
Koronavírus tájékoztató 
PF-betegeknek 
A COVID-19, más néven az új koronavírus a világszerte 
gyorsan terjedő fertőző betegség kórokozója. 

Ki van kitéve leginkább a kockázatnak? 
Korlátozottan áll rendelkezésre információ a kockázati tényezőkről, de a 
jelenlegi tudás és a klinikai tapasztalat alapján kijelenthető, hogy az idősek 
és a súlyos, krónikus betegek esetén nagyobb a kockázata a COVID-19 által 
okozott súlyos fertőzésnek1. 

Hat dolgot tehetünk, amivel segíthetünk 
megfékezni a koronavírus terjedését 
A betegség megelőzésének legjobb módja, ha nem találkozunk a vírussal. 

Maradjon otthon, 
kivéve, ha orvosi 
ellátásra van 
szüksége 

2m 
Ha kimegy az utcára, 
viseljen arcmaszkot, 
és tartson 2 méteres 
távolságot másoktól. 

Ne érintse 
meg az arcát.

Mosson gyakran 
kezet szappannal és 
meleg vízzel, 
legalább 20 
másodpercig. 

Fertőtlenítse naponta 
a gyakran megérintett 
felületeket.  

Figyeljen a 
tünetekre. 37,4 



Mit tegyen, ha rosszul érzi magát? 
Gondolja át, milyen tünetei vannak, és, ha szükséges, 
forduljon orvoshoz. 

Ha a koronavírus-fertőzés enyhe tüneteit észleli 

Gyakori tünetek2: 

• köhögés,

• láz,

• légszomj.

Maradjon otthon, és hívja fel a háziorvosát 
azonnal, és számoljon be neki a tünetekről. 
Kövesse a háziorvos utasításait, különítse el 
magát otthon a többiektől, 
és nem menjen ki az utcára. 

Ha a koronavírus-fertőzés súlyos tüneteit észleli 

Súlyos tünetek2: 

• nehézlégzés,

• állandó mellkasi fájdalom vagy nyomásérzés,

• zavartság vagy levertség,

• elkékülő ajkak vagy arc.

Hívja a 112-öt. 
Ne üljön kocsiba, hogy kórházba menjen. A 
sürgősségi betegellátást végző személyzet a 
protokoll szerint fertőtleníti az eszközöket a saját 
és a betegek egészségének védelme érdekében. 

Ha a PF tüneteit érzi 

• Ha úgy gondolja, hogy most először alakult
ki Önnél pitvarfibrilláció (PF): Hívja fel az
orvosát azonnal, és beszélje meg vele a
tüneteket. Csak kifejezetten az orvosa
tanácsára vagy kérésére menjen be a
rendelőbe vagy a kórházba.

• Ezeket a tüneteket Ön már tapasztalta
és képes felismerni őket.
Továbbra is folytassa megszokott
kezelését, akár úgy, hogy gyógyszert
szed, akár úgy, hogy kizárja a PF-et okozó
tényezőt az életéből. Ha gyógyszerre vagy
tanácsra van szüksége, forduljon
orvosához.

• Ha a PF súlyos tüneteit tapasztalja, hívja a 112-öt.

Ha a stroke tüneteit érzi 

Hívja a 112-öt. Ha stroke (agyvérzés) tüneteit észleli, hívja a 112-öt, és kérjen azonnal ellátást. 
A stroke tünetei3: 

??? 

• az arc, kar és láb hirtelen jelentkező érzéketlensége vagy
gyengesége, különösen, ha csak az egyik oldalon
jelentkezik,

• hirtelen jelentkező zavartság, a beszéd nehezítettsége,
a beszéd megértésének nehézsége,

• hirtelen látásvesztés,

• hirtelen fellépő járási nehézség, szédülés,
egyensúlyvesztés vagy a koordináció hiánya.

All links to external website  links are being provided as a convenience and for informational purposes only, Johnson & Johnson Medical Devices bears no responsibility for the accuracy, legality or content of  the external site or for that of 
subsequent links. Contact the external site for answers to questions regarding its content. 
Ez a kiadvány kizárólag a EMEA-térségben terjeszthető. 
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