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       Zdvořile Vás prosím o vyplnění tohoto testu. Výsledky budou zpracovány a 
použity v mojí absolventské práci v rámci absolutoria na VOŠ MILLS, obor 
Diplomovaný zdravotnický záchranář. 
 

V každé otázce je pouze jedna správná odpověď, kterou prosím jasně označit. 

 

Test je anonymní. 

 
Děkuji za ochotu a Váš čas. 
 
                                                                                                                     Petr Kolinský 
                                                                                   Záchranná služba Mladá Boleslav 
 
 
 
 
 
 

TEST 
Farmakologie v přednemocniční neodkladné péči. 

 
1.  Furosemid: 

 

� vyvolává mimo jiné vazodilataci žilního řečiště 

� vyvolává časté alergické reakce 

� je kontraindikován u poranění mozku 

� má pouze minimální diuretický efekt již při mírně snížených renálních funkcích 

 

2.  Haloperidol: 

 

� má mohutný antipsychotický a antiemetický efekt 

� má klinicky významné antiagregační účinky 

� je kontraindikován u izolovaného kraniotraumatu 

� již po jednorázové dávce má klinicky významné imunosupresivní účinky 

 

3.  Diazepam Desidin supp.: 

 

� je mohutné antipyretikum 

� u dítěte vážícího 4kg se podává v dávce 5mg per rectum 

� je lékem volby u dítěte vážícího max. 10kg s popáleninou II. stupně na 25% 

povrchu těla 

� aplikuje se výhradně intramuskulárně 

 

4. Sufentanil a fentanyl: 

 

� jsou opioidy, jejichž účinky lze zrušit flumazenilem (Anexate) 

� dechový útlum, který můžou vyvolat, lze zrušit naloxonem (Intrenon) 

� dechový útlum, který můžou vyvolat, nelze zrušit naloxonem (Intrenon) 

� jejich účinky nelze antagonizovat 
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5.  Ketamin: 

 

� analgetická dávka je přibližně 0.5mg/kg intramuskulárně 

� je ideálním anestetikem k intubaci při izolovaném kraniotraumatu 

� významně snižuje nitrolební tlak 

� riziko vzniku halucinací po jeho aplikaci lze snížit současným podáním opioidů 

 

6.  Succinylcholinjodid: 

 

� je nedepolarizující myorelaxans 

� jeho aplikace téměř vždy vyvolá svalové fascikulace. Intubace se má provádět 

až po odeznění fascikulací. 

� jeho aplikace téměř vždy vyvolá svalové fascikulace. Intubace se má provést, 

než fascikulace odezní. 

� je typickým zástupcem krátkodobě působících celkových anestetik 

 

7.   Alfa účinky sympatiku jsou: 

 

� vazodilatace 

� vazokonstrikce 

� bronchodilatace 

� tachykarde 

 

8.  Adrenalin: 

 

� má mohutný bronchodilatační efekt 

� má mohutný bronchokonstrikční efekt 

� má bradykardizující účinek 

� je kontraindikován u anafylaktického šoku 

 

9.  Koloidní roztoky: 

 

� jsou kontraindikovány u anafylaktického šoku 

� jejich typickým zástupcem je 0.9% roztok NaCl 

� mají velkou molekulu, relativně dlouho se drží intravaskulárně, proto nejsou 

vhodné k terapii hypovolemického šoku 

� mají velkou molekulu, relativně dlouho se drží intravaskulárně, jsou proto 

vhodné k terapii hypovolemického šoku 

 

10.  Etylalkohol je antidotum při intoxikaci: 

 

� inhibirory acetylcholínesterázy (organofosfáty) 

� opioidy 

� glykoly 

� benzodiazepiny 

 

11. Kyselina acetylosalicylová se v přednemocniční neodkladné péči používá: 

 

� jako antiagregans při akutním infarktu myokardu 

� jako analgetikum u dětí výhradně do 10 let věku 



 3 

� jako antiagregans při polytraumatu 

� jako antialergikum při nezávažných alergických reakcích 

 

 

12. Aplikace Rectodeltu supp. (prednison) je v přednemocniční neodkladné péči 

indikována při:  

 

� kardiogenním plicním edému 

� neúrazovém edému mozku 

� subglotické laryngitidě u dětí 

� cizím tělese v dolních dýchacích cestách u dětí jako prevence edému plic 

 

13.  Aplikace Solu-Medrolu (metylprednisolon) je v přednemocniční    

         neodkladné péči absolutně indikována při: 

 

� spinálním traumatu s neurologickou symptomatologií 

� úrazové nitrolební hypertenzi 

� příčné fraktuře femuru jako prevence tukové embolie 

� hyperhydrataci 

 

14.  Noradrenalin:  

 

� v rámci kardiopulmonální resuscitace ho lze podat místo adrenalinu 

� aplikuje se výhradně bolusově 

� je sympatolytikum 

� má mohutné alfa účinky sympatiku (způsobuje vazokonstrikci) 

 

15.  Remestyp (terlipresin):   

 

� je lékem volby u renální koliky 

� vyvolává vazokonstrikci a zvýšení tonu hladkého svalstva stěny jícnu 

� v medicíně se využívá především jeho mohutný diuretický efekt 

� je antidotem při intoxikaci benzodiazepiny 

 

16. Závažné život ohrožující příznaky při intoxikaci organofosfáty (inhibitory 

acetylcholínesterázy) lze zmírnit aplikací: 

 

� atropinu 

� benzodiazepinů 

� furosemidu 

� adrenalinu 

 

17. Torecan (thietylperazin) je: 

 

� benzodiazepin 

� kortikoid 

� neuroleptikum 

� sympatomimetikum 

 

18. Spasmolytika obecně (Buscopan, Algifen, atd.): 
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� mají parasympatolytické účinky 

� mají parasympatomimetické účinky 

� jsou indikovány u nitrolební hypertenze 

� jsou indikovány u anafylaktického šoku 

 

19. Nitráty obecně (Isoket, Perlinganit, atd.): 

 

� způsobují mimo jiné mohutnou vazodilataci žilního řečiště  

� jsou kontraindikovány při hypertenzní krizi 

� jsou indikovány při anafylaktickém šoku 

� jsou indikovány při hypovolemickém šoku 

 

20. Pod pojmem beta2 účinky sympatiku rozumíme: 

 

� bronchodilatační účinek 

� bronchokonstrikční účinek 

� vazokonstrikční účinek 

� nic takového neexistuje, je to nesmyslná otázka 

 

21.  Amiodaron (Sedacoron, Cordarone) je: 

    

� antiarytmikum 

� bronchodilatancium 

� antiagregans 

� antikoagulans 

 

22.  Mezi bronchodilatancia nepatří: 

 

� adrenalin 

� aminophyllin 

� Isoket (nitráty obecně) 

� Berotec a Berodual 

 

23. Tiopental: 

 

� je ideální anestetikum při hypovolemickém šoku 

� významně zvyšuje nitrolební tlak, je proto kontraindikován u kraniotraumatu 

� je ideální anestetikum při kardiálním plicním edému 

� má vysoké pH, jeho aplikace intraarteriálně nebo paravenósně proto může vést 

k významným lokálním nežádoucím účinkům 

 

24.   K prvotnímu ošetření 4-letého dítětě s popáleninou 40% povrchu těla je lékem  

        volby: 

 

� diazepam 

� ketamin 

� haloperidol 

� paracetamol 
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25.  U kardiálního plicního edému při akutním infarktu myokardu je   

       kontraindikován: 

 

� furosemid 

� benzodiazepiny 

� betablokátory 

� opioidy 

 

26. Při léčbě hyperpyrexie u 5-letého dítěte je kontraindikován: 

 

� paracetamol 

� kyselina acetylosalicylová 

� ibuprofen 

� zábaly 

 

27. Midazolam: 

 

� nelze aplikovat intranasálně 

� je kontraindikován u dětí s febrilními křečemi 

� nelze farmakologicky antagonizovat 

� je benzodiazepin 

 

28. Intraoseální aplikaci: 

 

� lze použít pro všechny léčiva 

� nelze použít pro aplikaci koloidů 

� nelze použít pro aplikaci sympatimimetik 

� nelze použít pro aplikaci nitrátů 

 

29. Při anafylaktickém šoku použijeme adrenalin, protože: 

 

� mimo jiné zabraňuje dalšímu vyplavování histaminu z buněk 

� má vazodilatační účinky 

� snižuje nitrolební tlak 

� zvyšuje osmolalitu plasmy 

 

30.   Jako tokolytikum můžeme v kritické situaci použít: 

 

� inhalačně fenoterol (Berotec aer.) – beta2 mimetikum 

� inhalačně adrenalin – alfa a beta mimetikum 

� intravenósně adrenalin 

� intravenósně noradrenalin 

 

 

 

 


