
A bábu egyes testrészein található számozás jelentése és az egyes testrészekhez kapcsolódó betegségek rövid leírása

01-01
fejtető/egészséges (hajas)

01-02-a
fejtető/beteg (kopaszodó)

Hajhullás: 
A dohányzás gyengíti az immunrend-
szert, ezáltal a szervezet sérülékenyebb 
betegségekkel szemben, valamint vi-
taminhiányhoz vezet, amely hajhullást 
okozhat.

01-03-b
fej (alsó fogsornál: 

fog- és íny betegség a szájban)
Fog- és íny betegség:

A dohányzás megváltoztatja a száj ké-
miai folyamatait, ami fogkőlerakodáshoz 
és fogszuvasodáshoz vezethet. Ennél 
súlyosabb probléma, hogy a dohányzás 
foghullást is eredményezhet: tíz év alatt 
a nagy dohányosok (naponta egy dobozt 
fogyasztók) átlagban három, a friss dohá-
nyosok 2,4, míg a nemdohányzók csupán 
1,3 fogat veszítenek.

01-04-c/i
szem/beteg (1 db szürkehályog

+ráncosodó szemkörnyék protézis)
Szürke hályog:

A szem egyik leggyakoribb betegsége a 
szürkehályog, mely műtét nélkül vakság-
hoz vezet. Az életkor előrehaladtával a 
betegség kialakulásának kockázata folya-
matosan nő, ám a dohányzóknál a szür-
kehályog az átlagosnál is jóval nagyobb 
eséllyel fordul elő. Napi húsz (egy doboz) 
vagy több cigarettát szívó dohányosoknál 
a betegség már kétszer gyakrabban ala-
kul ki.

01-05-d
légcső/beteg 

(1 db légcsőre szerelhető készülék)
Légcsőmetszés:

Gége és a légcső szűkület, elsősorban 
daganatos megbetegedések esetén alkal-
mazott eljárás.

01-06-e
felsőtest/jobb tüdő/beteg (tüdőrák), 

bal tüdő/egészséges
Tüdőtágulat, tüdőrák: 

A dohányzás bizonyítottan a légutak 
szerkezetének drámai romlásához, idült 
légcsőhuruthoz, a tüdő szövetének visz-
szafordíthatatlan pusztulásához és 
tüdőtáguláshoz vezet. Tüdőtágulás esetén 
a tüdő nem tágul – sőt éppen ellenkezőleg 
– a tüdő léghólyagocskái felfúvódnak és
szétszakadnak, a léghólyagocskák száma
csökken. Ezáltal kisebb lesz a tüdő légző-
felülete és kapacitása.

01-07
férfi  mellkas/egészséges 

(levehető rész, egészséges)

01-08-f
női mellkas/beteg 

(levehető rész, mellrákos)
Daganatos megbetegedés (emlőrák, 
tüdőrák): A dohányzók körében tizenötször 
gyakrabban fordul elő tüdőrák, mely a leg-
gyakoribb dohányzás okozta daganatos 
betegség. Dohányzó férfi aknál 18-szor, do-
hányzó nőknél 15-ször gyakrabban alakul 
ki a megbetegedés nemdohányzó társaik-
hoz képest. A dohányfüst hasonlóan fontos 
szerepet játszik a szájüregi- és a gégerák, a 
nyelőcső, a hasnyálmirigy és a húgyhólyag 
rosszindulatú daganatának kialakulásában 
is. A tartós dohányzás néhány kivételtől el-
tekintve valamennyi szerv esetében megnö-
veli a daganatos megbetegedések kialakulá-
sának kockázatát.

01-09
alsó test

01-10, 01-11
jobb kéz/egészséges

és bal kéz/egészséges

01-12-h/i/k
bal kéz/beteg 

(csonkolt ujj+ráncosodás
+elszíneződ és a körmön)

Csonkolt végtagok: Súlyos mértékű üsz-
kösödés következménye lehet az amputá-
ció.
Elszínesződés: A rendszeres dohányzás 
következtében, a nikotin hatására elszíne-
ződés fi gyelhető meg az ujjakon. 
Ráncosodás: A bőr öregedése, ráncoso-
dása természetes folyamat, azonban a do-
hányzás ezt a tendenciát szintén jócskán 
felgyorsítja. A dohányfüst kétféleképpen is 
károsítja a bőrt: egyrészt kívülről, közvet-
len érintkezéssel, másrészt belülről, a bőr 
erein keresztül a belélegzett káros anya-
gok révén.

01-13-h
jobb láb (csonkolt végtag a térdnél)

Csonkolt végtagok:
Súlyos mértékű üszkösödés következmé-
nye lehet az amputáció.

01-14
bal láb/egészséges

01-15-g/h/j
bal láb/beteg (pikkelysömör

+csonkolt lábujj+üszkösödés)
Pikkelysömör: A népesség legalább 1%-át 
érintő betegség, ami kóros elszarusodás-
sal, sok esetben izületekre is kiterjed. A 
dohányzás kóroki szerepe nem bizonyí-
tott, bár tanulmányokban azt találták, hogy 
a pikkelysömörrel súlytott emberek között 
szignifkánsan több a dohányos.
Csonkolt végtagok: Súlyos mértékű üsz-
kösödés következménye lehet az amputá-
ció.
Üszkösödés: Perifériás erek szűkülete, 
melynek következtében a test szöveteinek 
pusztulása.

01-16
pénisz/egészséges

01-17/g
pénisz/beteg (pikkelysömör)

Impotencia:
Dohányzó férfi aknál gyakrabban alakul ki 
impotencia, mivel a nikotin, valamint a do-
hányfüst többi ártalmas összetevője - a 
dohányzás időtartamával és erősségével 
arányosan – károsítja a hímvessző ereit.

01-18/l1
bőrdarab 1./beteg (bőrrák protézis)

Bőrrák: A melanoma a pigmentet termelő 
sejtekből kiinduló legritkább, de legveszé-
lyesebb bőrdaganat. A betegség kiala-
kulását elsősorban napfény vagy geneti-
kai- alkati tényezők befolyásolhatják, de a 
kórlefolyás rosszabb a dohányosoknál.

01-19/l2
bőrdarab 2./beteg (bőrrák protézis)



TÁJÉKOZATÓ A BÁBU HASZNÁLATÁHOZ

A bábut tartalmazó doboz kinyitása, az egyes elemek kiemelése a tartódobozból és a bábu összeállítása:

A bábu visszahelyezése a tartódobozba:

1. A lezárt tartódobozt ezen a módon
elhelyezve nyissuk ki a rajta lévő 2 db

felpattintható rögzítő zár segítségével.

2. A tartódoboz fedelének felemelése
után a benne található bábu 

testrészei egymásra helyezett 2 szinten 
helyezkednek el (1 db fehér színű, 
csatokkal és fekete körvonalakkal ellátott 
műanyag lapon (9150. kép beszúrása 
ide) található meg a testrészek egy része, 
valamint a doboz belsejének alsó részében, 
szintén csatokkal és fehér körvonalakkal 
ellátva található meg a többi testrész) 
3 db fehér műanyag lappal elválasztva.

3. A 3 db fehér műanyag lapon –
megfelelő sorrendben egymás mellé

helyezve – a bábutest körvonalazódik 
ki, ezzel is segítve a bábu összeállítását. 
A bábu minden egyes testrészén fekete 
színű egyedi azonosítószám található 
a könnyebb beazonosíthatóság és 
kezelhetőség érdekében (pl. Az 1-es 
tartódobozban 01-01-től 01-19/l2-ig 
bezárólag, a 2-es tartódobozban 
02-01-től 02-19/l2-ig bezárólag, stb.)

4. A csatokat kinyitva kiemelhető
az adott testrész.

5. A testrészeket tartalmazó fehér
színű lap óvatosan kiemelhető

a tartódobozból a tartódoboz belsejének 
alsó szintjén elhelyezett testrészek 
kipakolása céljából

6. A tartódoboz alsó szintjén kis fekete
lezárható dobozkában találhatóak 

a kisméretű testrészek: 1. egészséges 
pénisz 2. beteg pénisz 3. melanomás 
bőrdarabka I. 4. melanomás bődarabka 
II. 5. gégemetszés 6. (szemre helyezhető)
szürkehályog

7. A csatokat kinyitva kiemelhető
az adott testrész.

8. A női felsőtest (melldaganatot
ábrázoló felsőtest-rész)

felemelésével a beteg felsőtest belső 
része (tüdődaganatos rész) érhető el, 
amely alatt található berögzítve az 
egészséges férfi  mellkasi rész. Ez a 
sorrend a bábu visszahelyezésekor is 
nagyon fontos, mert ebben a sorrendben 
kell visszakerülnie a testrészeknek!

9. A csatokkal berögzített egészséges
férfi  mellkasi rész, amely egy

átlátszó műanyagfelületen van tárolva 
a deformálódás elkerülése érdekében. 
Ez a bábu visszahelyezésekor is nagyon 
fontos, mert ugyanerre az elemre kell 
visszarakni a felső testrészt, 
a deformálódás elkerülése érdekében.

11. A fehér műanyag lapokon összeállított
egészséges férfi  test

10. A fehér műanyag lapokon
összeállított beteg férfi  test

12. A fehér műanyag lapokon
összeállított beteg női test

2. A doboz alsó részében legalul
található a berögzített egészséges

férfi  mellkasi rész, majd ezen helyezkedik 
el a beteg felsőtest belső része 
(tüdődaganatos rész), amely felett 
található a női felsőtest (melldaganatot 
ábrázoló felsőtest-rész), ez a sorrend 
nagyon fontos a megfelelő visszahelyezés 
érdekében!

1. Az egyes testrészek visszahelyezése
a kipakolás sorrendjével fordított módon

történjen: azaz először az alsó szint 
és a benne lévő kis fekete lezárható dobozka 
tartalmának visszahelyezése (a dobozka 
lezárásával) történjen meg. A testrészeket 
a csatokkal minden esetben rögzítsük le 
megfelelően. Lényeges, hogy a fejrészek 
a képeken látható módon kerüljenek vissza 
a dobozba

3. A fehér színű csatos műanyag
lapra helyezzük vissza a megfelelő

testrészeket a felrajzolt körvonalak 
és a testrészen jelölt egyedi 
azonosítószámok alapján. Lényeges itt, 
hogy a két egészséges kézfej az alsótest 
alatt helyezhető el!

4. Az alsó szintre helyezzük rá
a 3 db fehér műanyag lapot ütközésig

és ennek tetejére az előzőleg, a fehér 
körvonalas lapon összeállított felső 
szintet a csatos rögzítők használatával.

5. Zárjuk le a doboz fedelét a két rögzítő
zár segítségével. Lehetőség szerint 

ebben a pozícióban tároljuk a dobozt, annak 
érdekében, hogy a benne található elemek 
ne deformálódjanak el idő előtt. Kérjük, 
hogy ne helyezzenek semmilyen eszközt 
vagy tárgyat a tartódobozra tárolás céljából! 
A tartódobozt kérjük száraz, tiszta helyen 
tárolni!

6. A tartódoboz szállítását kihúzható kar
és a dobozra szerelt görgők segítik, kérjük

ezek rendeltetésszerű használatát a doboz 
sérülésének elkerülése érdekében!
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