatnak, ahogy azt a neve is mutatja, védenie kell/kellene. Azonban ez nem minden esetben van 

így! Sajnos vannak olyan protektorok, amelyek védelem helyett súlyos sérüléseket okozhatnak!  

 

Milyen sérüléseket szerezhet a motoros a ruházatána k függvényében?  

 

Számos cikket lehet arról olvasni, hogy milyen motoros öltözékek vannak és ezek milyenfokú védelmet 

nyújtanak. Éppen ezért most egy kicsit más szemszögből vizsgálnám ezt a témakört. Elsősorban, ha 

találunk egy balesetet szenvedett motorost, a ruházatából már előre fel lehet mérni a várható sérülés 

típusait és ezáltal a motoros állapotának súlyosságát. 

Póló, rövidnaci: 

A ruházat tekintetében az a legrosszabb, ha valaki rövidnadrágban, ujjatlan pólóban motorozik, mert 

sérülések tárháza ebben az esetben kimeríthetetlen : zúzódás, horzsolás, égés, vágás, roncsolás, törés, 

rándulás, ficam, stb. 

Műszálas viselet: sérülések : égés, horzsolás, zúzódás és törések egyaránt előfordulhatnak. Ebben az 

esetben számolnunk kell azzal, hogy a ruha megolvadt és beleégett a sebbe. Mivel nem véd az ütéstől, 

belső szervek is sérülhetnek. 

Farmernadrág, - kabát:  

A farmer látszólag jobbnak tűnik, de nincsenek benne protektorok, esésnél kiszakadhat. Ezen a téren is 

találkozhatunk újításokkal. Farmernek látszó motoros nadrágokban sárga színű szövetet vélhetünk 
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felfedezni egyes részeken, ilyen például a hátsó (far) rész. Ez az anyag szénszálas szövet, amely ellenáll a 

hőnek és a súrlódásnak, nem szakad ki. A speciális térd varrás a kényelmet szolgálja. 

Sérülések: horzsolás, zúzódás és törések egyaránt előfordulhatnak. Az égés előfordulási esélye kisebb. 

Mivel nem véd az ütéstől, belső szervek úgyszintén sérülhetnek. 

 
Protektorok: 

• Az egyszerűbb kivitelezésű protektorokat gumival lehet felerősíteni a ruházatra. A térdhez és a 

könyökhöz rögzíthetőek. Ezek az esésnél csak az első ütközéstől még védenek, de utána általában 

elfordulnak, elmozdulnak a helyükről. Ha az ember többször ütődik a földhöz, forog, pattog az 

aszfalton, akkor olyanok, mintha ott sem lennének. Csupán kisebb bukás esetén van értelmük, viszont 

csúszásnál teljesen hatástalanok. Sérülések: Törés, rándulás, ficam, zúzódás. 

• Vannak olyan védők, amelyek nem védenek, éppen ellenkezőleg még súlyos sérüléseket is 

okozhatnak. Egyesek olyan műanyagból készülnek, amik az esés-ütődés során üvegszerűen törnek. 

Még bele gondolni is rossz milyen sérüléseket  okoz : vágott, roncsolt sebtípusok fordulhatnak elő. 

• Másokat strandpapucsnak nevezhetnénk, mert hasonló anyagból készülnek. Ezeket a csípőtájékra és 

a gerinchez szokták elhelyezni. Láttak már kitaposott strandpapucsot? Papírvékony, deformált, 

szakadozott lesz. Milyen lenne, ha egyszerre éri egy nagy erőbehatás? Mit gondolnak, mennyit véd? 

Önökre bízom a döntést. Sérülések: Törés, rándulás, ficam, zúzódás. 

• A felsorolásnak még nincs vége. A védelmet szolgáló eszköznek a kidolgozása, széleit megnézve 

rögtön felfedezhetünk újabb hibákat. Lássuk csak: sajnos vannak a forgalomban olyan „térd-, 

könyökvédőknek” nevezett műanyagformák, aminek a széleit érdesen élesen, szabálytalan szélekkel 

hagyták. Ezek a szélek durva roncsolt, vágott sérüléseket  okozhatnak  a baleset során.  

• Természetesen vannak kiváló minőségű védők is. Ezek speciális anyagokból készülnek és érthető 

módon a gyártó titkosan kezeli az összetételét. Ami számunkra érdekes, hogy a jó energia elnyelő 

képessége, ezért minimalizálja a sérülések súlyosságát. Sérülések: zúzódásra, esetleg rándulásra 

lehet számítani.   

• Érdemes megemlíteni néhány szóban a hálós anyagra rögzített protektoros felsőket. Nagyon 

közkedvelt, mivel a nyári nagy melegben igen szellős ruhadarab. Nos, itt megint csak utalnék a már 

korábban említett égési sérülésekre . Ez is megolvadhat, kiszakadhat. Ha elcsúszik, akkor a belső 

sérülések, bordatörés  is szóba jöhetnek. 

• Gerinc- és vesevédők: Gerinc protektorokból sincs hiány a piacon. A valódi biztonságot nyújtó 

eszközök mellett egyaránt megtalálható a silányabb kivitelezésű darabok. A jó minőségű darabok sem 

védenek meg minden ütéstől, csak jelentősen csökkentik a sérülések súlyosságának kimenetelét. A 

vesevédők, csak a motorozás közben kavargó szél ellen véd, nincs protektor funkciója , ebből 

adódik, hogy eséskor az ütés hatására belső szervi sérülésekre  lehet számítani. Azért, mert valaki 

felvett egy gerinc protektort, ne érezze magát Term inátornak, vagy Superman-nek!  

• Újdonság! Természetesen a gyártók új technikai védelemmel állnak elő a motorosok testi épségéért. A 

legújabb fejlesztések a protektorok területén a hosszú memóriás eszközök. Minkét oldalról jó energia 

elnyelő képesség jellemzi. Ezt kombinálják a kívülről plusz rétegként szolgáló speciális (általában 

szénszálas) térhálós, műanyag kemény réteg.  
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Összességében a sérülésekr ől:  A súlyos sérülések sajnos nincsenek teljes mértékben kizárva, ugyanúgy 

előfordulhatnak zúzódások, törések, vágott és roncsolt sebek is a védőeszközök minőségének 

függvényében. Belső szervi sérülésekre is gondolni kell (a baleseti mechanizmus és a tünetek alapján). 

Szerencsére a jó védőfelszerelések ezt már egész jól kiküszöbölik.  

 

Már eleget időztünk a protektorok nézegetésével, a következő kérdés az, hogy megfelelően illeszkedik- e a 

védeni kívánt testrészre. Mindig számításba kell venni, hogy eleséskor ezek elcsúszhatnak és ez esetben 

nem érnek semmit, sőt - amint láttuk- még sérüléseket is okozhatnak.  

Cordura: A következő lépcsőfok a cordura ruházat protektorokkal. Itt rögtön két kérdés is felmerül: Benne 

vannak-e a protektorok? Ha igen, akkor hol és milyen típusú protektor volt a ruházatban? Javaslom, ha már 

kivehető, akkor vásárláskor nézzük meg milyen protektor található az adott ruhában. 

Annak ellenére, hogy a cordura ruhák strapabírók, jobb a csúszásállóságuk a tapasztalatok szerint 60-80 

km/h-s elcsúszás esetén már teljesen átég az anyag. 

Sérülések:  a törést, rándulást, ficamot ez a ruházat sem tudja teljesen kizárni. Kisebb e sérülések 

előfordulási esélye, ha megfelelő protektorok voltak benne elhelyezve és azok kellő módon látták el a 

feladatukat. Ha mégsem: rándulás, törés, ficam mellett zúzott sebek találhatóak.  

Bőrszerkó: 

Ismét lépjünk egy lépcsőfokkal feljebb a ruházatot illetően, a bőrből készült ruhákhoz. Ha bőrruhában látjuk 

a balesetet szenvedett motorost, nem mondhatom, hogy azonnal fellélegezhetünk, hogy ő biztosan 

megúszta egy karcolás nélkül. Bár a ruha jelentősen csökkenti a sérülések súlyosságát, a baleseti 

mechanizmusból adódóan mindentől ez sem védi meg a motorost. Jelentősen csökkenti az égési, horzsolt, 

zúzott, roncsolt, vágott sérüléseket egyaránt. De a külső csavaró, ütő erőbehatások ellen nem szolgálhat 

kellő védelemmel. A benne lévő protektorok csökkentik az ütődés által okozott törés lehetőségét, mivel a 

benne elhelyezett protektorok nem fognak elcsúszni, végig a helyükön maradnak és ellátják az rájuk 

tervezett feladatokat.    

Sérülések:  természetesen itt is számolni kell a súlyos sérülésekkel. Törés, ficam bár az előfordulási 

valószínűsége jóval alacsonyabb, mint a fent felsorolt ruházatok esetében.  Legtöbb esetben csak zúzódás, 

rándulás a tipikus sérülési formák. 

„Anno vettem ugye egy ruhát , hogy túlélési esélyeimet növeljem baj  esetén. Előrelátó gondolkodásom meghozta 
gyümölcsét, hiszen a ruhavásárlást követő első pályanapon leamortizáltam jómagam, a géppel és a környezetem 
lelkiállapotával együtt. Ha nem bőrruha lett volna rajtam, a sérülések még súlyosabbak lehettek volna. 

Konklúzió1:  Minőségi bőrruhát venni tehát érdemes, még ha sokallja is az ember az árcédulán szereplő összeget. 
Jobban véd egy bukás esetén, mint egy középkategóriás textil/Cordura ruha (és ez nem csak a versenypályán 
előforduló balesetek esetében igaz). 

Konklúzió 2:  Az első néhány bőrruhás motorozásunk alkalmával fokozottan figyeljünk oda a biztonságra és a tempó 
tudatos visszafogására. Teóriám, hogy a bőrruha a magabiztosság és a sérthetetlenség csalóka érzetével ajándékozza 
meg a rutintalan viselőt, így az nagyobb sebességeket, veszélyesebb közlekedési helyzeteket enged meg önmagának.  
A minőségi bőrruha megvásárlása tehát erősen javallott, a hozzá tartozó kiegészítőkkel egyetemben (sisak, kesztyű, 
gerincprotektor, csizma  - nálam csak ez utóbbi hiányzott, és lám, ott ért az egyedüli komoly sérülés .” 
 

Forrás : www.milestone.hu- Roland 
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Tény, nincsen olyan kesztyű vagy motoros ruha, mely valamennyire is megközelítené a fémből készült autó 

karosszériája által nyújtott védelmet. 

Nem csak baleset megel őzés… 

A bőrből készült ruhák. Rögtön a hátrányával kezdem, mert ez rövid: drága. DE! Mennyit ér meg nekünk a 

sérülések kivédése? A bőrből készült ruházat hosszútávra tervezhető, mert jól bírja az időjárási viszonyokat, 

jól védenek a balesetben és 2- 3 esést is kibírnak mindezek mellett javíthatóak. A bőrruházatban rendkívül 

nagy választék van. Természetesen itt is figyelembe kell venni a protektorokat. Az egyszerű „hobbi” 

motorostól a versenyzői szintig kialakított ruházatot találhatunk. Marha és kenguru bőrből egyaránt 

készítenek ruhákat. A legjobbak a két bőrtípust vegyesen alkalmazzák. A bőrruhában a szabad mozgást 

biztosító és egyben a védelmet sem gyengítő szénszálas szövésű kevlár anyagból készülnek. (Ebből az 

anyagból készül a tűzoltók ruhája is). Rugalmas, vékony, nagy szakítószilárdságú és hőálló. A bőrruhák 

további előnye, hogy a benne elhelyezett protektorok nem fognak elcsúszni, végig a helyükön maradnak és 

ellátják az rájuk tervezett feladatokat.     

A felsőruházat hosszáról még nem esett szó. A kabátot emelném ki, a vesetájék védelme miatt. A 

nyeregben kuporogva a kar előre nyújtásával a rövid fazonú ”divatos” kabátok felcsúsznak. Remélem, nem 

sértek meg senkit a következő sorokkal, de sok hölgyön úrrá lesz a mutogatási vágy és szívesen 

„pucsítnak” a hátsó ülésen, lenyűgözve a férfiakat, női bájaikkal. Ezt teljességgel megértem, hiszen én is nő 

vagyok és szívesen hóditok, de nem az egészségem árán! A veséket érő kavargó szél deréktáji panaszokat 

fog okozni, ami nem feltétlenül azonnal jelentkezik, hanem hónapokkal, évekkel később, amikor, már 

lehajolni sem tudunk a fájdalomtól. A baleset során, pedig nem véd, aztán a másod harmadfokú 

égésnyomok, az aszfalton lévő kövek okozta sebeket lehet plasztikáztatni kisebb nagyobb eredménnyel. A 

rövid fazont kedvelőknek kínálkozik néhány megoldás erre a problémára. Az alsó és a felső részt össze 

lehet cipzárazni, így megakadályozza a levegő beáramlását a kabát alá és esés során sem fog elcsúszni.  

Bár kényelmes a bő ruházat, hátránya, hogy a belekap a szél, ezért a háta kipúposodik és a széláramlás 

hatására szitálni/rázni kezdi a motorost. Minél nagyobb a sebesség annál nagyobb ez a szitálás és az ezzel 

együtt fellépő erő. Ezt a plusz terhet, erőt nem minden esetben lehet kordában tartani, ezért nagyon 

balesetveszélyes lehet. A túl szűk ruházat akadályoz a mozgásban, rontja a végtagok keringését, ezáltal 

zsibbadást okoz és rontja a reflexeket. Szintén növelve a baleseti kockázatot.    

Mindig a motorozás típusának megfelelő ruházatot válasszunk. Túramotorozáshoz még elég a cordura 

öltözet, de már pályán való motorozáshoz nem elég.  

A következ ő részben a keszty űről lesz szó:  

A motoros a bukás pillanatában ösztönösen mindkét kezét kinyújtja, kezével igyekszik menteni – mint az 

autók lökhárítói- a többi nemesebb szervét. A talajra érkezés pillanatában a sajkacsont érintkezik elsősként 

a talajjal és kapja a legnagyobb ütést, törést eredményezve. Ha az ujjak érkeznek elsőként az esés során, 

akkor a kis ízületekében rándulás ficam szokott előfordulni. 

Ha külső varrása van az nem szerencsés, mert az elesésnél, a csúszás során a varrás könnyebben 

elszakadhat a kesztyű és szétnyílik. Sajnos a műszálas cérnával összevarrt kesztyűk a csúszás 

következtében kialakult magas hőmérsékletet nem bírják, megolvadnak és elszakadnak, és a szétnyílt rész 
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magával sodorja, csavarja az ujjat is.  Végeredménye: roncsolt, leszakadt ujj.  Ha kényelmi szempontból 

ilyen kesztyűt választanánk, akkor kérdezzünk rá milyen típusú cérnával varrták. A hőálló (kevlár) cérnával 

készült kesztyűknél nem áll fenn ez a veszély. Az ujjak védelmében a kisujjat és a gyűrűsujjat összevarrják 

egy bőrdarabbal, így csökken a kisujj csavarodásának a veszélye. 

Érdemes hosszú szárú kesztyűt választani, nem csak a sérülések elkerülése érdekében, hanem az ízületek 

hosszú távú védelme miatt is. Az állandó hűvös szél az idő elmúltával reumás panaszok formájában fog 

gondot okozni. A kesztyű tenyéri felszínén a sajkacsontnál legyen erősített védelem. Erősítésre van még 

szükség a kézháton, amikor a kézfej nagy erővel csapódik az aszfalthoz. A talajra érkezés pillanatában 

ezek a csontok érkeznek elsősként a talajra és kapják a legnagyobb ütést. Bár a kesztyű formája alakja 

csúnya lesz, de ne hagyjuk, hogy a divat vezessen a józanész helyett!  

Utazás a bukósisak körül : 

Az agy és a gerincvelő az emberi szervezet központi vezérlő készüléke, mely minden külső behatással, 

tehát sérülésekkel szemben is nagyon érzékeny. A természet, éppen a sérülések elleni védelem céljából 

csontos védőburkolattal, a koponyacsonttal és a csigolyákkal vette körül azt. Elméleti és gyakorlati 

tapasztalatok igazolják, hogy a koponyán és az agyon annál nagyobb kórós elváltozást (sérülést) okoz a 

külső beható erő, minél nagyobb ez az erő és minél kisebb az érintkezési felület. A közlekedési 

baleseteknél a beható erő jelentős mértékben a jármű sebességétől függ. Pontosabban a sebesség 

növekedésével nagyobbodik. A motorkerékpár borulásának alkalmával a rajta ülők a földre kerülés 

pillanatában leginkább a fejsérülés veszélyének teszik ki magukat. Ha ilyenkor nagy felületen érintkezik a 

koponya a talajjal, akkor általában a sérülést agyrázkódás, ha az érintkezési felület kicsi, akkor a sérülést 

csonttörés, illetve közvetlen agysérülés jellemzi. Mindkét agyi elváltozás súlyos és életveszélyes állapotot 

jelent.  

A motorkerékpáron már 50km/h sebesség is veszélyes lehet, mert a védelem nélkül maradt a koponyában 

az élet alaptevékenységét vezérlő, az agy közepén elhelyezkedő területek is gyógyíthatatlanul sérülhetnek. 

A bukósisak a második koponyacsontot jelenti, ennek két előnye van: először csökkenti a közvetlen 

koponya- és agysérülés lehetőségét, másodszor a beható erőt nagyobb felületre osztja szét és így véd a 

súlyosabb agyrázkódástól is.    

A polikarbonát héjak úgy nyelik el az energiát, hogy maga az egész héjszerkezet rugalmasan deformálódik, 

míg a kompozit sisakok működése leginkább a biztonsági övére hasonlít. A héjat alkotó szárak a 

becsapódás hatására megnyúlnak, elszakadnak, míg a köztük lévő műgyanta eltörik, s kipereg a szálak 

közül. A polikarbonát az élettartama során magába szívja a szénhidrogén gőzöket, s ettől rideggé válik, mint 

az öntöttvas radiátor. Tehát ahelyett, hogy a rugalmas alakváltozás elnyelné a becsapódás energiáját, 

inkább eltörik, és vele együtt a kobakunk is.  

Egy kis apróság: A becsapódási tesztsebesség 25 km/h. Joggal mondhatják a magára valamit is adó 

motoros, ennek többszörösével közlekedik. Igen ám, csak abba kell belegondolni, hogy ha történetesen 

leesik, akkor a feje kb. ezzel a 20-25 km/h sebességgel ütődik a földhöz. Ez ellen még képes megvédeni a 

fejet a sisak. Ha viszont 100 km/h feletti tempóval ütközünk valaminek, akkor a fej is ezzel a tempóval ütődik 

neki az adott akadálynak. Egyszerűen nem lehet ilyen irdatlan energiák elnyelésére tervezni, méretezni.  A 
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nem megfelelő méretű, vagy kényelmi szempontból nem bekapcsolt sisak olyan, mintha ott se lenne. Az 

esés során lerepül, és nem véd semmitől, amit a szomorú statisztikai adatok is alátámasztanak.  

Dinnye teszt: Hallott már a dinnye tesztről? Nem a lékelésre gondoltam… 

A teszt során görög és sárga dinnyéket használta a motoros fejének a szimulálására balesetek során. 

Néhány kísérletnél a várt eredményt kapták, de volt meglepetés is. Nézzük a teszteket: 

• Az első: a menet közbeni esés, 

amikor kiguruljuk az esést az 

aszfalton. Sisak nélkül, 100 km/h 

sebességnél. Görögdinnye fejjel. 

Eredmény: A dinnye szinte 

szétrobbant. Nem biztos, hogy az 

első esésnél szétmegy a kobak. 

Elképzelhető, hogy még ha ki is 

forogjuk az esést és a legutolsó 

csapódás lesz a végleges.   

• Második: a menet közbeni esés, amikor kiguruljuk az esést. Sisak nélkül, 50 km/h sebességnél.  

Görögdinnye szimulációval. Biciklivel, rollerrel simán elérhető sebességnél az eredmény: a 

motorosnak, kampec. Nem kell gyorsan menni, hiszen elég az a magasság ahol ülünk, ehhez 

adódik hozzá a sebesség. 

• Harmadik: a menet közbeni esés, amikor kiguruljuk az esést az aszfalton. Nem márkás Sisakkal, 

100 km/h sebességnél. Eredmény: csak a sisak bánta a fejet imitáló sárgadinnye nem! 

• Ütközést szimuláló tesztek: 5 emelet magasból dobták le a görögdinnyét, ennek eredményét 

mondanom se kell. A becsapódáskor a sebessége 70-80 km/ h lehetett. A következőkben 

sárgadinnyét helyeztek különböző bukósisakokba és megismételték a dobást. Eredmény: az 

egyiknek a szeme folyt ki a másiknak leszakadt az orra.  

Forrás : CKM DVD 2007. (Marquard Média Magyarország Kft.) Motor Show 1 

Ha körbenézünk, a piacon a sisakok nagy választékát találjuk, mind formában, fazonban, kialakításban és 

minőségben egyaránt. Nézzük, miben rejlenek még a veszélyek… A nyitott és a felnyitható sisakok, előnye, 

a kényelem. Hátránya, hogy az alsó állkapocs az arc egy jelentős része védtelen. Ha nem muszáj, ne 

adjunk munkát a plasztikai sebészeknek, és a 

fogorvosoknak. Szerencsére ritkán fordul elő, 

de a bukósisak csatja okozhat esetenként 

állkapocs csonttörést, lásd: Talmácsi Gábor.  

A sisakot csak egyszer érheti ütés, mert bár 

kívülről lehet, hogy nem látunk elváltozást, a 

sisak belsejében lévő energia elnyelő réteg 

csak egyszer deformálódhat.  
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Csizma: 

Számtalan motorost látni sportcipőben, alkalmanként papucsban. Bukásnál az ízületben, enyhébb esetben 

rándulás, rosszabb esetben ficam, törés, nyílt törés, roncsolásos sérülés, amputáció lehet a vége. A csizma 

jelentős védelemmel szolgálhat a lábszár, boka és a lábfej tekintetében. Mindennek ellenére a lábszárra 

ható csavaró nyíró erők lábszártörést okoznak. Esetek többségében a lábszártörés nyílt törés, és mint olyan 

vérzéssel jár. Ilyenkor a csizma megtelik vérrel. Egy motoros cipő, csizma több követelménynek kell, hogy 

megfeleljen: az orr, sarok és a boka rész megerősített legyen. A talp részét ne lehessen oldalról 

összenyomni (arra az esetre, ha a lábunkra esne a motor), de a járáshoz elég rugalmas legyen. 

Mentős szemmel :  

„Idős német házaspár főútvonalon közlekedett motorjával (kétüléses;nagyméretű  robogó). Egy eléjük kihajtó autóval 
ütköztek.  Védőfelszerelés : csak  bukósisak  volt. Az utasként hátul ülő asszonynak nyílt lábszár és térdtörése lett. 
Elsősegély nem történt kiérkezésünkig.” 

„A hátulról nagy sebességgel érkező motor az előző személyautóba rohant és azt a jobb oldali árokba lökte; A motor 
kettészakadt, a motoros a bal oldali árokba repült. A motoros teljes motoros véd őruházatot  viselt , ennek ellenére 
mindkét karja és egy lába eltört; ill. agyrázkódást szenvedett.” 

„Minden különösebb komment nélkül: 0:46-> áll a motoron. 0:51 oldalt ül  a motoron. 1:07 jól látható hogy a bukósisakot 
is levette, és karon hordja.    A többi  már történelem. Védőeszközök semmi , szabályok be nem tartása vastagon. 
Elsősegély itt viszonylag hamar és sok volt; de a sérülések túl súlyosak voltak; ill. szerintem innen nézve elkerülhető lett 
volna a baleset.” 
 

Néhányan úgy száguldoznak, mintha sérthetetlenek lennének. Valaki azt mondja, hogy erre a rövid távra 

ugyan minek öltözzek be. Mások azt mondják, hogy csak ritkán motorozom, úgysem használnám ki… 

Sajnos nem egy ilyen emberrel találkoztam, közülük van, aki tolókocsiban éli a mindennapjait van, aki 

magatehetetlenül fekszik kiszolgáltatva másoknak. A baleset bárhol bármikor megtörténhet, még rövid 

távon is. Csak egyszer kell úgy elesni, hogy az akár életet/életeket változtasson meg.  

Konkrétan a ruházatról és a balesetben bekövetkezett sérülésekről, pontosabban a ruházatnak és a 

sérüléseknek összefüggéséről még nem olvastam tanulmányt. Ez nem azt jelenti, hogy nem is készült. A 

nagyobb gyártók természetesen tesztelik, a termékeiket mielőtt piacra dobják, ugyanez az olcsó darabokról 

nem feltétlenül mondható el. Nehezen lehet bizonyítani a sérülés közvetlen baleset miatt történt vagy a 

hanyag kivitelezésű, gyenge minőségű védőfelszerelés okozta. A fent leírtakat többéves tapasztalat, mind 

motorosok (utcai, versenyző), motoros oktatók, elsősegélynyújtó szakemberek, a legelismertebb motoros 

ruházat készítő-javító szakember  együttes munkája és motoros kérdőívek alapján íródott.  
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A sérülések baleseti mechanizmus tekintetében 

Senki se szeretné összetörni magát, de ha valaki ráül a vasra megvan rá az esélye, hogy le is esik róla. 

Azonban nem mindegy, hogyan sikerült ezt kiviteleznie. Ugyanis a baleseti mechanizmusból, szintén jól 

lehet következtetni a sérülésekre. 

A TT-versenyző és sportterapeuta John Barton szerint: „Ha feszült vagy akkor az izmaid is megfeszülnek, 

és nincs a csontoknak mozgástere. Annyira merevek lesznek, hogy könnyedén eltörhetnek. Azonban, ha az 

izmok lazák, akkor az ízületeknek van lehetőségük teljes mozgásterjedelmében elmozdulni, ezáltal a tested 

is hajlékonyabb lesz, kisebb lesz a törés veszélye.” 

Következtetés: ellazult állapotnak az eredménye néhány jól megérdemelt horzsolás és zúzódás csonttörés 

nélkül. Mindezek mellett, a nagyobb az érintkezési felület a talajjal, így az adott felületre kisebb nyomás 

nehezedik.  

A küzdősportok rendelkeznek olyan gyakorlati ismeretekkel, melyek a felkészítik testet az egyensúlyvesztés 

esetén a földre érkezésre, talajfogásra. A judo szisztematikusan kidolgozta a tompító gyakorlatokat, melyek 

zuhanásokra, csúsztatott esésekre és gurulásokra épülnek. Ennek a technikának az elsajátításával a 

zuhanás után a sérülés szinte minimális, pl. horzsolás, vagy egyáltalán nem keletkezik sérülés a testen. Az 

eséstan egyszerű elemeinek elsajátításával megelőzhetik vagy csökkenthetik a sérülés veszélyét! Az esés 

célja, hogy megvédjük magunkat, biztonsággal érjünk földet a dobások során. Fontos tudni, hogy az esések 

így nem fájnak, mivel a tompítással megtörjük az esés lendületét, erejét. 

Ha mindensúly a két tenyéren van, akkor a felület kicsi, és a kesztyű pillanatok alatt átkopik. Kimerevített 

kezekkel vagy lábakkal történő bukásnál, azokon át fog repülni, elkezd pattogni, bukfencezni a földön a 

motoros.  

A motorkerékpár méreteit tekintve többszöröse a motoros súlyának. Általában esés után a motor sokkal 

messzebbre csúszik. Amennyiben a motoros nem engedi el a kormányt, inkább görcsösen kapaszkodik 

értékes tulajdonába, hűen követni fogja a hosszabb útra. Már csak azért sem szerencsés, mert tovább 

csúszik az aszfalton, továbbá azért sem mert, a motorkerékpár kormányán, lábtartóján csúszva könnyen 

bele akadhat valamibe, amitől az egész gép elkezd szép nagyokat szaltózni, a lovagot is a ballisztikus 

pályára röpítve. 

Ne feledkezz meg arról sem, ha a vas az oldalán fekszik, benzin folyhat ki a tankból és a karburátorból. Ez 

nem csak tűzveszélyes, hanem csúszóssá is teheti a talajt. Jó tanácsként, a motor mellett ne gyújts rá a 

nagy ijedségre, illetve nézzük meg, hogy hova lépünk! 

Általánosságba véve az olyan balesetek, amelyekben nem szerepel másik jármű, két csoportra sorolhatók: 

Hosszú- és rövid oldali bukásokra.  

A hosszú oldal akkor fordul elő, amikor a motoros túl nagy gázzal jön ki egy kanyarból, a hátsó gumi 

megcsúszik, mire a motoros kissé visszavesz a gázból, annyit, hogy a gumi kissé megtapadjon, és ekkor a 

hirtelen jött tapadás hatására a kissé keresztben álló motor katapultként lő ki a motor. Például körforgalom 

kijövetelekor. A hosszú oldal a rosszabbik, mivel nagyobb a becsapódás ereje, de ez inkább versenyzőkkel 

szokott előfordulni. A közúti közlekedésben nem jellemző ez a bukási forma.   



 
Elsősegély oktatás mindenkinek! www.erh.hu  

 

13 
 

A rövid oldal az, amikor egyszerűen elveszíti a motoros az első gumi tapadását valamilyen okból például 

olajfoltra futás miatt.  

Ütközés : A egyenlőtlen küzdelem a közlekedésben résztvevő gépjárművekkel, randevú a lámpaoszloppal, 

freskókészítés az aszfalton, matricázás a szalagkorláton, tekézés a gyalogosokkal, bikaviadal egy 

tehénnel… 

„Szántóföldek közti mellékútvonalon 17 éves fiatal motorral elmondása szerint tehénnel  ütközött. Semmilyen 

védőfelszerelést nem használt, ennek megfelelően test szerte zúzódások, horzsolások, agyrázkódás volt a vezető 

sérülés. Elsősegély nem történt; noha barátjával ketten- két motorral közlekedtek.”  

Röviden bármivel. Ha az ütközés elkerülhetetlen, a legerősebb védelmi vonal a motoroson lévő felszerelés 

lesz. Természetesen a sérülések kimenetelében nem mindegy, hogyan és mivel ütközik a motoros.  

A szalagkorlát éles széle és a tartóoszlopok amputálhatnak, nyársalhatnak. A nagyobb tárgyak katapultként 

szolgálhatnak. A motor marad, motoros repül. A földet éréskor a becsapódás erejétől leggyakrabban az alsó 

végtagok (nyílt) törése a leggyakrabban előforduló sérülési forma. Emellett gerinc törés, belső szervi 

sérülések egyaránt előfordulhatnak.  

A kezdeti ütközési pont tekintetében a következőket figyelték meg:  

Mind a FARS1 és NASS/GES2 elemzése kimutatta, hogy a halálos kimenetelű balesetek 67% frontális 

ütközési pontból történt. Másik 10% a nem ütközéssel járó, mint például a motorkerékpárnak az oldalára 

esése (kicsúszása) okozta. A bénulással járó sérülések 42% frontális ütközésnek volt köszönhető és 30%-

ban nem ütközéssel járó balesetben történt. Az oldalirányú ütközés 13%-ban halállal, 18%-ban bénulással 

végződött. (Részleteket lásd az alábbi ábrán.) 

 

 
Utas a motoron 

                                                 
1 Fatality Analysis Reporting System 
2 National Automotive Sampling System/General Estimate System (NASS/GES) 
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Az utas motoroztatás számos baleseti veszélyforrást rejthet magában. Természetesen ez az egyik 

legjobb/gyakoribb csajozási forma, amit teljességgel megértek, de jobb tisztába lenni néhány aprósággal: 

• A legtöbb utas még csak képen látott motort, soha nem ült rajta, semmilyen tapasztalattal nem 

rendelkezik. Ezért másként viselkedik, mint, ahogy mi számítanánk rá. 

• Megváltozhatnak a motor menet tulajdonságai: megváltozhat a súlypont, lassabban gyorsulhat, 

megnőhet a féktáv. 

• Fékezéseknél az utas ránehezedhet a vezetőre plusz terhet jelenthet. 

• A hátsó ülésen gyakran kényelmetlen a hosszú távú motorozás ezért amint lehetőség van rá (piros 

lámpa) pihenni szeretne. Nyújtózkodik, nem figyel a lámpaváltásra és dob egy hátast a zöld jelzésnél. 

• Nem mindig lehet kilátni az elől üllőtől vagy, mert elbámészkodik, nem látja az utat és az előtte zajló 

eseményeket. Pontosabban a hátul ülőnek sokszor fogalma sincs arról mi is történik előttük valójában. 

Egy éles kanyar jön, vagy valamilyen forgalmi, vagy egyéb akadályt kell hirtelen kikerülni. Ezért a 

reakció ideje lassabb esetleg nem is tud reagálni. 

• Ami a ruházatot illeti: a férfiak nagy örömére a csinos hölgyek szívesen pucsítanak a kakasülőn. 

Természetesen ehhez egy szűk farmer dukál a hatás kedvéért. Kedves férfiak! Ebben az esetben a 

józan ész legyen úrrá és ne más. A kerek formákat is kellő védelemmel tessék ellátni.  

• A sisak még fontosabb kérdés. Ilyenkor szoktak előkerülni a 6-8 éve nem használt sisakok. Amint az 

korábban említésre került ezek már nem látják el a korábbi védőfunkciójukat, másrészt, meg nem 

biztos, hogy megfelelő a méret, amiről már tudjuk, milyen következményekkel jár.   

Emberi tényez ők 

Nem mehetünk el szó nélkül az egyik és talán legfontosabb balestei összefüggés, az emberi tényezők 

mellett. A balesetek kimenetelét nagymértékben meghatározzák/befolyásolják. Ugyanakkor számos kérdést 

vet fel: Hogyan képes befolyásolni a baleset kimenetelét? Egyáltalán milyen összefüggés van a baleseti 

mechanizmus és e tényezők között? Miből tevődik össze?  

Összetev ői:  

• fizikai-, pszichés állapot, mind a motoros, mind a közlekedésben résztvevők részéről. 

• Gyakorlottság, tapasztalat.  

• A fáradság, kimerültség, az egyéni adottságok, mint például a reflexek jelentősen meghatározzák a 

baleset kimenetelét. 

• Életkor 

A motorozás jó állóképesség, megfelelő fizikai erőnlét mellet megfelelő koncentrációt igényel. Miért van szükség a 

jó kondíciókra? Aki motorozik, az tudja! Rengeteg izomcsoport bekapcsolódik a mozgásba, az állandó figyelem és 

egyensúlyozás folyamatos impulzusokat küldenek a szervezetnek, amelyek különböző izomcsoportokat 

folyamatosan aktiválnak. Az egyéni adottságok és a edzettség nagymértékben megszabja, hogy ki mennyi 

idő múlva kezd fáradni, és ennek különböző szakaszai milyen gyorsan követik egymást. A környezeti 

viszonyok (út-, és látási viszonyok, forgalom) ugyancsak fontos tényezők és meggyorsíthatják a folyamatot, 

amelynek eredménye a fáradtság, kimerülés. Ezeket a behatásokat sajnos nem tudjuk kikerülni.  

A baleseti kimenetelhez való összefüggéséhez  nézzünk egy eklatáns példát:  
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Mennyi idő áll rendelkezésre egy motorosnak a veszély észlelése és reagálása között?  

1. Megjelenik az akadály 

2. Észlelés: a motoros miután észlelte az akadályt, mérlegel és dönt, majd megkezdi a 

válaszcselekvést. 

3. Cselekvés: például a vezető ráteszi a lábát a fékpedálra, és nyomni kezdi. A láb, kéz 

megmozdulástól a pedál, fékkar megérintéséig eltelt idő. 

A reakció id ő az észlelési és a cselekvési idő összege, aminek időtartama 0,6-0,7s. Mindössze ennyi id ő 

áll rendelkezésre a baleset elkerülésére! Ez nem sok. Nem árt tudni, hogy a stressz, fáradtság, 

kimerültség megnövelik ezt az időtartamot, adott esetben végzetes lehet. Ha valaki feszült, ideges, akkor 

hajlamos rossz döntéseket hozni, ami szintén súlyos következményekkel járhat.  

A gyakorlat és rutin  

„ Ne légy bogár! Motorozz okosan.” – Egy motoros vezetéstechnikai tovább képzés szolgennye volt.  

Az itt elvégzett gyakorlatokkal, a baleseteknek a számát és a kimenetelének súlyosságát jelentősen lehet 

csökkenteni. A nyugodt körülmények között elvégzett feladatok készségszinten való elsajátítása 

felkészítenek egy váratlan helyzet gyors és megfelelő megoldására. A végtelennek tűnő gyakorlás során az 

agynak van ideje megtanulni bizonyos mozgásformákat, mozdulat sorokat. Ha bekövetkezik nem várt 

pillanat, az agynak már lesz mintája különféle szituációkra és az emlékképeket előhívva gyorsabb 

válaszreakciót tesz lehetővé. 3 

A gyors cselekvési igénnyel bíró sportoknál kiemelt szerepe van a tanulási folyamatoknak, illetve a minták 

kialakításának! Az ellenfél helyzetének, vagy cselekvés értelmes válaszokat hív elő, amelyek gyors 

cselekvésre késztetik a sportolót. Ez a lényege a vezetéstechnikai tréningeknek is. 

Környezeti tényez ők 

Néhány mondatra érdemes kitérni erre a tényezőre. Szakadó esőben a láthatóság okozza az egyik baleseti 

veszélyforrást. Gondolt már arra, hogy a hátsókerék vízfüggönyt képezve eltakarja a világítást?!   

A tűző napsütésben történő motorozás pedig hőgutához vezethet.   

A féktávolságot dönt ően befolyásolja :  

• jármű sebessége, 

• az útburkolat minősége (aszfalt, kockakő), 

• az útviszonyok (száraz, síkos), 

• a fékberendezés és a gumiabroncsok állapota. 

                                                 
3 Egy kis tudományos háttér: 

A reakcióidő az az időtartam, amely egy hirtelen és előre nem vártan fellépő inger megjelenése és az arra adott válasz között telik el. 

Motorozás közben a környezetből érkező ingerek (látás, dudálás stb.) és a motoros saját testéből (gyorsulás, vibráció) eredő ingerek 

inputként lépnek be az információ feldolgozó rendszerbe. Minden inger input, s mint ilyen, feldolgozandó, esetleg válaszhoz vezet 

esetleg nem. Miután az inger belépett a rendszerbe átalakul különböző kódokká és impulzusként (ingerületként) halad az agy felé. Az 

analízis további szintjein feldolgozásra kerül, amíg érintkezésbe lép az emlékezettel. Ez azt jelenti, hogy az inger felébreszti a múltbéli 

kapcsolatokat, vagyis az inger bizonyos jellegzetességei, vagy más attribútomok, melyekkel a múltban összekapcsolódott, a tudat 

felszínére emelkednek. 
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A sebek fajtái 

Metszett, vágott seb  

Éles tárgy, például késpenge vagy törött üveg által okozott sebek. A 

sebszélek egyenesek, roncsolásmentesek, mivel a sebben a vérerek is 

megsérültek, bőséges vérzés lehetséges. A sebet előidéző tárgy sértheti az 

idegeket, inakat is, amely funkciózavart okoz. 

 

 

 

Roncsolt seb 

Tompa vagy nagy felületű tárgy által okozott sebzés. Előfordulhat, hogy a 

roncsolt seb kevésbé vérzik, mint egy vágott, de rendszerint több szövet 

szenved sérülést vagy zúzódást. Az ilyen sebek gyakran szennyeződnek 

kórokozókkal, ezért nagy a fertőzésveszély. 

 

 

 

Horzsolás 

Felületi seb, amelynél a bőr felső rétege sérül, és nedvező sebfelület marad 

vissza. Oka leggyakrabban esés, csúszással, súrlódással. A horzsolt 

sebekben fertőzést okozó szennyeződések maradhatnak (homok, salak 

stb.). A nagy kiterjedés miatt jelentős a fájdalom. 

 

 

 

Zúzódás 

Tompa tárgy okozta ütés összezúzhatja a bőr alatti hajszálereket. A vér 

kiáramlik a szövetekbe, véraláfutást okozva. A bőr felhasadhat. A súlyos 

zúzódás mélyebben fekvő, rejtett károsodásra utalhat, például csonttörésre 

vagy belső sérülésre. 

 

 

Szúrt seb 

Szög, tű, kés vagy egyéb hegyes tárgy okoz szúrt sebet, amely a felületen 

kis területet érint, de mélyre hatoló belső sérülést okozhatnak. Ha szenny 

vagy kórokozók jutnak a sebbe, az fokozott fertőzésveszélyt jelent. 
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Csonkolt seb  

Gépek, éles forgó eszközök, sínen haladó járművek okozhatják. Az ujjcsonkolástól egy vagy több végtag 

elvesztéséig, teljes elválasztásáig terjedhet.  

Ellátása: A vérzést lehetőleg nyomókötéssel, és a megfelelő nyomáspont lenyomásával csökkentsük. A 

sérült felszínt sterilen le kell fedni, az amputált testrészt a sérült részén sterilen befedve kell átadni a 

mentőknek. 

 

Az ellátás során nem az a fontos, hogy felismerjük milyen sérülés típussal állunk szemben, hanem 

az, hogy miel őbb csillapítsuk a sérülés vérzését és megakadályozz uk a fert őzést! 

 

Vérzések 

 
Vérzéstípusok: artériás, vénás, hajszáleres 

Artériás : élénkvörös, lüktetőszerű vérzés. Ellátása: a sérült 

végtag szív fölé emelése, nyomáspont elnyomása, 

nyomókötés felhelyezése 

Vénás : sötétvörös, bőven folyó vérzés. Ellátása: sérült 

végtag szív fölé emelése, nyomókötés felhelyezése 

Hajszáleres : élénkpiros gyöngyöző 

 
 
Nyomáspontok 
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Belső vérzés: a testüregbe történő vérzés. A 

felismerését nehezíti, hogy a külvilág felé nem látható a 

vérzés. Belső vérzésre kell gyanakodni, egyrészt ha a 

baleset után a beteg sokkos állapotba kerül, másrészt a 

baleseti mechanizmusból. Tünetek: lásd a sokkos beteg 

tünetei címszó alatt. Hasüregbe történő vérzés esetén a 

has deszka kemény. A koponyán belüli vérzés, pedig 

tudatzavarral, eszméletvesztéssel, görcsrohamokkal 

járhat.  

 

Orrvérzés: lehet spontán vérzés, orrot ért ütés, vagy 

magas vérnyomás hatására alakulhat ki. Ellátása: a 

fejet előrehajtjuk, és az orrszárnyakat befogjuk és/vagy 

parittyakötést teszünk fel. Ha sárgás véres váladék ürül, 

akkor koponyaalapi sérülésről beszélünk. Ez nyílt törés, 

tehát az orrnyílást sterilen fedjük, és a beteget 

lefektetjük.  

 

Szájból történő vérzés: nyelv, ajkak, fogak sérülése 

során történő vérzés. 

Ellátása: eszméletén lévő sérültet ültessük le, a fejét 

hajtsa előre és steril gézlapra ráharapva csillapítható a 

vérzés. 

Törés, rándulás, ficam  

Mindháromra jellemző tünet: fájdalom, duzzanat, deformitás, működés kiesés 
 
Ficam: az ízületet alkotó csontok erő behatására elmozdulnak, de 

nem térnek vissza az eredeti helyzetükbe. Lágyrész sérülésekkel, 

töréssel járhat.  

Rándulás: az ízületet alkotó csontok erő behatására elmozdulnak, 

de visszatérnek az eredeti helyzetükbe. Lágyrész sérülésekkel 

járhat. A fájdalmas duzzadt izületet pihentetni, borogatni kell.  

 

Törés: A nyolc leggyakoribb sérülések listáján a törés is előkelő 

helyen szerepel. Eséskor a motor súlya ránehezedik a végtagra, 

vagy ütközés egy másik járművel oszloppal stb. egyaránt töréshez 

vezethet. 

Formái:  
• nyílt 
• zárt 
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Törés, rándulás, ficam ellátása: 

Felső végtag törése, ficama: felkartörés, vállficam, kulcscsonttörés esetén, két háromszögletű kendővel 

biztosítható a mozdulatlanság. Alkar, csukló, könyök törés ficam esetén elég egy háromszögletű kendő 

használata. 

Alsó végtag törése, ficama, medencetörés esetén, pedig a talált helyzetben két oldalról megtámasztjuk a 

sérült végtagot. 

 

Nyílt törés: jól látható csontrészek. Ide tartozik a koponyaalapi törés is, annak 

ellenére, hogy nem látni a tört csontvégeket, mivel az agykoponya zárt ürege 

megnyílik a külvilág felé. 

Ellátása: talált helyzetben rögzíteni, a nyílt sérülést fertőtlenítés után steril 

fedőkötést felhelyezése. 

 

Idegentest 

Szemben: A nagyobb méretű idegentestet ne távolítsuk el, mindkét szemet fedjük le. 

 

 

 

 

 

 

A testbe hatolva: TILOS eltávolítani, mert az eltávolítása 

után súlyos vérzés léphet fel. Ellátása: az idegentestet 

pozícionálni kell. 
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Égés 

4 fokot különíthetünk el: 

• Elsőfokú égés: bőrpír, fájdalom, kisimult bőrfelszín 

jellemzi. 

• Másodfokú égés: hólyagosodás, benne folyadékkal. 

• Harmadfokú égés: mélyebb rétegek is károsodnak, 

szürkés-sárgás elszíneződés látható, a hólyagok 

kifakadnak. 

• Negyedfokú égés: szenesedés. 

9-es szabály : fej 9%; törzs elöl 2x9%; törzs hátul 2x9%; felső 

végtag egyenként 9%; alsó végtag elülső felszíne 2x9%; alsó 

végtag hátsó felszíne 2x9%; nemi szervek 1%. 

Ellátás: hideg folyóvízzel hűtés 20 percen keresztül, majd steril 

fedőkötés.  

Windburn 

Azaz leégés „fénysebességgel”.Nem csak az aszfalt és a kipufogó okozhat égési sérüléseket, hanem a nap 

UV sugárzása is. Nem lehet azonnal érezni, mivel a menetszél kellemessé teszi a napsugarak melegét, de 

a következményeit annál inkább megérzi a motoros a fedetlen bőrfelületeken. 

Égési balesetek kezelésében az egyik leghatékonyabb eszköz a WATER-JEL BurnJel égési zselé.Égési 

sérülés esetén először az a legfontosabb teendő, hogy minél hamarabb megszüntessük a fájdalmat. A 

Water Jel hatásos megoldás, minden típusú égésre alkalmas, legyen az nagy-, kis-, közepes sérülés vagy 

akár napégés. A WaterJel alkalmazásakor azonnal hűti a bőrt, az égett szöveteket és csillapítja a fájdalmat 

és véd a fertőzéstől a teafaolaj segítségével (70C°-ról akár 5 perc alatt 35C°-ra).  

A water Jel hatásai:  

• tartós ellátást biztosít   

• azonnal hűti a bőrt  

• enyhíti a fájdalmat  

• stabilizálja a bőr hőmérsékletét  

• csökkenti a hipotermia (túl alacsony hőmérséklet) veszélyét  

• a kezelt sebet megóvja a további fertőzéstől  

• vízben jól oldódik, ami megkönnyíti az égett ruházat eltávolítását  

• nem irritálja a bőrt vagy a szemeket  

• a folyamatos hűtéshez nem szükséges a víz  

A nyári időszak alatt rendkívül sokan szenvednek napégést, melyre szintén hatékony segítség a BurnJel, 

mely megkönnyíti és felgyorsítja a gyógyulási folyamatot. A világszerte, már több mint 25 éve alkalmazott 

Alkalmazása során az aktív hatóanyagoknak köszönhetően a fájdalom azonnal mérséklődik, a gyógyulási 

folyamat rögtön megindul.  
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• A BurnJel égési zselé megakadályozza a bőr lehámlását, megvéd a levegőben lévő 

szennyeződések sebbe kerülésétől, gyulladás gátló hatású.  

• Mivel a biológiailag lebomló BurnJel égési zselé megközelítőleg 95%-a deionizált víz, ezért vízben 

jól oldódik, a sérült további ellátásakor nem okoz gondot az eltávolítása.  

 

Nyolc leggyakrabban el őforduló motoros sérülés (TOP 8) 

1. Az aszfalt okozta horzsolás, zúzódás és égés 

2. A kipufogó által okozott égés 

3. Kar törés, kulcscsont  törés 

4. Láb törés 

5. Kitört fogak 

6. Fejsérülések 

7. Medence törés 

8. Windburn 
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Sérülések testtájék szerint 

Átvizsgálás tet őtől- talpig 

  
A jelenlegi szakmai állásfoglalás szerint ez a lépé s laikusoknál nem kötelez ő feladat! Ennek ellenére 

fontosnak tartom, ezért érdemes átolvasni, mert sok  hasznos információval szolgálhat. 

 

Az eszköz nélküli betegvizsgálat sohasem ad pontos diagnózist. A félreértések elkerülése végett, a 

betegvizsgálatnak nem a pontos diagnózis felállítása a célja! Mindössze annyi, hogy mielőbb felismerjük a 

sérüléseket, annál gyorsabban történhet meg a szakszerű ellátás, annál jobb lesz a gyógyulási esély. A 

helyszínen pedig az elsősegélynyújtó az alapellátással megelőzheti a sérült állapotának további romlását, 

csökkentheti a sérült fájdalmait és megteremti a gyorsabb gyógyulásnak az alapjait. Tehát nem kell 

diagnosztizálni! 

 

A betegvizsgálathoz csak a szükséges mértékben távolítsuk el a ruhadarabokat. -  Erről még később 

részletesen lesz szó! -  Előtte azonban itt is felmerül a 

kérdés levegyük –e a bukót vagy sem? Abban az 

esetben, ha vér vagy hányadék szivárog, illetve folyik ki 

alóla, igen le kell venni, mert akadályozza az ellátást. Ha 

a sérült eszméleténél van, ki tudjuk kérdezni. Kérjük meg, 

amennyiben képes rá vegye le ő a sisakot. Számtalan 

motoros balesetben még a plexit sem merték felhajtani a 

segélynyújtók, mondván nehogy kárt tegyenek a sérült 

nyakában. Sokan félnek eltávolítani a bukósisakot, de a 

félelmük alaptalan. A tévhitek eloszlatása végett: a nyaki 

gerinc sérülések a motorbalesetben fordul elő leginkább, 

és nem a sisak eltávolításakor. Mindemellett óvatosan kell 

eljárni, hogy elkerüljék a felesleges kárt a nyaki gerincen.  

 

„Ott feküdtem a szalagkorlátra csavarodva és a bámészkodók csak messziről kiabálták:- Ne érj hozzá! Nem 

szabad mozgatni! Nem szabad levenni a sisakját!- Senki sem mert odajönni, legalább a pleximet felhajtani, 

hogy kapjak levegőt…” 

 

Még egy apróság, amit szeretnék kihangsúlyozni: kérdezzük ki a beteget!!! Feleslegesen ne tapogassuk, ne 

mozgassuk. Kérdezzük, meg mit érez, hol fáj, milyen a fájdalom jellege. A válaszokból rögtön kiderül, hogy 

a sérült milyen állapotban van. Mennyire tiszta a tudata. A zavartság agyrázkódásra, valamilyen fejsérülésre 

utal. Keressünk látható (sebek, vérzések), hallható (hörgő, sípoló légzés) elváltozásokat. Kérdezzük meg 

tud e mozogni, tudja e mozgatni a végtagjait.  
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Miután kikérdezte - szükség esetén megtett minden életmentő beavatkozást- vizsgálja végig a sérültet. A 

fejénél kezdje és haladjon módszeresen lefelé. Előfordulhat, hogy félre kell húznia, vagy el kell távolítania 

ruhadarabokat. Jöhet a vetkőztetés! ☺ Néhány alapszabály: A vetkőztetést mindig a szükséges mértékben 

végezzük, és az ép oldalon kezdjük. Abban az esetben, ha nem oldható meg kíméletesen a ruha 

eltávolítása, akkor le lehet vágni ollóval. Jó tudni, hol lehet illetve érdemes elvágni a ruhát, hogy minél 

könnyebben és kíméletesebben le lehessen venni. Általában a varrás mellett javasolt. A motoros 

bőrruhákon a hajlatokban (lágyékhajlat, honalj, térdhajlat) látható fekete színű vékonynak tűnő rugalmas 

anyagot ne próbáljuk meg átvágni, mert belecsorbul az ollónk! Ugyanis ezeket a látszólag egyszerű 

rongydarabnak tűnő a részeket speciális kevlár anyagból varrják. Jellemző tulajdonságuk, hogy nagy a 

szakítószilárdságuk, hőállóak, és mégis rugalmasak. A titkuk a szénszálban rejlik. Mielőtt ész nélkül 

elkezdjük átszabni a ruhát nézzük meg mi lenne a legegyszerűbb megoldás.   

 

Csizma, bakancs, cipő levétele: Kösse ki, húzza le a cipzárt, lazítsa meg a lábbelit, amennyire csak 

lehetséges. A boka alatt támassza alá, amíg lehúzza. Ha a végtag el van törve, akkor a tört rész felett és 

alatt rögzítse a levétel alatt.  

Haladjunk fentr ől lefelé: Hol mit lehet tapintani? 

Koponya: duzzanat, besüppedés lágyrész sérülés keresése. Figyelje meg a bőrszínét, tapintással vizsgálja 

meg a hőmérsékletét és nedvességét. A sápadt hűvös, hamuszürke bőr sokkos állapotra utal. A száj lilás 

elszíneződése a cianózis az oxigénhiány jele. 

Nyak: szorító ruhadarabok eltávolítását követően tapogassa végig a nyaki gerincet, hogy felfedezze az 

esetleges deformitást vagy érzékenység helyét. 

Kulcscsont, felső végtagok: könnyen észlelhetők az egyes deformitások, amelyek elsősorban törésre, vagy 

ficamra utalnak. 

Mellkas: Két kézzel vizsgáljuk, nyitott tenyérrel és nyújtott ujjakkal. Oldalról enyhe nyomást gyakorolunk a 

mellkasra. Normál esetben a bordák rugalmas ellenállást biztosítnak. Törés esetén a sérült bordáknál 

beesést, rendellenes bordamozgást, illetve mellkas emelkedést észlelünk. A szegcsont jól tapintható 

felületesen elhelyezkedő csont, ezért a sérülését, könnyen érzékelhetjük a kezünkkel.  

Has: Normál esetben puha betapintható, ellenkező esetben (például belső vérzésnél) a tapintás során 

„deszka keménynek” találjuk a hasat. Ez az izomvédekezés következménye. Nyílt hasi sérülés esetén, 

pedig jól láthatók a belek.  

Medence: gyengéd mozdulatokkal mozgassa meg a medencét, rendellenességeket keresve. 

Alsó végtagok: combcsont tapintása, lábszár tapintása. Lábak helyzetének vizsgálata. Törések esetén a 

végtagok között hosszkülönbséget, rendellenes tartást (kifelé fordul a comb) találhat.  
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Mielőtt tovább részletezném az egyes testtájékon előforduló sérüléseket, érdemes néhány balesetei 

statisztikai adatba betekinteni.  

 

Motorkerékpár balesetben meghaltak, a baleset küls ő oki és a sérülés természete szerint (1958) 

A baleset küls ő okai 

Összesen 

 
 

A sérülés természete Ütközés nem 
motoros 
járművel vagy 
tárggyal 

Ütközés más 
motoros 
járművel 

Motoros baleset 
nem ütközés 
folytán 

szám % 

Koponyaboltozat törése - - 1 1 0,8 
Koponyalapi törés 22 4 23 49 39,2 
Egyéb és k. m. n. 
koponyatörés 

14 8 10 32 25,6 

Koponya arccsont és egyéb 
csontok többszörös törése 

- 1 - 1 0,8 

Agyi ütődés zúzódás 8 3 6 17 13,6 
Egyéb és k. m. n. koponyán 
belüli vérzés 

2 - - 2 1,6 

Koponya és agysérülések 
összesen 

46 16 40 102 81,6 

Gerinc törés és ficam - - 1 1 0,8 
Gerincsérülés gerincvelő 
sérüléssel 

2 - - 2 1,6 

Gerinc és gerincvel ő 
sérülés összesen 

2 - 1 3 2,4 

Szív és tüdősérülés 1 1 1 3 2,4 
Egyéb és k. m. n. mellkasi 
szervek sérülése 

1 - 1 2 1,6 

Májsérülés 8 1 - 9 7,2 
k. m. n. belső sérülés, 
mellkasi, hasi szervek 
együttes sérülése 

4 - - 4 3,2 

Mellkasi és hasi szervek 
sérülése összesen 

14 2 2 18 14,4 

A térd, a lábszár és a boka, 
a bokainakat nem érintő nyílt 
sebek 

1 - - 1 0,8 

Bokainakat is érintő 
sérülések 

- - 1 1 0,8 

Alsó végtagok sérülései 
összesen 

1 - 1 2 1,6 

Összesen 63 18 44 125 100 

*k. m. n. = külön megnevezés nélkül 

 
Fontos megjegyeznem, hogy ebben az időszakban kezdték bevezetni, a bukósisak kötelező használatát, 
ami az elrettentő statisztikai adatok látván  teljesen érthető is. Másrészt az ekkor forgalomban lévő sisakok 
jóval kisebb védelemmel szolgáltak, a mai sisakokhoz képest, harmadrészt, a bőrruha jelentette a legjobb 
védőruházatot, protektorok nélkül. Mindehhez még figyelembe kell venni a motorok teljesítményét is, ami 
szintén gyengébb volt a mostaniakhoz képest. Bár ebben a statisztikában a halálos kimenetelű sérülések 
szerepelnek, a gerinc sérülések száma összesen 3 ! 

 
National Trauma Data Bank-National Sample Program  

A NTDB-NSP elemzés azt mutatta, hogy az alsó végtagi sérülések voltak a 

leggyakoribb sérülések a motorkerékpár balesetekben, ez követte a felső végtag és a fej sérülések. Az alsó 
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végtagi sérülések gyakrabban fordultak elő a motorkerékpár balesetek során, azonban a fej, a mellkas és a 

hasi sérülések általában súlyosabbak voltak. A vizsgálatban 15 évnél idősebb sérültek kerültek, a sérülések 

súlyosságát tekintve pedig közepes (AIS2)4, vagy annál súlyosabb sérüléseket vettek figyelembe. 

Az elemzés eredményeit a következő képen csoportosították:  

• Egyetlen alsó végtagi sérülés „izolált” (egy AIS 2 alsó végtagi sérülés).  

• Többszörös alsó végtagi (két vagy több  AIS 2 alsó végtagi sérülés és semmi más sérülés). 

• Alsó végtag és egyéb sérülések (egy vagy több 2 + alsó végtagi és egy vagy több más AIS 2 

sérülések). 

• Nem alsó végtagi sérülések (nincs alsó végtagi sérülések, de van egy vagy több más AIS 2 sérülés). 

Ha a motoros sérültnek több sérülése volt egy régióban, akkor a legsúlyosabbat vették figyelembe. 

Az analízis alapját 2003-2005 közötti, I és II. Trauma központokba került közel 16.000 motoros sérült 

jelentette.  

 
 

Forrás: NTDB-NSP 2003-2005  
U.S. Department of Transportation, National Highway Traffic Safety Administration  

DÖBB! 

Az első döbbenet akkor ért, amikor megnéztem a fent látható oszlop diagramot. Nem csak a fent említett 

eredményeket támasztja alá, hanem azt is, hogy a nyaki régió 0%! Ennek magyarázatáról nem ír a 

tanulmány, de feltételezhető, hogy a sérülés vagy halálos kimenetelű volt, vagy AIS 1 szintű, azaz könnyű 

sérülés. Ugyanis csak ezek nem kerültek be a vizsgálat körébe. Ezen érdemes elgondolkodni… 

Az alsó végtagos sérülései további nyolc csoportra történő felosztást igényeltek a sérülések előfordulásának 

függvényében: lábszár 27%, medence 18%, térd 16%, comb 11%, lábfej 10%, boka 10%, más részek 4%, 

csípő4%. (lásd Késöbb) 

                                                 
4 AIS 2 Abbreviated Injury Scale 2 – sérülés skála 1-6 –ig  
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Koponyasérülések  

 
Az egyik leggyakoribb sérülések közé 

tarozik a fejsérülés. A legenyhébb formája 

az agyrázkódás. Koponya alapi törés, 

arckoponya sérülései, kitört fogak 

színesítik a sérülések formáit.  

 

A fejet ért erőbehatás (gázolás, robbanás, 

nagy erejű ütés stb.) következtében mind a 

lágyrészek, mind a csont, és az 

agyállomány is sérülhet.  

Megkülönböztetünk arc és agykoponyát. 

Arckoponyához tartozik az állcsont, 

orrcsont, és az arccsont. Ezeknek a 

sérülése gyakran jól látható deformitáshoz 

vezet, fájdalom és vérzés kíséretében. 

Ellátása: eszméletén lévő sérültet lefektetjük, parittyakötést helyezünk fel. Ha eszméletlen, lásd az 

eszméletlen sérült ellátásánál. 

Nyolc leggyakrabban előforduló motoros sérülés egyike a kitört fogak. 

Ellátása: ha egyben maradt a fog (gyökérrel együtt tört ki, akkor, steril 

gézbe csomagolva tegyük a sérült szájába, mert esetenként még 

visszaültethető. A sérült részre tekerjünk steril gézt és harapjon rá a 

motorosunk. 

Agykoponyát a koponyaalap és a koponya boltozatot alkotó csontokból épül fel. Sérülési az agy sérülésével 

járhatnak. Koponyaalapi törésnél: fülből, orrból, garatból történő sárgás, vérzés, illetve a szem körül 

kialakuló vérömleny (pápaszem) látható.  

Ellátása: Nyílt törés, ezért laza steril fedőkötést kell felhelyezni és a sérültet, úgy kell lefektetni, hogy a 

váladék ki tudjon csurogni.  

Agyrázkódás: az agy kissé elmozdulhat a koponyában, és ezért az erős ütés „megrázhatja”. Az 

agyrázkódás a működés széles körű, de rendszerint múló zavara. Az eszméletvesztés időtartama 

rendszerint rövid. Hányinger, hányás emlékezetzavar, tudatzavar (térben és időben dezorientált), fülzúgás, 

látászavar jellemzi. 

Ellátás: hanyatt fektetés kissé megemelt fejjel.  

 

Nyak sérülései: minden motoros és elsősegélynyújtó rémálma a nyaki gerinc sérülés. Minél magasabban 

van a sérülés, annál rosszabb a kimenetele. A gerincvelő sérülése halálhoz vezethet, mert létfontosságú 

szervek működése bénul le. Pl: légzőizmok. 

 

Váll- kulcscsont  sérülései: aki motorral esik szinte biztos, hogy szerez egy kulcscsont törést. 
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A baleset mechanizmusa a következő: az elesés során a váll érkezik a földre,  ha letapad nem tud 

kicsúszni, a fej a tehetetlenségégnél fogva oldalra csapódik és a sisak pereme nekiütődik a kitámasztott 

kulcscsontnak. 

A jobb ruhákon a váll részén kívül egy titánból készült lemez található, amely biztosítja, hogy a váll ki tudjon 

csúszni és ezzel is csökkentse a sérüléseket. 

 

Felső végtagon  

Az ujjak sérülései: rándulás, ficam, törés mellett a roncsolt, amputált sérülések is előfordulnak  a 

becsípődés miatt.  

Kéz: sajka csont törés elég gyakori, ugyanis eleséskor reflexszerűen magunk elé tesszük a kezünket, hogy 

tompítsuk az esést. Az érkezés pillanatában a sajkacsont csapódik be elsőként, így érhető ennek a törése.  

Felkar, alkar, könyök: A minden motorosoknak figyelmébe ajánlanám a Judo edzéseket. Ez most nem vicc! 

Ugyanis meg kéne tanulni esni. Becsapódás pillanatában megfelelő technikával tompítani lehet az esést, 

csökkentve a sérülések súlyosságát.  

 

Medencecsont   

Általában a motoros saját súlyától törhet, vagy ha ráesik valamilyen tárgyra pl. kődarabra, járdaszegélynek, 

oszlopnak csapódik.  

 

Alsó végtagon 

Combcsont: Nagy oldalsó erőbehatásra törhet, pl. gázolás, a vasparipa ráesik 

Térd: rándulás, ficam, szalagszakadás, ezek leginkább a csavarodás következményei lehetnek. 

Lábszár: nyílt törés, részben a csavarodás, részben külső ártalmak miatt 

Boka: a lábfej kicsavarodhat a baleset során, rándulás ficam 

 

Mellkas sérülések 

Mellkas falán áthatoló sebzés komoly belső sérüléseket okozhat az ott található szervekben. A sérülés miatt 

bejuthat a levegő a szívet és a nagyereket körülvevő légmentes térbe is. Az így kialakult nyomás, hatással 

van a szívműködésre, és a tüdőre. A mellhártyalemezek közé jutó levegő nyomást gyakorol a tüdőre, amely 

összeesik.  
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Tünetek: nehéz-, szapora-, felületes légzés.  Halálfélelem, fájdalom, cianózis. Habos élénkvörös vér 

felköhögése. Bizonyos esetekben a légvétel sípoló, fúvó hang.  

 

Nyílt  mellkassérülés ellátása: 

1. Borítsa be a sebet egy steril gézzel vagy tiszta textíliával, majd helyezzen rá műanyag zacskót, konyhai 

műanyag fóliát, és ragassza le körben, vagy pólyálja be szorosan, hogy légmentes fedőkötés legyen a 

seben. 

2. Ha a sérült eszméleténél van, ültesse kényelmes, félig ülő helyzetbe, kissé a sérülése felé döntve. 

3. Értesítse a mentőket. Ha a sérült eszméletét veszti, ellenőrizze a légzését és pulzusát. Szükség esetén, 

kezdje el az újraélesztést. Kielégítő légzés esetén helyezze az eszméletlen sérültet stabil oldalfekvő 

(mentési) testhelyzetbe úgy, hogy a sérült oldalán feküdjön. Így könnyítheti a nem sérült tüdőrész 

működését. 

 

Hasi sérülések 

Tünetei: fájdalmas, deszka kemény tapintatú has (sápadt, verejtékes beteg –belső vérzés-tüneteivel), nyílt 

hasi sérülésnek egyértelmű jelei vannak… 

Fedett hasi sérülés tompa erőbehatásra történik, például a kormányba megütötte a hasát. 
 
Ellátása: 
1.  Fektesse le a sérültet lapos fejtartással, térdízületeit kissé behajlítva támassza alá. 

2.  Nagy területen helyezzen fel fedőkötést a sebre, amelyet ragtapasszal vagy pólyakötéssel rögzíthet. 

Ha hasüregi szerv türemkedik elő a sebből, az visszahelyezni nem szabad. Tegyen rá steril, Betadin-os 

fedőkötést. 

3.  Értesítse a mentőket. Ha az áldozat elveszti eszméletét, leáll a légzése és pulzusa, alkalmazzon 

újraélesztést. Ha eszméletlen, de légzése kielégítő biztosítsa a szabad légutakat a fej hátrahajtásával. 

 

Hát sérülések 

Zúzódás, horzsolás, égés, és gerinc törés.  

Gerinctörés tünetei: a sérülés magasságában fájdalom, onnantól lefelé érzéskiesés, mozgásképtelenség, 

zsibbadás érzés. Egy vagy mindkét oldal érintett lehet, attól függően mennyire sérült a gerincvelő. Súlyos 

esetben székletét vizeletét maga alá engedi és ebből nem érez semmit. 

A gerinc sérülése nem jár minden esetben a gerincve lő sérülésével! Ha felmerül a gyanú, például a 

baleseti mechanizmusból, akkor ne mozgassuk a sérültet. 

 

Általános sebellátás, sérült ellátás 

Minden sérültet le kell ültetni, vagy le kell fektetni. A szoros ruhadarabokat meg kell lazítani és csak a 

szükséges mértékben, vetkőztessük le a sérültet. A sérült végtagot nyugalomba (rögzíteni) kell helyezni. A 

sérülésre Betadinos fertőtlenítését követően steril fedőkötés kell felhelyezni.  

 



 
Elsősegély oktatás mindenkinek! www.erh.hu  

 

29 
 

Bukósisak levétele 

Rögtön az elején egy kényes kérdéssel kell szembe néznünk. Levegyük –e  a bukósisakot vagy sem?  

Lássuk csak… 

 
� Első lépés az eszmélet ellenőrzése: rázza meg és szólítsa meg hangosan. Abban az esetben, ha a 

sérült nem reagál, feltehet ően eszméletlen vagy halott, le kell venni a sisakot ! A magyarázata 

egyszerű: a sisaktól nem férünk hozzá a beteg arcához, sem a vizsgálat, sem az esetleges ellátás 

szempontjából. 

� Miként korábban már említésre került vér, hányadék, valamilyen váladék szivárgása a bukósisak alól 

indokolttá teszi a levételét.  

� Miután meggyőződtünk arról, hogy le kell venni a sisakot, nézzük meg milyen típusú sisakról van szó. A 

felnyitható sisakon keressünk (oldalt vagy, elől egy piros pöcköt), amely segítségével ezt felnyithatjuk. 

Ezeket a sisakokat csak úgy lehet levenni, ha felhajtottuk!!! 

 

Bukósisak eltávolítása: Két személlyel  

1. A hanyattfekvő sérült fejét a mögötte álló segélynyújtó rögzíti.  (alkartámasszal)  

2. A másik segélynyújtó kioldja a sisak rögzítő szíját, majd mindkét kezével a tarkó alá nyúlva rögzíti a 

fejet. (a hüvelykujj az arcon a másik 4 ujj a tarkón helyezkedik el.) 

3.  Ezt követően, eddig a fejet rögzítő segélynyújtó lehúzza a sisakot. 

4. A sisak eltávolítása után, a segélynyújtó átveszi a fej rögzítését úgy, hogy enyhe húzás mellett, egy 

kicsit hátrahajtva a sérült fejét, a tarkójánál 4 ujjal alátámasztva. A hüvelykujjak a fül előtt az arcon 

helyezkednek el. 

Bukósisak eltávolítása: Egy személlyel 

1. A hanyattfekvő sérült sisakját a mögötte álló segélynyújtó az áll felöli részen rögzíti, majd 

kikapcsolja a sisakot. 

2. A sisak peremét két oldalról megfogva maga felé húzza addig amíg, a sisak alsó széle eléri a 

motoros orrát.  

3. Ekkor fogást vált: az egyik kezével benyúl a sérült tarkójához, a másik kezével pedig a tovább 

húzza a sisakot a szem körüli nyílás felső pereménél fogva. Fontos, hogy a tarkónál lévő kéz jól 

rögzítse a beteg fejét az eltávolítás pillanatában. A hüvelykujj a fül irányába nézzen, a másik négy új 

a tarkót támasztja alá. 

4. Végső lépésként a nyak rögzítése, légút biztosítása.      

 

Fektetési módok 

Eszméleténél lévő:  

� Fejsérült: hanyatt fekve, fejét enyhén megemelve. A sérült a fejét ért ütés következtében szédülhet, és 

zavart lehet. (agyrázkódás) 

� Mellkas sérült: félig ülő helyzetben, háttámasszal. 

� Hasi sérült: hanyattfekvés térdben felhúzott és megtámasztott lábakkal. 

� Medence, alsóvégtag sérült: talált helyzetben hagyjuk, a sérült végtagot megtámasztjuk. 
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� Gerincsérült: talált helyzetben kell hagyni.  

 

Kötszerek, rögzít ő eszközök 

Steril és nem steril mull-lapok, mull-pólyák, különböző méretben. (5, 10, 15 cm) 

Steril gyorskötöző pólya 

Háromszögletű kendő 

Elsősegély-felszerelés - A kategória 
 

A mentőláda megfelel az A gépjármű kategória által támasztott követelményeknek: elsősegély felszerelés 

segédmotorokhoz és motorkerékpárokhoz. Kiváló minőségű magyar termék, MSZ 13553 szabvány szerinti 

felszereltséggel. 

Az elsősegély doboz tartalma: 

    * Steril gyorskötöző pólya 10 cm x 5 m: 3 db 

    * Steril mull-lap (1/2 m x 80 cm): 1 db 

    * Steril mull-lap 6 cm x 6 cm / 100 lap: 1 db 

    * Fóliakesztyű: 2 pár 

    * Ragtapasz (1,25 cm x 5 m): 1 db 

    * Olló (130 mm-es MSZ2160): 1 db 

    * Sebfertőtlenítő oldat 30 ml: 1 db 

    * Utasítás elsősegélynyújtásra: 1 db 

    * Tartalomjegyzék: 1 db 

Kiegészítésként:  

• Anapen,vagy Tonopen, vagy Epipen /allergia elleni 

készlet/ 

• Betadine 10 ml műanyag flakon 

• Water gel 10 ml tubus vagy Burn gel 10 ml tubus 

•  Calcimusc pezsgőtabletta 

• Fenistil kenőcs és/vagy After Bite kenőtoll :csípésre, 

allergiás reakció megelőzésére 

• Sam splint 

• Izolációs takaró 

• 2db háromszögletű kendő 
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Kötözések 

 
 

 

 

 

 A kötés felhelyezése előtt a kézről gyűrűt, láncot, karkötőt, órát el kell távolítani! A kötés ne legyen túl 

szoros, de laza se.  

A könyök és a térd kötözése:  

Körkörös kötéssel rögzíthetjük a steril gézlapot úgy, hogy a kötés a sérülés mindkét oldalán túlérjen. Az 

izület legyen egy kissé hajlított helyzetben, amelyben a sérült számára legkevésbé fájdalmas.   
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Eszméletlenség, eszméletlen sérült ellátása 

A sérült a külvilág ingereire nem reagál, a reflexei nem működnek az egész 

teste tónustalan. Veszélye, hogy a nyelve hátracsúszik, vagy a szájában lévő 

váladék (hányadék) a légutakba kerül, aminek következtében megfullad.  

� Légzés ellenőrzése: tegye szabaddá a légutakat, távolítsa el a beteg 

szájüregében lévő akadályt. Tegye az egyik tenyerét a beteg állára, a 

másikat, pedig a homlokára és hajtsa hátra a sérült fejét. Arcát vigye közel 

az áldozat arcához, és a következőket figyelje: emelkedik-e a mellkas, 

hallja és érzi-e az arcán a kiáramló levegőt. Ezt hárompontos 

érzékelésnek nevezik. 

� Pulzus vizsgálata: A sérült fejét enyhén hátrahajtva, három ujjával tapintsa 

ki az ádámcsutkát, és ezután csúsztassa az ujjait maga fele a fejbiccentő 

izom árkába. Ha légzés nincs, akkor nagy valószín űséggel pulzus sem 

lesz. Ezért ennek a vizsgálata nem szükséges! 

Ellátása: légutak tisztítása és szabadon tartása. Minden eszméletlen betegnek 

bele kell nézni a szájába, és ki kell takarítani (kanalazó mozdulatokkal). 

Kizárólag a jól látható idegentest távolítható el. A műfogsort csak abban az 

esetben vegyük ki, ha az elmozdult és ezáltal légúti akadályt képez. Ezt 

követően ellenőrizzük a légzését. Ha a légzése kielégítő és nincs kizáró 

tényezője (eszköz nélküli betegvizsgálat, tetőtől talpig), akkor stabil oldalfektetésbe helyezzük a sérültet.  

Fontos: folyamatosan ellenőrizzük az eszméletlen sérült állapotát! (percenként nézzük meg a légzését, 

keringését). 

 

A stabil oldalfektetést, kizáró sérüléseket (szegycsonttörött, sorozat bordatörés (3 vagy több bordatörés), 

nyílt hasi sérülés, medence-, combcsont-, gerinctörés) szenvedett eszméletlen sérült ellátása:  

Miután kitakarította sérült száját, és kielégítőnek találjuk a sérült lézését keringését, továbbra is 

biztosítanunk kell a szabad légutakat. Ezt a következő képen tehetjük meg:  

� Kiemeljük a beteg állkapcsát és a segítség megérkezéséig előreemelve tartjuk. (Eschmark műfogás) 

 

� Enyhe húzás mellett hátrahajtjuk a sérült fejét. 

Eszméletlen gerincsérült is hányhat. Ebben az esetben az oldalára kell fordítani a következő módon: 

térdeket felhúzva lehet az oldalára fordítani, közben a fejet egy segélynyújtó tartja és a törzzsel együtt 

fordítja a fejet. Egy segélynyújtó esetén nem mozdítjuk a sérültet, csak a száját takarítjuk ki folyamatosan 

így biztosítva a szabad légútakat. 
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Az élet mindig furcsa tréfát űz a segélynyújtókkal….  

Az eszméletlen sérültet nem csak háton fekve találja meg. Ilyenkor felmerül a kérdés mi a teendő? A 

sisakot ebben az esetben is el kell távolítani, a szabad légutak biztosítása végett. Bár kivitelezésben 

némiképp módosulhat, ezt az adott helyzetre igazítva kivitelezzük. Miután levettük, hajoljunk a sérült 

arcához (halljuk és érezzük a kiáramló levegőt) és nézzük a hátán a mellkas mozgásokat. Szerencsés 

esetben van légzése, ebben a helyzetben tarjuk a fejet és rögzítjük a sérült nyakát. Nem lélegző sérültet a 

hátára fordítjuk, független a felmerülő gerinc sérüléstől, mert az életmentés az elsődleges feladat! 

Rovarcsípés 

A másik örök kérdés a bukósisak levétele mellett: Hogyan kell gégemetszést végezni?  

Először is szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez  egy veszélyes beavatkozás, és a szakemberek is csak 

akkor hajtják végre, ha végképp nincs más megoldás. Másrészt a darázscsípés nagyon kis százalékban 

fordul elő. Ha az a kis százalék mégis összejön, mi a teendő? Az első teendő - főleg, ha allergiás a 

csípésre- orvost hívni. Mielőbb próbáljuk meg csökkenteni a bejutott anyagnak a szétterjedését. A 

legegyszerűbben jéghideg üdítős üveggel érhetjük el. Ezt az első boltból, vagy benzinkútról be lehet 

szerezni. Ha valaki ismert allergiás és elég felkészült vegye be  a gyógyszereit.  

Most álljunk meg egy pillanatra és vegyük sorra az allergiás reakció fokozatait és tüneteit : 

A tünetek attól függően alakulnak ki, hogy az allergén a szervezet melyik részével érintkezett. Így a 

szénanátha  szem- és orrtüneteket - többek között orrfolyást, szemviszketést, könnyezést, torokirritációt, 

orrdugulást - vált ki. Étellel, rovarcsípéssel szembeni allergia esetén csalánkiütés (viszkető hólyagok és 

bőrvörösödés) jelentkezhet. A nagyon súlyos allergiás reakciót anafilaxiának  nevezzük; ennek során 

kiterjedt bőrvörösödés, légzési nehézség, jelentős vérnyomásesés, végső stádiumban pedig 

eszméletvesztés is kialakulhat. Ez egy életveszélyes állapot és azonnali orvosi bea vatkozást igényel, 

azonnal ment őt kell hívni!  

Klinikai jellemz ők 

Minél gyorsabban alakulnak ki a tünetek, annál súlyosabb lesz a reakció. 

Bevezető tünetek: 

• börpír, égő/szurkáló érzés a bőrön 
• szapora pulzus 
• Gombócérzés a garatban és a mellkasban, köhögés 
• Esetleg hányinger és hányás 
• A bőr duzzanata (főleg a szemhéjak és az ajkak) 
• csalánkiütés 
• Gége-oedema, rekedtség, zihálás, köhögési rohamok 
• Hasi fájdalom, hányinger, hányás, hasmenés 
• Alacsony vérnyomás, izzadás, sápadtság 
• Súlyos esetekben gége izmainak görcse, sokk, szívmegállás, a légzés leállása 

Ellátás 
• Szüntessük meg a kiváltó okot 
• Intramuscularis adrenalin mélyen a combba vagy a felkarba adva Az adrenalin injekció 5 (–15) perc 

után ismételhető. 
• A beteg laposan feküdjön, lábait emeljük meg. 
• Bizonyosodjunk meg róla, hogy a beteg lélegzik.  
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Anapen   

injekció adrenalin oldat tartalmú 

előretöltött fecskendőt tartalmaz ún. 

injekciós toll eszközben, amely a 

hatóanyag egyszeri, izomba történő 

beadására szolgál. Az Anapen injekció 

különböző allergének (földimogyoró vagy egyéb élelmiszerek, gyógyszerek, rovarcsípés ) által okozott vagy 

ismeretlen eredetű súlyos akut allergiás reakciók (anafilaxiás sokk) és fizikai terhelésre bekövetkező 

anafilaxia esetén vészhelyzeti életmentő beavatkozásra szolgáló gyógyszer. Az Anapen injekció kizárólag 

vészhelyzet esetén alkalmazható az életmentő terápia részeként és az alkalmazást követően azonnal orvosi segítséget 

kell keresnie! 

 

Tonopen, Epipen gyártótól függően különböző néven kerülnek forgalomba, gyerekek és felnőttek részére 

egyaránt. A háziorvos írhatja fel, ára kb: 15.000ft. Két év szavatossággal.  

 

Gégemetszést nagyon ritkán, csak rendkívül sürgős esetben végzünk, ha csak 1-2 perc áll 

rendelkezésünkre a légútbiztosításra, és a beteget nem lehet/tudjuk intubálni.  Ilyenkor azért jobb a 

gégemetszés, mint a légcsőmetszés, mert sokkal gyorsabban meg lehet csinálni, mivel azon a tájékon -a 

pajzsporc és a gyűrűporc között- a bőr alatt csak a két porc közötti vastagabb hártya van, a ligamentum 

conicum. Ezért itt egy hegyesebb vagy élesebb eszközzel szinte egy mozdulattal be lehet jutni a gégébe.  

 

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy miért nem mindig gégemetszést csinálunk? 

Ennek az az oka, hogy a gégemetszés során a hangszalagok környékén jutunk a gégébe, ami annyiból 

nem jó, hogy ha bármit bedugunk a gégemetszés nyílásába, az irritálja a hangszalagokat, és hosszú távon 

hegesedést okozhat a gégében. 

 
 

Kivitelezés : 

• A beteg a hátán feküdjön kissé hátradöntött fejjel. 

• Keressük fel a ligamentum cricothyreoideumot (ligamentum 

conicum) a pajzsporc és a gyűrűporc között. 

• Metsszük be a bőrt a membrán fölött, majd tágítsuk a 

metszést a ligamentum cricothyreoideumig. A bőrön ejtett 

metszés legyen vízszintes, míg a ligamentumot függőlegesen 

vágjuk át, így elkerülhetjük a felszínesen futó artéria 

thyroideát. 

• A szike nyelét vagy egy szövettágító fogót használva 

tágítsuk meg a ligamentumon ejtett metszést. 

• Tegyünk a tracheába egy megfelelő méretű tubust 
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A sérült kimentése 

Rautek-féle műfogással történik.  

Ha nincs légzése, eszméletlen, közvetlen életveszély fenyegeti, ha nem lehet ellátni az adott helyszínen.  

 

 

 

 A másik lehetőség a tálcafogás. Abban az esetben alkalmazzuk, ha a betegnek gerincsérülése  van, és 

legalább 3 segélynyújtó van a helyszínen. (1 fej-váll, 2 törzs, 3 láb) 

 

Klinikai, biológiai halál 

Klinikai halál: a légzés, keringés teljes leállása, de ez 5 percen belül történ. Az agy még nem károsodott, a 

folyamat még visszafordítható.  

Fontos: Az 5 perc a beteg/ sérült megtalálásától indul., ugyanis, ha nem látjuk rajta a biológiai halál biztos 

jeleit, nem minden esetben lehet biztosan tudni a légzés leállásának időpontját. Ne tévessze meg a laikusok 

elmondása, miszerint már 5, 10, 20 … perce mozdulatlanul fekszik. Az eszméletlenség, nem mindig jár 

azonnali légzésleállással! 

Biológiai halál: a légzés, keringés teljes leállása, de ez 5 percen túl történ. Biztos jelei: hullamerevség, 

hullafoltok, hullaszag, az élettel összeegyeztethetetlen sérülések. 

Alapszint ű újraélesztés lépései 

Amennyiben összeesettet lát: Győződjön meg arról, hogy nem áll-e fenn olyan külső körülmény, ami Önre, 

illetve az áldozatra súlyos járulékos veszélyt jelentene.  

Amennyiben ilyen fennáll: 

• Tegyen kísérletet a veszélyforrás megszüntetésére,  

• vagy az áldozat biztonságba helyezésére – feltéve, hogy arra képes, és ezzel nem kell jelentős veszélyt 

vállalnia. Ellenkező esetben haladéktalanul kérjen megfelelő segítséget. 

 
1. Az áldozat hangos megszólításával („Mi történt? Segíthetek?”) és egyidejű kíméletes megrázásával 

ellenőrizze annak reakcióképességét. 
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1. 1. Ha bármilyen reakciót észlelt az erőteljes ingerekre, a beteg él. Csak akkor és annyira mozgassa, 

amennyire a helyzet szükségessé teszi. Képességei szerint tájékozódjon állapotáról, ha szükségesnek látja, 

ajánlja fel segítségét és végezze el a szükséges teendőket. Ha erre nem képes egyedül, kérjen megfelelő 

segítséget. A segítség megérkezéséig maradjon az áldozat mellett, és rendszeresen ellenőrizze állapotát. 

 

1. 2. Ha nem észlelt semmiféle reakciót, haladéktalanul kiáltson segítségért, megteremtve annak 

lehetőségét, hogy szaksegítséget hívathasson valakivel anélkül, hogy az áldozatot magára kellene hagynia. 

 
1. 3. Ezzel egyidejűleg szabadítsa fel az áldozat légútjait. Csak akkor kell az áldozat szájüregébe nyúlnia, 

ha a körülmények azt nyilvánvalóan szükségessé teszik (pl.: szemmel jól látható, a légzést akadályozó 

idegentest vagy hányadék eltávolítása érdekében). Pusztán az eszméletvesztésből fakadó légútelzáródás 

veszélyét egyszerűen megoldhatja a fej kíméletes hátrahajtásával és az áll előreemelésével. (Laikus 

segélynyújtói szinten nem kell számolnia a nyaki ge rinc esetleges sérüléseivel, mivel ezek 

előfordulási valószín űsége keringés-légzésleállás során csekély, és a lég utak egyszer ű átjárhatóvá 

tételének els őbbsége van más, nehezen elsajátítható és készség sz intjén tartható, bonyolult 

technikával szemben.) 

 
2. Az így szabaddá tett légút mellett a beteg mellkasa felé fordított fejjel szorosan hajoljon az áldozat arca 

elé és max. 10 másodpercig 

• a légzőmozgások figyelésével, valamint 

• a légáramlás hallgatásával és érzékelésével ellenőrizze, hogy normálisan lélegzik-e az áldozat. 

Normális légzésnek csak a nem nagyon gyér (gyakorlatilag a 10 másodperc alatt legalább kétszer 

észlehető), nem feltűnően, görcsösen erőlködő és nem csupán hörgésnek tűnő légzés tekinthető. Nagyon 

gyakori ugyanis a keringésleállás során az ún. agonális vagy terminális légzés, amely a vérellátás nélkül 

maradt nyúltvelő utolsó reakciója, ami nem biztosít hatásos légzést, ugyanakkor megzavarhatja fontos 

döntésében az ellátót. 

 
2. 1. Amennyiben biztos abban, hogy az áldozat normálisan lélegzik, ugyan eszméletlen, de keringése 

pillanatnyilag kielégítő. Ellátása mindenképpen szaksegítséget igényel, ezért gondoskodjon mentőhívásról 

(104). Ha ehhez az áldozatot magára kell hagynia, helyezze olyan helyzetbe, amely megakadályozza 

nyelve visszacsúszását (lásd később!). Ugyancsak ebbe a stabil oldalfekvésbe kell fordítania azt az 

eszméletlen beteget, aki hányt) és ezért fulladás veszélyezteti. Egyébként az 

1. 3. pontban leírtaknak megfelelően tartsa szabadon a légutakat és ellenőrizze folyamatosan a légzést. 

 
2. 2. Ha nem észlelt normális légzést, feltételezhető a keringésleállás is. Ha eddig még nem történt meg, 

haladéktalanul hívjon, optimális esetben hívasson mentőt. 

 
2. 3. Normális légzés hiányában működő keringés sem lehetséges, ezért azonnal meg kell kezdeni a 

mellkaskompressziókkal annak pótlását. 

Tekintettel arra, hogy a felnőttkori keringésleállások döntő többsége szíveredetű és bekövetkeztekor a 

szervezet tartalmaz még néhány percre elegendő oxigént, ezért mellkasi kompressziókat kell először 

kezdeni. 



 
Elsősegély oktatás mindenkinek! www.erh.hu  

 

37 
 

 

2. 3. 1. Az újabb megfigyelések igazolták a folyamatos, minél ritkábban megszakított kompressziók 

fontosságát, ezért 30 kompresszióból álló sorozatokat kell végrehajtan i. Hangsúlyt kell helyezni a 

megfelelő és szünetmentes technikára. Helyezkedjen el a hanyatt, kemény alapon fekvő áldozat mellett, 

annak válla magasságában, ahonnan egyaránt elérheti a mellkast és a fejet. A megfelelő kompressziós 

kéztartás helyének felkeresésére* és felvételére** igaz: 

 

*A megfigyelések szerint a megfelelő nyomáspont megtalálása szakellátók számára egyszerű, nem igényli 

a mellkas alsó szélének és a bordaívek találkozási pontjának előzetes felkeresését. 

Várhatóan ez az egyszerű módszer alkalmazható laikusok gyakorlatában is, feltéve, hogy kiképzésük során 

a megfelelő hely megtalálását érthetően elmagyarázzák és be is mutatják azt nekik. 

**A megfigyelések szerint nincs egyetlen kompressziós kéztartás, amely bizonyítottan jobb lenne a többinél. 

Általánosságban elmondható, hogy legyen biztonságos, ne legyen túlságosan fárasztó.  

 
• A megfelelő nyomási terület a mellkas középvonalában, a mellkas alsó felén (kb. a férfi mellbimbók 

magasságában) van. 

• A kompressziók során az egymásra helyezett tenyerek kéztői részével közvetítse az erőt a mellkasra. 

• Ügyelni kell arra, hogy a kinyújtott, a mellkasra merőlegesen elhelyezkedő karok által közvetített erő 

csupán a fent leírt kis területre korlátozódjon és ne a bordákra. 

 
A kompresszió üteme változatlanul kb. 100/min. Helyesen végezve a szabályos és legkevésbé fárasztó 

mozgás egy, a csípőízületben végzett előre-hátradőlő, harmonikus és egyenletes mozgás, amely a végig 

nyújtott karok által továbbítva a mellkas körülbelül azonosan rövid ideig való lenyomását és teljes 

felengedését eredményezi. A kompresszió mélysége igazodjon ugyan a mellkas ellenállásához, de legyen 

elegendő erősségű (irányérték: 4–5 cm, illetve a mellkas kb. egyharmadnyi mélysége). A lenyomást 

követően engedje a mellkast rugalmassága folytán teljesen visszatérni a kiindulási helyzetbe, anélkül, hogy 

közben elemelné kezét a mellkasról. A tapasztalatok szerint megfelelő módon végzett hangos számolás 

(Egy – gyet, ket – tőt, hár – mat, né – gyet, ö – töt, stb.) valószínűleg hasznos a kellő kompressziós 

frekvencia és egyenletes ütem felvételénél, valamint segítheti a végzett kompressziók számának követését 

is. 

2. 3. 2. A harminc kompresszió végrehajtása után pó tolja a légzést 2 befújással. Az eszköz nélküli 
lélegeztetésre két alapvet ő technika ismeretes: a szájból szájba, illetve a sz ájból orrba történ ő 
befújás.  
 
Az ILCOR és az ERC első helyen a szájból szájba lélegeztetést ajánlja, ugyanakkor hatásosnak fogadja el 

a Magyarországon tradicionálisan jobban elterjedt és szélesebb körben oktatott szájból orrba módszert is; 

Jelenleg nincs elegendő bizonyíték arra, hogy valamelyik módszer elsőbbségét ajánlhassuk. 

 Az 1.3. pontban leírt fejhátrahajtással szabadítsa fel a légutakat; a befújásra szánt arcnyílást tegye 

szabaddá, miközben a másikat zárja le a megfelelő módon. Vegyen szokásos mélységű lélegzetet. Száját 

illessze olyan szorosan a beteghez, hogy ne maradjon rés ajkai és annak arca között, majd fújjon a 

betegbe. Ezután fejét a beteg mellkasa felé fordítva vegyen szokásos mennyiségű levegőt, miközben 



 
Elsősegély oktatás mindenkinek! www.erh.hu  

 

38 
 

ellenőrizze, hogy a beteg mellkasa visszasüllyed-e, illetve kiáramlik-e az előbb befújt levegő. Ismételje meg 

a folyamatot még egyszer. 

 
A két kb. 1 másodperces, szabályosan végrehajtott lélegeztetési kísérletnél befújásonként kb. 500–600 ml 

(a mellkast láthatóan megemelő mennyiségű) levegőt juttasson be. 

A hatásos lélegeztetés során észlelhető mellkas kitérés egyaránt igazolja a technika helyességét és a 

légutak átjárhatóságát. Hiányzó mellkas emelkedés és a befújás alatt észlelhető mellékzajok esetén 

elsősorban a légútfelszabadítás és a tömítés elégtelenségére gondoljon, és a továbbiakban igyekezzen azt 

korrigálni. (Ha úgy találja, hogy képtelen a beteget lélegeztetni, végezze legalább a mellkaskompressziókat, 

mivel rövidtávon a csupán kompresszióval végzett BLS is mutat hatékonyságot.)  

Felnőtt-BLS (valamint az egy évnél idősebb gyermek laikus ellátók által végzett ellátása) során a 

kompresszió és lélegeztetés aránya – a segélynyújtók számától függetlenül – 30:2. 

Törekedni kell a váltások során az időveszteség minimalizálására.  

 

A helyszínen tartózkodó másik segélynyújtó inkább kifáradás esetén váltsa fel társát, ami a hosszabb 

kompresszió sorozat miatt fárasztóbbá vált BLS miatt 1, legkésőbb 2 perc múlva törvényszerűen 

szükségessé is válik. 
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