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1. HIGIENA ROK 

Majda Hrastnik, dipl.m.s. 

 
Razvoj tehnike in elektronike je prinesel v medicino velik napredek v metodologiji diagnostike in 
zdravljenja bolnikov, po drugi strani pa tudi lažji dostop različnim mikroorganizmom v sterilna področja 
človekovega telesa. Higiena rok zdravstvenega osebja je najpomembnejši, najenostavnejši in najcenejši 
ukrep za preprečevanje bolnišničnih okužb. Širjenje odpornih mikroorganizmov je možno preprečiti le z 
doslednim razkuževanjem rok osebja pred in po stiku z vsakim bolnikom. Že pridobljeno vedenje o 
higieni in obvladovanju okužb je potrebno stalno obnavljati ne le teoretično, ampak tudi s praktičnimi 
vajami in osebnim zgledom. 
Svetovna zdravstvena organizacija je  
 
ZGODOVINA HIGIENE ROK 
 
Začetnik higiene rok je bil Ignaz Semmelweis (1818 - 1865). Bil je madžarski zdravnik, ki je pokazal, 
da je poporodno povišana telesna temperatura (znana tudi kot poporodna kuga) nalezljiva in da se 
pojavnost drastično zmanjša z umivanjem rok. Delal je v Dunajski »materinski bolnišnici« in pri delu 
spoznal, da je bila zelo velika smrtnost porodnic zaradi poporodne mrzlice. Umrljivost je bila bistveno 
višja od druge ustanove, ki so jo vodile babice in je bila namenjena revnejšem sloju prebivalstva. 
Število okužb se je še povečalo na enoti, kadar so pred stikom z porodnicam delali študenti medicine na 
patologiji (z kadavri). 
Semmelweis je ukazal, da si morajo zdravniki in študenti umiti roke s kloriranim apnom pred obiskom 
porodnice. Dokazoval je, da se število okužb drastično zmanjša (iz 5-30% na 1-2%), če so si zdravniki 
umili roke s klorovim apnom, preden so bolnico pregledali. 
Teorijo o pomenu higiene rok in asepse je razvijal 14 let in jih zapisal v knjigi 1861. Knjiga je prejela 
slabe ocene strokovne javnosti, ki si ni upala priznati krivde za umrljivost porodnic. Leta 1865 je doživel 
živčni zlom, končal v umobolnici, kjer je kmalu umrl zaradi zastrupitve (avgust 1865). 
Njegove teorije je več kot 20 let pozneje podprl Luis Pasteur z dokazovanjem povzročiteljev bolezni in 
razvojem aseptičnih metod v kirurgiji. 
 
MIKROBNA POPULACIJA KOŽE ROK 
 
Na rokah poznamo stalno mikrobno populacijo, prehodno mikrobno populacijo in patogeno 
mikrobno populacijo. 
 
Stalno mikrobno populacijo (rezidentna kožna flora) v 90% sestavljajo predvsem Staphylococcus 
epidermis, drugi koagulazno negativni stafilokoki, mikrokoki, difteoidi, praviloma nepatogene bakterije 
rodu Corynebacterium in občasno tudi Acinetobacter. 
Stalna mikrobna populacija prebiva in se razmnožuje v povrhnjici. Na zdravi koži je običajno 100 do 
1000 bakterij na cm2. Odporna je na majhno količino vode na koži, na zaviralno delovanje prostih 



maščobnih kislin kožnih lipidov in na nižji pH (5,2-5,8). Varuje kožo pred naselitvijo patogenih in 
oportunističnih mikroorganizmov. Z umivanjem je ne moremo odstraniti, z razkuževanjem le delno. 
 
Prehodno ali začasno mikrobno populacijo (tranzientna kožna flora) na rokah predstavljajo 
mikroorganizmi, ki se na roke prilepijo ob stiku (z drugimi pacienti, okoljem ali drugimi predeli lastnega 
telesa). Pomembna je za prenos okužb. Bakterije ostanejo na rokah krajši čas in se ne razmnožujejo. Kot 
prehodna flora se pojavljajo patogene in oportunistične po gramu negativne bakterije, Staphylococcus 
aureus in virusi. Več prehodne flore najdemo na koži, ki je izsušena, vneta ali drugače bolezensko 
spremenjena. S kože jo odstranjujemo z razkuževanjem in umivanjem, z uporabo medicinskih rokavic 
pa se varujemo pred kontaminacijo s prehodno floro.  
Spremenjena mikribna flora se pojavlja ob spremembah na koži (bakterijska ali glivna vnetja na 
rokah, ranice,…). Pogosto umivanje z agresivnimi sredstvi in vročo vodo lahko poškodujejo kožo, kar 
omogoči naselitev bakterij v povečanem številu. Najbolj pogosta sta Staphylococcus aureus in Beta-hemolitični 
streptokoki. 
 
 
POSTOPKI HIGIENE ROK 
Postopki higiene rok zajemajo: 
- umivanje rok (higiensko, kirurško), 
- razkuževanje rok (higiensko, kirurško), 
- uporaba rokavic (glej uporaba osebnih zaščitnih sredstev), 
- uporaba tehnike nedotikanja, 
- nega kože rok. 

 
Rutinske tehnike učinkujejo na prehodno floro rok, kirurške tehnike pa na prehodno in stalno kožno 
floro.  
 
POGOJ za uspešno higieno rok JE PRIMERNA UREJENOST ROK, kar pomeni, da odstranimo z 
rok nakit (prstane, ure in zapestnice...), nohti so čisti, kratko pristriženi in nelakirani. Uporaba umetnih 
nohtov je prepovedana (gram negativne bakterije). 5. maj je mednarodni dan higiene rok. 
Priložnosti za umivanje rok so prikazane v spodnji sliki. 
 

 
Slika 1:5 priložnosti za higieno rok (povzeto po “Save Lives: Clean Your Hands”, WHO, 2009) 



Upoštevanje higiene rok je kazalec kakovosti dela in izvajanja dogovorjenih postopkov. 
Uporaba alkoholnih razkužil na število oskrbnih dni je eden kazalcev kakovosti na področju 
obvladovanja okužb. 
 
 
HIGIENSKO UMIVANJE ROK 
Je eden od ukrepov za prekinitev verige širjenja in preprečevanja okužb. Cilj higienskega umivanja je 
odstranitev umazanije in del prehodne bakterijske populacije. 
Higiensko umivanje rok traja od 30 sekund do 1 minute. Pri pogostem umivanju uporabljamo mlačno 
vodo in neagresivna mila z dodano negovalno komponento (Gubina, Dolinšek, Škerl, 2002). 
 
MINIMALNI TEHNIČNI POGOJI 
Za umivanje rok morajo biti izpolnjeni minimalni tehnični pogoji: 
- umivalnik ali umivalno korito z enoročno mešalno baterijo brez mrežice (perlatorja), ki mora biti 

nameščen tam, kjer delamo z bolniki oz. se izvaja osebna higiena, kjer pripravljamo in razdeljujemo 
hrano in v straniščih, 

- mikrobiološko neoporečno tekoče milo, pakirano v embalaži za enkratno uporabo, želeni so 
komolčni dozatorji (če uporabljamo trdo milo mora biti v koščkih za 1x umivanje), milo nikoli ne 
dolivamo/prelivamo zaradi nevarnosti kontaminacije,  

- papirnate brisače za enkratno uporabo, 
- koš za odpadke z vrečko za enkratno uporabo, 
- umivalniki za roke morajo biti ločeni od korit za pomivanje, v njih pa je prepovedano izlivanje 

kakršnihkoli izločkov bolnika. 
 
KDAJ SI UMIVAMO ROKE 
Priložnosti za umivanje rok so prikazane v spodnji tabeli. 
KDAJ REZULTAT 
ob prihodu in odhodu z dela, da odstranimo umazanijo in prehodno floro iz drugega okolja, ter da ne prenašamo 

bakterij iz bolniškega oddelka v druga okolja, 

po uporabi robca, pri kihanju, kašljanju, da preprečimo prenos povzročiteljev okužb dihal in nosne votline, 

pred opravkom s hrano in po njej, da preprečimo vnos bakterij in preprečimo kontaminacijo s surovo hrano, 

po uporabi stranišča, da preprečimo fekalno oralni prenos, 

če so roke vidno umazane, da odstranimo umazanijo in mikroorganizme, 

po delu z mokrim, umazanim pripomočkom, da odstranimo umazanijo, 

po uporabi medicinskih rokavic, ki so napudrane, da odstranimo puder. 

Tabela 1: Kdaj si umivamo roke 

 
KAKO SI UMIVAMO ROKE 
Vsaka zdravstvena ustanova predpiše shemo tehnike umivanja rok, ki mora biti izvedena po pravilnem 
vrstnem redu. Higiensko umivanje rok traja od 40 – 60 sekund.  
 



roke zmočimo z mlačno vodo (30o C), 
 

doziramo blago milo (3-3ml) 
 

 
drgnemo krožno dlan ob dlan, 

 desna dlan roke ob hrbtno stran leve roke in 
obratno 

s prekrižanimi prsti umivamo prostore med prsti 

 
drgnemo hrbtne strani prstov ob nasprotno dlan 

oba palca krožno drgnemo 
 

konjice prstov krožno drgnemo ob nasprotno dlan 
 

krožno drgnemo  zapestje obeh rok 

speremo pod tekočo vodo 
 

roke osušimo z brisačo za 1x uporabo 
 

brisačo uporabimo za zapiranje pipe 

Tabela 2: Tehnika umivanja rok (fotografije Hrastnik 2012). 

 
 
KIRURŠKO UMIVANJE ROK 
Namen kirurškega umivanja je, da odstranimo prehodno populacijo in del stalne mikrobne populacije 
rok. Obvezno je za vse zdravstvene delavce pred operativnimi in invazivnimi posegi. Zajema roke, 
zapestje, podlahti do komolca. Uporablja se higiensko in mikrobiološko neoporečno milo, ki je prijetno 
za kožo. Pred daljšimi posegi lahko zaradi mikrobiocidnega učinka uporabimo tudi razkužilno milo. 
Roke milimo dvakrat, kar traja v povprečju 3 minute. 



MINIMALNI TEHNIČNI POGOJI 
 
Za umivanje rok morajo biti izpolnjeni minimalni tehnični pogoji: 
- umivalnik ali umivalno korito, ki mora biti ločeno od korita za čiščenje inštrumentov, 
- z enoročno mešalno baterijo na komolčno odpiranje, 
- suhe sterilne krtačke s čistilcom za nohte in dodatki, 
- (sterilizirane) papirnate brisače,  
- predpasnik za zaščito delavne obleke (da si jo ne zmočimo), 
- mikrobiološko neoporečno tekoče milo, pakirano v embalaži za enkratno uporabo v komolčnih 

dozatorjih, 
- koš za odpadke. 
 
KAKO SI KIRURŠKO UMIVAMO ROKE 
 
- Roke omočimo s tekočo pitno vodo tako, da so prsti višje kot komolci tako, da ostanejo ves čas 

najčistejši del rok. Dlani držimo obrnjene navzgor. 
- Sterilno gobico z milom in krtačko dobro namočimo z vodo, jo stiskamo, da se obilno peni. 
- Začnemo militi eno roko pri prstih in dlaneh in nadaljujemo proti zapestju in podlakti. 
- S krtačko milimo nohte in predel okoli nohtov. 
- Z gobico umivamo vsak prst posebej v smeri gor dol, umivamo vse štiri strani prstov in med prstne 

prostore. 
- Sledi umivanje hrbtišča, dlani in zapestja. 
- Nato enako umijemo drugo roko. 
- Laket razdelimo na tri dele in vsakega posebej umijemo najprej z eno nato z drugo roko. 
- Gobico odvržemo v koš. 
- Roke izperemo tako, da so dlani odročene in višje kot komolci. 
- Voda odteka od prstov proti komolcem. 
- V istem zaporedju do prstov proti komolcem brišemo roke in se nikoli ne vračamo na že obrisano 

področje. 
 

 
Slika 2: Kirurško umivanje rok (http://ehs.uc.edu/lams/data/surgery, 12.11.2012) 



HIGIENSKO RAZKUŽEVANJE ROK 
 
Higiensko razkuževanje (dezinfekcija) rok je eden najpomembnejših in najbolj učinkovitih ukrepov za 
prekinitev verige širjenja in preprečevanja okužb. Higiensko razkuževanje rok med delom nadomesti 
umivanje (z razkuževanjem odstranimo 10 - 100x več bakterij), če roke niso bile vidno onesnažene. Cilj 
razkuževanja je, da odstranimo prehodno in del stalne bakterijske populacije, da zaščitimo 
pacienta pred patogenimi in oportunističnimi bakterijami, da zaščitimo sebe pred bakterijami, ki smo 
jih dobili na roke ob stiku s kontaminiranimi osebami in predmeti. Antiseptiki delujejo hitro in široko na 
floro. Čas intervencije je odvisen od vrste in sestave alkoholnega razkužila (dokler alkohol ne izhlapi). 
 
MINIMALNI TEHNIČNI POGOJI 
Za razkuževanje rok potrebujemo razkužilo s hitrim delovanjem, ki čim manj poškoduje kožo s 
pripadajočim dozatorjem (HH dozator ali stenski dozator, ki omogoča komolčno aktivacijo z možnostjo 
menjave plastenke). Razkužilo mora glede učinkovitosti ustrezati SIST EN 1500. 
Razkužilo mora biti nameščeno čim bliže mestu uporabe (ob delovnih površinah, na vsaki zasedeni 
bolniški postelji (razen otroških - ne nameščamo iz varnostnih razlogov)). 
Zaposleni morajo poznati koliko pritiskov je potrebno na dozatorju, da pridemo do ustrezne količine 
(3ml) razkužila. 
Učinek razkuževanja je odvisen od količine razkužila, trajanja razkuževanja, tehnike razkuževanja.  
Razkužil zaradi možnosti kontaminacije ne prelivamo. 
Upoštevamo rok uporabe razkužila in rok uporabe po odprtju plastenke po navodilu proizvajalca - 
datum odprtja plastenke zabeležimo na plastenko. 
Ob nameščanju nove plastenke je potrebno temeljito čiščenje in razkuževanje dozatorja za razkužilo. 
Razkužila so hlapljiva, lahko vnetljiva, zato jih skladiščimo po navodilu proizvajalca (ne ob viru toplote, 
ne izpostavljamo jih direktni sončni svetlobi). 
Upoštevamo varnostne napotke za ravnanje z razkužilom (pazimo, da ne pride do obrizganja oči 
oziroma do zaužitja razkužila). 
 
KDAJ SI RAZKUŽUJEMO ROKE  
Položnosti za umivanje rok so prikazane v spodnji tabeli. 
 

KDAJ REZULTAT 

pred aseptičnimi in invazivnimi posegi, da zmanjšamo možnost navzkrižne okužbe pri stiku s kožo,tkivi in krvnim 
obtokom, 

pred delom pri občutljivih bolnikih (bolniki v IT, 
nedonošenčki, pri bolnikih z zmanjšano obrambno 
sposobnostjo), 

pri občutljivih bolnikih povzroča okužbe že nizko število bakterij in pogojno 
patogene bakterije, 

po delu z bolnikom v izolaciji, 
po stiku z krvjo in izločki, 
po stiku z kontaminiranimi predmeti, 

da zmanjšamo kontamincijo rok in možnost prenosa, 

pred in po izvajanjem negovalnih, diagnostičnih  in 
terapevtskih posegih pri posameznih bolnikih, 

da ne prenašamo okužb z rokami, 

pred in po aseptičnimi posegi (prevez rane, 
uvajanje/nega urinskega katetra, aspiracija…), 

da ščitimo bolnika in preprečimo navzkrižno kontaminacijo, 

pred in po uporabi rokavic, rokavice niso vedno 100% nepropustne, 



po nameščanju maske, 
dotikanju las in obraza 

na koži lasišča in obraza je veliko bakterij. 

Tabela 3: Kdaj si razkužujemo roke 

 
KAKO SI RAZKUŽUJEMO ROKE 
 
Razkužilo nanesemo na čiste, suhe roke (najmanj3 ml), sicer lahko pride do razredčenja alkohola in 
izgube njegove učinkovitosti.  
Higiensko razkuževanje rok traja od 20 – 30 sekund. 
Higiensko razkuževanje rok je prikazano v spodnji tabeli. Po navedenem postopku vtiramo razkužilo v 
roke vse do zapestja. Vsak korak ponovimo 5-krat. Roke morajo biti ves čas vtiranja vlažne od razkužila 
in ga vtiramo dokler se roke ne osušijo (Gubina, Dolinšek, Škerl, 2002). 
Umivanje in brisanje rok po opravljenem razkuževanju je strokovna napaka. 
 

 
na suhe roke z 3 x pritiskom (najmanj 3 ml) nanesemo 
razkužilo 

 
krožno drgnemo dlan ob dlan 

 
desna dlan preko leve roke 
z prekrižanimi prsti 
in obratno 

 
dlan ob dlan z prekrižanimi prsti 

 
drgnjenje hrbtne strani prstov ob nasprotno dlan 

 
krožno vtiranje okrog 
desnega palca v zaprti 
levi dlani in obratno 

 
krožno vtiranje z konicami prstov desne roke v levi dlani in 
obratno 

 
krožno vtiranje okrog zapestja 

 
ko se razkužilo posuši so 
vaše roke varne 

Tabela 4: Higiensko razkuževanje rok (fotografije Hrastnik 2012). 



KIRURŠKO RAZKUŽEVANJE ROK 
 
Namen posega je zmanjšanje števila bakterijskih kolonij na rokah (brez prehodne-patogene flore) 
kirurške ekipe v času trajanja operativnega posega v primeru, da pride do poškodbe kirurške rokavice in 
s tem vnosa bakterij v odprto rano. 
 
MINIMALNI TEHNIČNI POGOJI 
Izberemo antiseptike, ki začnejo hitro učinkovati, delujejo na širok spekter flore, imeti morajo 
podaljšano delovanje, vsaj do 3 ure. Propanoli so bolj učinkoviti, kot etanoli in jodovi proizvodi. Za 
reminentni učinek so dodane še ciljne učinkovine, kot so klorheksidin, benzilalkohol in koži prijazna 
undecilenska kislina. Antiseptično sredstvo ima lahko dodan premaščevalec za kožo.  
Geli na alkoholni osnovi se naj ne uporabljajo za kirurško razkuževanje, razen če izpolnjujejo standard 
EN 12791 ali ekvivalentne standarde. 
Ob nameščanju nove plastenke je potrebno temeljito čiščenje in razkuževanje dozatorja za razkužilo. 
Datum odprtja plastenke zabeležimo na plastenko. 
Skladiščimo jih po navodilu proizvajalca (ne ob viru toplote, ne izpostavljamo jih direktni sončni 
svetlobi). 
 
KAKO SI KIRURŠKO RAZKUŽUJEMO ROKE.  
Razkuževanje se izvaja od 3 - 5minut (odvisno od razkužila in navodil proizvajalca). Roke si 
razkužujemo nad umivalnikom, da preprečimo iztekanje razkužila na tla. Roke morajo biti pred 
razkuževanjem popolnoma čiste, suhe, s kratko pristriženimi, nelakiranimi nohti in brez nakita. Koža 
rok mora biti nepoškodovana. Tehnika kirurškega razkuževanja je prikazana v spodnji tabeli. 
 
1. 

 
dozirajte okoli 5 ml v levo roko 
 

2. 

 
potopite konice prstov desne roke v razkužilo – 
dekontaminirate  področje pod nohti (5 sekund) 

3. 

 
vtrite razkužilo na desno podlaket do omočena naj bo 
celotna površina roke; razkužilo nanašajte s krožnimi 
gibi, dokler ne izhlapi (3-7) 

4. 5. 6. 



   
7. 

 

8. 

 
dozirajte 5 ml razkužila v desno roko 

9.  
potopite konice prstov leve roke v razkužilo, da 
dekontaminirate področje pod nohti (5 sekund) 

10. 

 
vtrite razkužilo na levo podlaket do komolca z krožnimi 
gibi, omočena naj bo celotna površina. roke, razkužilo 
vtirajte dokler ne izhlapi 

11. 

 
dozirajte okoli 5 ml razkužila v dlan leve; razkužilo 
vtirajte v obe roki naenkrat do zapestja (slika 12-21) 

12. 

 
dlan ob dlan z krožnimi gibi 

13. 

 

14. 

 
drgnite hrbet leve roke (z zapestjem) tako da gibate desno 
dlan nazaj in naprej 

15. 

 
ponovimo na drugi roki 



16. 

 
drgnite dlani nazaj in naprej 
s prepletenimi prsti 

17. 

 
ponovimo na drugi roki 

18. 

 
drgnite hrbtno stran prstov, tako da jih držite v dlani 
druge roke s stranskimi nazaj-naprej 
gibi 

19. 

 
ponovite na drugi roki 

20. 

 
drgnite palec leve roke s krožnimi gibi v dlani desne roke 

21. 

 
ponovite na drugi roki 

Tabela 5: Kirurško razkuževanje rok (fotografije Petrovec, Hrastnik 2011). 

 
Po tem ko končamo kirurško razkuževanje rok upoštevamo tehniko nedotikanja. Ko imate roke suhe, 
lahko oblečete sterilna oblačila in si nadenete sterilne rokavice. 
 

 
Slika 3: Kirurško razkužene roke (fotografije Petrovec, Hrastnik 2011). 

 
 
PREDNOSTI RAZKUŽEVANJA PRED UMIVANJEM 
 
Razkuževanje je mnogo učinkovitejše. Prednosti so prikazane v tabeli. 
 UMIVANJE RAZKUŽEVANJE 
Namen Odstranimo umazanijo in del 

prehodne bakterijske flore 
Odstranimo prehodno in del stalne 
bakterijske populacije 



Tehnični pogoji Umivalnik, milo, papirnate brisače Alkoholno razkužilo za roke z 
dozatorjem 

Kdaj Tč.1 zgoraj Tč.2 zgoraj 
Čistilni učinek Dober Slab 
Znižanje števila bakterij  100-1000 x več kot z umivanjem 
Uničevanje bakterij Počasno Hitro 
Kontaminacija okolice Možna Je ni 
Poškodba kože Možne Manj pogoste 
Higienska učinkovitost Primerna Visoka 
Potreben čas za izvedbo Več kot 1 minuta Do 30 sekund 

Tabela 4: Primerjava med umivanjem in razkuževanjem rok (Petrovec, Ratajc, 2001). 

 
 
NEGA ROK 
 
Nega rok se izvaja pred daljšimi odmori, pred odhodom domov, ne pa neposredno pred ali po 
razkuževanju rok in pred uporabo rokavic, saj prisotnost kreme/mazila inaktivira razkužilo, možne 
pa so tudi alergije. Za nego rok uporabljamo mazila (podlaga, v kateri so dispergirane trdne snovi ali 
tekočine, ki dajejo koži masten občutek) in kreme (sestavljene so iz oljne in vodne faze, na koži dajejo 
občutek hlajenja, krema se dobro vpija v kožo). 
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2. RAVNANJE Z ODPADKI V ZDRAVSTVU 

Majda Hrastnik, dipl m. s. 

 
UVOD 
Vse odpadke je potrebno predelati ali pa odstraniti in z njimi ravnati tako, da niso ogrožena človekovo 
zdravje in okolje. V zdravstveni dejavnosti nastane okoli 5% odpadkov, ki vsebujejo nevarne snovi. 
Povečuje se količina materiala za 1x uporabo, kar obremenjuje okolje. Zbiranje in ločevanje odpadkov 
se izvaja na mestu nastanka na posameznih oddelkih in službah. 
 
DEFINICIJE 
Odpadek je vsaka snov ali predmet (razvrščen v eno od skupin odpadkov), ki ga imetnik ne more ali ne 
želi uporabiti sam, ga ne potrebuje, ga moti ali mu škodi in ga zato zavrže, namerava ali mora zavreči. 
Nevarni odpadki so odpadki, ki nepredelani, zaradi fizikalnih, kemičnih ali kužnih lastnosti lahko 
ogrožajo zdravje, če niso izolirani iz okolja. 
Povzročitelj odpadkov je oseba, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje odpadkov (izvirni 
povzročitelj odpadkov) in vsaka oseba, ki opravlja pred - obdelavo, mešanje ali druge postopke, s 
katerimi se spremenijo lastnosti ali sestava teh odpadkov. 
Imetnik odpadkov je povzročitelj odpadkov ali pravna ali fizična oseba, ki ima odpadke v posesti. 
Ravnanje z odpadki je zbiranje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov, vključno z 
nadzorovanjem teh postopkov in nadzorom odlagališč po zaprtju. 
Oddaja odpadkov je ravnanje z odpadki, pri katerem imetnik odpadkov odda odpadke v nadaljnje 
ravnanje s potrditvijo evidenčnega lista, prevzemnik odpadkov pa s potrditvijo evidenčnega lista 
odpadke prevzame. 
Začasno ali predhodno skladiščenje odpadkov je dovoljeno v za to namenjenih prostorih objektov, 
ki so urejeni v skladu s predpisi. Dovoljeno je največ za dvanajst mesecev. 
 
PPRIORITETA PRI RAVNANJU Z ODPADKI 
Slovenski predpisi s področja ravnanja z odpadki ter evropski pravni red na področju ravnanja z 
odpadki postavljajo naslednje prioritete: 
1. prioriteta: preprečevanje nastajanja odpadkov na izvoru, 
2. prioriteta: direktna uporaba odpadkov kot sekundarnih surovin, 
3. prioriteta: snovna izraba odpadkov, 
4. prioriteta: energijska izraba odpadkov, 
5. prioriteta: odlaganje preostanka odpadkov na deponijo. 
Področje ravnanja z odpadki urejajo številni zakoni in uredbe med njimi pomembna: Zakon o varstvu 
okolja in Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske 
dejavnosti ter z njima povezanih raziskav. 
 
NAČRT GOSPODARJENJA Z ODPADKI 
Uredba o ravnanju z odpadki zapoveduje, da mora vsak zavezanec, ki je povzročitelj odpadkov in pri 
katerem v enem koledarskem letu nastane najmanj 150 ton odpadkov ali najmanj 200 kilogramov 



nevarnih odpadkov imeti izdelan načrt gospodarjenja z odpadki. Načrt mora vsebovati opisano 
ravnanje z odpadki od nastanka do prevzema v skladu z uredbo. Za pripravo in izvajanje načrta za 
ravnanje z odpadki je odgovoren vodja zdravstvene organizacije 
 
VRSTE ODPADKOV 
Razvrstitev je v skladu z Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in 
veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah (Ur. list RS, štev. 89/08); 
 
Naziv odpadka Opis odpadka Odstranjevanje 
18 01 01 
ostri neinfektivni predmeti 

inštrumenti in igle, ki ne pridejo v stik s človekom v plastičnih posodah za 1x 
uporabo, 
napolnjen do ¾, 
zaprt se do odvoza hrani v črnem 
60 l zabojniku (nečisti prostor) 

18 01 03* 
odpadki , pri katerih se zaradi 
preprečevanja okužbe zahteva 
posebno ravnanje pri zbiranju 
in odstranjevanju – infektivni 
odpadki 

ostri predmeti (igle, skalpeli,lancete) 
drenažni sistemi> kot 100ml kužnine 
materijal močno prepojen> kot 100ml 
kužnine (obveze, mat. za prekrivanje op polja…) 
laboratorijski kužni material 

v plastičnih posodah za 1x 
uporabo, napolnjen do ¾, 
(ostri predmeti) 
rumene vrečke 
do odvoza se  hranijo v črnem 60 l 
zabojniku (nečisti prostor) 

18 01 04 
odpadki, ki z vidika 
preventive pred infekcijo ne 
zahtevajo posebnega ravnanja 
pri zbiranju in odstranjevanju 

infuzijski, transfuzijski sistemi , brizgalke brez igel, žilni, 
urinski katetri, izpr. urinske vrečke, inkontinenčne 
predloge, vložki, plenice, sonde, črevesne cevke, cevi od 
respiratorjev, za dovajanje kisika, aspiracijske cevke, 
maske, material za 1x uporabo (OZS, mat. za pokrivanje), 
tamponi zloženci in mat za pokrivanje ran (do 100ml 
krvi), robčki, staničevina, mavčeve obveze 

zelena vrečka napolnjen do ¾, 
do odvoza se hrani v nečistem  
prostoru 

18 01 02 
deli teles in organov, vključno 
z vrečkami krvi in 
konzervirano krvjo (razen 18 
01 03) 

transfuzijske vrečke z ostanki krvi, vsa tkiva in organi, 
deli teles, zarodki, kri in druge telesne tekočine, trupla in 
ostanki laboratorijskih živali, 

rumena vreča, sprejme jih 
obdukcijski pomočnik 
o prejemu, datumu, vrsti odpadka, 
matični indeks bolnika  se vodi 
posebna pisna evidenca. 
hranijo v krsti v hladilnici 

18 01 06* 
kemikalije, ki vsebujejo 
nevarne snovi 

strupene snovi, korozivne snovi, snovi z visokim 
plameniščem, reaktivne kemikalije, ki so eksplozivne, 
občutljive na udarce, vodo, zrak in genotoksične snovi,  
reagenti, fiksirji, razvijalci, ostanki koncentriranih 
pripravkov dezinfekcijskih sredstev, (upoštevamo oznake 
nevarnosti na originalni embalaži) 

odstranjuje služba za preskrbo in 
vzdrževanje 

18 01 07 
kemikalije , ki niso zajete v 
18 01 06 

topila, čistila plastična ali kovinska embalaža- 
odstranjuje služba za preskrbo in 
vzdrževanje 

18 01 08* 
citotoksična in citostatična 
zdravila 

ves material, ki se uporablja pri pripravi in aplikaciji 
citostatikov in citotoksičnih zdravil 

zavarjene vreče se odlagajo v  
kontejnerjih za enkratno uporabo, 
volumna 50 l, ki so gorljivi – modri 
zabojniki 

18 01 09 
zdravila, ki niso zajeta v 18 01 
08 

farmacevtski odpadki kot so zdravila in drugi 
farmacevtski preparati, ki so raztreseni, razliti ali kako 
drugače poškodovani, ki jim je potekel rok uporabe, ki so 
kontaminirani ali neuporabni iz drugih razlogov 

vračanje v lekarno – v nečistem 
delu lekarne se zbirajo v kartonski 
škatli 



18 01 10* 
amalgamski odpadki iz 
zobozdravstva 

amalgamske zalivke, ostanki materiala amalgamskih zalivk 
in obruski 

 

20 03 01 
mešani komunalni odpadki 

papirnate brisače, lončki od čaja, kave, robčki, ovojnina modra vrečka – nečisti prostor 

20 01 02 
steklo 

Izpraznjene ampule, viale, steklenice brez vsebine, 
kozarci…. 

modro vedro z pokrovom, v 
katerem je vložena modra vrečka, 
do odvoza se hrani v nečistem  
prostoru 

20 01 01 
papir 

Kartonska embalaža, škatlen od mask, rokavic in 
podobno 

nečisti prostor, pred odstranitvijo 
se strgajo  

20 01 01 
papir 

Pisarniški papir PVC zabojniki/bela vrečka v 
pisarnah 

20 01 39 
plastika 

-izpraznjene plastenke od pijač, mila, razkužila, prazne 
plastenke v katerih je voda za vlaženje kisika, spraznjene 
plastenke v katerih so bile infuzijske tekočine (brez 
dodanega medikamenta, PVC folija, vrečke…. 

prozorna vrečka 

20 01 08 
organski odpadki 

Ostanki hrane vrniti v kuhinjo, kjer odpadke 
stisnejo in osušijo 

16 06 02* 
baterije (nikelj - kadmijeve) 

Izrabljene baterije siv 1l zabojnik 

Tabela 1: Vrste odpadkov iz zdravstva 

 
Odpadke iz zdravstva je prepovedano mešati z drugimi odpadki in med seboj. 
 
Embalaža za zbiranje odpadkov iz zdravstva mora biti označena z klasifikacijsko številko odpadka, 
vrsto odpadka, mestom in časom nastanka. Embalaža, kot so zabojniki, vreče in posode mora biti 
izdelana tako, da njihova odprtina omogoča neovirano odlaganje odpadkov, hkrati pa preprečuje 
njihovo izpadanje pri pakiranju, shranjevanju, prevozu in ostalih postopkih ravnanja. Embalaža mora 
biti neprepustna za ostre predmete, tekočine in kemijsko agresivne snovi ter ne smejo vsebovati snovi, 
ki bi pri procesiranju odpadkov obremenjevale okolje. Nevarni odpadki (18 01 01, 18 01 03*, 18 01 06, 
18 01 07), se shranjujejo in začasno skladiščijo v plastičnih posodah za 1x uporabo z nepredušnim 
zapiranjem. 
Za kratkotrajno (dnevno) shranjevanje odpadkov so namenjeni nečisti prostori. Iz oddelka se 
odpadki odvažajo vsaj 1x v izmeni. 
Sredstva za notranji transport odpadkov morajo biti namenjena samo prevozu odpadkov iz 
zdravstva in imeti nepooblaščenim osebam onemogočen dostop. 
Prostori za shranjevanje odpadkov (shranjevanj in začasno skladiščenje) 
V začasnem skladišču je prepovedano skladiščiti vse druge snovi razen odpadkov. Začasno skladišče 
mora biti označeno z dobro vidnim napisom in oznako, ki prepoveduje vstop nepoklicanim osebam in 
opozarja na nevarnost. Prostor mora biti zaklenjen oziroma urejen/ograjen tako, da imajo 
nepooblaščene osebe onemogočen dostop. 
Vzdrževanje zabojnikov in prostorov za začasno shranjevanje odpadkov: redno - dnevno je 
potrebno skrbeti za čistočo okoli kontejnerjev in enkrat tedensko (v poletnih mesecih pa večkrat 
tedensko) okolico očistiti s tekočo vodo. 
Povzročitelj odpadkov mora zagotoviti, da se odpadki iz zdravstva oddajo zbiralcu. Potrebno je voditi 
evidenco o oddanih količinah in odvozih odpadkov. Sestavni del te evidence so tudi vrnjeni evidenčni 



listu. Postopek evidentiranja zajema opis odpadkov, po vrsti, količini, mestu in času nastanka. Evidenca 
se vodi za vsako vrsto odpadka posebej Vso dokumentacijo o evidenci. 
 
ZAKLJUČEK 
Pomanjkanje zavedanja o nevarnostih za zdravje, neustrezno usposabljanje za pravilno ravnanje, 
nepravilno odstranjevanje odpadov, nezadostni finančni in človeški viri so najpogostejše težave, ki 
nastanejo v zvezi z odpadki. Mnoge države bodisi nimajo ustreznih predpisov, ali jih ne izvajajo. 
Potrebna je jasna določitev odgovornosti za ravnanje in odlaganje odpadkov. V skladu z načelom 
"onesnaževalec plača" načeloma odgovornost nosi povzročitelj odpadkov. Da bi dosegli varno in 
trajnostno pravilno ravnanje, so potrebne analize stroškov, vključno z stroški, ki so posledica 
nepravilnega ločevanja odpadkov. Za izboljšanje prakse v zvezi z odpadki je potrebno ozaveščanje in 
izobraževanje zaposlenih v zdravstvu o tveganjih za zdravje z izbiro varnih in okolju prijaznih možnosti 
ravnanja z odpadki, za zaščito ljudi pred nevarnostmi pri zbiranju, obdelavi, shranjevanju, prevoz, 
obdelavo ali odlaganje odpadkov. 
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3. ENTERALNO HRANJENJE 

Suzana Drame, vms, univ.dipl.org. 

 
Hranjenje in pitje je življenjska aktivnost, ki je nujno potrebna za človekovo preživetje. Gre za 
sprejemanje hrane oziroma hranilnih snovi in tekočin. 
 
Človeku zadovoljevanje potreb po hrani in tekočini omogoča: 
- Rast in razvoj organizma, 
- regeneracijo celic,  
- sintezo hormonov in encimov, 
- produkcijo energije,  
- tvorbo protiteles in splošno dobro počutje. 
 
Prehrana v času bivanja v bolnišnici je eden izmed pomembnejših dejavnikov v procesu zdravljenja. 
Neustrezen in nezadosten vnos hranil v času bolezni, ko so potrebe bistveno povečane, je razlog za 
slabši izid bolezni. Pri bolnikih v bolnišnicah je podhranjenost povezana s počasnejšim celjenjem ran, 
večjo verjetnostjo zapletenih okužb, večjim tveganjem za ponovno bolnišnično zdravljenje in večjo 
umrljivostjo (Volk, 2011). 
Približno 30 % bolnikov v bolnišnicah je podhranjenih. Velik del jih je takih že ob sprejemu in pri večini 
se podhranjenost med hospitalizacijo še poveča. 
 
PREHRANSKO PRESEJANJE 
Namen presejanja je odkriti prehranske težave, ki jih z ustreznimi ukrepi lahko zmanjšamo ali 
odpravimo, in tako izboljšati izid zdravljenja. 
Prehransko presejanje je pomembno orodje, ki omogoči hitro in enostavno oceno prehranskega stanja 
bolnika ter odbiro tistih posameznikov, ki so že podhranjeni ali so bolj izpostavljeni tveganju za razvoj 
podhranjenosti. 
Večina obstoječega orodja za tako presejanje zajema štiri osnovne parametre: 
- Nedavno izgubo telesne teže,  
- vnos hrane v zadnjem obdobju, 
- trenutni indeks telesne mase (ITM) in 
- stopnjo obolelosti oziroma resnost bolezni. 
 
Glede na dosedanje izkušnje je za presejanje bolnikov v bolnišnicah v evropskem prostoru najpogosteje 
uporabljeno in najbolj preverjeno orodje NRS 2002 (NutritionalRiskScreening 2002). 
 
 



 
Preglednica 1: Začetno presejanje NRS 2002 

 
Če smo na eno izmed vprašanj (Preglednica 1) odgovorili z “da”, opravimo dokončno presejanje 
(Preglednica 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Preglednica 2: Končno presejenje NRS 2002 

 
Kadar je vnos hrane nezadosten glede na bolnikove potrebe in je funkcija prebavil relativno ohranjena, 
je enteralna prehrana metoda izbire za prehransko podporo. 



ENTERALNA PREHRANA so hranilne raztopine, ki jih uporabljamo kot dodatek k prehrani ali kot 
nadomestilo zanjo in predstavlja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ENTERALNO HRANJENJE je način umetnega hranjenja pri katerem bolniku dovajamo hrano ali hranilne 
snovi (beljakovine, ogljikove hidrate, lipide,..), ki jih potrebuje naravnost v želodec ali v črevesje po 
sondi. 
 
INDIKACIJE ZA ENTERALNO HRANJENJE

Nevrološke in psihiatrične 
motnje v delovanju osrednjega živčevja, hude 
depresije, anoreksija,..), bolezni grla in požiralnika 
(benigne stenoze, poškodbe, tumorji, vnetja,…), 
gastrointestinalne bolezni (malabsorbcija, nekatere 
fistule prebavil,…), opekline. 
 
 

 
KONTRAINDIKACIJEZA ENTERALNO HRANJEN

- Odsotnost funkcije GIT,  
- akutna faza takoj po operaciji ali travmi,
- stanje šoka, 
- popolna obstrukcija črevesja,
- akutna GIT krvavitev, 
- perforacija črevesja. 
 
 
 

so hranilne raztopine, ki jih uporabljamo kot dodatek k prehrani ali kot 
nadomestilo zanjo in predstavlja obliko prehranske terapije. 

je način umetnega hranjenja pri katerem bolniku dovajamo hrano ali hranilne 
snovi (beljakovine, ogljikove hidrate, lipide,..), ki jih potrebuje naravnost v želodec ali v črevesje po 

NO HRANJENJE 
Nevrološke in psihiatrične bolezni (tumorji, 
motnje v delovanju osrednjega živčevja, hude 
depresije, anoreksija,..), bolezni grla in požiralnika 
(benigne stenoze, poškodbe, tumorji, vnetja,…), 
gastrointestinalne bolezni (malabsorbcija, nekatere 

ZA ENTERALNO HRANJENJE 

akutna faza takoj po operaciji ali travmi, 

popolna obstrukcija črevesja, 

Slika 1: Enteralna prehrana 

so hranilne raztopine, ki jih uporabljamo kot dodatek k prehrani ali kot 

je način umetnega hranjenja pri katerem bolniku dovajamo hrano ali hranilne 
snovi (beljakovine, ogljikove hidrate, lipide,..), ki jih potrebuje naravnost v želodec ali v črevesje po 

 



PREDNOSTI ENTERALNEGA HRANJENJA 
 
Največja prednost prehrane prek gastrointestinalnega trakta (GIT) je prisotnost hranil v prebavilih, 
predvsem v črevesju. Ta vzdržujejo njegovo integriteto in delovanje, preprečuje atrofijo in posledično 
poškodbe črevesne sluznice ter omogočajo njegovo prekrvavitev in normalno delovanje. Enteralna 
prehrana spodbuja normalno sproščanje črevesnih hormonov, ki so pomembni za presnovo hranil v 
telesu. 
 
OMEJITVE ENTERALNE PREHRANE 
 
Normalno se hrana v ustih segreje, ovlaži in zmeša s slino, ob žvečenju hrane pa se aktivirajo 
enterohormoni, ki sprožijo izločanje prebavnih encimov. 
Enteralno hranjenje po sondah pa obide usta in zato vrsto fizioloških mehanizmov hranjenja. Ker 
bolnik hrane ne okusi, si je ne želi, niti mu ne povzroča apetita. 
Slabost enteralne prehrane so tudi driske, ki dostikrat nastanejo kot posledica velike energijske gostote 
in hiperosmolarnosti hrane. 
Ena od omejitev hranjenja po cevkah je tudi, da se le te lahko zamašijo. 
 
HRANJENE PO SONDI LAHKO POTEKA NA VEČ NAČINOV:  

- Po nazogastrični sondi, 
- po gastrostomi, 
- po jejunostomi. 

 
Odločamo se glede na: 
- Bolezensko stanje. 
- Pričakovano dolžino hranjenj. 
 
Kratkotrajno enteralno hranjenje 

- Nazalna sonda 
- nazogastrično (v želodec), 
- nazoenteralno (v črevo). 
 
Dolgotrajno enteralno hranjenje 
- Hranilna stoma  
- v želodec,  
- v črevo. 
 
ENTERALNO HRANJENJE LAHKO IZVAJAMO: 
a) Kontinuirano s sistemom za hranjenje in črpalko za hranjenje – pomeni neprekinjeno, enakomerno 

dovajanje hrane. 
Hranimo 12-20 ur preko dneva – ponoči prekinitev. 
Neprekinjeno s konstantno hitrostjo (60 – 100 ml/h). 
Je priporočen način pri hranjenju v črevo. 



Je metoda izbire pri hranjenju v želodec. 
Preko črpalke (možno tudi s pomočjo sistemov na gravitacijo, pri tem pa je dovajanje hrane manj 
natančno). 
Prednosti 
Manjša pojavnost diareje in drugih GI zapletov in 
boljša absorpcija hranil. 
 
b) Aplikacija s prekinitvami (bolusno) – pomeni dajanje večjih količin hrane (300-400 ml) v 20-30 

minutah z vmesnimi večurnimi prekinitvami - posnemamo običajno hranjenje. 
Do 6 obrokov, po max 400 ml. 
Za hranjenje v želodec. 
Aplikacija (z brizgo, gravitacijo, črpalko).  
Prednost 
Bolnik se prosto giblje. 
 
 
PRIPRAVKI ZA ENTERALNO HRANJENJE 
»Zmiksana hrana” za enteralno hranjenje 
- Normalna živila zmiksana v mešalniku do želene konsistence. 
- Potrebna je predpriprava. 
- Ni definirane in uravnotežene sestave (vitamini, elementi v sledovih, elektroliti). 
- Visoka viskoznost, zato se hranilne sonde pogosto mašijo. 
- Nizka energijska gostota, zato so potrebne velike količine hrane. 
- Higiensko oporečna. 
- Kratek čas shranjevanja. 
- Je cenejša. 
 
Industrijski pripravki – značilnosti 
- Prehransko popoln/nepopoln, 
- boljša prebavljivost hranil, 
- razmerje hranilnih snovi v kcal (proteini : ogljikovi hidrati : maščobe), 
- standardna ali za bolezen specifična sestava, 
- z ali brez vlaknin, 
- kalorična gostota, 
- osmolarnost, 
- sterilnost, 
- tekoča ali v prahu, 
- različni okusi, 
- embalaža… 
 
 
 



HRANJENJE S PREKINITVAMI (BOLUSNO) PO NAZOGASTRIČNI SONDI  
Priprava materiala 
- Namenski voziček ali tasa, 
- tekočina za spiranje sonde (voda ali grenek čaj), 
- staničevina, 
- stetoskop, 
- dve 50-60 ml brizgalki s konusnim nastavkom, 
- PVC prijemalka ali  kovinska pri kateri za zaščito sonde uporabimo suh zloženec, 
- zaščitne rokavice, 
- razkužilo za roke, 
- ledvička, 
- sondna hrana, 
- razkužilo za delovne površine. 
 
Ureditev prostora 
Zapremo okna in vrata, poskrbimo, da se ne izvajajo druge intervencije, opravila, obiskovalce prosimo, da 
zapustijo prostor, zagotovimo zasebnost (zavesa, paravan, ostali bolniki se obrnejo stran,..) 
 
Priprava bolnika 
- Preverimo identiteto bolnika in naročilo zdravnika,  
- obrazložimo bolniku potek dela,  
- bolniku dvignemo vzglavje za 30°, da preprečimo nevarnost aspiracije, 
- zaščitimo bolnika, 
- pri intubiranemu in traheotomiranemu bolniku napihnemo mešiček tubusa/kanile. 
 
Priprava izvajalca 
- Razkužimo roke, 
- nadenemo si zaščitne rokavice. 
- nadenemo zaščitni pvc predpasnik p.p. 
 

IZVEDBA REZULTATI 

Preverimo lego nazogastrične sonde s poslušanjem (20 ml 
zraka potisnemo v želodec, s stetoskopom položenim na 
epigastrij poslušamo ali slišimo šum) ali z aspiracijo 
želodčnega soka določimo kislost (pH želodčnega soka je 
1-4). 

Preprečimo dovajanje hrane in zdravil v pljuča ali v požiralnik, kar 

lahko povzroči bruhanje in aspiracijo. 

Z brizgalko povlečemo vsebino želodca. Če je potrebno 
uporabimo še drugo brizgalko, prvo odložimo v ledvičko. 

Preverimo, da v želodcu ni zastoj vsebine, ki je posledica 

počasnejšega praznjenja želodca. Kaže se s 100 ml ali več ostanka 

hrane v želodcu. 

Če je vsebine manj kot 100 ml vsebino vrnemo v želodec, 
če je vsebine več kot 100 ml, počakamo s hranjenjem in 
obvestimo zdravnika (Perry, Potter, 2002). 

Z vračanjem vsebine v želodec preprečujemo motnje v vsebinskem 

in elektrolitskem ravnovesju (Perry, Potter, 2006). 

Vsakič ko odstranimo brizgalko nazogastrično sondo 
zapremo s prijemalko. 

Preprečimo iztekanje želodčne vsebine. 



Speremo nazogastrično sondo z 20 do 30 ml tekočine. Zagotovimo čisto in prehodno sondo. 

Če je miksana hrana preverimo toploto hrane, ogreta 
mora biti na sobno temperaturo. 

Preprečimo poškodbo sluznice želodca, ki lahko nastane zaradi 

prevroče hrane ali prebavne motnje, do katerih lahko pride zaradi 

premrzle hrane. 

Napolnimo brizgalko s hrano, odstranimo zrak iz 
brizgalke. 

Preprečimo napenjanje bolnika. 

Počasi, enakomerno apliciramo hrano, 300-400 ml na en 
obrok, hranimo 15-20 minut. 

Zmanjšujemo nevarnost drisk in obremenjenosti želodca. 

Po končanem hranjenju sondo speremo s 20-30 ml 
tekočine in jo zapremo. 

Zagotovimo čisto in prehodno sondo. 

Posebnosti pri hranjenju po gastrostomi 
Preverjanje lege in prehodnosti gastrostomske cevke 
pred hranjenjem 

 

Razkužimo roke in si nataknemo zaščitne rokavice Varujemo sebe in pacienta pred prenosom okužbe. 

Gastrostomsko cevko rahlo povlečemo navzven dokler ne 
začutimo rahlega upora (balonček se mora naslanjati na 
želodčno steno). Zunanji disk potisnemo proti koži. 

Dosežemo, da se balonček dotika stene želodca, zatesni vstopno 

mesto gastrostomske cevke in s tem prepreči zatekanje želodčne 

vsebine ob gastrostomski cevki. 

Brizgo konektiramo z gastrostomsko cevko,  aspiriramo 
želodčno vsebino (0,5 do 1 ml) in določimo kislost (pH 
želodčnega soka je 1-4). 

Zagotovimo dovajanje hranil in zdravil v želodec. 

Speremo gastrostomsko cevko z 20 do 30 ml tekočine. Zagotovimo čisto in prehodno gastrostomsko cevko. 

Pričnemo s hranjenjem.  

PRIPRAVA PRIPOMOČKOV, NAČIN HRANJENJA IN POSTOPKI SO ISTI KOT PRI BOLUSNEM HRANJENJU PO NAZOGASTRIČNI 

SONDI 

Posebnosti pri hranjenju po jejunostomi  

Pozorni moramo biti, da apliciramo večkrat male količine 
hrane (od 100 do 150 ml na enkrat), priporočeno pa je 
kontinuirano hranjenje s pomočjo hranilne črpalke (zaradi 
majhne kapacitete črevesa). 

Pri bolniku preprečimo napenjanje, bolečino , bruhanje.  

 
Oskrba bolnika po posegu 
- Uredimo bolnika, 
- odstranimo zaščito, 
- bolnik ostane v polsedečem položaju še 30 minut (da preprečimo aspiracijo), 
- pri intubiranemu ali traheotomiranemu bolniku po 30 minutah izpraznimo mešiček na tubusu/kanili, 
- snamemo rokavice in si razkužimo roke. 
 
Oskrba pripomočkov/odpadkov 
- Pospravimo material in pripomočke. 



- pravilno sortiramo odpadke v skladu z navodili ustanove. 
 
Ureditev prostora 
Prebrišemo delovne površine z razkužilom za površine. 
 
Ureditev izvajalca 
Odstranimo osebna zaščitne sredstva in razkužimo roke. 
 
Dokumentiranje 
V negovalno dokumentacijo zabeležimo izvedbo enteralnega hranjenja, količino aplicirane hrane, datum in uro ter 
podpis izvajalca. S tem zagotovimo, da so informirani vsi člani zdravstvenega tima.  Zabeležimo tudi morebitne 
posebnosti s katerimi seznanimo tudi zdravnika. 
 
Opozorila 
Spiranje sonde 
Sondo spiramo z vodo, negazirano mineralno vodo ali nesladkanim kamiličnim čajem. Ne spiramo s 
sadnim čajem, saj kislina v sadnih čajih koagulira beljakovine v hrani, kar privede do zamašitve sonde. 
Kdaj spiramo sondo? 
Pri neprekinjenem hranjenju; pred in po hranjenju, ter vsake 4 ure z 10 –20 ml tekočine. 
Pri hranjenju s prekinitvami; pred in po hranjenju. 
Pri aplikaciji zdravil; pred in po aplikaciji. 
 
Enteralno hrano lahko dovajamo tudi z gravitacijskim sistemom za hranjenje s pomočjo katerega lahko 
hranimo intermitetno - nekajkrat dnevno v trajanju 30 do 60 min ali kontinuirano. 
 
 
ZAPLETI PRI ENTERALNEM HRANJENJU 
 
Gastrointestinalni 
» Diareja  
Je najpogostejši zaplet pri enteralnem hranjenju. Preprečimo jo lahko s pravilno izbiro formule, načinom 
in hitrostjo aplikacije, ter ustrezno temperaturo enteralnega pripravka (sobna temp.). Diareja je lahko 
tudi posledica spremenjene črevesne flore, uporabe zdravil, npr. antibiotikov, previsoke osmolarnosti, 
mikrobiološke kontaminacije. 
» Slabost, bruhanje, napenjanje 
Zaradi upočasnjenega praznjenja želodca, prehitre aplikacije, neustrezne temperature pripravka ali 
neustreznega položaja bolnika (v času hranjenja in 30 minut po njem naj bo bolnik z dvignjenim 
vzglavjem 30°). 
» Zaprtje 
Zaradi neaktivnosti bolnika, zmanjšane motilitete črevesja, prenizkega vnosa tekočine in pomanjkanja 
netopnih vlaknin v prehrani. Lahko je posledica uporabe zdravil, npr. opioidov.  
 
Mehanski 
» Aspiracija, 



» Razjede zaradi sonde. 
 
Presnovni 
» Zaradi neustreznih količin in razmerja hranilnih snovi (monitoring!), 
» motnje v ravnotežju vode in elektrolitov, 
» hiper/hipoglikemija, hipertrigliceridemija, 
» pomanjkanje hranil, 
» okvarjena jetrna funkcija (steatoza). 
 
Ostalo 
» Zapleti zaradi sonde (vstavljanje, položaj, zamašitev, razjede), 
» mikrobiološka kontaminacija pripravkov. 
 
APLIKACIJA PERORALNIH ZDRAVIL PO HRANILNI SONDI 
- Apliciramo zdravilo v tekoči obliki, če je na voljo. 
- Kapsule odpremo, tablete zdrobimo in raztopimo, če je to dovoljeno. 
- Preverimo osmolarnost! Razredčimo, če je potrebno! 
- Vsa zdravila dajemo ločeno od hrane! 
- Če je potrebno aplicirati več zdravil, jih dajemo ločeno. 
- Speremo sondo pred in po vsaki aplikaciji. 
- Aplikacija po jejunostomi ni priporočljiva. 
- Upoštevamo priporočila proizvajalca! 
- Konzultiramo bolnišničnega farmacevta. 
 
ZAPLETI PRI APLIKACIJAH ZDRAVIL PO SONDI 
- Inkompatibilnost zdravila z enteralno prehrano, 
- zamašitev sonde (precipitacija zdravil), 
- zmanjšan oziroma spremenjen učinek zdravila pri tabletah z nadzorovanim, podaljšanim 

sproščanjem in pri acidorezistentnih tabletah. 
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4. UVAJANJE NAZOGASTRIČNE SONDE 

Suzana Drame, vms, univ.dipl.org. 

 
KDAJ UPORABLJAMO NAZOGASTRIČNE SONDE? 
» ZA ENTERALNO HRANJENJE 
- Motnje zavesti (koma, možganska kap, zastrupitev, poškodba, demenca), 
- mehanske ovire v požiralniku (poškodbe, tumor, zožitve), 
- dihalne odpovedi (intubacija, traheostoma), 
- nevrogeno-muskularnih ovir (možganska kap, distrofija mišic),  
- vnetih procesov (stomatitis, faringitis, laringitis), 
- nezadostnega dovajanja hrane (sepsa, anoreksija, kaheksija). 

» V DIAGNOSTIČNE NAMENE  
» TERAPEVTSKE NAMENE (IZPIRANJE ŽELODCA)  
» ZA PREPREČEVANJE ASPIRACIJE IN RAZBREMENITEV PREBAVNEGA TRAKTA PRI MOTENI PASAŽI 

ŽELODČNE ALI ČREVESNE VSEBINE. 
 
Na trgu je več vrst sond različnih dolžin, premerov in materialov. Poznamo sonde iz polivinilklorida 
(PVC), poliuretanske (PUR) in sonde iz silikonskega kavčuka. 
 
Sonde iz polivinilklorida so prozorne, med izdelavo dodajajo osnovni surovini mehčalce. Njihova 
največja slabost je v tem, da zaradi hrane in prebavnih sokov postanejo toge in lomljive.  
PVC sonda pogosto povzroča razjede zaradi pritiska na nosnice, nosni pretin, sluznico v žrelu in 
požiralniku. PVC sonde niso priporočljive za dolgotrajno hranjenje. 
Poliuretanske sonde (PUR) so mehke, prožne in ne vsebujejo mehčalcev. Njihovi premeri so manjši od 
polivinilkloridnih, zato je možno hranjenje ob vstavljeni sondi. Pri uvajanju PUR sonde potrebujmo 
mandren. 
Sonde iz silikonskega kavčuka so narejene iz najmehkejšega materiala, ki je danes na voljo. Stene so 
tanjše, a bistveno močnejše. Zaradi mehkobe so priporočljivi za dolgoročno hranjenje po sondi, saj so 
zapleti (razjeda, refluks in aspiracija) veliko redkejši. Tudi te sonde uvajamo s pomočjo mandrena. 
 
Želodčne sonde se razlikujejo tudi po premeru. Mera za premer sond je Charrier (CH) - skala: 
1 CH = 1/3 mm (0.33 mm) 
 
Na trgu se pojavljajo sonde s 5 do 32 CH in dolžino od 40 do 250 cm. Želodčne sonde so navadno 
dolge od 70 do 80 cm. 
 
Pri menjavi nazogastričnih sond se držimo navodil proizvajalca: 
PVC sondo menjamo na 7 do 10 dni, poliuretanske in silikonske na 4 do 6 tednov. 
 
 
 



UVAJANJE NAZOGASTRIČNE SONDE 
 
Priprava materiala 
- Nazogastrična sonda za enkratno uporabo primerne velikosti, 
- anestetik v spreju ali gelu, 
- 50 ml brizgalka s konusnim nastavkom, 
- ledvička, 
- zaščitne rokavice, 
- obliž za pritrditev sonde, 
- stetoskop, 
- testni trak za določanje pH, 
- drenažna vrečka (kadar uvajamo želodčno sondo za razbremenitev), 
- papirnata brisačka, robčki, 
- zaščita za bolnika, 
- loparček, 
- 20 ml brizgalko, če je potrebno napihniti mešiček tubusa/kanile, 
- posoda za shranjevanje proteze, 
- razkužilo za roke, 
- razkužilo za delovne površine. 
 
Ureditev prostora 
Zapremo okna in vrata, poskrbimo, da se ne izvajajo druge intervencije, opravila, obiskovalce prosimo, da 
zapustijo prostor, zagotovimo zasebnost (zavesa, paravan, ostali bolniki se obrnejo stran,..) 
 
Priprava bolnika 
- Preverimo identiteto bolnika in naročilo zdravnika, 
- bolniku razložimo namen in potek postopka ter ga prosimo za sodelovanje, 
- za lažje uvajanje sonde bolniku dvignemo vzglavje ali ga posedemo, ko ta položaj ni mogoč upoštevamo 

navodila zdravnika, 
- zaščitimo bolnikov prsni koš in vrat, 
- pri intubiranemu in traheotomiranemu bolniku napihnemo mešiček tubusa/kanile. 
 
Priprava izvajalca 
- Razkužimo roke, 
- pripravimo pripomočke ob postelji, 
- nadenemo si zaščitne rokavice. 
 
IZVEDBA REZULTATI 

Bolnika prosimo da pihne skozi posamezno nosnico. Ugotovimo prehodnost nosnic. 

Z loparčkom pregledamo ustno votlino, odstranimo zobno 
protezo, pogledamo tudi obliko nosu 
Bolnika vprašamo o prehodnosti nosnic in morebitnih 
predhodnih poškodbah, polipih… 

V zoženo ali poškodovano nosnico nazogastrične sonde ne 

uvajamo. 



Z nazogastrično sondo izmerimo razdaljo od konice 
bolnikovega nosu do ušesne mečice in nadalje do izrastka na 
koncu prsnice. 

S tem dobimo približno razdaljo od nosnic do želodca. 

Zagotovimo, da bomo nazogastrično sondo uvedli dovolj globoko. 

Izmerjeno dolžino na nazogastrični sondi označimo z 
lepilnim trakom ali alkoholnim svinčnikom, če je sonda 
označena si izmerjeno dolžino lahko zapolnimo. 

 

Nazogastrično sondo za razbremenitev sestavimo z 
drenažno vrečko. Hranilno sondo zamašimo z zamaškom. 

Preprečimo iztekanje želodčne vsebine med posegom. 

Približno 10 cm končnega dela nazogastrične sonde 
nasprejamo z anestetikom. 

Omogočimo lažje drsenje nazogastrične sonde. 

Bolnika obvestimo, da bomo začeli z uvajanjem, v roke 
damo ledvičko in papirnato brisačko. 

Pripravimo ga na morebitno bruhanje. 

Bolniku povemo, da je solzenje normalen pojav zaradi 
draženja nosne sluznice. 

 

Z vodilno roko primemo nazogastrično sondo, prosto roko 
položimo bolniku na čelo. Konico nazogastrične sonde 
vstavimo v nosnico in jo po dnu nosne votline nežno 
potiskamo proti žrelu. Uporabimo lahen pritisk. Pri občutku 
upora nazogastrično sondo usmerimo nazaj in navzdol proti 
ušesu. Bolnik naj diha skozi usta. 
Pri stalnem odporu poskusimo z uvajanjem v drugi nosnici. 

Zagotovimo pravilno uvajanje nazogastrične sonde, bolnika 

umirimo. 

Nazogastrično sondo uvedemo do nazofarinksa, malo 
počakamo, da si bolnik oddahne in se sprosti, medtem ga 
poskušamo spodbujati. 

 

Bolnika prosimo, da nagne glavo naprej na prsni koš in 
požira slino. Prosto roko prestavimo s čela na tilnik bolnika 
in ga podpremo. Med požiranjem nazogastrično sondo 
potisnemo za  približno10 cm naprej proti želodcu. 

Dosežemo, da se zapre vhod v sapnik. 

Požiranje sline olajša prehod čez orofarinks. 

Ob pojavu kašlja, dušenja in cianoze nazogastrično sondo 
nekoliko izvlečemo, počakamo, da se bolnik umiri in šele 
nato nadaljujemo z uvajanjem. 

Kašelj in dušenje sta znak vstopa nazogastrične sonde v sapnik. 

Če nazogastrična sonda zaide in se zvije v grlu ali ustih jo 
izvlečemo do orofarinksa in nadaljujemo z uvajanjem. 

 

Z uvajanjem nadaljujemo do označene dolžine.  

Začasno prilepimo nazogastrično sondo na lice. Preprečimo premikanje in izpad nazogastrične sonde. 

Bolnika prosimo, da govori (v primeru sodelujočega 
bolnika). 

Nezmožnost govora nas opozarja na napačno vstavitev 

nazogastrične sonde (preko glasilk v pljuča). 

Preverimo lego nazogastrične  sonde s poslušanjem (20 ml 
zraka potisnemo v želodec, s stetoskopom položenim na 
epigastrij poslušamo ali slišimo šum). 

Preprečimo dovajanje hrane in zdravil v pljuča ali v požiralnik, 

kar lahko povzroči bruhanje in aspiracijo. 

Pritrdimo nazogastrično sondo. Preprečimo izpad nazogastrične sonde. 

 
Oskrba bolnika po posegu 
- Uredimo bolnika. 



- Namestimo ga v položaj, ki mu ustreza (vzglavje mora biti ves čas dvignjeno) 
- Odstranimo zaščito. 
 
Oskrba pripomočkov/odpadkov 
Pospravimo material, pripomočke, pravilno sortiramo odpadke v skladu z navodili ustanove. 
 
Ureditev prostora 
Prebrišemo delovne površine z razkužilom za površine. 
 
Ureditev izvajalca 
Odstranimo osebna zaščitne sredstva in razkužimo roke. 
 
Dokumentiranje 
V negovalno dokumentacijo zabeležimo izvedbo posega, datum in uro ter podpis izvajalca. S tem zagotovimo, da 
so informirani vsi člani zdravstvenega tima. Zabeležimo tudi morebitne posebnosti s katerimi seznanimo tudi 
zdravnika. 
 
Opozorila 
Pri bolniku z motnjami zavesti poseg izvajata dve osebi. 
 
Načini preverjanja položaja nazogastrične sonde: 
Aspiracija - z brizgalko izsesamo želodčni sok in nato z lakmusovim papirjem kontroliramo kislost (pH 
želodčnega soka je od 1 do 4). 
Avskultacija - brizgalko napolnimo z 10 do 20 ml zraka, ga potisnemo v želodec in s stetoskopom 
položenim na epigastrij poslušamo ali slišimo šum v želodcu (pretok zraka). 
Rentgensko slikanje - je najbolj zanesljiva metoda potrditve pravilne lege želodčne sonde. 
 

  
 
 
ZDRAVSTVENA NEGA BOLNIKA Z NAZOGASTRIČNO SONDO 
 
Bolnik mora ležati na postelji z dvignjenim vzglavjem (regurgitacija želodčne vsebine zaradi oviranega 
zapiranja ezofagealnega sfinktra). 

Slika 1: Uvajajanje nazogastrične sonde 



Menjujemo obliž, ki je umazan in razmočen, ob tem kožo umijemo s toplo vodo in milom. 
Ob menjavi obliža nazogastrično sondo malenkost premaknemo, da preprečimo razjedo zaradi pritiska 
na nosnico. 
Izvajamo ustno nego najmanj 5x dnevno, pogosto bolniku vlažimo usta. 
Opazujemo morebitno draženje, vnetja in razjede nosnice in tudi nosnice čistimo s toplo vodo in 
mehkim sanitetnim materialom. 
Ob morebitnem izpadu nazogastrične sonde jo uvajamo v drugo nosnico (preprečimo razjede zaradi 
pritiska). 
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5. APLIKACIJA ČISTILNE KLIZME 

Suzana Drame, vms, univ.dipl.org. 

 
Klizma ali čiščenje črevesja je znano že iz antičnih časov, uporabljali so jo v egipčanski medicini, njene 
koristi omenja tudi Hipokrat. 
Klizma je aplikacija tekočine v zadnji del debelega črevesa (sigmoidni del). 
 
VRSTE:  
- Čistilna (izpraznimo blato iz črevesja), 
- zdravilna (aplikacija zdravil, ki zdravijo črevesno sluznico), 
- diagnostična (aplikacija kontrastnega sredstva, ki omogoča kontrastno rentgensko slikanje). 
 
Intervencijo vedno predpiše zdravnik!  
 
Namen čistilne klizme je izpraznitev črevesne vsebine za: 
- odstranitev fekalne mase iz debelega črevesa zaradi obstipacije, 
- kot priprava na preiskave, 
- draženje (stimulacija črevesa zaradi atonije), 
- odstranitev kontrastnega sredstva. 
 
Delovanje klistirja je usmerjeno na sluznico črevesja in/ali na delovanje črevesja: 
- mehanično delovanje (količina in pritisk uvedene tekočine spodbudi peristaltiko), 
- kemično (ozmotsko) delovanje (ozmotski tlak vleče vodo in tako draži črevesno sluznico), 
- toplotno delovanje (toplota in tekočina imata večjo moč draženja, temperatura tekočine naj bo 37¸oC 

pod 37oC se ne priporoča ker izzove hiperperistaltiko in krče). 
 
KLISTIRNA TEKOČINA 
 
Kaj lahko uporabimo za klistirno tekočino (pripravimo sami ali pa so že lekarniško pripravljene): 
- navadno vodo brez dodatkov (najmanj škodljiva), 
- blažja dražila: kamilični čaj, 2% glicerin, izotoničen NaCl (1 čajna žlička v 1l vode), 
- močnejša dražila: hipertoničen NaCl (1 jedilna žlica v 1l vode), 
- sredstva, ki delujejo na sluznico: oljni ekstrakti (ricinus, olivno olje: 2 – 4 žlice/ 1l vode), 
- fiziološka raztopina pri imunsko oslabljenih pacientih. 
 
Klistirna tekočina mora biti ogreta na telesno temperaturo. Količina 500 ml do 1000 ml oz. naročilo 
zdravnika. 
Med izvajanjem klizme pacient leži na boku s pokrčenimi nogam zaradi anatomske lege črevesja. 
Za aplikacijo klizme potrebujemo črevesno cevko, ki ima zaobljeno konico z dvema stranskima 
odprtinama. Pri odraslih se uporablja črevesno cevko debeline od 22 Ch do 30 Ch. 



Pri pacientih, ki ne morejo zadržati klistirne tekočine lahko uporabimo sistem za aplikacijo klizme, ki 
ima črevesno cevko z balonom. Balon napolnimo z zrakom in tako preprečimo iztekanje klistirne 
tekočine. 
 
POSEGA NE IZVAJAMO: 
- bruhanje in bolečine v trebuhu, 
- akutno abdominalno obolenje, 
- krvavitve v prebavnem traktu, 
- začetna nosečnost, 
- grozeč abortus ali nevarnosti zgodnjega poroda. 
 
Priprava materiala 
- Sistem za klizmo,  
- črevesna cevka, 
- tekočina za klizmo, 
- vodni toplomer pp,  
- vazelin, loparček za nanašanje, 
- ledvička, 
- nepremočljiva podloga, 
- rokavice za 1x uporabo, 
- staničevino, 
- infuzijsko stojalo, 
- toaletni papir, 
- posteljna posoda, sobno stranišče, 
- pripomočki za anogenitalno nego,  
- koš za odpadke, 
- razkužilo za delovne površine. 
 
Ureditev prostora 
- Zapremo okna in vrata, poskrbimo, da se ne izvajajo druge intervencije, opravila, obiskovalce prosimo, da 

zapustijo prostor, zagotovimo zasebnost (zavesa, paravan, ostali bolniki se obrnejo stran,..) 
 
Priprava pacienta 
- Preverimo identiteto pacienta in naročilo zdravnika,  
- pacientu razložimo namen in potek postopka ter ga prosimo za sodelovanje. 
 
Priprava izvajalca 
- Razkužimo roke, 
- v bližino namestimo posteljno posodo, toaletni papir, sobno stranišče ali pa haljo in copate. 
- pripravimo pripomočke ob postelji, 
- tekočino vlijemo v irigator, izpustimo zrak in ga zapremo s stiščkom ali peanom. Iirigator obesimo na stojalo 

45 – 60 cm nad pacientom (visoka klizma) ali 30 - 45 cm nad pacientom (nizka klizma), 
- nadenemo zaščitni pvc predpasnik p.p., 
- nadenemo si zaščitne rokavice. 



IZVEDBA REZULTAT 

Razkužimo roke. Preprečimo možnost prenosa infekta. 

Preverimo temperaturo vode z vodnim termometrom ali 
pa na notranji strani zapestja. 

Preprečimo poškodbe črevesne sluznic, hiperperistaltiko, krče. 

Pacienta namestimo na bok s pokrčenimi nogami. 
Omogočimo dostop do zadnjične odprtine, položaj je primeren 

zaradi anatomske lege črevesa. 

Pokrijemo pacienta z rjuho. Zagotovimo zasebnost pacienta. 

Zaščitimo posteljo tako, da pod zadnjico pacienta 
podložimo nepremočljivo podlogo. 

Preprečimo kontaminacijo posteljnega perila z izločki. 

Razkužimo roke in nadenemo zaščitne rokavice. Varujemo sebe in pacienta pred prenosom okužbe. 

Namažemo črevesno cevko z vazelinom 6 - 8 cm od 
konice črevesne cevke. 

Omogočimo lažji zdrs črevesne cevke v zadnjično odprtino in s 

tem preprečimo bolečine in neugodje. 

Črevesno cevko povežemo s sistemom.  

Odpremo stišček, iz sistema in črevesne cevke spustimo 
zrak v ledvičko. 

Preprečimo dotok zraka v črevo in s tem napihnjenost črevesa. 

Z nevodilno roko previdno razmaknemo glutealne mišice, 
prosimo pacienta, da globoko vdihne in med počasnim 
pacientovim  izdihom počasi brez sile uvedemo črevesno 
cevko 7 – 10 cm (pacient nima kontrole nad sfinktri, zato 
je uvajanje lažje). 

S previdnim uvajanjem črevesne cevke preprečimo poškodbe 

črevesja in bolečine, posebna previdnost je potrebna pri 

pacientih z hemoroidi. 

Odpremo stišček in izpustimo toliko tekočine kot je 
naročeno ali kot jo pacient prenese. 

 

Zapremo stišček. Preprečimo iztekanje ostanka klistirne tekočine iz sistema. 

Črevesno cevko nato previdno izvlečemo - primemo jo s 
staničevino, izvlečemo, hkrati obrišemo analni predel. 
Odstranimo črevesno cevko iz sistema in jo odvržemo jo v 
posodo za odpadke. 

Pravilno sortiramo odpadke. 

Odstranimo rokavice, razkužimo roke. Varujemo sebe in pacienta pred prenosom okužbe. 

Pacient naj, če je mogoče zadrži klistirno tekočino 15 - 20 
minut. 

Črevesna vsebina se zmehča. 

Ostanemo v bližini pacienta, da mu lahko podstavimo 
posteljno posodo ali mu pomagamo na sobno stranišče ali 
ga spremljamo do stranišča. 
Po potrebi se zaščitimo z zaščitnimi rokavicami. 

Glede na pacientovo zdravstveno stanje mu pomagamo, da bo 

odvajal. 

Po defekaciji uredimo pacienta, sam pacient ali mi 
izvedemo anogenitalno nego. 

Ohranimo intaktno kožo v analnem predelu. 

 
Oskrba pacienta po posegu 
- Uredimo pacienta, glede na zdravstveno stanje lahko pacient samostojno opravi anogenitalno nego ali jo 

opravimo mi. 



- Namestimo ga v položaj, ki mu ustreza. 
- Odstranimo zaščito. 
 
Oskrba pripomočkov/odpadkov 
- Pospravimo material, pripomočke, prebrišemo delovne površine, pravilno sortiramo odpadke v skladu z 

navodili ustanove. 
 
Ureditev prostora 
Prebrišemo delovne površine z razkužilom za površine, prezračimo prostor. 
 
Ureditev izvajalca 
Odstranimo osebna zaščitne sredstva in razkužimo roke. 
 
Dokumentiranje 
V negovalno dokumentacijo zabeležimo izvedbo posega, datum in uro ter podpis izvajalca. Zabeležimo tudi vrsto 
klistirne tekočine, morebitno odvajanje ter izgled in količino blata. S tem zagotovimo, da so informirani vsi člani 
zdravstvenega tima.  Zabeležimo tudi morebitne posebnosti s katerimi seznanimo tudi zdravnika. 
 
Opozorila 
Nepokretne paciente, ki tekočine ne morejo zadržati, če njihovo zdravstveno stanje to dopušča, 
namestimo v ginekološki položaj s podloženo posteljno posodo. 
Če pri uvajanju črevesne cevke začutimo upor, pacienta boli ali se pojavi krvavitev, prekinemo z 
intervencijo in o tem obvestimo zdravnika!  
 
  



6. ČREVESNE IZLOČALNE STOME

Suzana Drame, vms, univ.dipl.org.

 
STOMA – umetno napravljena odprtina na koži, ki je poimenovana po organu, iz katerega izhaja.
 
VRSTE STOM (po funkciji):  
» DIHALNA –– traheostoma 
» HRANILNA –– gastrostoma, jejunostoma 
» IZLOČALNA –– ileostoma, kolostoma, urostoma 
 
PO DOLŽINI TRAJANJA stome delimo na:
» ZAČASNE (Ko “opravijo svojo nalogo” se jih “pogrezne”, bolnik pa lahko spet odvaja, se hrani ali 

pa diha po naravni poti.) in 
» TRAJNE, ki bolniku ostanejo do konca življenja.
 
ČREVESNA STOMA – po funkciji je izločalna stoma, je kirurško narejena odprtina na trebušni steni, 
skozi katero telo izloča svoje izločke oz. stolico. Zunanja vidna barva stome je rožnata, tako kot je vsa 
sluznica debelega črevesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VRSTE ČREVESNIH STOM 
 
» ILEOSTOMA – izpeljava tankeg
Za negovanje je bolj zahtevna, ker je izločanje pogostejše in obilnejše, črevesna vsebina redno tekoča in 
vsebuje mnogo prebavnih encimov.
Take vrste izloček je za kožo zelo nevaren, močno jo draži in jo hitro razje, če nekontrolirano izteka. Pri 
negi je potrebno več iznajdljivosti in improvizacije.
 
» KOLOSTOMA – je izpeljava debelega črevesa skozi trebušno steno. Kirurg oboleli del širokega 

črevesa odstrani, preostali del pa izpelje na trebušno steno, kamor bolnik odtlej izloča blato.
Kolostoma je najpogostejša na spodnjem levem delu trebuha, to je na spuščajočem se delu debelega 
črevesa – SIGMOSTOMA. 
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Lahko je narejena na prečnem delu – TRANSVERZOSTOMA ali na vzpenjajočem se delu debelega 
črevesa na desni strani trebuha – CEKOSTOMA.  
Izloček pri kolostomi je praviloma gost, mnogokrat popolnoma enak, kot pri normalnem izločanju skozi 
zadnjik. Čim manj debelega črevesa se odstrani, tem gostejša je vsebina. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
INDIKACIJE ZA OBLIKOVANJE KOLOSTOM IN ILEOSTOM: 
- Maligne bolezni črevesja - rak na črevesju 
- Vnetna obolenja debelega črevesa 
- Chronova bolezen 
- Ulcerozni kolitis in proktitis 
- Divertikulitis 
- Psevdomembranozni enterokolitis 
- Poškodbe črevesja, danke in presredka 
- Prirojene nepravilnosti anorektalnega predela 
- Fistule 
- Inkontinenca za blato 
- Paraplegija 
 
ZDRAVSTVENA NEGA STOME PO OP. POSEGU 
 
Bolnik je v polni meri odvisen od pomoči medicinske sestre. 
Po posegu se namesti enodelna prozorna vrečka, kar omogoča lažje opazovanje izgleda stome (barva, 
oblika,…) ter izločka stome, brez nepotrebnega odstranjevanja pripomočka in s tem povzročanja 
dodatnih bolečin. 
 
Na kaj smo posebej pozorni po operativnem posegu: 
 
1. Na stomo: 
- vrsto oz. tip stome – tako vemo, kdaj bo začela izločati in kakšna vrsta pripomočka bo potrebna, 
- izločanje stome – ileostoma začne izločati 2. - 5. dan po operaciji; kolostoma pa 3. - 7. dan po 

operaciji, 
- barva stome – normalna je rožnata, slabo prekrvavljena postane vijolična, lahko celo počrni, 



- oteklina ali edem – opazujemo ali se manjša ali narašča. 
2. Na kožo v okolici stome: 
- vnetje, ki nastane zaradi draženja kože z izločki, 
- poškodba kože, zaradi nepravilnega ali prepogostega menjavanja pripomočkov, 
- preobčutljivost na kožne pripomočke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEŽAVE IN KOMPLIKACIJE STOME: 
- krvavitev iz stome, 
- slaba prekrvavitev stome z možnostjo odmrtja, 
- vnetje parastomalne kože, 
- vgreznjenje stome, 
- parastomalna fistula, 
- slabo nameščena stoma (lega, višina stome) 
- stenoza stome, 
- parastomalna kila, 
- prolaps stome. 
 
OSNOVNA SREDSTVA ZA NEGO STOME 
 
ENODELNI SISTEM – različnih oblik in velikosti, v kožni barvi ali prozorne, zaprte ali na izpust. 
 
DVODELNI SISTEM – je sestavljen iz KOŽNE PODLOGE (so različnih oblik in velikosti), ter iz 
VREČKE (s filtrom ali brez, različnih oblik in velikosti, zaprte ali na izpust, v kožni barvi ali prozorne). 
 
DODATNI PRIPOMOČKI ZA OSKRBO STOME  
- Zatesnitvena pasta za zaščito kože, 
- posip, 
- razna zaščitna srdstva za kožo, 
- pas, 
- sponke za vrečke na izpust. 
 
NEGA STOME IN MENJAVA PRIPOMOČKA 
Nego stome in menjavo pripomočka izvajamo na bolniškem oddelku v prostoru, kjer je zagotovljena 
bolnikova intimnost. 
 

Stoma ni rana, je le nadomestna odprtina za izločanje blata, zato je negovanje tega predela 
enako intimni negi. Najboljša je topla voda. 
 
Stoma ni oživčena, zato je neobčutljiva na bolečino; bolečina je nekaj dni po posegu 
posledica operativnega reza, kasneje pa nadražene, vnete kože. 



Potek: 

- Odstranjevanje pripomočka. 
- Čiščenje stome in kože. 
- Priprava novega pripomočka. 
- Namestitev pripomočka. 
 
Priprava materiala 
- Namenski voziček ali tasa (prebrišemo z razkužilom za površine), 
- razkužilo za delovne površine, 
- razkužilo za roke, 
- čiste preiskovalne rokavice, 
- tekočina za čiščenje, 
- ledvička, 
- koši za odpadke (ločevanje odpadkov), 
- kožna podloga in kompatibilna vrečka ali enodelna vrečka, 
- zatesnitvena pasta, 
- posip, 
- nesterilni zloženci 10 x 10, 
- škarje in pisalo, 
- šablona, 
- britvica za enkratno uporabo, 
- podloga za zaščito postelje in bolnikovih oblačil. 
 
Ureditev prostora 
Zapremo okna in vrata, poskrbimo, da se ne izvajajo druge intervencije, opravila, obiskovalce prosimo, da 
zapustijo prostor, zagotovimo zasebnost (zavesa, paravan, ostali bolniki se obrnejo stran,..) 
 
Priprava bolnika 
- Preverimo identiteto bolnika in naročilo zdravnika,  
- bolniku razložimo namen in potek postopka ter ga prosimo za sodelovanje,  
- odkrijemo predel trebuha, kjer je stoma, 
- zaščitimo posteljo in bolnika. 
 
Priprava izvajalca 
- Razkužimo roke, 
- pripravimo pripomočke ob postelji, 
- nadenemo si zaščitne rokavice. 
 

IZVEDBA REZULTATI 

1. Menjava dvodelnega sistema (kožne podloge in vrečke) ali 
enodelnega sistema (vrečke). 

 

Če v bližini ni tekoče vode si jo pripravimo v ledvičko.  

Razkužimo si roke. Nataknemo čiste preiskovalne rokavice. Varujemo sebe in bolnika pred prenosom okužbe. 



Odstranimo napolnjeno vrečko.  
Vrečko drenažnega tipa najprej izpraznimo, nato odstranimo. 
Za praznjenje uporabimo namenski pvc vrč. 

Preprečimo, da se vsebina vrečke razlije. 

Vrečko odložimo v koš za odpadke iz zdravstva (v vrečo za 
infektivne odpadke, če je blato okuženo). 

Pravilno sortiramo odpadke. 

Odstranimo podlogo - z eno roko nežno zadržimo kožo, z 
drugo roko vlečemo podlogo. 

Preprečimo bolečino ob odstranjevanju. 

Ostanek blata neposredno na stomi odstranimo z mokrim 
nesterilnim zložencem. 

 

Parastomalno kožo čistimo krožno od zunaj proti stomi, 
uporabimo vodo, lahko uporabimo milo, ki pa ne sme ostati 
na koži. Kožo dobro osušimo. 

Preprečimo raznašanje blata s stome na okolno kožo. Dobro 

očiščena in osušena koža je osnovni pogoj, da se bo podloga ali 

enodelna vrečka trdno prilepila in bo varna. 

Po potrebi obrijemo dlake v predelu parastomalne kože. Preprečimo bolečino ob odstranjevanju podloge ali enodelne 

vrečke. 

Uporabljeni material sproti odlagamo v ledvičko ali koš za 
odpadke iz zdravstva. 

Pravilno sortiramo odpadke. 

Opazujemo stomo in parastomalno kožo. Pravočasno opazimo spremembe v okolici stome. 

Snamemo zaščitne rokavice in razkužimo roke. Varujemo sebe in bolnika pred prenosom okužbe. 

Izmerimo velikost stome. 
 

Preprečimo neustrezno velikost odprtine na podlogi, kar lahko 

povzroči poškodbo stome in parastomalne kože. 

Na podlogi ali vrečki si zarišemo velikost odprtine in jo 
izrežemo. Izrez naj bo največ 3 - 5 mm večji od stome, ki ne 
sme biti stisnjena, koža okrog nje pa mora biti zaščitena. 
Robove izrezane odprtine izgladimo s prsti, da ne poškodujejo 
sluznice stome. 

S pravilnim izrezom odprtine preprečimo poškodbo 

parastomalne kože zaradi izločka oz. poškodbo stome zaradi 

stisnjenosti. 

Razkužimo roke, nadenemo čiste preiskovalne rokavice. Varujemo sebe in bolnika pred prenosom okužbe. 

Na kožo prilepimo vrečko (enodelni sistem) ali podlogo 
(dvodelni sistem). 
Pri dvodelnem sistemu lahko uporabimo zatesnitveno pasto, 
ki jo namestimo okrog stome ali okrog izrezane odprtine na 
podlogi (v tem primeru prej odstranimo zaščitno folijo). 
Zatesnitveno pasto poravnamo. Pomagamo si z vodo 
navlaženim orokavičenim prstom. 

Z zatesnitveno pasto zgladimo gube in brazgotine okrog stome, 

zaščitimo okolno kožo stome. 

S kožne podloge ali vrečke odstranimo zaščitno folijo. 
Izrezano kožno podlogo ali vrečko položimo okoli stome, jo 
pritisnemo ter jo s prsti zgladimo po vsej površini. 

Dobro nameščena podloga in vrečka zagotavljata pacientu 

občutek varnosti. 

Poravnamo zatesnitveno pasto ob robu izreza na podlogi. Preprečimo takojšen stik izločka s podlogo s čimer podaljšamo 

obstojnost podloge na koži. 

Na podlogo namestimo ustrezno zbiralno vrečko.  Podloga in zbiralna vrečka morata biti kompatibilni (isti 

proizvajalec). 

Pri vrečki drenažnega tipa dno vrečke zapremo. Preprečimo razlitje vsebine vrečke. 

Odstranimo zaščitne rokavice in si razkužimo roke. Varujemo sebe in bolnika pred prenosom okužbe. 



2. Menjava vrečke na podlogi oz. praznjenje ileostomske 
vrečke. 

 

Razkužimo si roke. Nadenemo čiste preiskovalne rokavice. Varujemo sebe in bolnika pred prenosom okužbe. 

Vrečko snamemo z obroča ali odlepimo s podloge in jo 
odložimo v koš za odpadke iz zdravstva. 

Pravilno sortiramo odpadke. 

Obroč in podlogo obrišemo z mokrimi zloženci, osušimo. 
Namestimo novo vrečko. 

 

Preverimo ali je tesnjenje vrečke in podloge dobro. Dobro nameščena podloga in vrečka zagotavljata pacientu 

občutek varnosti. 

Pri sistemu za nego ileostome odpremo dno vrečke, vsebino 
izpraznimo v namenski pvc vrč. 

 

Od zunaj očistimo spodnji del vrečke na izpust z mokrimi 
nesterilnimi zloženci in obrišemo do suhega, dno vrečke 
zapremo. 

Zagotovimo dobro tesnitev vrečke na podlogi. 

Odstranimo zaščitne rokavice in si razkužimo roke. Varujemo sebe in bolnika pred prenosom okužbe. 

 
Oskrba bolnika po posegu 
Odstranimo zaščitno podlogo, uredimo bolnika. 
 
Oskrba pripomočkov/odpadkov 
Pospravimo material, pripomočke, pravilno sortiramo odpadke v skladu z navodili ustanove. 
 
Ureditev prostora 
Po opravljeni intervenciji zdravstvene nege prezračimo  in uredimo prostor. 
Prebrišemo delovne površine z razkužilom za površine. 
 
Ureditev izvajalca 
Odstranimo osebna zaščitne sredstva in razkužimo roke. 
 
Dokumentiranje 
V negovalno dokumentacijo zabeležimo izvedbo posega, vrsto pripomočka, datum in uro ter podpis izvajalca. S 
tem zagotovimo, da so informirani vsi člani zdravstvenega tima. Zabeležimo tudi količino blata ter morebitne 
posebnosti s katerimi seznanimo tudi zdravnika. 
 
Opozorila 
Priporoča se, da se kožna podloga nekaj minut greje (npr. z rokami pacient sam ali si jo za čas nege kože 
namesti na del telesa – za pas hlačk ipd., lahko pa jo na hitro pogrejemo tudi s fenom), ker s tem 
omogočimo, da se hitreje sprime s kožo in uleže po telesnih krivinah. 
 
Po namestitvi pripomočka naj bolnik nekaj časa miruje in naj ne opravlja drugih dejavnosti, da se 
pripomoček dobro prilepi. 
 



Če je koža nepoškodovana in podloga dobro tesni, se pri uporabi dvodelnega sistema za oskrbo 
kolostome podlogo menja na 5 – 7 dni, vrečko pa, ko je napolnjena do 1/3 (2 - 3 x na dan), oziroma 
odvisno od pogostosti odvajanja. 
Pri uporabi dvodelnega sistema pri ileostomi podlogo menjamo na 3 – 5 dni, vrečko pa se menjava na 2 
– 3 dni, sicer se prazni. Pri oskrbi ileostome z vrečko z vgrajeno kožno podlogo je treba to menjavati na 
2 – 3 dni. 
Ileostomsko vrečko pri ležečem bolniku obrnemo postrani, pri pokretnem navzdol. 
Da se prepreči napihovanje vrečke zaradi plinov, imajo nekatere vrečke vgrajene filtre. 
Pri ugreznjenih stomah se lahko uporabijo konveksne kožne podloge. 
 
KAJ ŠE MOREMO VEDETI ? 
  
1. VZDRŽEVANJE TELESNE ČISTOČE IN OBLAČENJE 
- Higiena in urejenost je osnova za ohranitev zdravja in dobrega počutja, 
- odsvetujemo oblačila, ki se v pasu tesno prilegajo in povzročajo drgnjenje stome,  
- moški naj nosijo naramnice namesto pasu, 
- na tržišču so kopalne obleke prirejene za stomo. 
 
2. PREHRANA 
Prri ileostomi je izguba tekočine precejšnja, zato jo je treba nadomestiti z zaužitjem vsaj dveh litrov 
tekočine per os. Izogibati se je potrebno uživanju hrane, ki vsebuje veliko celuloze (sveže sadje, sveža 
zelenjava), sadnim sokovom (limona), močno začinjeni hrani in hrani, ki deluje odvajalno. 
Bolnik, ki ima kolostomo lahko uživa običajno hrano s tem, da upošteva načela zdrave prehrane, 
vsrkavanje tekočine pa je odvisno od dolžine odstranjenega širokega črevesa. 
Pozornost je potrebno posvetiti živilom, kjer pri prebavi nastajajo prekomerni plini in neprijetne 
vonjave. 
Izogibati se je potrebno hrani, ki deluje zapiralno. 
 
3. SPOLNOST 
Pojavijo se težave zaradi operativnega posega, oslabelosti, pojavijo se psihične zavore. 
 
Pomembno je, da se oseba s stomo o tem odkrito pogovori, v prvi vrsti s partnerjem, nato pa pomoč 
poišče pri strokovnem osebju.  
Kaj lahko svetujemo: 
- paziti je potrebno, da se prakticira varen spolni akt 
- potrebno se je osredotočiti na čustva in ne na vrečko, 
- zbiralno vrečko se pred odnosom izprazni in preveri ali je dobro nameščena, 
- lahko se uporabi mini vrečko, stomalni čep, stomo se lahko zakrije (posebno ženske) s spodnjim 

perilom. 
 
4. POTOVANJA IN IZLETI 
Vse pripomočke je potrebno imeti pri sebi. 
 



5. ŠPORT IN REKREACIJA 
Odsvetujejo se grobi športi, priporočajo se sprehodi v naravo, vožnja s kolesom, lahko se smuča in 
plava. 
 
6. ZVEZA INVALIDSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE 
Srečanja so namenjena spoznavanju, razvedrilu in izmenjavi izkušenj. 
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7. ZDRAVSTVENA NEGA GASTROSTOME 

Suzana Drame, vms, univ.dipl.org. 

 
STOMA – umetno napravljena odprtina na koži, ki je poimenovana po organu, iz katerega izhaja. 
 
Kaj je gastrostoma?  
Gastrostoma je kirurško narejena odprtina skozi trebušno steno v želodec. Skozi odprtino kirurg uvede 
cevko, ki omogoča hranjenje neposredno v želodec. 
Gastrostoma je primerna predvsem za bolnike s hudo stopnjo oralno motorične okvare, ki se hranijo po 
nazogastrični sondi več kot 6 mesecev in se še predvideva dolgotrajno hranjenje po sondi. Gastrostomo 
priporočajo tudi bolnikom z nevarnostjo aspiracije med jedjo in tistim z boleznimi ust, žrela, grla ter 
požiralnika. 
Za gastrostomo niso primerni bolniki s hudim gastroezofagalnim refluksom, ascitesom in operativnimi 
posegi v trebuhu (Kocjančič, 2001). 
 
Obstajata dva načina vstavitve gastrostome v želodec: 
 
1. Prvi način je odprta ali kirurška gastrostoma. Postopek je izveden v splošni anesteziji. Kirurg 
naredi majhno odprtino na zgornjem delu trebuha in si prikaže želodec. Nato naredi odprtino v želodec 
in vanjo vstavi cevko, ki jo napelje skozi trebušno steno levo pod rebernim lokom. Trebuh zašije, 
napolni mehurček z destilirano vodo in cevko pritrdi na podlogo.  
Cevka je različne debeline in je na notranji strani želodca pritrjena s pomočjo mehurčka napolnjenega z 
vodo, na zunanji strani pa z diskom. 
Cevko za hranjenje zamenjamo ali odstranimo tako, da spraznimo mehurček. Koliko destilirane vode 
mora biti v mehurčku piše na cevki v ccm. Cevka lahko ostane na mestu več mesecev ali celo let.  

 
 
 
 
2. Drugi krajši in bolj prijazen način je perkutana endoskopska gastrostoma (PEG). Postopek je 
izveden v lokalni anesteziji. Zdravnik preko ust uvede gastroskop v želodec, kot pri običajni 
gastroskopiji in želodec napolni z zrakom, da se raztegne, lučka gastroskopa označi mesto vboda. Preko 
trebušne stene, ki jo lokalno omrtviči, v želodec zabode iglo, skozi njo uvede mehko žico, jo v želodcu 
ujame z gastroskopom in jo potegne do ust. Na izvlečeno žico naveže hranilno cevko in jo skozi usta, 

Slika 1: Gastrostomska cevka z notranjim zastojnim balončkom 



požiralnik in želodec potegne skozi odprtino na trebuhu. Cevko na koncu posega pritrdi na kožo s 
podložko. 
Cevka je pritrjena s pomočjo diska na notranji steni želodca (pelota), na zunanji strani pa ima podložko. 
Cevko po potrebi lahko zamenja oziroma odstrani samo zdravnik (če ni zapletov na tri leta). 
 

 
 
 
POSTOPEK DNEVNE OSKRBE GASTROSTOME  
 
Priprava materiala 
Namenski voziček ali tasa (prebrišemo z razkužilom za površine ), 
- razkužilo za roke, 
- kapa, maska, 
- čiste preiskovalne rokavice, 
- sterilni inštrument, 
- tekočina za čiščenje, 
- rezani zloženec, 
- ledvička, 
- koši za odpadke (ločevanje odpadkov), 
- razkuževalnik, 
- razkužilo za delovne površine, 
- tekočina za spiranje sonde (voda ali grenek čaj), 
- 50 ml brizgalka s konusnim nastavkom, 
- brizgalka za preverjanje napolnjenosti balončka, 
- destilirana voda za dopolnitev balončka, 
- zaščitne rokavice, 
- mikropor, 
- krema za zaščito kože. 
 
Ureditev prostora 
Zapremo okna in vrata, poskrbimo, da se ne izvajajo druge intervencije, opravila, obiskovalce prosimo, da 
zapustijo prostor, zagotovimo zasebnost (zavesa, paravan, ostali bolniki se obrnejo stran,..) 
 

 

Slika 2: gastrostomska cevka s peloto 



Priprava bolnika 
- Preverimo identiteto bolnika in naročilo zdravnika,  
- bolniku razložimo namen in potek postopka ter ga prosimo za sodelovanje,  
- odkrijemo predel trebuha, kjer je gastrostoma. 
 
Priprava izvajalca 
- Razkužimo roke, 
- pripravimo pripomočke ob postelji, 
- nadenemo si zaščitne rokavice. 
 

IZVEDBA REZULTAT 

HRANILNA (GASTROSTOMSKA) CEVKA Z NOTRANJIM 

ZASTOJNIM BALONOM 
 

Dnevna nega gastrostome do 5 dni po gastrostomiji  

Razkužimo si roke in nataknemo čiste preiskovalne rokavice. Varujemo sebe in bolnika pred prenosom okužbe. 

Odmaknemo disk.  Zagotovimo si dostop do gastrostome. 

Odstranimo preklano vpojno oblogo, ki jo odvržemo v vrečko za 
odpadke. 

Pravilno sortiramo odpadke. 

Odstranimo rokavice in razkužimo roke. Varujemo sebe in bolnika pred prenosom okužbe. 

Opazujemo izgled okolice gastrostome. Pozorni smo na spremembe v okolici gastrostomske cevke. 

Odpremo set za čiščenje rane (P1). Pripravimo si material za nemoten potek dela. 

Polijemo ga s tekočino za čiščenje tako, da je stran iz folije spodaj. Preprečimo stik tekočine s podlago na kateri je set. 

Uporabimo PVC inštrument ali odpremo sterilni inštrument.  

Z inštrumentom primemo namočen tampon in rano očistimo z 
enkratnimi krožnim potegom okrog gastrostomske cevke 
(uporabimo toliko tamponov, da je rana čista). 

Preprečimo možnost kontaminacije iz okolice na rano. 

Okolico osušimo s suhim tamponom. Preprečimo maceracijo okolice. 

Pvc inštrument odvržemo v vrečko, kovinski inštrument v 
razkuževalnik. 

Preprečimo možnost kontaminacije okolice. 

Razkužimo roke in si nataknemo zaščitne rokavice Varujemo sebe in bolnika pred prenosom okužbe. 

Odpremo zavoj z preklano vpojno oblogo. Pripravimo si material za nemoten potek dela. 

Zavrtimo gastrostomsko cevko in preverimo oznake, ki določajo 
globino. 

Z vsakodnevnim nežnim obračanjem gastrostomske cevke 

preprečimo naraščanje tkiva na cevko, pritiske cevke na 

kožo in posledične poškodbe kože, ter omogočimo, da zrak 

kroži. 



Gastrostomsko cevko rahlo povlečemo navzven dokler ne 
začutimo rahlega upora (balonček se mora naslanjati na želodčno 
steno). Na suho kožo okrog hranilne cevke namestimo preklano 
vpojno oblogo. Zunanji disk potisnemo proti koži. 

Dosežemo, da se balonček dotika stene želodca, zatesni 

vstopno mesto gastrostomske cevke in s tem prepreči 

zatekanje želodčne vsebine ob gastrostomski cevki. 

Odstranimo rokavice in razkužimo roke. Varujemo sebe in bolnika pred prenosom okužbe. 

PO 5. DNEH OZ. KO JE RANA ZACELJENA IN SE VZPOSTAVI STOMA, ČISTIMO OKOLICO GASTROSTOMSKE CEVKE Z 

MOKRO GAZO. UPORABIMO MLAČNO VODO, OKOLICO NATO DOBRO OSUŠIMO. KOŽO OKROG GASTROSTOME LAHKO 

ZAŠČITIMO S KREMO. 

Preverjanje napolnjenosti balončka  

Razkužimo roke in si nataknemo zaščitne rokavice Varujemo sebe in bolnika pred prenosom okužbe. 

Brizgalko (20 ml) pritrdimo na obarvani krak gastrostomske 
cevke. 

 

Gastrostomsko cevko držimo varno med prsti da zagotovimo 
njen obstanek v želodcu. 

Preprečimo premikanje in izpad gastrostomske cevke. 

Nežno vlečemo bat na brizgalki, dokler ne spraznemo balončka.  

Preverimo priporočeno količino vode, ki je napisana na kraku 
gastrostomske cevke. 

 

Če je količina tekočine ista kot so navodila proizvajalca jo vrnemo 
v balonček, če je tekočine manj jo dodamo. 

Preprečimo izpad gastrostomske cevke. 

Gastrostomsko cevko nežno povlečemo navzven dokler ne 
začutimo rahlega upora in jo z diskom fiksiramo. 

Dosežemo, da se balonček dotika stene želodca, zatesni 

vstopno mesto gastrostomske cevke in s tem prepreči 

zatekanje želodčne vsebine ob gastrostomski cevki. 

Odstranimo rokavice in razkužimo roke. Varujemo sebe in bolnika pred prenosom okužbe. 

Preverjanje lege in prehodnosti gastrostomske cevke pred 
hranjenjem 

 

Razkužimo roke in si nataknemo zaščitne rokavice Varujemo sebe in bolnika pred prenosom okužbe. 

Gastrostomsko cevko rahlo povlečemo navzven dokler ne 
začutimo rahlega upora (balonček se mora naslanjati na želodčno 
steno). Zunanji disk potisnemo proti koži. 

Dosežemo, da se balonček dotika stene želodca, zatesni 

vstopno mesto gastrostomske cevke in s tem prepreči 

zatekanje želodčne vsebine ob gastrostomski cevki. 

Brizgo konaktiramo z gastrostomsko cevko,  aspiriramo želodčno 
vsebino (0,5 do 1 ml) in določimo kislost (pH želodčnega soka je 
1-4). 

Zagotovimo dovajanje hranil in zdravil v želodec. 

Speremo gastrostomsko cevko z 20 do 30 ml tekočine. Zagotovimo čisto in prehodno gastrostomsko cevko. 

Odstranimo rokavice in razkužimo roke. Varujemo sebe in bolnika pred prenosom okužbe. 

HRANILNA CEVKA Z NOTRANJO ZASTOJNO PLOŠČICO ALI 

PELOTO 
 

Posebnosti pri negi perkutane endoskopske gastrostome 
(PEG) 

 



Razkužimo roke in si nataknemo zaščitne rokavice Varujemo sebe in bolnika pred prenosom okužbe. 

Zunanjo varovalno ploščico sprostimo in jo nežno potegnemo 
navzgor po hranilni cevki. 

 

Odstranimo preklano vpojno oblogo, odvržemo jo v vrečko za 
odpadke. 

Pravilno sortiramo odpadke. 

Gastrostomo in kožo v okolici očistimo (postopek že opisan).  

Hranilno cevko potisnemo 2 do 3 cm naprej v želodec in jo 
rotiramo. 

Preprečimo vraščanje notranje zastojne ploščice (pelote) v 

sluznico želodca. 

Na suho kožo okrog hranilne cevke namestimo preklano vpojno 
oblogo. 

 

Hranilno cevko narahlo potegnemo iz želodca do odpora ali 
označene višine. Namestimo zunanjo varovalno ploščico in jo 
potisnemo proti koži. 

Prepreči zatekanje želodčne vsebine ob hranilni cevki. 

Odstranimo rokavice in razkužimo roke. Varujemo sebe in bolnika pred prenosom okužbe. 

 
Oskrba bolnika po posegu 
Uredimo bolnika. 
 
Oskrba pripomočkov/odpadkov 
Pospravimo material, pripomočke, pravilno sortiramo odpadke v skladu z navodili ustanove. 
 
Ureditev prostora 
Prebrišemo delovne površine z razkužilom za površine. 
 
Ureditev izvajalca 
Odstranimo osebna zaščitne sredstva in razkužimo roke. 
 
Dokumentiranje 
V negovalno dokumentacijo zabeležimo izvedbo posega, datum in uro ter podpis izvajalca. S tem zagotovimo, da 
so informirani vsi člani zdravstvenega tima. Zabeležimo tudi morebitne posebnosti s katerimi seznanimo tudi 
zdravnika. 
 
Opozorila 
Preverjanje količine vode v balončku se priporoča enkrat tedensko. Po potrebi se jo dopolni. Tekoča 
voda iz pipe ali fiziološka raztopina za ta postopek nista primerni, ker vsebujeta soli, minerale in druge 
primesi, ki balonček zamašijo. Uporabi se sterilno destilirano vodo. Polnjenje balončka z zrakom za ta 
postopek prav tako ni primerno. Balonček se preverja na obarvanem kraku gastrostomske cevke. 
POZOR: Na ta krak nikdar ne apliciramo hrane. (!) 
 
Po hranjenju vedno preverimo prevezo v okolici gastrostome in se prepričamo, da ni zatekanja tekočine.  
 
Zapleti 
- Rast granulacijskega tkiva ob gastrostomi, 
- zaprtje, 



- zaostajanje hrane v želodcu in spahovanje, 
- zamašena cevka, 
- zatekanje ob gastrostomski cevki, 
- slabost, bruhanje ali driska, 
- izpad gastrostomske cevke. 
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8. APLIKACIJA KISIKA 

Darja Plank, vms, prof. zdr. vzg. 

 
Zdravljenje s kisikom pomeni dovajanje kisika pacientu na različne načine. S tem preprečimo ali 
zmanjšamo hipoksijo oz. pomanjkanje kisika v tkivih. Kisik je potreben za zadovoljevanje metaboličnih 
potreb celice (npr. bolnik s pljučnico ima zmanjšano difuzijo; prehajanje kisika iz pljuč v kri). 
 
Transportni sistem za kisik sestavljajo: 
Pljuča; zagotavljajo prenos kisika od atmosferskega zraka do krvi 
Kardiocirkulatorni sistem; razporeja oksigenirano kri po telesu 
Zadostna količina funkcionalno sposobnega hemoglobina za prenos kisika 
 
Do pomanjkanja kisika v celicah (tkivna hipoksemija) pride takrat, ko odpove katera koli od 
komponent transportnega sistema. Kadar je okvarjena funkcija dihalnega sistema, se v arterijski krvi 
pojavi HIPOKSIJA, ki je v klinični praksi najpogostejši razlog za terapijo s kisikom. O hipoksiji torej 
govorimo takrat, ko je v arterijski krvi zmanjšana vsebnost kisika. 
Združeno delovanje vseh treh sestavin prenosnega sistema zagotavlja zadostno ponudbo kisika v celici. 
 
Znaki hipoksije: 
Prepoznavanje hipoksije ni vedno enostavno saj se lahko pojavijo različni znaki in simptomi, ki se lahko 
pojavijo posamično ali v kombinaciji. 
Ti znaki in simptomi so: 
- Motnje zavesti (vznemirjenost, zmedenost, zaspanost, koma); 
- Cianoza; 
- Dispnea, tahipnea, hipoventilacija; 
- Artimija; 
- Periferna vazokonstrikcija, pogosto s potenjem okončin; 
- Sistemska hipotenzija ali hipertenzija; 
- Nauzea, bruhanje in druge GI težave. 
 
Proces izmenjave plinov poteka v alveolu oz. točneje prek alveolokapilarne membrane. Iz alveola v 
kapilaro gre kisik, ki se nato tam veže na hemoglobin na eritrocitu in odide z arterijsko krvjo do 
posameznih tkiv; iz kapilare se vrne nazaj v alveol in iz njega preko dihalnih poti odide v atmosfero 
ogljikov dioksid. Gonilna sila prehajanja (difuzije) teh dveh plinov v omenjenih smereh je razlika v 
koncentracijah (parcialnih tlakih) na obeh straneh membrane. Plin vedno teži k prehajanju z območja 
višje koncentracije na območje nižje koncentracije, pri kisiku je taka gonilna sila razlika med tlaki 8kPa 
(60 mm Hg) (razlika med tlakom kisika v alveolu in tlakom kisika v kapilari), za ogljikov dioksid pa je 
razlika 0,8 kPa (6 mm Hg). 
 
 
 



KISIK 
Kisik je plin. Zrak vsebuje 20,9% kisika v elementarni obliki. Za zdravstvene namene je kisik lahko v 
plinskem ali tekočem stanju. Pri minus 340C je kisik v tekočem stanju, v normalnih okoliščinah pa 
prehaja v plinsko stanje. 
V bolnišnicah uporabljamo kisik v plinskem stanju in ga dovajamo po stenskih napeljavah v bolniške 
sobe, kjer ga s pomočjo pretočnega merilnika apliciramo bolniku. 
Kisik hranimo tudi v večjih in manjših jeklenkah pod določenim 
tlakom. Jeklenka mora imeti dva manometra. Z enim merimo tlak 
v jeklenki, z drugim pa reducirni tlak kisika, ki ga dajemo bolniku. 
Pretočni merilnik je prozorna umerjena (kalibrirana) cevka, skozi 
katero potuje plin od spodaj navzgor in pri tem potiska kroglico 
po cevi navzgor. Z nastavitvenim gumbom na spodnjem delu 
pretočnega merilnika povečujemo ali zmanjšujemo množino 
plina, ki vstopa v merilno cev. S tem izbiramo velikost pretoka. 
Pretočni merilnik omogoča kontrolo hitrosti pretoka kisika v 
l/min in je navadno pričvrščen na reducirni ventil. 

 
 
Kaj mora poznati medicinska sestra? 
 
Normalne vrednosti vitalnih funkcij. Hipoksija vpliva na VF. Pulz je lahko hiter in nepravilen zaradi 

motenj v delovanju srčne mišice. Na začetku je krvni tlak zvišan, kasneje pa pade, če hipoksija ni popravljena. 

Dihanje je pospešeno in poglobljeno. 

Bolnikovo psihično stanje in vedenje. Hipoksija povzroča pri bolniku tesnobnost, zaskrbljenost in 

nezmožnost koncentracije. Če se še stopnjuje se zmanjša bolnikova strpnost. Pomanjkanje kisika lahko zoži 

zavest bolnika. 

Medicinsko anamnezo bolnika in zdravila, ki jih jemlje. Pri bolniku s KOPB, ki dobiva večji odstotek kisika, 

lahko nastopijo stranski učinki. 

Bolnikove razvade. Kajenje uničuje sluznico v pljučih in hromi resice, ki odstranjujejo sekret iz dihal. 

Zastajanje sluzi pa lahko povzroči kronični bronhitis in hipoksijo. 

Vrednost hemoglobina pri bolniku. HB prenaša kisik k celicam in od njih. Zmanjšana vrednost HB pomeni 

zmanjšan prenos kisika do celic in prenos ogljikovega dioksida od celic. 

Plinske vrednosti arterielne krvi pri bolniku. Acidoza v krvi poveča potrebo po kisiku, alkaloza pa ima 

nasprotni učinek.  

Nevarnosti kisika. Visoka vrednost kisika v krvi lahko povzroči poškodbo oči pri novorojenčkih in dojenčkih 

in zastoj dihanja pri bolnikih z KOPB. 
 
NAČINI DOVAJANJA KISIKA 
 
Za aplikacijo kisika imamo številne možnosti in vsaka od njih nudi različne možnosti aplikacije različnih 
koncentracij kisika v vdihanem zraku. Delež dodanega kisika v volumnu vdihanega zraka, skupaj z 
atmosferskim kisikom (21%), določa koncentracijo kisika v vdihanem zraku.  



Poznamo: 
» Pripomočke za aplikacijo nizkih koncentracij kisika v vdihanem zraku 
» Pripomočke za aplikacijo srednjih koncentracij kisika v vdihanem zraku 
» Pripomočke za aplikacijo visokih koncentracij kisika v vdihanem zraku 
 
 

Pripomočke za aplikacijo nizkih koncentracij kisika v vdihanem zraku 
 
Nosni katetri 
 
So enostavni, učinkoviti in ustrezni za aplikacijo kisika 
pacientom. Nosni kateter je sestavljen iz dveh 1,5 cm dolgih 
cevk, ki štrlita iz glavne dovoden cevke. V vsako nosnico 
namestimo en krak cevke. Preko nosnega katetra lahko 
dovajamo od 1 do max 6 l kisika Višji pretok kisika suši 
nosno sluznico, poleg tega pa ne povečuje koncentracije 
vdihanega kisika (FiO2.). Že pretok preko 4l/min lahko izsuši 
sluznico in pride do iritacije nasofarinksa, čemu lahko sledi  

 
 
 
 
 
 
 
 

kašelj in kihanje.  
Odstotek kisika je lahko različen, odvisen je od nastavljenih litrov kisika v minuti in hitrosti ter globine 
dihanja bolnika; 1l dodanega kisika je pribl 4% kisika. 
Med dovajanjem kisika preko nosnega katetra lahko bolnik skozi usta ali nos, se hrani, pogovarja itd. 
nosna kanila je primerna za dovajanje kisika pri vseh starostnih skupinah. Pacientov vdih je mešanica 
kisika, ki ga dobi po nosnem katetru, in sobnega zraka. Koncentracija kisika je različna in je odvisna od 
pacientove frekvence dihanja in dihalnega volumna. Pacientu skozi nosni kateter ne moremo dodati več 
kot okoli 40% koncentracijo kisika. 
 

L%min % kisika 

1 25 

2 29 
3 33 

4 37 
5 41 

6 45 

Procent kisika pri različnih količinah l/min 

 
Enostavne maske za aplikacijo kisika 
 
Maske so iz upogljivega materiala, storžčaste oblike s kovinskim stiščkom na nosnem delu, tako da se 
dobro prilegajo obrazu. Elastika, ki jo namestimo čez glavo, čvrsto drži masko na mestu. Ob straneh 
imajo odprtine za izdihani zrak.  
 
 



Enostavna maska omogoča koncentracijo kisika v vdihanem zraku v intervalu od 
35 do 60% kisika pri pretoku kisika od 5 – 10 l/min. Pred vdihom se kisik zbira 
pod masko in ob vdihu meša z zrakom, ki prihaja skozi stranski odprtini na 
maski. Pretok kisika mora biti višji od mejnega (5 l/min), da kisik pod masko še 
pred naslednjim vdihom izpodrine izdihani zrak. So nežne in udobne za nošenje. 
Ponovno vdihovanje izdihanega zraka ne predstavlja težave, ker se maska izpira z 
močnim tokom. 

 

 
 
Maske za aplikacijo srednje koncentracije kisika v vdihanem zraku 
 
Venturijeva maska 
 
Z Venturijevimi maskami dosežemo koncentracijo kisika od 24 do 
60% in sicer s pretoki kisika 2 do 15 l/min. Maska vsebuje 
Venturijeve nastavke, ki delujejo s hitrim pretokom zraka skozi 
ožine. Ko kisik prehaja skozi odprtino, proizvaja hiter tok, ki 
priteguje konstantni delež zraka iz okolice skozi podstavek  

 

Venturijevega nastavka. Tvorba drobnih mehurčkov je odvisna od hitrosti pretoka (razmerje med 
velikostjo odprtine in pretoka kisika) in velikosti vstopnega/izstopnega nastavka. Lahko se natančno 
kontrolira, da se nastavi vrednost kisika za vdih od 24 do 60%. Kadar zdravnik spremeni koncentracijo 
kisika, zamenjamo le nastavek in pretok kisika. Nastavki so različnih barv. Na vsakem je napisana 
koncentracija kisika in ustrezen pretok kisika v l/min.  
 
Maska z rezervoarjem brez nepovratnega ventila (PRB mask – “Partial Rebreathing Mask with 
reservoir”) 
 
Maska je namenjena aplikaciji srednje koncentracije kisika in 
sicer 36 -60% in sicer s pretokom 6 do 10 l/min. Pri izdihu 
pacienta se bo le prva tretjina izdihanega zraka pomešala s 
prihajajočim kisikom. Rezervoar bo namreč v večjem delu že 
napolnjen s kisikom, preostali izdihan zrak gre v prostor 
skozi luknje na maski. Zato tudi višja količina kisika ne bo 
bistveno vplivala na koncentracijo kisika saj maska nima 
ventilov. Maska je pravilno nameščena in pretok ustrezen, če 
je tik pred vdihom rezervoar napolnjen vsaj do 1/3 oz. ½ 
vrečke.  
 
 
Maske za aplikacijo visoke koncentracije kisika v vdihanem zraku 
 
Maska z rezervoarjem z nepovratnim ventilom (NRB mask – “Non Rebreathing Mask with 
reservoir”) 



 
Maska je na prvi pogled podobna PRB maski; razlikuje so po 
nepovratnih ventilih, ki omogočajo vdihavanje visoke koncentracije 
kisika. Eden ventil je na vhodu v rezervoar kisika in preprečuje 
izdihanemu zraku, da bi se mešal s kisikom. Ob vdihu se ta ventil 
sprosti in dovoli kisiku iz rezervoarja vstop v masko. Dva ventila, ki 
sta ob straneh maske pa se ob izdihu sprostita, tako da izdihani zrak 
lahko v največji možni meri zapusti masko, ob vdihu pa preprečujeta, 
da bi se zunanji zrak mešal s kisikom iz rezervoarja. ZNRB maskami 
dosežemo od 60 do 95% koncentracijo kisika. Pravilen pretok kisika 
skozi tako masko je ko je zbiralnik napolnjen približno do polovice; 
od 8 d0 15 l/min. 

 

 
Neinvazivna ventilacija 
Neinvazivna ventilacija se uporablja pri akutnem poslabšanju dihalne stiske, ko je preskrba organizma s 
kisikom nezadostna, vendar je dihanje prisotno. NV pomeni predihavanje bolnika brez umetne dihalne 
poti (tubus, kanila) z namenom izogniti se zapletom, ki so povezani z invazivnim mehanskim 
predihavanjem, vstavljanjem in odstranjevanjem tubusa. 
 

 

NIV preko obrazne maske 
 

NIV preko čelade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KONCENTRACIJA KISIKA V VDIHANEM ZRAKU [%] 

l/min Nosni kateter Navadna maska Venturi maska Maske z nepovratnim 
ventilom 

1 24 ** / *** 

2 29 ** 24# *** 

3 33 ** / *** 

4 37 ** 28# *** 

5 41 35 / *** 

6 45 40 31# *** 

8 * 50 35# >95 

10 * / 40# >95 

15 * / 60# >95 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 
 

Legenda: 
* višjih pretokov kisika zaradi sušenja sluznice nosu in draženja ne uporabljamo; 
** pretok 5 l/min je mejni pretok kisika; 
*** pretok 8 l/min je v večini primerov mejni pretok kisika 
# za vsako spremembo koncentracije kisika je potrebno zamenjati nastavek 
 
 
VLAŽENJE KISIKA 
 
Zrak, ki ga dihamo je topel ali hladen, bolj ali manj vlažen in vsebuje različne tuje delce. V sapnik, ki je 
praviloma sterilen, mora priti ogret na telesno temperaturo, očiščen večjih delcev in vlažen. Ogrevanje, 
čiščenje in vlaženje se pri normalnem dihanju vrši v nosu in deloma v ustih. Notranjo površino spodnjih 
dihalnih poti, ki so v neposrednem stiku z dihalnimi plini obdaja migetalčni epitelij, ki z utripanjem cilij 
pomika sluz iz manjših bronhiolov v večje proti sapniku in žrelu, kjer jo z nekaj kašljaji odstrani. Sluz, ki 
jo sluznica izloča in delovanje cilij, omogočata normalno čiščenje dihalnih poti. Gibljivost cilij se 
spremeni, če se spremenijo normalni pogoji v dihalnih poteh (100% vlažnost in 370C). Gibanje cilij 
preneha po 10 min pri 50% vlažnosti, pri 30% vlažnosti pa že po 5 min.  
Pri zdravljenju s kisikom ali drugimi plini, ki so hladni in suhi močno posežemo v ta proces. Zaradi 
bolezenskih dogajanj ali načinov zdravljenja, je naravno vlaženje in ogrevanje teh plinov nezadovoljivo. 
Sluz se zaradi tega zgosti, sluznica se izsuši in normalni čistilni mehanizmi pljuč odpovedo. 
Kisik, ki ga pacienti prejemajo v bolnišnici je mrzel in suh; z vlaženjem kisika preprečimo izsušitev 
sluznice. Vlaženje ni potrebno pri aplikaciji kisika manj kot 3l/min za krajši čas. Pri večjih pretokih, ali 
ko kisik dovajamo direktno v trahejo, je vlaženje nujno potrebno. Pacient z umetno dihalno potjo 
potrebuje neprekinjeno vlaženje dihalne poti, ker je z umetno potjo prekinjeno naravno vlaženje, 
ogrevanje in čiščenje zraka skozi nos ali usta. 



Najkvalitetnejši način vlaženja kisika je z zaprtimi sistemi za vlaženje kisika napolnjenimi s sterilno 
destilirano vodo. Sistemi so uporabni več dni: 
Npr. sistemi Kendall: 
Uporabni - 77 dni 
Bolniki v intenzivni negi – 30 dni 
Bolniki z okužbo dihal – menjamo po vsakem bolniku 
Pozor: upoštevamo navodila proizvajalca!  
 
 
NADZOR TERAPIJE S KISIKOM 
 
Oksigenacijo spremljamo s pomočjo plinske analize arterijske krvi ali neinvazivno s pulzno oksimetrijo. 
Krvne analize plinov zagotavljajo točne informacije o pH-ju, PaO2 in PaCO2. Oksimetrija pa zagotavlja 
kontinuirani monitoring stanja oksigenacije. 
Medicinska sestra mora poznati normalne vrednosti pacientovih vitalnih funkcij. Hipoksija vpliva na 
pacientove vitalne funkcije. Na začetku je krvni tlak povišan, kasneje pa pade, če hipoksija ni 
popravljena. Dihanje je pospešeno in poglobljeno. 
 
POMEMBNO 

Nenadne spremembe vitalnih funkcij ali spremenjeno vedenje pacienta lahko opozarja na hudo pomanjkanje 

kisika pri bolniku. 

Oceniti je potrebno, če predpisana terapija s kisikom zagotavlja oksigenacijo bolnika. 

Bolnik je lahko v hipoksiji zaradi znižanega hemoglobina, ki prenaša kisik do celic. 
 
 
Aplikacija kisika preko Venturijeve maske - izvedba posega 
 
IZVEDBA POSEGA REZULTAT 
posodo s sterilno destilirano vodo za vlaženje kisika 
namestimo na pretočni ventil za dovajanje kisika 

Priprava sterilne destilirane vode za vlaženje kisika 

(destilirano vodo uporabljamo po navodilih proizvajalca) 

na posodo namestimo cev za dovod kisika  

Izberemo ustrezno velikost maske glede na pacientov obraz in 
dodamo nastavek, ki ustreza odstotku zahtevanje 
koncentracije kisika (koncentracijo naroči zdravnik!).  

Prevelika ali premajhna maska onemogoča doziranje ustrezne 

koncentracije kisika. 

Ustrezen nastavek omogoča aplikacijo predpisane 

koncentracije kisika. 

Masko z nastavkom spojimo s cevjo za dovod kisika  

Odpremo ventil na merilniku pretoka plina in nastavimo 
želeni pretok kisika; kroglica mora lebdeti na sredini črtice 
manometra. 

Preverimo pravilnost delovanja sistema. 

Masko namestimo na pacientov obraz in pod brado in nežno 
pritrdimo z elastiko okoli glave  

Zagotovimo pravilno koncentracijo kisika. Maska se mora 

dobro prilegati, vendar pacienta ne sme tiščati. Kovinski 

nastavek na maski naj lepo sede na pacientov nos. 

 
 



Nevarnosti aplikacije kisika 
Premajhno vlaženje vodi do izsušitve in znakov draženja v grlu in sluznice zgornjih dihalnih poti. 
Zelo nevaren je okužen sistem; voda v vlažilni posodi lahko povzroči infekcijo, če je ne menjujemo. 
Dolgotrajnejše vdihavanje kisika povzroči v pljučih manjše atelektaze, kar zmanjša dihalno površino 
pljuč. 
 
Znaki intoksikacije s kisikom 
Zgodnji znaki Svareči znaki Manifestni znaki 

Bledica obraza 
Tremor ustnic 
Znojenje 
Bradikardija 
 

Lažja slabost 
Lažja omotičnost 
Trzanje ustnic 
Pritisk v epigastriju 
Oslabitev vida 
Omejitev vidnega polja 
Zvočne halucinacije 
Apatija 
Zaspanost 

Bruhanje 
Omotica 
Trzanje lic 
Dispnoa 
Nezavest 
Krči 
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9. ASPIRACIJA DIHALNIH POTI 

Darja Plank, vms, prof. zdr. vzg. 

 
Aspiracija dihalnih poti pomeni uvajanje tankega katetra skozi nos, usta ali tubus oz. kanilo z namenom 
odstraniti sekret iz dihalnih poti. 
Cilji: 

- Čista dihalna pota, mirno dihanje, brez hropenja 

- Preprečiti okužbo dihal 

- Miren, manj anksiozen bolnik 

- Preprečiti poškodbo dihal med aspiracijo 
 
Neučinkoviti izkašljevanje lahko povzroči zbiranje sekreta v dihalnih poteh zaradi zožitve dihalnih poti 
ali respiratorne insuficience. Aspiracijo izvajamo pri bolnikih, ki imajo delno ali popolno okrnjen aktivni 
mehanizem odstranjevanja trahealnega sekreta.  
 
Kaj moramo vedeti o izvedbi posega: 
 

- Aspiracija dihalnih poti je invaziven poseg, ki ga ne izvajamo rutinsko. Poznati moramo možne zaplete 

in biti nanje pripravljeni. 

- Poseg izvajamo po aseptični metodi, uporabljamo le sterilen material, da zmanjšamo možnost infekta 

bolnika in medicinske sestre, ki izvaja poseg. 

- Minimalno potrebo po aspiraciji prepozna izkušena medicinska sestra z opazovanjem pacienta, 

opazovanjem doseženih vrednosti oksigenacije, pulza, avskultacijo prsnega koša. Aspiracija se opravi po 

potrebi pacienta, kar spoznamo po kašlju, hropenju, po količini sekreta. 

- Poseg lahko izvaja ena izkušena medicinska sestra; če se izvaja aspiracija iz hipofarinksa poseg izvajata 

dve medicinski sestri. 

- Med aspiracijo opazujemo pacientovo barvo kože in vidnih sluznic, poslušamo dihanje, opazujemo vzorec 

in frekvenco dihanja, draženje na kašelj in učinkovitost kašlja, barvo, količino in konsistenco sekreta, 

EKG krivuljo (če je pacient priključen na monitor), vrednost saturacije. 
 
Možni zapleti med aspiracijo dihal 
 
Medicinska sestra mora možne zaplete poznati in jih znati preprečiti! 

- Krvavitev iz dihalnih poti; groba, sunkovita, predolga aspiracija. 

- Hipoksija; predolga aspiracija, izguba volumna in koncentracije. 

- Motnje srčnega ritma (bradikardija, tahikardija, ventrikularne ekstrasistole, srčni zastoj); hipoksija, 

draženje n. vagusa. 

- Ekstubacija; neustrezna pritrditev in varovanje tubusa oz. kanile. 

- Okužba; nesterilni postopek ali kontaminirani pripomočki. 



- Atelektaze; negativni vlek. 
- Povišan intrakranialni pritisk. 
 
 
ASPIRACIJA SEKRETA IZ ŽRELA IN SAPNIKA SKOZI USTA / NOS 
 
Razlika med faringealno in trahealno aspiracijo je v globini aspiracije in morebitnih posledicah. 
Medicinska sestra oceni kakšna globina je potrebna. Kako daleč bo uvedla aspiracijsko cevko je odvisno 

od bolnikove starosti in velikosti. Pri dojenčku in majhnem otroku je potrebno uvesti kateter od 8 do 14 cm, 

pri starejšem otroku in mladostniku pa od 14 do 20 cm. 

 
Dolžino ugotovimo z merjenjem razdalje: 
- za faringealno aspiracijo - od nosu (ali ust) do spodnjega roba uhlja; 
- za trahealno aspiracijo - od nosu (ali ust) do spodnjega roba prsnice. 
 
Pri aspiraciji najprej odstranimo nakopičen sekret iz nazofaringsa. Če sekreta ne aspiriramo pravočasno, 
ga bolnik aspirira v pljuča, kjer povzroča infekt.  
Na razcepu sapnika je mnogo receptorjev za kašelj. Z aspiracijo vzdražimo oslabele reflekse kašlja, ki 
pomagajo bolniku odstraniti sekret tudi iz nižjih dihalnih poti. 
Pri aspiraciji skozi nos najprej aspiriramo sekret iz  sapnika, šele nato iz žrela. V ustih in žrelu je več 
bakterij kot v sapniku. 
Aspiracijo izvajamo med izdihom, če je le možno; tako bolniku ne aspiriramo zraka, ki ga vdihava. 
 
Izvedba posega 
 
Namen posega 
- čista dihalna pota, mirno dihanje, brez hropenja 
- preprečiti okužbo dihal 
- miren, manj anksiozen bolnik 
 
Izvajalec posega 
Dipl. med. sestra ali srednja medicinska sestra 
 
Število izvajalcev 
Eden ali dva 
 
Metoda in tehnika dela 
Aseptična metoda dela 
 
Priprava na poseg 
- aspirator, cevi in konekte, 
- sterilne aspiracijske cevke, 
- sterilne (posamično pakirane) in čiste zaščitne rokavice, 



- fiziološko raztopino 100 ml ali posamično pakirano 10 ml, fiziološko raztopino, 
- 10 ml brizgalko, iglo za aspiracijo ali mini spike, 
- Sterilni gel na vodni osnovi, 
- ledvičko, 
- tekočino za izpiranje vezne aspiracijske cevi (Aqua destilata 500 ml + razkužilno sredstvo), 
- vrečko za kužne in komunalne odpadke, 
- zaščita za bolnika (lahko uporabimo ovoj od sterilne rokavice),  
- zaščitna maska, 
- razkužilo za roke. 
 
Priprava prostora 
- poseg izvajamo v bolniški sobi 
- zapremo okna in vrata 
- namestimo špansko steno ali zagrnemo pregradno zaveso 
 
Priprava bolnika 
bolnika poučimo o namenu in poteku posega, leži na hrbtu z nekoliko dvignjenim vzglavjem 
 
Priprava izvajalca posega 
izvajalec si razkužim roke in nadene obrazno masko 
 
IZVEDBA POSEGA REZULTAT 
pripravimo aspirator, naravnamo vlek na 400 do 600 mbar 
(otroci) oz. 600 do 800 mbar (odrasli) ter ga vklopimo 

ustrezna priprava aspiratorja; premočan vakuum poškoduje 

sluznico, premajhen vakuum ne odstrani učinkovito sekreta 

Razkužimo roke preprečimo prenos okužbe 

odpremo embalažo z aspiracijsko cevko (samo na strani s 
konektom) in jo spojimo z vezno cevko iz aspiratorja  

aspiracijska cevka ne sme biti večja od ½ notranjega premera 

tubusa ali kanile 

na vodilno roko si nadenemo sterilno rokavico (vodilna roka 
ostaja ves čas posega v stiku s sterilno aspiracijsko cevko, z 
drugo roko si asistiramo) 

bolnika zaščitimo pred okužbo; aseptična izvedba posega 

sterilen papir v katerem je bila rokavica, podložimo pod 
bolnikovo brado na prsni koš 

zaščitimo bolnika; preprečimo kontaminacijo kože s kondenzom 

aspiracijsko cevko izvlečemo iz sterilnega ovoja in jo 
primemo z vodilno, sterilno orokavičeno roko  

 

konico cevke po potrebi namažemo z sterilnim gelom Omogočimo lažje uvajanje katetra 

Bolniku odstranimo kisikovo masko (če jo ima)  

Z nevodilno roko primemo bolnika na rahlo na čelo, z 
vodilno držimo aspiracijsko cevko 8 do 10 cm od konice in 
ga nežno, vendar hitro uvedemo skozi nos ali usta, v smeri 
nazaj in navzdol. Bolnik naj normalno diha. 

 

Aspiracijsko cevko uvedemo do potrebne globine (odrasli - 
pri aspiraciji iz žrela pribl. 16 cm, aspiracija iz sapnika pa 
pribl. 20 cm); bolnika vzpodbudimo, da zakašlja.  

 

Vzpostavimo negativni tlak in s krožnimi gibi nežno 
izvlečemo aspiracijsko cevko. (aspiracijo izvajamo med 
izdihom, če je le možno; tako bolniku ne aspiriramo zraka, 
ki ga vdihava). 

Preprečimo poškodbo dihalne sluznice in izsesavanje zraka, kar 

lahko povzroči hipoksični zaplet ter razvoj atelektaz 



Bolniku namestimo kisikovo masko, če jo je imel.  

odstranimo aspiracijsko cevko, rokavice in obrazno masko  

 
Oskrba po posegu 
 
Oskrba izvajalca 
Takoj po posegu izvajalec odstrani aspiracijsko cevko in rokavice ter si razkužimo roke. 
 
Oskrba bolnika 
- Bolniku namestimo kisikovo masko, če jo je imel pred posegom. 
- Odstranimo zaščitni papir. 

- Bolnika namestimo v razbremenilni položaj. 
 
Oskrba pripomočkov/odpadkov 
- Vezno cev speremo z ustrezno razkužilno tekočino in jo suho odložimo, izklopimo aspirator. 
- Odpadke sortiramo v skladu z navodili ustanove. 
- Ledvičko razkužimo in pospravimo na določeno mesto. 
- Aspirator oskrbimo po navodilih za vzdrževanje aspiratorja . 
 
 
ASPIRACIJA DIHAL SKOZI TUBUS / KANILO 
 
Tubus je plastična, nekoloko ukrivljena cevka, ki jo vstavimo v trahejo skozi usta (orotrahealno), nos 
(nazotrahealno) ali traheosatomo (operativna odprtina na vratu). Gre za umetno dihalno pot, ki 
omogoča tudi toaleto dihalne poti. Bolnik s tubusom ne more sam izkašljati sekreta, zato ga je potrebno 
aspirirati. 
 
Poznamo: 
- Odprti sistem aspiracije 
- Zaprti sistem aspiracije 

 
Priprava pripomočkov, bolnika, prostora in izvajalca je enaka kot pri aspiraciji skozi usta / nos. 
 
Izvedba posega odprte aspiracije 
 
IZVEDBA POSEGA REZULTAT 
pripravimo aspirator, naravnamo vlek na 400 do 600 mbar 
(otroci) oz. 600 do 800 mbar (odrasli) ter ga vklopimo 

ustrezna priprava aspiratorja; premočan vakuum poškoduje 

sluznico, premajhen vakuum ne odstrani učinkovito sekreta 

pp v brizgalko aspiriramo sterilno fiziološko raztopino oz. si 
pripravimo posamično pakirano 10 ml FR 

 

Razkužimo roke preprečimo prenos okužbe 

odpremo embalažo z aspiracijsko cevko (samo na strani s 
konektom) in jo spojimo z vezno cevko iz aspiratorja  

aspiracijska cevka ne sme biti večja od ½ notranjega premera 

tubusa ali kanile 

na vodilno roko si nadenemo sterilno rokavico (vodilna roka 
ostaja ves čas posega v stiku s sterilno aspiracijsko cevko, z 

bolnika zaščitimo pred okužbo; aseptična izvedba posega 



drugo roko si asistiramo) 
sterilen papir v katerem je bila rokavica, podložimo pod 
bolnikovo brado na prsni koš 

zaščitimo bolnika; preprečimo kontaminacijo kože s 

kondenzom 

aspiracijsko cevko izvlečemo iz sterilnega ovoja in jo primemo 
z vodilno, sterilno orokavičeno roko  

 

konico cevke po potrebi namažemo z sterilnim gelom Omogočimo lažje uvajanje katetra 

Če je bolnik na ventilatorju, pred posegom zvišamo 
nastavljeno vrednost kisika na 100%. 

Preprečimo hipoksijo, 

aspiracijsko cevko hitro in nežno uvedemo v tubus ali kanilo; 
ko začutimo upor, cevko izvlečemo za 0,5 cm ter vzpostavimo 
negativni tlak s palcem nevodilne roke 

preprečimo poškodbo dihalne sluznice in izsesavanje zraka iz 

tubusa/kanile, kar lahko povzroči hipoksični zaplet ter razvoj 

atelektaz 

med aspiracijo cevko počasi vlečemo iz tubusa in jo hkrati 
vrtimo; cevka v tubusu ne sme biti dlje kot 10 do 15 sek. 

dobro očistimo dihalno pot, preprečimo poškodbo sluznice in 

hipoksijo 

po potrebi tubus/kanilo navlažimo s sterilno fiziološko 
raztopino 

zmehčamo sekret; vlažimo le takrat, ko je aspiracija brez 

dodatnega vlaženja otežena (suh, zelo gost sekret), sicer 

vlaženje ni zaželeno (s tem izperemo tubus/kanilo in 

potisnemo sekret v globino ter razpršimo infekt) 

z debelejšo aspiracijsko cevko očistimo še bolnikova usta in 
nos 

preprečimo pronicanje vsebine ob napihnjenem balončku v 

pljuča ter razvoj aspiracijske pljučnice 

odstranimo aspiracijsko cevko, rokavice in obrazno masko  

 
Opozorila 

Aspiracija lahko traja do največ 15 sek (preprečimo kardiopulmonalne motnje), aspiracijo lahko ponovimo 
največ 3 krat (za vsako aspiracijo zamenjamo aspiracijsko cevko). 
Ob vsaki aspiraciji obrnemo bolnikovo glavo na drugo stran, da lažje pridemo v nasprotni bronhus. Če 
naletimo na upor je možno, da je kateter zadel na razcepišče sapnika. V tem primeru ga pred aspiracijo 
(vzpostavitvijo vakuuma) izvlečemo za 1 cm. 
Med posegom opazujemo bolnikovo dihanje, barvo kože in vidnih sluznic, prisotnost kašlja, izgled 
aspiriranega izločka. Če je bolnik priključen na monitor, opazujemo EKG in vrednost saturacije. Daljša 
aspiracija lahko povzroči hipoksijo, bradikardijo, tahikardijo, eksatrasistolijo. Zaradi draženja n. vagusa 
lahko pride do bradikardije in srčnega zastoja. 
Če se bolnik začne dušiti, prekinemo poseg in počakamo, da se umiri. 
Aspiriramo nežno in z občutkom. Pazimo, da ne poškodujemo sluznice dihalne poti (kri na katetru). 
S kondenzom ravnamo kot s kužnino. 
 
Zaprti sistem aspiracije 
 
Zaprti sistem aspiracije, ki je priključen na tubus, je 
sestavni del dihalnega sistema katetra za aspiracijo. Med 
samo aspiracijo ni potrebno dihalnega sistema 
dekonektirati, zato je prihranjen čas, zagotovljena je 
sterilnost in onemogočen je stik izvajalca in okolice z 
sekretom. Posebna prednost zaprtega sistema je 
preprečena hipoksija, povzročena zaradi dekonektiranja 
dihalnega sistema.        



Navodila za vzdrževanje aspiratorja 
 
- Vezne cevi aspiratorja menjujemo na 24 ur. Če 

uporabljamo aspirator pri večih bolnikih, moramo 
cevi zamenjati po vsakem bolniku. 

- Aspiracijske cevi so sterilne in namenjene za enkratno 
aspiracijo. Aspiracijske cevke vnaprej ne priklapljamo 
na vezno cev. 

- Filtre na čistem delu aspiratorja menjujemo po 
navodilih proizvajalca oz. v primeru kontaminacije z 
aspirirano vsebino takoj. 

- Tekočino za izpiranje vezne cevi menjujemo najmanj 
na 24 ur, skupaj s steklenico. Uporabljamo tekočine v 
originalnih embalažah (aqua destilata) z dodanim 
razkužilnim sredstvom. 

- Pri redni uporabi aspiratorja menjujemo vrečke na 24 
ur, če imamo za zbiranje aspirata stekleno posodo, le-
to čistimo in dezinficiramo na 24 ur (pošljemo v 
sterilizacijo). 

 

- Kadar aspiratorja ne uporabljamo vsak dan, vse pripomočke (vezno cev, posodo, tekočino za 
izpiranje) takoj po uporabi odstranimo, očistimo, razkužimo. Ohišje aspiratorja temeljito očistimo. 

- Pri vsakodnevnem vzdrževanju ohišje aspiratorja enkrat v izmeni očistimo in prebrišemo z 
alkoholnimi robčki. 

- Na aspirator ali v njegovo neposredno bližino namestimo plastenko z razkužilom za roke z 
dozatorjem. 

- Koš za odpadke naj bo v neposredni bližini aspiratorja. 
- Če uporabljamo ASPIRACIJSKO VREČKO z nepovratno valvulo in antibakterijskim 

filtrom, jo lahko pri istem pacientu uporabljamo več dni zapored oz. dokler ni polna, prav 
tako jo lahko napolnimo do vrha. Vrečke ne prenašamo, prav tako je ne uporabljamo za več 
bolnikov hkrati. 
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10. KATETERIZACIJA ŽENSKE IN ZDRAVSTVENA NEGA BOLNIKA Z 

URINSKIM KATETROM 

Darja Plank, vms. prof. zdr. vzg. 

 
Kateterizacija je aspeptično uvajanje urinskega katetra skozi uretro v sečni mehur. 
Kateterizacijo vedno odredi zdravnik. Kateterizacija pri moškem je poseg, ki ga opravlja zdravnik 
(medicinska sestra mu pri tem asistira), kateterizacija ženske pa je poseg, ki ga izvaja diplomirana 
medicinska sestra. 
Kateterizacija je za bolnike invaziven poseg, zato vedno premislimo, ali smo izčrpali vse druge, za 
bolnika mnogo boljše možnosti, kot je stalni urinski kateter. 
 
Indikacije za kateterizacijo 
- Izpraznitev vsebine sečnega mehurja zaradi akutne ali kronične retence urina (zožitev sečnice, 

obstrukcija vratu mehurja, karcinom, adenom prostate, hematurija); 
- Drenaža mehurja (pred ali po operativnih posegih v/na mehurju, medenici, rektumu, tudi pred ali 

po porodu, če je to potrebno itn.); 
- Diagnostični postopki (merjenje zastanka urina v mehurju, sterilno jemanje vzorcev urina za 

mikrobiološke preiskave, urodinamske meritve, kontrastne rentgenske preiskave); 
- Izpiranje mehurja (hematurija, piurija); 
- Vnos terapevtskih substanc, ki delujejo lokalno v mehurju (antibiotiki, antimikotiki, citostatiki); 
- Natančne meritve količine izločenega urina (šokovno stanje, renalna insufienca, paraliza); 
- Pomoč pri inkontinenci, kadar ni mogoče uporabiti drugih pripomočkov. 
 
Urinski kateter je tujek, ki okvari normalno obrambo sluznice, ker kemično in mehanično draži in 
povzroča vnetje ter tako omogoča bakterijam ugodno okolje za rast in razmnoževanje v oblogah in 
svetlinah katetra in na zunanji površini. 
Najpogostejša komplikacija pri vstavljanju urinskega katetra je okužba sečil.  
Na urinski kateter vezana okužba je najpogostejša (40%) pridobljena infekcija v bolnišnicah in domovih 
starejših. Občasno kateteriziramo med 10 - 12 % vseh bolnikov sprejetih v bolnišnico, na intenzivnih 
oddelkih pa tudi preko 50 %. 
Uropoetski trakt je sterilen, z izjemo spodnje tretjine sečnice pri ženski. Patogeni mikroorganizmi 
navadno prehajajo iz sečnice v sečni mehur in navzgor. 
 
Bakterije lahko vstopijo v mehur skozi eno od naslednjih poti: 
- V času vstavitve urinskega katetra in sicer zaradi prenosa bakterij iz meatusa in uretre, 
- Skozi svetlino katetra zaradi okužbe ali razkonektiranja drenažnega sistema, 
- Navzgor po zunanji površini katetra iz periuretralnega področja 
 
 
 



Dejavniki tveganja za nastanek bakteriurije 
Najpomembnejši dejavnik tveganja za bakteriurijo je trajanje kateterizacije. Tveganje za nastanek 
okužbe sečil znaša od 4 do 7,5 % dnevno, torej ima po 10 dneh kateterizacije 40 do 75 % bolnikov 
okužbo sečnih poti.  
 
POMEMBNO: 
Najpomembnejša dejavnika nastanka okužbe, na katera lahko aktivno vplivamo, sta: 
- pravilna vstavitev urinskega katetra in 
- vzdrževanje zaprtega sistema za drenažo.  
Večina raziskav je potrdila, da je bakteriurija v povezavi s katetrom neposredno vezana na prekinitev 
zaprtega drenažnega sistema. 
 
Kritična mesta za nastanek okužbe so: 
- Vhod v uretro in okolica katetra, 
- Stik med katetrom in nastavkom urinske vrečke, 
- Mesto za odvzem urina, 
- Vračanje urina iz vrečke proti sečnici, če vrečka nima nepovratne zaklopke, 
- Stišček za izpust urina. 
 
Načini kateterizacije in tveganje za okužbo sečil. 
Izbira vrste kateterizacije je odvisna od medicinske indikacije in predvidenega trajanja kateterizacije. 
 
Enkratna kateterizacija; je primerna za odvzem urina pri prizadetem bolniku in za odpravljanje 
začasnih težav z odvajanjem urina. Bakteriurija se pojavi po posegu v 1 do 5 %, okužba pri 1% 
bolnikov. 
 
Intermitentna kateterizacija ; je občasna kateterizacija, večinoma pri mladih bolnikih z okvaro 
hrbtenjače, ki jo lahko bolnik izvaja sam (t.i. »čista samokateterizacija«). Tveganje okužbe sečil je 
dokazano manjše pri bolnikih, ki izvajajo intermitentno čisto kateterizacijo, kot pri tistih s stalnim 
urinskim katetrom. 
 
Kratkotrajna stalna kateterizacija; pomeni vstavljen urinski kateter manj kot 72 ur. Verjetnost 
nastanka bakteriurije je 10 do 20%. 
 
Dolgotrajna stalna kateterizacija; pomeni vstavljen urinski kateter več kot 72 ur. Tveganje za 
bakteriurijo je 5 do 10 % na kateterski dan. Kateter odstranimo takoj, ko zanj ni več medicinske 
indikacije. 
 
Kondomski kateter; uporabimo le za kratkotrajno kateterizacijo pri sodelujočih bolnikih ali kot način 
odvajanja urina pri bolnikih s poškodbo hrbtenjače (para in tertraplegiki). 
 



Kirurška stoma; nefrostoma – pri obstrukciji višje v sečilih; cistostoma – pri obstrukciji nižje v sečilih 
in kadar se hočemo izogniti tveganju okužbe zaradi dolgotrajne stalne kateterizacije. 
 
Ustrezna izbira pripomočkov 
 
Urinski kateter 
1. Čas, ko bo bolnik potreboval kateter: 
- enkratna kateterizacija 
- kratek čas - do 7 dni 
- srednje dolgo - do 1 meseca 
- dolgo časa - več kot 1 mesec 
 
2. Material: vsak izdelovalec katetra si prizadeva za izdelavo katetrov iz najprimemejše kombinacije 
sestavin, ki jo bo sluznica sečnice čim bolje prenašala (lateks, teflon, silikon, hidrogel, polimer). Material 
katetra izberemo glede na predvideno dolžino kateterizacije (dalj časa trajajoča boljši kateter) 
- PVC in drugi plastični materiali - uporabljamo jih za enkratno občasno izpraznitev mehurja. 
- Guma - tudi te katetre uporabljamo za enkratno kateterizacijo. 
- Lateks - čisti lateks je primeren za osnovo stalnega katetra, ker je mehak in fleksibilen. Nima pa 

popolnoma gladke površine; zato lahko povzroča inkrustacije, kar ima za posledico poškodbo 
uretre. Čisti lateks kateter lahko uporabljamo le kratek čas (3-4 dni). 

- Silikon - je dobro kompatibilen s sluznico uretre, zato so ti katetri primerni za dolgotrajno drenažo 
(2-3 mesece). Slaba stran teh katetrov je, da niso idealno gibljivi, zato je bolje, če je osnova katetra iz 
kake druge snovi, površina pa je silikonizirana (lateks silikonizirani katetri). 

- Teflon - je tudi dobro kompatibilen s sluznico uretre. Katetri, prevlečeni s teflonsko oblogo (osnova 
je na primer silikon), predstavljajo dobro vrsto stalnih katetrov in jih lahko uporabljamo za daljšo 
urinsko drenažo (1-2 meseca). 

- Hidrogel - je snov, ki se je izkazala kot visoko kvalitetno pri očesnih lečah, kolčnih protezah in žilnih 
protezah, kar dokazuje visoko združljivost s človeškimi tkivi. Ta snov naredi površino katetra zelo 
gladko in jo sluznica uretre dobro prenaša tudi daljše časovno obdobje (3-4 mesece). S 
kombiniranjem omenjenih in še drugih materialov (na primer polimer) je sodobna tehnologija 
izdelovanja katetrov zelo napredovala in stalni kateter za počutje bolnika ne predstavlja več takšnega 
problema kot nekoč. 

 
3. Konica katetra (to je razdalja med balonom in koncem katetra) je lahko predolga ali prekratka in 
lahko povzroči težave, zato je potrebno izbrati ravno pravšnjo. Katetri imajo mnogokrat imena po 
avtorjih konic (Tiemann, Roberts, Nelaton, Mercier, Whistle, Round, Couvelaire). 
 



 
 
4. Balonček Poznamo katetre brez balončka in katetre z balončkom. Brez balončka (mnogokrat imajo 
imena po avtorjih, predvsem po avtorjih konic) so katetri, ki jih uporabljamo za enkratno kateterizacijo 

in so enocevni (za drenažo urina). Katetri z balončkom so lahko dvocevni ali trocevni. Foley kateter je 

standardni dvocevni kateter. Širša cev služi za drenažo urina, ožja pa za polnitev balončka, ki služi za 

fiksacijo urinskega katetra. Tricevni kateter je perfuzijski kateter; ena cev služi za izpiranje mehurja, druga 
drenažo urina, tretja, najožja pa za polnitev balončka. Perfuzijske katetre uporabljamo za drenažo 
gostega urina (po operaciji prostate, mehurja, pri bolnikih s hematurijo oziroma gostim urinom). 
 

 
 
Balonček katetra polnimo s sterilno redestilirano vodo (aqua redestilata). Količina aque je od 5 – 15 ml. 
Balonček lahko izjemoma napolnimo tudi z 30 ml in več kadar vloga balončka ni le fiksacija katetra, 
ampak hemostaza (ustavitev krvavitve) pri bolnikih po operativnem posegu na prostati ali mehurju. Za 
polnjenje balončka nikoli ne uporabljamo NaCl, ker povzroča tvorbo kristalčkov na steni balončka, ki 
lahko onemogoči izpraznitev balončka in posledično odstranitev katetra. 
 

 
 
5. Velikost katetra - načeloma velja pravilo da izberemo čim tanjši, ki še omogoča dobro drenažo urina 
(zmanjšamo poškodbo sečnice). 
Velikost katetra izražamo z zunanjim premerom, imenovanim po franc. izdelovalcu inštrumentov 
Charrieru (l CH = 1/3 mm = 1 French). 
Za kateterizacijo otroka (odvisno od starosti) izbiramo katetre debeline Ch 6 do 12; 



Za normalno kateterizacijo izberemo kateter Ch 12-14, če je urin čist; 
Če je urin moten, gnojen ali krvav (brez krvnih strdkov, sluzi ipd.) izberemo kateter velikosti do največ 
Ch 20; 
izbira katetra nad Ch 20 za običajno drenažo je redko potrebna, če ne celo vprašljiva; kateter CH 24 je 
rezerviran izključno za drenažo po operativnih posegih na prostati ali mehurju oziroma masivno 
hematurijo. 
 
 
Hranjenje - pakiranje katetrov 
Katetri morajo biti pakirani sterilno. Tak postopek zahteva dvojni ovoj. Ovoje odpremo neposredno 
pred uporabo, najprej zunanjega, kjer upoštevamo pravila sterilnega odpiranja. Katetre hranimo v 
originalni embalaži na varnem mestu, kjer je čim manjša možnost, da se embalaža poškoduje (vprašljiva 
sterilnost). Ne izpostavljamo jih sončni svetlobi in visoki temperaturi (ne v bližini toplotnih teles - 
radiator). Hranimo jih sortirane po številkah in namenu. Redno preverjamo rok sterilnosti.  
 
Urinska vrečka 
je zbiralnik, kamor urin odteka po katetru prek drenažne cevi iz mehurja. Zahteve urinske vrečke: 
Vrečka mora biti posamezno, sterilno pakirana. 
Imeti mora nepovratno zaklopko, ki onemogoča iztekanje urina iz urinske vrečke nazaj v mehur. 
Na začetku drenažne cevi mora imeti mesto za sterilen odvzem seča. 
Na spodnjem delu mora imeti poseben stišček, za izpust urina. 
Vrečka mora biti zaobljena.  
 
Značilnosti »dobre« urinske vrečke: 
 

 

 
 
Konektor, ki se prilega vsakemu urinskemu katetru. 
Odvzemno mesto za urin, ki omogoča sterilen odvzem 
urina.. 
Široka drenažna cev z namenskim stiščkom, ki ga 
uporabljamo za klemanje urinske vrečke.  
Protipregibna spirala na pretočnem prekatu omogoča 
neovirano odtekanje urina iz drenažne cevi preko 
pretočnega prekata v urinsko vrečko. 
Hidrofobni filter na pretočnem prekatu in urinski vrečki 
skrbi za optimalno in varno izravnavo zraka. 
Kljuka in dodatna vrvica za fiksacijo urinske vrečke na 
posteljo. 

Urinska vrečka mora imeti merilno skalo za merjenje količine urina. Ovalna oblika urinske vrečke pri 
izpraznjevanju zmanjšajo moteče turbulenca tekočine in s tem omogoča hitrejše odtekanje. Zaradi 
vgrajene nepovratne valvule je onemogočena retrogradna okužba. Zaobljena oblika vrečke preprečuje 
zastajanje urina. 



Enostaven enoročni ventil. 
 
 

Uvajanja urinskega katetra – izvedba posega 
 
Namen posega – cilji 
- odvzamemo urin po aseptični metodi (realen rezultat analize urina v mehurju) 
- izpraznimo poln sečni mehur (razbremenitev mehurja) 
- merjenje diureze, urne diureze 
- izpiranje mehurja 
 
Izvajalec posega 
- Moškemu uvaja urinski kateter zdravnik, medicinska sestra mu asistira 
- Ženski uvaja urinski kateter diplomirana medicinska sestra, srednja medicinska sestra asistira 
 
Število izvajalcev 
Dva; izvajalec in asistent 
 
Metode in tehnike dela 
aseptična metoda dela 
 
Priprava na poseg 
 
Priprava materialov / pripomočkov 
Na taso ali terapevtski voziček pripravimo: 
- ustrezen urinski urinski kateter 2x, 
- podlogo za enkratno uporabo za zaščito postelje, 
- sterilne rokavice ustrezne velikosti, 
- zaščitno obrazno masko, 
- sterilen set za kateterizacijo (ledvička za enkratno uporabo, posodica s 4 velikimi tamponi in 2 zložencema, 

PVC pean, kompresa), 
- antiseptik za sluznico (Skinsept mucosa), 
- 10 ml ampula aque redestilate, 10 ml brizgalka in igla za aspiracijo,  
- sterilen Xylocain gel, 
- osebno in posteljno perilo, 
- sterilen ali čisti kozarček za urin (če imamo naročen odvzem urina),  
- ustrezno sterilno urinsko vrečko. 
 
Priprava prostora 
- poseg izvajamo v namenskem prostoru ali v bolniški sobi 
- namestimo špansko steno ali zagrnemo pregradno zaveso 
- zapremo okna in vrata 
 
 



Priprava bolnika 
- bolnico poučimo o namenu in izvedbi posega 
- namestimo zaščito za posteljo 
- odkrijemo anogenitalni predel 
- bolnico namestimo v ginekološki položaj 
- naredimo anogenitalno nego 
 
Priprava asistenta (A) in izvajalca (I) posega 
- oba si razkužita roke 
- izvajalec nadene zaščitno obrazno masko, si ponovno razkuži roke in obleče sterilne rokavice 
 
IZVEDBA POSEGA REZULTATI 
A odpre sterilen set in izvleče aqua redestilato v brizgalko ustrezna priprava pripomočkov za delo 

I namesti sterilno kompreso med bolničine noge, ledvičko 
postavi na kompreso, posodico s tamponi in peanom pusti 
na ovojnini seta 

pripravimo si sterilno polje in pripomočke za delo. 

 

I s palcem in kazalcem leve roke razmakne velike in male 
labie in jih potisne nekoliko navzgor, z desno roko, s 
peanom in z antiseptikom politimi tamponi očisti spolovilo 
od simfize proti anusu (najmanj 3X) 

temeljito očiščen  vhod v uretro (levo roko lahko odmakne šele, 

ko je kateter uveden); pomanjkljivo očiščen vhod v uretro je lahko 

glavni vir okužbe pri kateterizaciji. 

 

rabljene tampone odlaga v ledvičko, odloži pean (v 
ledvičko) 

ustrezno sortiranje odpadkov 

 

A odpre embalažo urinskega katetra in kateter ponudi I, ki 
ga izvleče iz sterilnega ovoja 

 

A na konico katetra nanese malo xylocain gela izognemo se mikroskopskim poškodbam uretre in omogočimo lažjo 

uvedbo (zdrs) katetra  

A spoji kateter z urinsko vrečko (če ni potrebno odvzeti 
vzorca urina) 

čimprej zagotovimo zaprto pot.  

 

I nežno uvede kateter (če po pomoti zaidemo v vagino, 
kateter pustimo v vagini in nadaljujemo poseg z novim 
katetrom; iz vagine kateter odstranimo po uvedbi katetra v 
mehur) 

prepreči poškodbo uretre 

 

ko priteče urin, potisnemo kateter še 2-3 cm v mehur kateter bo zanesljivo dovolj globoko v mehurju; preprečimo 

poškodbo uretre s polnjenjem balončka v uretri 

A napolni balonček katetra z aquo redestilato (5 do 10 ml) balončka katetra nikoli ne polnimo s fiziološko raztopino, zaradi 

tvorbe kristalov v notranjosti balončka (ovirana izpraznitev 

balončka ob odstranitvi katetra) 

I malo izvleče kateter  preveri ustreznost fiksacije z balončkom 

A pritrdi kateter na bolnikovo stegno in vrečko na bolniško 
posteljo 

preprečimo možnost izpada katetra, čim manjše gibanje 

katetra v uretri, nemoten odtok urina 

 
Oskrba po posegu 
 
Oskrba bolnika 
Bolnico uredimo in jo v čisti in urejeni postelji namestimo v razbremenilni položaj. 
 
 



Oskrba pripomočkov/odpadkov 
- Pri enkratni kateterizaciji kateter odvržemo v koš za kužne odpadke. 
- Pripomočke za enkratno uporabo odvržemo v koš za komunalne odpadke. 
- Osebno in posteljno perilo odložimo v koš za umazano perilo. 
- Voziček oz. taso razkužimo in pospravimo na določeno mesto. 
 
Ureditev izvajalca posega in asistenta 
Po posegu si umijeta in razkužita roke. 
 
 
MENJAVA IN PRAZNJENJE URINSKE VREČKE 

 
Urinsko drenažno vrečko menjavamo po navodilih proizvajalca; najpogosteje je to med 5 do 10 dni, če 
upoštevamo zaprt sistem drenaže urina in če urinska vrečka ustreza kriterijem dobre urinske drenažne 
vrečke. Prej zamenjamo urinsko vrečko če je poškodovana, vidno umazana ali ne tesni. Zelo pomembna 
je nepovratna zaklopka, ki preprečuje zatekanje urina iz vrečke nazaj proti katetru in s tem v mehur. 
Enako pomembna je možnost spuščanja urina iz vrečke (izpraznitev vrečke) samo preko izpustnega 
stiščka na dnu vrečke. Najpreprosteje je, da pod visečo urinsko vrečko podstavimo namenski vrč (v 
skrajnem primeru je to lahko tudi nočna posoda), iztočimo urin in razkužimo izpustni stišček z 
alkoholnim zložencem. 
Upoštevati je treba naslednje higienske ukrepe: 
- razkuževanje rok pred in po uporabi čistih rokavic; 
- izpraznjevanje urinske vrečke na 8 ur oz. ko se napolni največ do 2/3;  
- razkuževanje stiščka po izpraznjevanju urina iz urinske vrečke; 
- razkuževanje stika med katetrom in urinsko vrečko pred postopkom menjave urinske vrečke; 
- staro urinsko vrečko čim prej odstranimo iz bolniške sobe; 
- Pazimo, da kateter razstavimo od urinske vrečke samo kadar menjavamo urinsko vrečko, kateter ali 

če je kateter zamašen in je potrebno enkratno izpiranje mehurja. Sicer zaprtega sistema ne 
prekinjamo. 

- Urinska vrečka mora biti nameščena vedno pod nivojem mehurja! 
- V času praznjenja se zbirna posoda in stišček na izpustu urinske vrečke ne smeta dotikati. 
 

Menjava urinske vrečke – izvedba posega 
 
Namen posega – cilji 
- zamenjamo urinsko vrečko  
- preprečena retrogradna okužba urinarnega trakta 
 
Izvajalec posega 
Dms ali ZT 
 
Število izvajalcev 
Eden 



Metode in tehnike dela 
Aseptična metoda dela 
 
Priprava na poseg 
Priprava materialov/pripomočkov  
Na negovalni voziček pripravimo: 
- podlogo za enkratno uporabo za zaščito postelje 
- Sterilno urinsko vrečko  
- Čiste preiskovalne rokavice 
- PVC pean za zapiranje pretoka katetra  
- Ledvičko 
- Alkoholno razkužilo (0,5% Tnct. Hibitan) 
- 3 zložence 10x10 cm 
 
Priprava prostora 
- poseg izvajamo v bolniški sobi 
- zapremo okna in vrata 
- namestimo špansko steno ali zagrnemo pregradno zaveso 
 
Priprava bolnika 
- bolnika poučimo o namenu in izvedbi posega 
- namestimo zaščito za posteljo 
- naredimo paket 
 
Priprava izvajalca posega 
Izvajalec si razkuži roke 
 
IZVEDBA POSEGA REZULTATI 
na rob postelje si obesimo čisto urinsko vrečko  

razkužimo roke preprečimo možnost prenosa okužbe 

nadenemo rokavice zaščitimo sebe 

z PVC peanom (pp) prekinemo pretok v katetru preprečimo iztekanje urina; praviloma klemanje katetra ni 

potrebno; če pa ga kljub temu izvedemo uporabimo PVC pean; 

kovinski pean povzroča poškodbe stene katetra in posledično 

prilepljanje bakterij na steno katetra) 

s tremi zloženci navlaženimi z alkoholnim razkužilom (0,5% 
tnct. Hibitan) obrišemo stik med katetrom in urinsko vrečko 
(zadnji zloženec uporabimo kot podlogo pod katetrom) 

preprečimo možnost kontaminacije  

uporabljeno vrečko snamemo z vodilno roko iz katetra, jo 
premestimo med prstanec in mezinec nevodilne roke, z 
vodilno roko namestimo novo urinsko vrečko 

vrečko zamenjamo brez križanja sterilne in nesterilne poti 

mesto iztoka stare urinske vrečke pokrijemo s pokrovčkom, ki 
smo ga sneli iz nove vrečke 

preprečimo kontaminacijo okolice 

odstranimo pean (če smo ga uporabili) vzpostavimo pretok urina 

slečemo rokavice  

 



Oskrba po posegu 
 
Oskrba bolnika 
bolnika uredimo in ga v čisti in urejeni postelji namestimo v razbremenilni položaj 
 
Oskrba pripomočkov/odpadkov za delo 
- urinsko vrečko izpraznimo v izplakovalnik blateksa in odvržemo v koš za komunalne odpadke (razen, če je 

urin krvav ali gnojen odvržemo vrečko med kužne odpadke)  
- PVC pean in ledvičko damo v razkužilo (Glej Plan čiščenja in razkuževanja SB Celje), negovalni voziček 

prebrišemo z alkoholnimi robčki in pospravimo na določeno mesto 
- ostale pripomočke odvržemo v koš za komunalne odpadke 
 
Ureditev izvajalca posega 
Po posegu si razkuži roke. 
 
Opozorila: 
- Poseg izvajamo tako, da zavarujemo bolničino integriteto. 
- Pred posegom naredimo temeljito anogenitalno nego z blagim nevtralnim milom. 
- Potrebna je redna, najmanj 3-krat dnevna anogenitalna nega oz. po vsaki defekaciji. 
- Če je možno, namestimo bolnice z urinskim katetrom skupaj v sobo. 

- Posebno pozornost namenimo ustreznemu izboru katetra; debelina - čim tanjši kateter (če ni 

posebnih navodil s strani zdravnika), material - kateter prilagodimo predvideni dolžini kateterizacije, 
po navodilih proizvajalca (dalj časa trajajoča, boljši material). 

- Če jemljemo vzorec urina, v sterilen ali čist urinski kozarec ujamemo »srednji curek« urina, ostali 
urin pa izpraznemo v ledvičko (če izvajamo enkratno kateterizacijo) oz. kateter spojimo z urinsko 
vrečko. 

- Če ima bolnica pred kateterizacijo poln sečni mehur, spuščamo urin postopno (frakcionirano), 

da preprečimo kolaps mehurja (krvavitev) in nenadni padec intraabdominalnega tlaka; takoj 

spustimo 500 do 800 ml, nato pa vsake pol ure po 500 ml. Urinsko vrečko zaklemamo z 

namenskim stiščkom ali PVC peanom. 
 
 
ZDRAVSTVENA NEGA BOLNIKA S STALNIM URINSKIM KATETROM 
 
Ameriški podatki kažejo na zmanjšanje števila urinarnih bolnišničnih okužb, k čemur je pripomogla 
skrajšana ležalna doba bolnikov, skrajšanje trajanja kateterizacije in zdravstvena nega ter splošno 
izboljšanje bolnišnične higiene (razkuževanje rok). 
 
Posebnosti zdravstvene nege bolnika z urinskim katetrom 
 
» skrbimo za dobro diurezo in drenažo 
Bolniku priporočamo, naj pije dovolj tekočine, seveda če nima druge kontraindikacije. Če je le mogoče, 
naj bolnik popije toliko tekočine, da bo imel dnevno vsaj 1,5-2 litra urina, kar pomeni vsaj še 0,5 I več 



(potenje, dihanje). Pazljivi moramo biti pri srčnih bolnikih in tistih z ledvično insufienco. Opazujemo 
barvo, vonj in bistrost urina.  
 
» vzdržujemo ustrezno higieno 
Anogenitalno nego izvajamo trikrat na dan in po vsaki defekaciji. Anogenitalno nego izvajamo z toplo 
vodo in blagim, nevtralnim milom. Umijemo tudi celo dolžino katetra. Pri moškem posvečamo posebno 
pozornost higieni v predelu okrog meatusa in prepucija. Tudi tu veljajo enaka pravila kot pri 
anogenitalni negi: umivamo od spredaj navzad, proti anusu. Priporočljivo je tuširanje namesto kopanja v 
kadi, tekoče milo namesto trdega. 
 
» skrbimo za pravilno in redno menjavo katetra 
Kateter menja moškemu zdravnik, ženski diplomirana medicinska sestra. Glede menjave upoštevamo 
priporočila o trajanju katetra ob vstavitvi oziroma vrsto materiala, iz katerega je izdelan. V zadnjem času 
je vedno več zagovornikov teorije, naj bi trajni urinski kateter menjavali na daljše časovno obdobje, 
torej, če se zamaši ali ne deluje več, kot bi mora!  
Stalni kateter pomeni tujek v telesu, zato skušamo bolniku lajšati težave tudi simptomatsko: pri hujših 
krčih predpiše zdravnik spazmolitika, pri rizičnih bolnikih ali pri pozitivnih urinokulturah pa ustrezne 
antibiotike. 
 
» položaj urinske vrečke  
Urinska vrečka mora biti vedno nameščena nižje od mehurja. Čeprav ima vrečka nepovratno zaklopko, 
naj bo drenažna cev speljana pod nivo bolnikovega mehurja. Pozorni moramo biti, da kateter ali 
drenažna cev urinske vrečke nista stisnjena (zagotovimo nemoteno odtekanje urina). Nekateri 
priporočajo pritrditev katetra z lepilnim trakom na stegno, enako tudi vrečke, posebno pri otrocih in 
nemirnih bolnikih.  
 
Nenazadnje poskrbimo, da je bolniku ob vsakem rokovanju s katetrom zagotovljena intimnost. 
Ne razgaljamo bolnika pred sobolniki v sobi, ne da bi ga zaščitili pred pogledi drugih. Pomislimo, da so 
bolniške pižame lahko hudo neudobne za bolnike, ki nosijo stalni urinski kateter. Ker nimajo gumbov 
ali zadrge v predelu izstopa katetra, skušajmo improvizirati. Morda uporabimo čist vatiranec ali 
zloženec, ki je ostal od preveze, in vanj ovijemo penis; hkrati prestrežemo tudi izcedek iz uretre, ki je 
reden pojav pri urinskem katetru. 
 
 
PRAZNJENJE URINSKE VREČKE 
Urinsko vrečko praznemo, ko je napolnjena do 2/3 oz. na vsakih 8 ur. Prepolna vrečka lahko povzroči 
nateg urinskega katetra in s tem možnost poškodbe sečnice.  
Po izpraznjevanju urinske vrečke razkužimo iztočni stišček. 
 

Odvzem vzorca urina pri bolniku s stalnim urinskim katetrom 
Vzorca urina za laboratorijske preiskave NIKOLI ne jemljemo iz urinske vrečke! Urin jemljemo vedno 
iz odvzemnega mesta na urinski vrečki.  



Cevko urinske vrečke zapremo z namenskim stiščkom 30 min pred odvzemom urina (če urinska vrečka 
nima priloženega namenskega stiščka lahko tudi z PVC peanom), da se nabere dovolj urina. Drenažno 
cev zapremo čim bližje odvzemnemu mestu. Nikoli ne stiskamo katetra s kovinskim peanom, ker tako 
poškodujemo notranjo steno katetra.  
Pred odvzemom odvzemno mesto razkužimo, počakamo, da se alkohol posuši, nato s sterilno iglo in 
brizgalko pod kotom 90 stopinj punktiramo količino urina, ki ga potrebujemo (5 do 10 ml) in ga 
apliciramo v ustrezno posodo (sterilno posodico ali epruveto brez dodatkov). Na koncu odpremo 
stišček in preverimo prehodnost drenažne cevi na urinski vrečki. 
Posodico ustrezno označimo in odnesemo v laboratorij. 
Vzorec urina za mikrobiološke preiskave moramo čim prej odnesti v laboratorij, najkasneje v dveh urah. 
Do transporta ga hranimo v hladilniku pri temperaturi +4°C. 
 

Odstranitev urinskega katetra vedno predpiše zdravnik 
V primeru, da ima bolnik vstavljen urinski kateter več kot tri dni, pred odstranitvijo utrjujemo mehur. 
12 do 24 ur pred odstranitvijo urinskega katetra s stiščkom zapremo drenažno cev na urinski vrečki. 
Zaprta ostane tako dolgo, dokler bolnik ne začuti potrebe po izločanju. Če po treh urah bolnik ne začuti 
potrebe po izločanju, drenažno cev odpremo in jo po 5 min zopet zapremo. Pred odstranitvijo 
urinskega katetra v celoti izpraznemo balonček, v nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe 
sečnice, ki lahko oteče in povzroči zastoj urina. 
Kontroliramo bolnikovo tekočinsko stanje, še vsaj 24 ur. Najkasneje 8 ur po odstranitvi urinskega 
katetra bi naj bolnik spontano uriniral. Če bolnik ne urinira v prvih osmih urah, o tem obvestimo 
zdravnika.  
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11. PRIPRAVA IN APLIKACIJA PARENTERALNE TERAPIJE IN OSKRBA 

INTRAVENSKE KANILE 

mag. Hilda Maze, univ. dipl. org. 

 
UVOD 
Zdravila so kemične substance, ki jih z namenom zdravljenja na različne načine vnašamo v telo (Šmitek, 
2008). Medicinske sestre se s pripravo in aplikacijo zdravil srečujejo vsak dan, zato je pomembno, da so 
na tem področju dobro izobražene. Natančna priprava ter varna in ustrezna aplikacija zdravil sta eni 
izmed najpomembnejših aktivnosti v delu medicinske sestre (Ahačič, 2012). V primeru, da je pot 
peroralno zaužitih zdravil predolga, nezanesljiva ali neizvedljiva, uporabimo parenteralno obliko. 
 
Injekcija pomeni vnos posebej pripravljenega zdravila v tekoči obliki mimo prebavnega trakta 
neposredno v telesna tkiva – v mišice (intramuskularna injekcija), v podkožje (subkutana injekcija), v 
vene (intravenozna injekcija ali infuzijski vnos), ali vnos učinkovine v kožo (intradermalna injekcija).  
Čas od vnosa zdravila do dejanskega učinka je pri parenteralnem vnosu bistveno hitrejši, kot pri zaužitju 
zdravila per os.  
 
Vzroki za parenteralno aplikacijo zdravil so pri pacientu, pri zdravilu ali pa so neodvisni od pacienta ali 
zdravila.  
 
Vzroki za parenteralno aplikacijo zdravil na strani pacienta: 
- pacient ne more zaužiti zdravila zaradi bolezenskih procesov v ustni votlini, zgornjem prebavnem 

traktu, bolezni prebavnega sistema (driske, bruhanje, dispepsija), motene zavesti, včasih zaradi 
oblike zdravila; 

- pacient ne sme zaužiti zdravila zaradi posegov, preiskav, pooperativnih stanj, akutnih 
gastrointestinalnih obolenj; 

- pacient noče zaužiti zdravila (duševni, dementni pacienti, včasih otroci). 
 
Vzroki za parenteralno aplikacijo povezani z zdravilom: 
- nekatera zdravila so samo v parenteralni obliki, ker bi se pod vplivom prebavnih sokov, saprofitnih 

bakterij ali procesov v jetrih preveč spremenila ali celo uničila (inzulin); 
- zdravilo bi se iz prebavil slabo resorbiralo; 
- zdravilo bi pri per os vnosu povzročilo prebavne motnje in slabšo resorbcijo. 
 
Drugi vzroki za parenteralno aplikacijo zdravil: 
- potreba po hitrem učinku; 
- potreba po točnem doziranju (doseganje točno določene koncentracije v krvi, kar pri per os načinu 

ni zanesljivo). 
 
 



Dobre in slabe strani parenteralne aplikacije zdravil 
Dobre lastnosti parenteralne aplikacije zdravil so hiter učinek, možnosti natančnega doziranja in 
pričakovana koncentracija v telesu, izogibanje gastrointestinalnim motnjam in včasih »psihološki« učinek 
na pacienta. Slabe strani parenteralne aplikacije se kažejo v tem, da to ni fiziološko dogajanje, da 
predstavlja nasilen poseg v telo (okužbe, poškodbe) in so odzivi lahko življenjsko nevarni,  neprijetno za 
pacienta (bolečina, vnetje, hematom), zahteva usposobljeno medicinsko sestro in je dražje od per os 
terapije (ampule, pripomočki, higienski ukrepi). 
Zdravila shranjujemo v zaklenjenih prostorih ali zaklenjenih omarah. S to zahtevo smo se srečali tudi v 
okviru akreditacije bolnišnice na podlagi standarda DIAS. Učinkovitost zdravil je povezana s pravilnim 
shranjevanjem: 
- hranjenje v hladilniku (2˚ do 8˚C), 
- v hladnem prostoru (temperatura ne presega 15˚C), 
- sobna temperatura (15˚ do 25˚C), 
- ne izpostavljamo jih neposredni sončni svetlobi, oz jih hranimo v temnem prostoru, 
- v originalni embalaži, 
- zdravila namenjena posameznemu pacientu shranjujemo ločeno in jih opremimo z njegovimi 

osebnimi podatki, 
- pozorni smo na rok trajanja, novo zalogo shranimo v ozadje oziroma jih razvrstimo po roku 

uporabnosti. 
 
Vsako zdravilo je praviloma označeno z originalno nalepko na kateri je zapisano ime zdravila, generično 
ime, jakost, količina, način uporabe, rok trajanja in serijska številka. Posebej smo pozorni na lekarniško 
pripravljena zdravila, ki imajo slabo ločljive nalepke in podobno ali enako obliko ter velikost embalaže, 
vendar različno vsebino in koncentracije učinkovin. 
 
Zdravilo naroča zdravnik pisno: predpiše zdravilo, odmerek, pogostost aplikacije oziroma časovne 
razmike med odmerki in način aplikacije (Šmitek, 2008). V skladu z zahtevami standarda DIAS mora 
predpis vsebovati še datum in uro ter podpis zdravnika (DIAS, 2012). 
 
Medicinske sestre so stalno strokovno odgovorne, da prejme: 
1. pravi pacient, 
2. pravo zdravilo, 
3. v pravi obliki, 
4. na pravilen način, 
5. ob pravem času, 
6. v pravih razdobjih, 
7. v predpisani dolžini (trajanju) terapije, 
8. ob pravilnem nadaljnjem opazovanju za zagotavljanje varnosti in učinkovitosti terapije, 
9. s pravilnim in pravočasnim poročanjem o neželenih stranskih učinkih ali napakah (Dougherty, 

Lister, 2004, cit. po Šmitek 2008), 
10. dokumentiranje. 
 
 



POSTOPKI PRIPRAVE ZDRAVILA ZA PARENTERALNO APLIKACIJO 
 
Pred pričetkom priprave zdravila preverimo naročilo s pravilom 5P in rok uporabe. Zdravila za 
parenteralno aplikacijo so sterilni pripravki zdravil v ampulah ali stekleničkah, v tekoči obliki ali prašku. 
Za zdravila, ki jih moramo pred uporabo raztopiti moramo vedeti: 
- priporočeno topilo, 
- količino topila, 
- v kolikšni koncentraciji ga lahko vbrizgamo 
Raztopljena zdravila so uporabna največ 24 ur. Zdravila, ki jih vbrizgavamo direktno venozno, 
ne vbrizgamo hitreje kot v 3 minutah. Pred aplikacijo zdravila moramo pacienta povprašati po 
morebitnih alergijah, mu povedati katero zdravilo bo dobil in izvesti dvojno identifikacijo 
pacienta.  
 
Nezdružljivost zdravil je posledica kemičnih procesov do katerih pride po mešanju dveh ali več 
nestabilnih učinkovin. Posledica je spremenjena sestava, barva ali viskoznost zdravil/tekočin. Znane 
učinkovine in zdravila, ki po mešanju z drugimi zdravili ali raztopinami pogosto ustvarjajo oborine so: 
- raztopine kalija, 
- kalcij, 
- natrijev bikarbonat, 
- manitol, 
- dobutamin,  
- antibiotiki, 
- apaurin, 
- maščobne emulzije, 
- parenteralna prehrana. 
Posledicam nezdružljivosti zdravil se izognemo, če upoštevamo priporočila proizvajalca, oziroma: 
- več zdravil, ki jih dajemo v enkratnem odmerku apliciramo ločeno, posebno antibiotike; 
- zdravila apliciramo ločeno od parenteralne prehrane, na poseben kanal; 
- zdravil ne dodajamo v parenteralno prehrano; 
- ločeno apliciramo kisle in bazične zdravilne učinkovine; 
- upoštevamo kompatibilnost zdravilnih učinkovin in raztopin. 
 
Raztopljenih zdravil ali infuzijskih raztopin, ki po mešanju spremenijo kemično sestavo 
(zameglitev, oborine) ali barvo (drugačna od omenjene v navodilih) ne smemo vbrizgavati ali 
točiti! 
 
Pri pripravi in aplikaciji zdravil moramo upoštevati aseptične ukrepe navedene v spodnji  tabeli. 
 

Cilj Ukrep 
Preprečiti okužbo 
raztopine 

Steklenička ne sme biti odprta. Začetek uporabe stekleničke moramo označiti z datumom in 
časom. 

Preprečiti okužbo 
injekcijske igle 

Z injekcijsko iglo se ne smemo dotakniti zunanjega roba ampule ali stekleničke, zunanjega roba 
ščitnika za iglo, rok medicinske sestre, delovne površine itd. Igla mora biti vedno pokrita z 



zaščito ali ampulo. 
Preprečiti okužbo 
brizgalke 

Ne smemo se dotikati bata brizgalke, ki se dotika stene valja brizgalke. Nastavek brizgalke mora 
biti zaščiten z iglo. 

Pripraviti kožno 
površino 

Koža mora biti umita z vodo in milom ter osušena. Z alkoholnim tamponom očistimo vbodno 
mesto krožno od predvidenega vbodnega mesta navzven, vsaj 5 cm premera. 

Tabela 1: Aseptični ukrepi pri pripravi in dajanju zdravil (Ivanuša, Železnik, 2008, str. 450, prirejeno po Perry in Potter, 
1994). 

 
Priprava zdravila iz ampule  
Ampule vsebujejo zdravila z enkratnim odmerkom, ki je običajno v obliki raztopine. Ampule imajo na 
vratu barvno črto ali piko, kar pomeni, da jo lahko prelomimo brez piljenja. Če sumimo, da je v ampulo 
po odprtju zašel košček stekla moramo vzeti novo ampulo.  
 
Namen 
Pripraviti zdravilo za neposredno vbrizgavanje pacientu (sc, iv, im) ali v infuzijsko tekočino. 
 
Priprava pripomočkov: 
- tasa 
- ampula zdravila 
- brizgalka ustrezne velikosti 
- injekcijska igla ustrezne velikosti 2 kosa 
- alkoholni zloženec 5x5 
- netkani sterilen zloženec 5x5 
- kontejner za ostre predmete 
- ledvička/koš za odpadke 
- pilica po potrebi 
 
Priprava prostora 
Poseg izvajamo v namenskem prostoru ali bolniški sobi. 
 
Priprava izvajalca 
Razkuži roke. 
 

IZVEDBA REZULTAT 
Preverimo 5P in rok uporabe. Pravi pacient dobi predpisano zdravilo, na pravilen 

način, ob pravem času, pravo količino. Preprečimo zaplete 

zaradi pretečenega roka. 

Do polovice odpremo zavitek z brizgalko in nanjo 
nataknemo injekcijsko iglo za aspiracijo zdravila. 

 

Ampulo primemo z nevodilno roko. Z lahnim udarjanjem 
prsta vodilne roke na »glavo« ampule omogočimo pretok 
tekočine v telo ampule. 

Omogočimo zbiranje celotne količine zdravila v ampuli. 

Vrat ampule krožno obrišemo z alkoholnim zložencem Razkužimo mesto preloma. 

S suhim zložencem primemo vrat ampule in ga odlomimo 
stran od sebe. 

 

Pregledamo vsebino ampule, če morda ne vsebuje drobcev 
stekla. 

 



Snamemo zaščitni pokrovček z igle na pripravljeni brizgalki. 
Ampulo držimo s palcem in kazalcem rahlo postrani. Iglo 
vtaknemo v sredino odprte ampule. 

Pazimo, da se z iglo ne dotaknemo roba ampule. Ob 

napaki iglo zamenjamo. 

Poaspiriramo zdravilo v brizgalko. Pazimo na količino in da 
v brizgalko ne povlečemo zraka. Prazno ampulo odložimo 
na taso. 

Čim manjša je količina zdravila v ampuli, tem tanjšo iglo 

za aspiriranje moramo uporabljati. Odprtino igle 

približamo steni ampule. 

Brizgalko obrnemo pokončno z iglo navzgor in po potrebi z 
udarci nohta odstranjujemo zračne mehurčke z notranje 
stene proti vrhu brizgalke.  

 

Zračni mehurček zbran nad zdravilom, z batom iztisnemo iz 
brizgalke.  

Bat pritiskamo dokler ni iztisnjen ves zrak in dokler se na 

koncu igle ne pojavi kapljica zdravila. 

Iglo odstranimo iz brizgalke in jo odvržemo v kontejner za 
ostre predmete. 

Če pripravljamo zdravila v brizgalko iz več ampul, vse 

ampule najprej odpremo in z isto iglo zaporedoma 

poaspiriramo zdravila iz vseh ampul. Pazimo, da ne 

aspiriramo zraka in okužimo bata brizgalke. Igle med 

aspiracijo ni potrebno menjati. 

Na brizgalko namestimo novo zaščitno iglo.  

Brizgalko položimo na čisto taso in priložimo ampulo.  

 
Priprava zdravila iz prebodne stekleničke/viale 
Prebodna steklenička je valjast steklen vsebnik z gumijastim zamaškom, ki ga prebodemo z injekcijsko 
iglo. Prebodno stekleničko, ki vsebuje farmacevtsko obliko (prah, tekočina) zdravila, imenujemo tudi 
viala. 
 
Namen 
Pripraviti zdravilo za neposredno vbrizgavanje. 
 
Priprava pripomočkov 
- tasa 
- steklenička z zdravilom 
- brizgalka ustrezne velikosti 
- injekcijska igla ustrezne velikosti 2 kosa 
- alkoholni zloženec 5x5 
- kontejner za ostre predmete 
- ledvička/koš za odpadke 
- pilica po potrebi 
 
Priprava prostora 
Poseg izvajamo v namenskem prostoru ali bolniški sobi. 
 
Priprava izvajalca 
Razkuži roke. 
 

IZVEDBA REZULTAT 
Preverimo 5P in rok uporabe. Pravi pacient dobi predpisano zdravilo, na pravilen način, ob 

pravem času, pravo količino. Preprečimo zaplete zaradi 



pretečenega roka. 

S stekleničke odstranimo zaščitni pokrovček. Gumijast 
zamašek krožno obrišemo z alkoholnim zložencem in 
pustimo, da se posuši. 

Preprečimo kontaminacijo. 

Brizgalko in iglo sestavimo in iz igle odstranimo zaščitni 
pokrovček. 

Bat držimo le za okrogli, zaključni del. Dela bata, ki vstopa v 

telo brizgalke se ne smemo dotikati, da preprečimo okužbo. 

Iglo zabodemo pravokotno v sredino zamaška. Sredina zamaška je tanjša in prebadanje je lažje. 

Stekleničko in brizgalko obrnemo z dnom pravokotno 
navzgor, ne da bi spustili bat. 

Tekočina se zbere v spodnjem delu stekleničke. 

Injekcijsko iglo izvlečemo do najnižje ravni tekočine v 
steklenički. 

Omogočimo nemoteno izsesavanje tekočine, preprečimo 

izsesavanje zraka v brizgalko. 

Popustimo pritisk na bat, da pritisk v steklenički napolni 
brizgalko z zdraviloma ali pa brizgalko do ustrezne oznake 
napolnimo z rahlim vlečenjem bata. 

Povišan pritisk v steklenički običajno napolni brizgalko. 

Drobne mehurčke zraka iz brizgalke iztisnemo nazaj v 
stekleničko. 

Z rahlim udarjanjem na steno brizgalke omogočimo ločitev 

drobnih zračnih mehurčkov s stene in združevanje na vrhu 

brizgalke. 

Preverimo izvlečeno količino zdravila in izvlečemo iglo iz 
stekleničke. 

Iglo odstranimo v kontejner za ostre predmete. 

Na brizgalko namestimo novo zaščitno iglo. Zaščitimo brizgalko z zdravilom. 

Brizgalko položimo na čisto taso in priložimo stekleničko.  

 
Raztapljanje zdravila za injekcije v obliki praška 
 
Namen 
Priprava zdravila v brizgalko za neposredno vbrizgavanje 
 
Priprava pripomočkov 
- tasa 
- steklenička z zdravilom 
- topilo (fiziološka raztopina ali sterilna voda), ustrezna količina 
- brizgalka ustrezne velikosti 
- injekcijska igla ustrezne velikosti 2 kosa 
- alkoholni zloženec 5x5 
- kontejner za ostre predmete 
- ledvička/koš za odpadke 
- pilica po potrebi 
 
Priprava prostora 
Poseg izvajamo v namenskem prostoru ali bolniški sobi. 
 
Priprava izvajalca 
Razkuži roke. 
 

IZVEDBA REZULTAT 
Preverimo 5P in rok uporabe. Pravi pacient dobi predpisano zdravilo, na pravilen način, ob 



pravem času, pravo količino. Preprečimo zaplete zaradi 

pretečenega roka. 

S stekleničke odstranimo zaščitni pokrovček. Gumijast 
zamašek krožno obrišemo z alkoholnim zložencem in 
pustimo, da se posuši. 

Preprečimo kontaminacijo. 

Z alkoholnim zložencem razkužimo gumijast zamašek  

Brizgalko in iglo sestavimo in iz igle odstranimo zaščitni 
pokrovček. 

Bat držimo le za okrogli, zaključni del. Dela bata, ki vstopa v telo 

brizgalke se ne smemo dotikati, da preprečimo okužbo. 

Ugotovimo količino potrebnega topila. Vsako ampulirano zdravilo v obliki praška ima dodana navodila o 

potrebni količini in vrsti topila za pripravo ustrezne raztopine. 

V brizgalko povlečemo ustrezno količino topila, igle ne 
menjavamo. 

 

Iglo zabodemo v sredino stekleničke in jo napolnimo s 
topilom. 

 

Iglo izvlečemo in stekleničko nežno tresemo, da se zdravili 
raztopi. Ko je zdravilo raztopljeno ga povlečemo v brizgalko.  

 

Stekleničko in brizgalko obrnemo z dnom pravokotno 
navzgor, ne da bi spustili bat. 

Tekočina se zbere v spodnjem delu stekleničke. 

Injekcijsko iglo izvlečemo do najnižje ravni tekočine v 
steklenički. 

Omogočimo nemoteno izsesavanje tekočine, preprečimo 

izsesavanje zraka v brizgalko. 

Popustimo pritisk na bat, da pritisk v steklenički napolni 
brizgalko z zdraviloma ali pa brizgalko do ustrezne oznake 
napolnimo z rahlim vlečenjem bata. 

Povišan pritisk v steklenički običajno napolni brizgalko. 

Drobne mehurčke zraka iz brizgalke iztisnemo nazaj v 
stekleničko. 

Z rahlim udarjanjem na steno brizgalke omogočimo ločitev 

drobnih zračnih mehurčkov s stene in združevanje na vrhu 

brizgalke. 

Preverimo izvlečeno količino zdravila in izvlečemo iglo iz 
stekleničke. 

Iglo odstranimo v kontejner za ostre predmete. 

Na brizgalko namestimo novo zaščitno iglo.  
Brizgalko položimo na čisto taso in priložimo ampulo.  

 
 
APLIKACIJA ZDRAVIL 
 
Vbrizgavanje zdravil v podkožje - subkutana injekcija 
Subkutana injekcija pomeni vbrizgavanje zdravila v (maščobno) tkivo neposredno pod kožnim 
pokrovom (Šmitek, 2008). Zaradi slabše prekrvavljenosti je resorbcija zdravila počasnejša in 
enakomernejša, zato v podkožje apliciramo zdravila, ki bi se naj vsrkavala daljši čas. Učinkuje po 15 – 30 
minutah, možno je tudi podaljšano delovanje. Zdravila za subkutano aplikacijo navadno niso alergeni. 
Količina enkratnega odmerka je omejena (1 - 2 ml). Najpogostejša mesta aplikacije so nadlaket in trebuh 
in jih po potrebi menjavamo. Kot aplikacije je 45˚ ali 90˚ in je odvisen od navodila proizvajalca. Pri 
aplikaciji si pomagamo si z oblikovanjem podkožne gube. 
 
Namen in cilji posega  
Pacient bo dobil zdravilo v skladu s terapevtskim načrtom, popolna in hitra resorpcija zdravila, neboleče vbodno 
mesto, brez znakov vnetja, otekline ali hematoma. 
 



Priprava materiala  
- tasa 
- predpisano zdravilo 
- sterilna brizgalka 
- injekcijska igla za aspiracijo in aplikacijo, 
- 2 sterilna alkoholna zloženca 
- netkani sterilen zloženec 5 x 5 cm 
- ledvička 
- mikropor 
- kontejner za ostre predmete 
 
Priprava prostora 
Poseg izvajamo v bolniški sobi ali namenskem prostoru, zapremo vrata in okna. 
 
Priprava pacienta 
Poučimo ga o namenu in izvedbi posega, povemo kakšno zdravilo mu bomo aplicirali, del telesa kamor bomo 
aplicirali zdravilo razkrijemo in določimo mesto vboda. 
 
Priprava izvajalca 
Razkuži roke. 
 

IZVEDBA REZULTAT 
Preverimo 5P 
 

Pravi pacient (izvedemo dvojno identifikacijo) dobi predpisano 

zdravilo, na pravilen način, ob pravem času, pravo količino. 

Preverimo rok uporabe. 
 

Preprečimo zaplete zaradi pretečenega roka zdravila. 

Zdravilo aspiriramo v brizgalko. 
 

V skladu z navodili za aspiriranje zdravila iz ampule/ viale 

zagotovimo aseptično metodo aspiracije zdravila v brizgalko in 

preprečimo vreznine na prstih pri odpiranju ampul. 

Z brizgalke odstranimo iglo za aspiracijo in namestimo iglo 
za subkutano aplikacijo zdravila.  

Ustrezna igla za vbod. 

 

Razkužimo roke.  

Iztisnemo zrak iz brizgalke; pri nekaterih zdravilih po 
navodilih proizvajalca zraka ne iztiskamo(npr. Fragmine, 
Clexane,..).  

Preprečimo vbrizganje zraka v podkožje in preverimo 

prehodnost igle. 

Določimo mesto vboda.  

Krožno v premeru najmanj 5 cm z alkoholnim zložencem 
obrišemo vbodno mesto. 

Zmanjšamo tveganje za nastanek okužbe 

Z nevodilno roko naredimo kožno gubo in zabodemo v 
kožno gubo pod kotom 45˚ ali 90˚, pri debelih ljudeh 
zabodemo na dnu gube. 

 

Aspiriramo.  Preprečimo vbrizganje zdravila v žilo. 

Počasi injiciramo zdravilo in opazujemo počutje pacienta ter 
izgled obraza.  

Takoj opazimo morebitno alergijsko reakcijo na zdravilo. 

Mesto vboda pokrijemo s suhim zložencem.  Preprečimo vdor bakterij skozi vbodno mesto. 

Izvlečemo injekcijsko iglo in mesto vboda krožno 
pomasiramo s suhim zložencem. 

Pospešimo resorpcijo zdravila. 



Zloženec prilepimo z mikroporom.  

 
Ureditev izvajalca posega 
Odstranimo rokavice in razkužimo roke. 
 
Oskrba pacienta 
Pacienta oblečemo oziroma ga pokrijemo in ga namestimo v razbremenilni položaj. 
 
Oskrba pripomočkov/odpadkov 
Igle in ampule odvržemo v kontejner za ostre predmete. Ostale odpadke pospravimo v skladu z navodili 
ustanove. Ledvičko in taso razkužimo in pospravimo na svoje mesto. 
 
Dokumentiranje 
Izvedbo posega vpišemo na temperaturni ali negovalni list (uro in izvajalca). Morebitne preobčutljivostne reakcije 
vpišemo na negovalni list z rdečim pisalo. 
 
Opozorila! 
- Mesta za aplikacijo so srednja zunanja tretjina stegna, sredina zunanje strani nadlakti in trebuh med 

popkom in gornjim robom črevnice. 
- Pri aplikaciji inzulina in heparina aspiracija ni potrebna. 
- V isto brizgalko lahko aspiriramo le kompatibilna zdravila, sicer pripravimo vsako zdravilo v svojo 

brizgalko. 
- Če se pri aspiraciji v brizgalki pojavi kri, iglo izvlečemo ter si pripravimo novo zdravilo za aplikacijo. 
- Nikoli ne injiciramo v tkivo, ki je rdeče, oteklo, zabrazgotinjeno ali kako drugače spremenjeno. 
- Zdravilo se absorbira v približno 30 minutah. 
- Subkutano apliciramo običajno 0,5 do 1 ml zdravila oziroma največ 2 ml. 
- Zdravilo pripravimo v brizgalko neposredno pred aplikacijo. 
- Pacienta povprašamo o reakcijah pri predhodnih aplikacijah. 
- Če opazimo alergičen odziv na zdravilo TAKOJ PREKINEMO APLIKACIJO ZDRAVILA IN 

POKLIČEMO ZDRAVNIKA! 
- Področja po vbrizganju sredstva proti strjevanju krvi nikoli ne masiramo! 
 
Intramuskularna injekcija 
Pomeni vbrizgavanje zdravila v določeno veliko mišico. V mišico lahko brizgamo 1 - 5 ml dobro 
raztopljenega zdravila. Mišice so slabše oživčene, zato aplikacija ne povzroča velikih bolečin. Mišična 
vlakna se pri aplikaciji razmikajo, pri čemer posamezne mišične celice in kapilare popokajo. Zato je 
potrebno počasno vbrizgavanje zdravila, da se mišična vlakna počasi razmikajo, kar omogoča 
razporeditev zdravila. Z izbiro ustreznega vbodnega mesta se izognemo žilam in živcem. 
 
Namen in cilji posega 
Pacient bo dobil zdravilo v skladu s terapevtskim načrtom, popolna in hitra resorpcija zdravila, neboleče vbodno 
mesto, brez znakov vnetja, otekline ali hematoma. 
 
 



Priprava materiala 
- tasa 
- predpisano zdravilo 
- sterilna brizgalka 
- injekcijska igla za aspiracijo in aplikacijo 
- 2 sterilna alkoholna zloženca 
- netkani sterilen zloženec 5x5 
- ledvičko 
- mikropor 
- kontejner za ostre predmete 
- čiste preiskovalne rokavice pp 
 
Priprava prostora  
Poseg izvajamo v bolniški sobi ali namenskem prostoru, zapremo vrata in okna. 
 
Priprava pacienta  
- Poučimo ga o namenu in izvedbi posega, povemo kakšno zdravilo mu bomo aplicirali.  
- Določimo mesto vboda.  
- Položaj pacienta je odvisen od njegovega psihofizičnega stanja in mesta vboda (bok, trebuh, hrbet), dojenčka 

ali malega otroka drži asistent v trebušnem položaju (otroka prime v predelu kolen in pasu).  
- Razkrijemo del telesa, kamor bomo aplicirali zdravilo. 
 
Priprava izvajalca posega 
Razkuži roke. 
 

IZVEDBA REZULTAT 
Preverimo 5P Pravi pacient (izvedemo dvojno identifikacijo) dobi predpisano 

zdravilo, na pravilen način, ob pravem času, pravo količino. 

Preverimo rok uporabe ter način razredčevanja. Preprečimo zaplete zaradi neustrezne priprave  zdravila s 

pretečenim rokom. 

Zdravilo aspiriramo v brizgalko.  V skladu z navodili za aspiriranje zdravila iz ampule/ viale 

zagotovimo aseptično metodo aspiracije zdravila v brizgalko in 

preprečimo vreznine na prstih pri odpiranju ampul in zaščitnega 

pokrovčka na prebodni steklenički.  

Z brizgalke odstranimo iglo za aspiracijo in namestimo iglo 
za aplikacijo zdravila.  

Ustrezna igla za vbod. 

 

Razkužimo roke in oblečemo čiste preiskovalne rokavice.  

Določimo mesto vboda.  

Ustrezno pripravimo vbodno mesto na poseg. Zmanjšamo tveganje za nastanek okužbe. 

 

Z igle odstranimo zaščitni pokrovček.  

Iz igle in brizgalke iztisnemo zrak. Preprečimo vbrizganje zraka v mišico in preverimo prehodnost 

igle. 

S prsti fiksiramo kožo okoli vbodnega mesta, zabodemo pod 
kotom 90˚ v globoko mišico. 

Vbod bo hiter, varen in manj boleč. 

 

Aspiriramo, če apliciramo več kot 2 ml zdravila, aspiracijo po Preprečimo izbrizganje zdravila v žilo.  



2 ml ponovimo. 
Počasi injiciramo zdravilo in opazujemo počutje pacienta ter 
izgled obraza. 

Takoj opazimo morebitno alergijsko reakcijo na zdravilo. 

Po vbrizgu zdravila počakamo par sekund in nato na hitro 
izvlečemo iglo. 

Omogočimo razpršitev zdravila med mišična vlakna. 

Na vbodno mesto položimo suh zloženec in ga po potrebi 
zalepimo. Sicer vzdržujemo lahen pritisk. 

Vbodnega mesta ne masiramo. 

 
Ureditev izvajalca posega 
Odstranimo rokavice in razkužimo roke. 
 
Oskrba pacienta 
Pacienta oblečemo oziroma ga pokrijemo in ga namestimo v razbremenilni položaj. Iz namenskega prostora ga 
odpeljemo v bolniško sobo. 
 
Oskrba pripomočkov/odpadkov. 
Iglo in ampule odvržemo v kontejner za ostre predmete. Ostale odpadke pospravimo v skladu z navodili 
ustanove. Ledvičko in taso razkužimo in pospravimo na svoje mesto. 
 
Dokumentiranje 
Izvedbo posega vpišemo na temperaturni ali negovalni list (uro in izvajalca). Morebitne preobčutljivostne reakcije 
vpišemo na negovalni list z rdečim pisalom. 
 
Opozorila 
- Mesta za aplikacijo so zunanji zgornji kvadrant glutealne mišice, lahko pa tudi srednja tretjina 

sprednje strani stegnenice ali zgornja zunanja tretjina nadlakti. Prednostna izbira je ventroglutealno 
področje, mišica naj bo sproščena. 

- Težje topljiva zdravila (antibiotiki) z nežnim tresenjem stekleničke spremenimo v homogeno 
suspenzijo in šele nato aspiriramo v brizgalko. 

- Če se pri aspiraciji v brizgalki pojavi kri, iglo izvlečemo ter si pripravimo novo zdravilo za aplikacijo. 
- Nikoli ne injiciramo v tkivo, ki je rdeče, oteklo, zabrazgotinjeno ali kako drugače spremenjeno. 
- Pri pacientih z motnjami strjevanja krvi ali nagnjenostjo h krvavitvam predhodno preverimo ali 

smejo dobiti zdravilo intramuskularno. 
- Zdravilo se absorbira v približno 30 minutah. 
- Iglo pred aplikacijo zamenjamo (brez zdravila na površini, ostra, suha, pravilne dolžine, debelina 0,8 

mm, dolžina 38 mm – G21). 
- Menjavamo mesta aplikacije, tako da se leva in desna stran uporabljata izmenično, kar sproti 

evidentiramo. 
- Zdravilo apliciramo počasi, približno 1ml na 10 sekund, da omogočimo razmikanje mišičnih vlaken. 
- Po aplikaciji počakamo 10 s, da se zdravilo razprši, nato izvlečemo iglo pod istim kotom, kot smo jo 

zabodli. 
- Zdravilo pripravimo v brizgalko neposredno pred aplikacijo. 
- Pacienta povprašamo o reakcijah pri predhodnih aplikacijah. Če opazimo alergičen odziv na zdravilo 

TAKOJ PREKINEMO APLIKACIJO ZDRAVILA IN POKLIČEMO ZDRAVNIKA! 



Zapleti pri subkutani in intramuskularni aplikaciji zdravil 
- Okužba na področju vbrizganega zdravila ima za posledico vnetni infiltrat, absces ali nekrozo tkiva 

(aseptična tehnika!). Nekroza podkožnega tkiva lahko nastane zaradi kemičnega delovanja zdravil 
(menjati mesta aplikacije inzulina!). Aseptični infiltrati v mišici in podkožju so tipne trde zadebelitve 
v mišicah, ki pritiskajo na okolico in jih pacient čuti kot topo bolečino (menjava mest oz prehod na 
iv. aplikacijo ali obkladki). 

- Hematom nastane zato, ker poteka ven v podkožju ne moremo predvideti, hemofilikom ne dajemo 
injekcij im., previdnost pri vseh motnjah strjevanja. 

- Bolečina ali vnetje n. ischiadicus je posledica nepravilno izbranega mesta aplikacije v glutealnem 
predelu (zdravilo pritiska na živec, motorične motnje). 

- Brazgotinjenje in atrofija mišic je posledica številnih aplikacij v isto področje.  
- Bolečina pri vbrizgavanju zdravila v mišico se pojavi zaradi samega zdravila, zaradi individualne 

občutljivosti pacienta, neustrezne tehnike (prehitra aplikacija) ali pripomočkov (igla). 
 
Intravenozna injekcija 
Pomeni vbrizgavanje zdravila neposredno v veno v enkratnem odmerku (posamezna – enkratna 
injekcija), vbrizgavanje zdravila skozi vensko kanilo (enkratna ali večkratna injekcija) ali vbrizgavanje 
zdravila skozi vstavljene periferne ali osrednje venske katetre (Šmitek, 2008). 
 
Dobre strani intravenske aplikacije zdravil: 
- takojšen učinek, 
- koncentracija je ustrezna in ni odvisna od resorbcije, 
- zdravilo poljubno razredčimo, saj količina ni omejena. 
Slabe strani intravenozne aplikacije zdravil: 
- predstavlja zahteven in odgovoren medicinsko tehničen poseg (znanje farmakologije in hitro 

ukrepanje ob zapletih), 
- žile lahko postanejo po večkratnih in dolgotrajnih aplikacijah občutljive na koncentrirana zdravila in 

infuzijske tekočine, 
- pride do vnetja žile – flebitisa, 
- hitro vbrizgavanje v periferno veno povzroči prekomerno razširitev vene in bolečino, 
- nevarnost preobčutljivostne reakcije – anafilaktični šok, 
- nevarnost izgube zavesti po hitrem vbrizgavanju psihotropnih substanc. 
 
Dajanje zdravil intravensko z uporabo injekcijske igle 
 
Namen in cilji posega 
Pacient bo dobil zdravilo v skladu s terapevtskim načrtom. Popolna in hitra resorpcija zdravila. Neboleče vbodno 
mesto, brez znakov vnetja, otekline ali hematoma. 
 
Priprava materialov/pripomočkov: 
- tasa ali terapevtski voziček 
- predpisano zdravilo v ampuli ali viali 
- sterilno topilo za zdravilo v prahu (aqua redestilata ali 0,9% NaCl) 



- sterilna brizgalka 
- injekcijska igla za aspiracijo in aplikacijo 
- 2 sterilna alkoholna zloženca 
- netkani sterilni zloženec 5x5 
- pilica za odpiranje ampul ali škarje 
- ledvička 
- mikropor 
- esmarchova preveza 
- kontejner za ostre predmete 
- zaščitne rokavice 
- zaščita za posteljo 
- pri brezigelnem sistemu še brizgalka z najmanj 3ml 0,9% Na Cl za prebrizganje 
 
Priprava prostora 
Zapremo okna in vrata bolniške sobe ali namenskega prostora. Prostor mora biti dovolj osvetljen. 
 
Priprava pacienta 
- Pacienta poučimo o namenu in izvedbi posega. Povemo kakšno zdravilo mu bomo aplicirali. 
- Del telesa kamor bomo aplicirali zdravilo razkrijemo in zravnamo. 
 
Priprava izvajalca 
Razkuži roke. 
 

IZVEDBA REZULTAT 
Pravilo 5P Pravi pacient (izvedemo dvojno identifikacijo) dobi predpisano 

zdravilo, na pravilen način, ob pravem času, pravo količino. 

Preverimo rok uporabe ter način razredčevanja. Preprečimo zaplete zaradi neustrezne priprave zdravila in 

pretečenega roka. 

Zdravilo aspiriramo v brizgalko. Zagotovimo aseptično metodo razredčevanja in aspiracije 

zdravila v brizgalko. Preprečimo vreznine na prstih pri odpiranju 

ampul in odstranjevanju zaščitnega pokrovčka na viali 

Z brizgalke odstranimo aspiracijsko iglo in namestimo iglo za 
aplikacijo zdravila s pokrovčkom. 

 

Razkužimo roke ter oblečemo preiskovalne rokavice.  

Otipamo žilo in določimo mesto vboda. Izberemo ustrezno veno. 

Nad mestom vboda prevežemo esmarhovo prevezo. Veno lažje otipljemo. 

Otipamo mesto vboda in ga ustrezno pripravimo. Zmanjšamo tveganje za nastanek okužb. 

Z igle odstranimo zaščitni pokrovček.  

Iz igle in brizgalke iztisnemo zrak. Preprečimo vbrizganje zraka v žilo in preverimo prehodnost igle. 

Žilo fiksiramo z rahlim potegom kože navzdol. Preprečimo poškodbo vene. 

Zabodemo pod kotom 35˚, lumen igle je obrnjen navzgor.  

Aspiriramo kri. Preverimo lego igle v veni. Preprečimo zaplete zaradi aplikacije 

zdravila v okolico vene (pekoča bolečina, hematom in znaki vnetja 

na mestu vboda). 

Sprostimo esmarhovo prevezo. Preprečimo nastanek hematoma. 

Počasi apliciramo zdravilo ter opazujemo pacienta in izgled Ob morebitni reakciji lahko pravočasno prekinemo z aplikacijo 



obraza. zdravila. 

Mesto vboda pokrijemo s suhim zložencem, ne pritiskamo. Preprečimo vdor bakterij skozi vbodno mesto. 

Izvlečemo iglo iz vene in pritisnemo zloženec za 2 minuti ali 
poprosimo pacienta, da si sam pritiska. 

Preprečimo nastanek hematoma. 

 
Ureditev izvajalca posega 
Odstranimo rokavice in razkužimo roke. 
 
Oskrba pacienta 
Pacienta oblečemo oziroma ga pokrijemo in ga namestimo v razbremenilni položaj. Iz namenskega prostora ga 
odpeljemo v bolniško sobo. 
 
Oskrba pripomočkov/odpadkov 
Igle in ampule odvržemo v kontejner za ostre predmete. Ostale odpadke pospravimo v skladu z navodili 
ustanove. Ledvičko in taso razkužimo in pospravimo na svoje mesto. 
 
Dokumentiranje 
Izvedbo posega vpišemo na temperaturni ali negovalni list (uro in izvajalca). Morebitne preobčutljivostne reakcije 
vpišemo na negovalni list z rdečim pisalom. 
 
 

VZPOSTAVITEV PERIFERNE VENSKE POTI 
Z izrazom periferna venska pot poimenujemo vstavljanje različnih plastičnih (ali kovinskih) igel v vene, 
običajno na rokah (Šmitek, 2008). Namen intravenskega dostopa je: 
- direktno dajanje različnih solucij, zdravil in hranilnih pripravkov v veno,  
- izpolnimo pogoje za kontinuirano infuzijo, 
- omogočimo intravenozno aplikacijo kontrastnih sredstev pri diagnostičnih posegih, 
- urgentni pristop pri vitalno ogroženih,  
- hemodinamični monitoring 
V vene vstavljamo venske kanile, metuljčke, periferne venske katetre in osrednje venske katetre.  
 
Venska kanila je tanka, votla plastična cevka (teflon, polivretan), ki jo s pomočjo vodilne kovinske 
injekcijske igle vstavimo v žilo. Venske kanile so različnih dolžin in debelin, barva pomeni pri vseh 
proizvajalcih isto velikost. Izbira velikosti kanile je odvisna od: 
- debeline, stanja in pretoka krvi v venah, 
- namena (izotonične raztopine, kri, količina), 
- pričakovanega posredovanja (npr. operativni poseg), 
- vrste infuzijske raztopine (dražeče snovi – potreben večji pretok krvi), 
- trajanja infuzije. 
Barva Velikost v G (gauge) Premer in dolžina v mm Pretok v ml/min 
Rumena 24 0,7 x 19 – 25 22 
Modra 22 0,9 x 25 36 
Roza 20 1,1 x 25 – 33 65 
Zelena 18 1,3 x 33 – 45 96 



Bela 17 1,5 x 45  128 
Siva 16 1,7 x 45 – 50 196 
Oranžna 14 2,2 x 45 - 50 343 

Tabela 2: Barvne oznake, velikost in pretočnost venskih kanil (Šmitek, 2008). 
 
Barva Velikost v G Uporaba 
Rumena 24 Otroci, novorojenčki in starejši pacienti z izredno krhkimi in tankimi venami. 
Modra 22 Otroci, odrasli s tankimi venami, pacienti z večdnevno terapijo. 
Roza 20 Pacienti, ki niso življenjsko ogroženi, z infuzijo 2 do 3 litre dnevno, pacienti z 

večkratno terapijo. 
Zelena 18 Kirurški in drugi pacienti, ki prejemajo velike količine infuzijskih raztopin ali krvne 

pripravke. 
Bela 17 Hitra infuzija večjih količin raztopin ali viskoznejših pripravkov. 
Siva 16 Hitra transfuzija krvi ali krvnih pripravkov (življenjska ogroženost). 
Oranžna 14 Hitra transfuzija polne krvi (življenjska ogroženost, oživljanje). 

Tabela 3: Izbira venske kanile po namembnosti (Brittan, 2006, cit po Šmitek, 2008). 

 
Iz zgornje tabele je razvidna namembnost intravenskih kanil po velikosti.  
 
Nikoli ne izberemo intravenske kanile, ki bi popolnoma zatesnila svetlino žile, ker s tem 
preprečimo pretok krvi skozi veno! 
 
Mesto vstavitve intravenske kanile 
- I.v. kanile uvajamo čim bolj periferno, da ohranimo večje žile za zahtevnejše posege (dializa), če se 

poškoduje distalni del vene, je še vedno na razpolago proksimalni del. 
- Pacientom pred operativnim posegom vstavimo i.v. kanilo na nasprotno stran operativnega posega 

(operacija desne noge, i.v. kanila na levi roki). 
- Pacientom z boleznimi ledvic, i.v. kanile ne vstavljamo v kubitalno veno. 
- Ženskam po operativnem posegu na dojki, ne uvajamo i.v. kanile na operirano stran. 
- Izogibamo se uvajanju i.v. kanile v vodilno roko, ohromelo roko, nogo, bližini operativne rane ali 

poškodovane kože, predelom zapestja, žilam, ki so že imele vstavljeno i.v. kanilo ter venam na 
vnetnih predelih. Izogibamo se udom, ki imajo zaradi prizadetosti slabšo cirkulacijo. 

 
Vstavljanje periferne venske kanile 
Namen in cilji posega 
Omogočimo direktno dajanje različnih solucij, zdravil, hranilnih pripravkov in krvi v veno. Izpolnimo pogoje za 
kontinuirano infuzijo. Omogočimo intravenozno aplikacijo kontrastnih sredstev pri diagnostičnih posegih. 
 
Priprava materialov/pripomočkov 
- tasa 
- alkoholni tampon 5x5 2 kosa 
- sterilen netkani zloženec 5x5 
- periferno intravensko kanilo ustrezne velikosti 
- obliž za pritrditev kanile 



- žilna preveza 
- 10 ml brizgalko z 0,9%NaCl in brezigelni zamašek 
- ledvička 
- zaščita za posteljo 
- preiskovalne rokavice 
- kontejner za ostre predmete 
 
Priprava prostora 
Poseg izvajamo v bolniški sobi ali namenskem prostoru. Zapremo okna in vrata in prepovemo istočasno 
opravljanje drugih negovalnih posegov. 
 
Priprava pacienta 
- Pacienta poučimo o namenu in izvedbi posega in pridobimo ustni pristanek za izvedbo posega.  
- Pacienta poučimo o morebitni omejenosti gibanja okončine (preprečimo poškodbo žile).  
- Namestimo ga v udoben položaj in izberemo primerno veno (čim bolj distalno na nevodilni roki).  
- Izvedemo dvojno identifikacijo pacienta s tem da primerjamo podatke pacienta s podatki na 

temperaturnem/negovalnem listu.  
- Pod izbrano okončino podložimo zaščito za posteljo. 
 
Priprava izvajalca posega 
Razkuži roke in nadene čiste preiskovalne rokavice. 
 

IZVEDBA REZULTAT 
10 - 12 cm nad predvidenim mestom vboda zažmemo žilno 
prevezo. 

Določimo mesto vboda. 

Otipamo žilo in sprostimo žilno prevezo. Ugotovimo ustreznost žile. Daljše zažemanje povzroči zastoj v 

žilah in bolečino (izbrana okončina ne sme biti zažeta več kot 1-

2min). 

Pripravimo vbodno mesto na poseg – s sterilnim alkoholnim 
zložencem 2x v razmaku 30 s obrišemo krožno od mesta 
vboda navzven. 

Razkužilo zniža število bakterij na koži. Alkohol izhlapi in doseže 

zaželeni učinek v 30s.  

Krog naj ima premer najmanj 10 cm. Mesto vboda mora biti najbolj čisto. 

Zažmemo žilno prevezo, pacienta prosimo, da stisne pest. Izbrana žila je bolje vidna. 

Intravensko kanilo vzamemo iz embalaže, prevrimo, če je 
konica nepoškodovana in je lumen igle obrnjen navzgor. 

 

Žilo fiksiramo z rahlim potegom kože navzdol. Preprečimo izmikanje vene. 

Kot zabadanja je odvisen od vrste i.v kanile (Optiva 20 - 30˚, 
Venflon 40 - 45˚) 

Pazimo, da ne prebodemo žile, vbodno mesto je manjše, če je vbod 

pod manjšim kotom (manjša možnost vdora bakterij v kri). 

Ko opazimo kri v vidnem delu i.v kanile, znižamo kot 
uvajanja na 10˚ in nadaljujemo z uvajanjem za 3 - 5cm in 
previdno potisnemo plastični del i.v. kanile do konca v žilo. 

Preprečimo poškodbo(prebod) žile. Delno izvlečenega vodila ne 

smemo več vstavljati v plastični del kanile, ker jo lahko 

poškodujemo (prerežemo; možnost nastanka kanilarne embolije). 

Sprostimo žilno prevezo. Preprečimo  podkožni hematom. 

Pod i.v. kanilo podložimo sterilen zloženec. Zaščita okolice vbodnega mesta pred morebitno kontaminacijo s 

krvjo. 

Odstranimo vodilo (iglo); na i.v. kanilo namestimo brezigelni 
zamašek in 10ml brizgalko z 0,9% NaCl ter prebrizgamo 
kanilo. 

Čim prej zagotovimo zaprt sistem; vzdržujemo prehodnost i.v. 

kanile. Iglo odložimo direktno v kontejner za ostre predmete. 



I.v. kanilo fiksiramo na kožo s prozornim obližem in nanj 
napišemo datum namestitve. 

Preprečimo izpad i.v. kanile, premikanje v žili in s tem poškodbo 

žile ter možnost vdora mikroorganizmov v kri. Prozoren obliž 

omogoča nadzor vbodnega mesta. 

Takoj po vstavitvi i.v. kanile v veno lahko odvzamemo kri za 
laboratorijske preiskave – potem ne več. 

Zagotovimo pravilne rezultate laboratorijskih preiskav. 

 
Oskrba pacienta 
Odstranimo zaščito za posteljo in pacienta namestimo v razbremenilni položaj. 
 
Oskrba pripomočkov/odpadkov 
Odpadke sortiramo v skladu z navodili ustanove. Ostale pripomočke pospravimo na določeno mesto. Taso in 
ledvičko razkužimo in shranimo na določeno mesto. 
 
Ureditev izvajalca 
Sleče rokavice in razkuži roke 
 
Dokumentiranje 
Izvedbo posega vpišemo na negovalni ali temperaturno terapevtski list 
 
Opozorila 
- Razkužujemo vedno predhodno očiščeno in osušeno kožo. 
- I.v. kanile uvedene v urgentni službi menjamo po 24 urah. V primeru, da je bila i.v. kanila vstavljena 

v skladu z NS potem to ne velja! 
- Za vsak poskus uvedbe i.v. kanile uporabimo novo kanilo. 
- Če mora pacient dobiti kri ali je predviden za operativni poseg uvedemo debelejšo kanilo (18 ali 

17G). 
- I.v. kanila je lahko uvedena do 7 dni (odvisno od proizvajalca). Pri otrocih i.v. kanile ne menjujemo 

dokler je prehodna in ni lokalnih znakov vnetja.  
- Kri za laboratorijske preiskave lahko odvzamemo le takoj po uvajanju kanile pred priključitvijo 

infuzijskega sistema na i.v. kanilo.  
- Pri nemirnih pacientih in otrocih i.v. kanilo pokrijemo s suhim zložencem in dodatno fiksiramo. 
- Okončino z vstavljeno i.v. kanilo položimo v udoben položaj, da preprečimo poškodbo živca in 

zagotovimo dobro prehodnost i.v. kanile. 
 
Oskrba i.v. kanile 
- I.v. kanilo in infuzijski sistem vzdržujemo v največji možni meri kot zaprt sistem. 
- Prehodnost i.v. kanile zagotovimo s kontinuirano infuzijo ali tako, da jo zapremo s sterilnim 

brezigelnim zamaškom, ki ga prebrizgamo s sterilno fiziološko raztopino , pred in po vsaki aplikaciji 
zdravila, pri čemer uporabimo 10 ml brizgalko. 

- Vodimo evidenco: datum vstavitve, prevez in kontrola vstopišča, pojav znakov zapletov. 
- Prevez i.v. kanile izvajamo ob krvavitvi ali zatekanju. 
- Pri pacientu, ki ne prejema kontinuirane infuzije kontrolo vbodnega mesta izvajamo 1x na 8 ur. Pri 

pacientu s kontinuirano infuzijo izvajamo kontrolo na 2 uri in ob menjavi infuzijske steklenice. 



Opazujemo količino iztečene infuzijske raztopine, pretok infuzijske tekočine in število kapljic, ki 
izteče na minuto, položaj in pritrditev kanile, vbodno mesto in počutje pacienta. 

 
Zapleti v zvezi z venskimi kanilami 
V primeru pojava zapletov po potrebi i.v. kanilo odstranimo in se posvetujemo z zdravnikom. 
 
Flebitis je akutno vnetje notranje plasti žilne stene, ki je neposredno povezano s prisotnostjo venske 
kanile  ali venskega katetra (Jackson, 1998). Flebitis je najpogostejši zaplet infuzijske terapije, saj je 
opažen pri 20-80% pacientov, ki imajo vzpostavljeno periferno vensko pot (Lavery, 2005). Vzroki so 
lahko mehanični, kemični ali bakterijski (Royal College of Nursing,2005). Tako ločimo: 
- mehanični flebitis (pozornost pri prevezu, ker lahko premaknemo kanilo -naredimo le ob 

krvavitvi, zatekanju, prevelika kanila za svetlino žile) 
- kemični flebitis (delovanje zdravil - ph) 
- bakterijski flebitis (vnos bakterij s kanilo, če se pri vstavljanju razkužilo ne posuši, kanila je tujek v 

telesu, zato se na njej nabirajo vsi mikroorganizmi). 
Pacient toži o bolečini nad vstavljeno i.v. kanilo, prizadeti predel je na otip toplejši od okolice. Žilna 
stena vnete vene postane zadebeljena, na otip trda, pretok tekočine skoznjo je zmanjšan ali preneha. 
Pojavita se rdečina in oteklina, ki se širita po poteku vene (Elkin, Perry, Potter, 1996). 
 
Za ocenjevanje znakov flebitisa se uporablja Jacksonova ali VIP lestvica (Visual Infusion Flebitis Scale), 
ki je predstavljena v spodnji tabeli. 
Izgled Stopnja Ukrepi 
Vbodno mesto brez posebnosti 0 Ni znakov flebitisa, nadaljnje opazovanje 
Prisotnost enega znaka: 
Bolečina, rdečina, oteklina 

1 Močni začetni znaki flebitisa 
Nadaljnje opazovanje kanile 

Prisotnost dveh od treh znakov: 
Bolečina, rdečina, zatrdlina 

2 Začetni flebitis 
Odstranitev kanile 

Prisotnost vseh znakov. 
Bolečina v poteku kanile 
Rdečina 
zatrdlina 

3 Izražen flebitis 
Odstranitev kanile in po potrebi zdravljenje 
flebitisa 

Vsi navedeni znaki so prisotni in močnio izraženi: 
Bolečina v poteku kanile 
Rdečina 
Zatrdlina/oteklina ob kanili 
Tipen potek zadebeljene vene 

4 Močno izražen flebitis ali začetek tromboflebitisa 
Odstranitev kanile in po potrebi zdravljenje 
flebitisa 

Vsi navedeni znaki so prisotni in močno izraženi: 
Bolečina v poteku kanile 
Rdečina 
Zatrdlina/oteklina ob kanili 
Tipen potek zadebeljene vene 
Povišana temperatura na področju prizadete vene 

5 Izražen tromboflebitis 
Uvedba ukrepov za zdravljenje tromboflebitisa 
(dvig prizadete okončine, podlaganje, topli, vlažni 
ovitki) 

Tabela 4: Lestvica ocenjevanja in ukrepanja ob pojavu flebitisa (Jackson, 1998, cit po Šmitek 2008). 

 



Podkožni infiltrat nastane zaradi iztekanja infuzijske tekočine v podkožje zaradi nepazljive vstavitve ali 
premika venske kanile iz lumna vene. Pri tem pride do iztekanja infuzijske raztopine ali zdravila ob žili – 
paravenozno. Pacient čuti bolečino in pritisk okoli vstavljene kanile. Predel je trši, bled, hladen na dotik, 
ni znakov vnetja. 
Ukrepi: Odstranimo vensko kanilo in opazujemo mesto vstavitve na 4 ure do resorbcije otekline. 
Pri posameznih zdravilih moramo biti zelo previdni, ker lahko povzročijo poškodbe tkiva, tudi nekrozo, 
če jih vbrizgamo podkožno. Posebna previdnost je potrebna pri NaHCO3, KCl, 10% glukozi, 
antibiotikih in še posebej kemoterapevtikih. 
 
V kolikor za pojav podkožnega infiltrata uporabljamo posebno lestvico, je pomembno, da za svojo 
zaščito zabeležimo ocenjeno stopnjo in ukrepe v pacientovo dokumentacijo. 
stopnja Klinični znaki stopnja Klinični znaki 
0 Brez znakov   
1 Koža je bleda. 

Oteklina do premera 2,5 cm. 
Koža je hladna na dotik. 
Z bolečino ali brez bolečine. 

3 Koža je bleda, prosojna. 
Oteklina do 15 cm premera. 
Koža hladna na dotik. 
Lahna do sednje izražena bolečina. 
Možna otrplost. 

2 Koža je bleda. 
Oteklina premera 2,5 – 15 cm. 
Koža je hladna na dotik. 
Z bolečino ali brez bolečine. 

4 Koža je bleda, prosojna. 
Močno napeta koža, iztekanje tekočine iz vbodnega 
mesta. 
Koža je bleda, modrikasta, otekla. 
Oteklina do 15 cm premera ali več, po pritisku 
ostanejo globoke vtisnine.  
Motena je cirkulacija.  
Srednje do hudo izražena bolečina. Infiltracija 
kakršnekoli količine krvnih pripravkov, dražečih 
snovi ali citostatikov (kemični celulitis). 

Tabela 5: Lestvica za oceno podkožnega infiltrata po infuziji (INS 2000, cit po Šmitek 2008). 

 
Ekstravazacija nastane kadar se večja količina tekočine aplicira mimo žile in se infiltrira v tkivo, le to 
oteče in pordeči, kar povzroči pekoč občutek in bolečino. Tkivo lahko po 1 do 4 tednih odmre. 
Ukrepi: Vensko kanilo odstranimo in namestimo na drugo mesto. 
 
Pacienti lahko zaradi občutljivosti žilne stene ali dražečih in hipertoničnih raztopin občutijo draženje ali 
celo pekočo do neobvladljivo bolečino brez znakov vnetja. Vzrok je lahko individualna občutljivost 
žile ali dražeča ali hipertonična raztopina, ki jo vnašamo. 
Ukrepi: Če je mogoče upočasnimo pretok raztopine, da zmanjšamo vpliv kemičnega delovanja na žilno 
steno (zdravila razredčimo po navodilih proizvajalca). Skušamo odkriti učinkovino, ki draži žilo. 
Zdravnika opozorimo na zaplet in ob nespremenjeni terapiji predlagamo vstavitev osrednjega venskega 
katetra. 
 
Kanila se zamaši zaradi prekinitve pretoka infuzijske tekočine in povratka krvi v kanilo. Vzrok je lahko 
prepognjen infuzijski sistem, iztečena infuzijska tekočina, ni mandrena pri kanili ali brezigelnega 
zamaška pri vstavljeni kanili za občasno aplikacijo zdravil ali vstavljen premajhen mandren (obturator). 



Ukrep: menjava i.v. kanile. 
 
Zatekanje tekočine na koži ob mestu vboda pomeni, da je pretok skozi veno oviran zaradi slabe 
prehodnosti vene, flebitisa, fibroze. V kolikor je kanila vstavljena dlje časa, pride do slabše tesnitve tkiva 
okrog kanile in ustvarjanja fistule. 
Ukrep: Odstranitev kanile in vstavitev na drugo okončino. 
 
Občasna prekinitev ali počasen pretok nastane, ko se na vrh venske kanile prisloni žilna stena (npr. v 
zapestju, komolcu). 
Ukrep: Ugotovimo položaj roke, kjer je pretok najboljši, podložimo roko, odlepimo obliž in najdemo 
ustrezen položaj kanile. Pretok opazujemo na eno uro, da zagotovimo pretočnost ali prestavimo vensko 
kanilo. 
 
Kanilarna embolija nastane, če se kanila, ki je vstavljena v kubitalno veno prelomi. Med popravljanjem 
že uvedene kanile, z kovinsko iglo za uvajanje, ki ima ostro konico, odrežemo del plastične kanile, ki 
odplava po žili. Na Japonskem so naredili študijo nerazjasnjenih smrtnih primerov in našli delce kanil, 
stekla, plastičnih pokrovčkov (če ne zamenjaš igle pred aplikacijo od ampule) v pljučih in možganih 
umrlih. 
 
Prehodnost intravenske kanile 
Prehodnost iv kanile zagotovimo s kontinuirano infuzijo ali tako, da jo zapremo s sterilnim brezigelnim 
zamaškom, ki ga prebrizgamo s sterilno fiziološko raztopino. Kanile prebrizgavamo počasi z 10 ml 
0,9% NaCl (nikoli z 2 ml brizgalko, ker je prevelik pritisk). Uporabljamo pulzno tehniko. Najnovejša 
priporočila pravijo da: 
- prebrizgamo ob vstavitvi kanile, 
- pred in po aplikaciji zdravila, 
- med aplikacijo različnih zdravil (nekompatibilnost). 
S tem preprečimo nastanek kemičnega flebitisa. 
 
Intravenozna infuzija 
Pomeni iztekanje tekočine po principu prostega pada ali vbrizgavanje tekočine s pomočjo namenske 
črpalke v veno. Intravenozna infuzija je indicirana v primeru, da: 
- enteralna oblika hranjenja ni možna ali zadostna; 
- motena prebava in absorbcija hranilnih snovi; 
- kadar bi enteralno hranjenje slabo vplivalo na zdravstveno stanje pacienta; 
- vzdrževanje tekočinskega in elektrolitskega ravnovesja; 
- dovajanje krvi, zdravil, tekočine in elektrolitov. 
Časovno poteka neprekinjeno, občasno ali v enkratnem odmerku. 
 
Osnovne zahteve za parenteralno raztopine so sterilnost, apirogenost, izotoničnost, bistrost raztopine in 
ustrezno število delcev (suspenzije). Rok uporabnosti raztopine, ki smo ji dodali zdravilo je največ 
24 ur. Takoj ko v raztopino dodamo zdravilo ali drugo učinkovino smo za sterilnost odgovorni 
sami z upoštevanje aseptičnih postopkov in pogojev dela! 



Vpliv infuzijskih raztopin na žilno steno: 
Hipotonične raztopine (voda, 0,45% NaCl) ne uporabljamo za infuzije, temveč le za redčenje zdravil in 
zmanjšanje koncentracije hipertoničnih zdravil; 
Izotonične raztopine (0,9% NaCl) so uporabne za infuzije, ker so v ravnovesju s krvnim obtokom in ne 
vplivajo na prehajanje vode v ali izven celic krvnih žil; 
Hipertonične raztopine (50% glukoza) vsebujejo večje število delcev kot žilne ali krvne celice. Iz celic 
žilne stene vlečejo vodo, zato je celična membrana bolj izpostavljena poškodbi, vnetju in trombozi. 
 
Za zmanjšanje fizikalno - kemičnih vplivov raztopin na žilne stene je pomembno: 
Vstavljanje čim manjših venskih kanil v čim širše vene z zadostnim pretokom krvi, da se vnesena 
raztopina čim bolj razredči. 
Upočasnjen pretok, ki omogoča večje redčenje raztopine s krvjo. 
Zadostno redčenje zdravil in učinkovin. 
Aplikacija skozi osrednje venske katetre. 
 
Opazovanje pacienta z infuzijo se začne z izbiro infuzijske tekočine po pravilu 5P. Nato preverimo 
rok uporabe, barvo, prozornost. Sledi opazovanje: 
- Splošnega odziva na dodano zdravilo in infuzijo (hiperhidracija, glavobol, tiščanje v prsih, slabo 

počutje, lokalne odzive na mestu vboda, pričakovani učinek dodanega zdravila in morebitne 
stranske učinke);  

- Spremljanje tekočinskega ravnovesja (tekočinska bilanca); 
- Venskega pristopa; 
- Poteka infuzije (čas nastavitve, pretok, čas izteka); 
- Medicinsko tehničnih pripomočkov. 
 
Priprava infuzijske steklenice s sistemom in priključitev na venski kateter 
 
Namen posega in cilji 
Zagotovimo neposredno apliciranje različnih raztopin, zdravil in hranilnih pripravkov v veno. Vzdržujemo ali 
popravimo pacientovo tekočinsko in elektrolitsko ravnovesje. Zagotovimo nadzorovano hitrost pretoka tekočine 
oziroma zdravila v veno. 
 
Priprava/materialov pripomočkov 
- tasa 
- infuzijski sistem 
- ustrezno infuzijsko tekočino 
- sterilen alkoholni zloženec 
- netkani sterilni zloženec 5x5 
- košarico za stekleno infuzijsko steklenico 
- ledvičko 
- mikropor 
- čisto preiskovalno rokavico 
- stojalo 
 



Priprava prostora 
Poseg izvajamo v oddelčni ambulanti oziroma namenskem prostoru. Zapremo okna in vrata ter razkužimo in 
očistimo delovno površino. Priključitev na venski kateter izvedemo v zaprti bolniški sobi. 
 
Priprava pacienta 
Pacienta poučimo o namenu in izvedbi posega. Povemo kakšno infuzijsko tekočino/zdravilo mu bomo aplicirali. 
Del telesa kjer ima uvedeno i.v. kanilo razkrijemo in zravnamo 
 
Priprava izvajalca 
Razkuži roke. 
 

IZVEDBA REZULTAT 
Preverimo 5P Pravi pacient bo dobil pravo zdravilo, na pravi način, ob pravem 

času, pravi odmerek 

Pregledamo infuzijsko tekočino (barvo, bistrost, rok trajanja). Zmanjšamo možnost zapletov ob aplikaciji. 

Na stekleno infuzijsko steklenico namestimo košarico. Zagotovimo možnost aplikacije infuzijske tekočine. 

Odstranimo zaščitni pokrovček na steklenici in z alkoholnim 
zložencem razkužimo gumijasti zamašek. 

Preprečimo možnost okužbe sterilnih delov infuzijskega sistema 

in infuzijske tekočine. 

V kolikor v skladu z navodili zdravnika v steklenico dodamo 
zdravilo, le to vpišemo na opozorilno nalepko DODANO 
ZDRAVILO. 

 

Infuzijski sistem vzamemo iz zaščitne embalaže in pazimo, 
da ostane na obeh koncih sterilen. 

 

Stišček namestimo 10 cm pod rezervoarčkom in ga zapremo. Čim bliže je stišček rezervoarčku, tem lažje nastavimo hitrost 

pretoka. Preprečimo izgubljanje tekočine. 

Odstranimo pokrovček s prebodne igle in prebodemo 
zamašek na steklenici s prebodno iglo sistema na označenem 
mestu. Pazimo, da ne onesterilimo prebodne igle ali zamaška. 

Preprečimo možnost okužbe vbodnega mesta in infuzijske 

tekočine. 

Steklenico obesimo na stojalo.  

S stiskanjem napolnimo rezervoarček od tretjine do polovice 
z infuzijsko tekočino. 

Preprečimo vstop zraka v sistem. 

Odpremo zračni stišček na rezervoarčku. Zagotovimo neoviran pretok infuzijske tekočine. 

Odpremo stišček na infuzijskem sistemu in spustimo 
infuzijsko tekočino v ledvičko. V cevki ne sme biti zraka, 
napolnjena mora biti s tekočino. 

Omogočimo napolnitev infuzijskega sistema in odstranjevanje 

zraka. Zagotovimo neoviran pretok infuzijske tekočine in 

preprečimo nastanek zračne embolije. 

Razkužimo roke.  

Razkužimo spoj med venskim katetrom in mandrenom 
oziroma mesto priključitve na brezigelni sistem 

Preprečimo možnost onesnaženja infuzijskega sistema in 

tekočine. 

Pod spoj med venskim katetrom in mandrenom namestimo 
sterilni zloženec 

Ustvarimo sterilno polje ter vpojnost. 

Razkužimo roke in nadenemo rokavico na vodilno roko. Če 
uporabljamo brezigelni sistem rokavica ni potrebna. 

Preprečimo onesnaženje infuzijske tekočine. 

Odstranimo zaščitni pokrovček z infuzijskega sistema, 
odstranimo mandren ter priključimo infuzijski sistem. 
Pazimo, da ne onesterilimo sistema ali vstopnega mesta. 

 

Odpremo stišček na infuzijskem sistemu in naravnamo 
ustrezen pretok tekočine. 

Vzpostavimo pretok infuzijske tekočine. 

Infuzijski sistem po potrebi fiksiramo. Preprečimo, da bi teža infuzijskega sistema izvlekla venski 



kateter. 

Preverimo vstopišče venskega katetra (vnetne spremembe, 
aplikacija tekočine mimo vene) in počutje pacienta 

Preprečimo poškodbo vene in okolnega kiva. 

 
Oskrba pripomočkov/odpadkov 
Odpadke razvrstimo po navodilih ustanove. Ledvičko razkužimo in pospravimo na določeno mesto. 
 
Ureditev izvajalca 
Razkuži si roke. 
 
Ureditev pacienta 
Pacienta namestimo v udoben položaj. Pojasnimo mu možnost premikanja roke, na katero je priključena infuzija 
in izvajanje drugih aktivnosti. 
 
Opozorila! 
- Poseg naredimo neposredno pred priključitvijo infuzijske steklenice na venski kateter. 
- Če pripravljene infuzijske tekočine pacientu ne apliciramo takoj, zaščitimo vbodno mesto s sterilnim 

zložencem. Če uporabljamo steklenico z dvema zaščitenima vbodnima mestoma, dodamo zdravilo v 
eno, infuzijski sistem pa nabodemo v drugo. 

- Vsako uro nadziramo pretok infuzijske tekočine. 
- Pri pacientih, ki ne prejemajo krvi, krvnih derivatov ali maščobnih pripravkov infuzijski sistem 

menjamo na 96 ur oziroma na največ 7 dni (CDC, 2011). Priporočil za frekvenco menjave 
infuzijskih sistemov pri intermitentni infuziji ni (CDC, 2011). V Splošni bolnišnici Celje jih 
menjamo po vsaki uporabi, medtem ko standard za infuzijsko terapijo iz leta 2010 priporoča 
menjavo na 24 ur (Standards for infusion therapy, 2010). Pri aplikaciji maščobnih emulzij infuzijski 
sistem menjamo na 24 ur (CDC, 2011). 

- Na infuzijski sistem zabeležimo datum nastavitve.  
- Stiščke in petelinčke menjujemo na 72 ur oziroma ob prevezi, če so krvavi ali obloženi s fibrinom.  
- Vzdržujemo zaprt sistem. 
- Infuzijska raztopina ne sme teči več kot 24 ur 
- V sistemu ne sme biti premikajočih zračnih mehurčkov. 
- Ni dovoljeno zabadanje igle v PVC infuzijsko steklenico. 
 
Dokumentiranje 
Na vsako infuzijsko steklenico napišemo zaporedno številko steklenice v 24 urah, uro nastavitve. 
Menjavo infuzijske steklenice zabeležimo na negovalni list. 
 
Brezigelni konekti 
Poznamo dve vrsti brezigelnih konektov: 
- enostavni (split septum) brez notranjih mehanizmov; 
- sestavljeni (luer lock) mehanska valvula z različnimi notranjimi mehanizmi. 
Pred namestitvijo na periferni intravenski kanal ga je potrebno odzračiti. Pred vsako aplikacijo zdravila 
ali menjavo sistema je potrebno brezigelni konekt razkužiti. Brizgalko namestimo na brezigelni konekt s 
potiskom in jo zasučemo za 45˚, saj ga moramo prebrizgati pred in po vsaki uporabi. Brezigelni konekt 



menjamo tako pogosto kot infuzijski sistem, ne pogosteje kot na 72 ur, z namenom zmanjšanja tveganja 
za nastanek infekcije oziroma po navodilih proizvajalca (CDC, 2011). 
 
Hipodermokliza/podkožna infuzija 
Pomeni vnašanje tekočine v podkožje. Uporabljamo jo pri pacientih v končnem stadiju neozdravljivih 
bolezni za izravnavanje negativne tekočinske bilance, ker to ni možno per os in pri starejših neprisebnih 
pacientih, ki odklanjajo hranjenje. Za podkožno infuzijo lahko uporabljamo le izotonične infuzijske 
raztopine kot so 0,9% NaCl ali 5% glukoza. Za aplikacijo je najprimernejši metuljček ali tanka kanila, ki 
jo je potrebno menjati najmanj na vsake 3 dni oziroma ob zaznani spremembi (Standards for infusion 
therapy, 2010). Izberemo področje z dobro limfno drenažo za čim boljšo absorbcijo (npr. trebuh). Na 
enem mestu lahko dnevno apliciramo 1500 ml tekočine. 
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12. ODVZEM KRVI ZA HEMOKULTURO 

Darja Plank, vms, prof. zdr. vzg. 

 
Kri je primarno sterilna tekočina. Hemokultura je kultura krvi v gojišču, z namenom dokazovanja 
prisotnosti mikroorganizmov (bakterije, glive, kvasovke) v krvi. Odvzem krvi za hemokulturo je 
indiciran pri vsakem kliničnem sumu na bakteriemijo. Indikacijo za odvzem krvi postavi zdravnik. 
Izvajalka posega je največkrat DMS, MS pa asistira. Poseg mora biti izveden aseptično.  
 
Koliko vzorcev? 
Odvzamemo najmanj dva seta hemokultur. Na dan ni smiselno odvzeti več kot treh setov hemokultur, 
ker so študije pokazale, da: 
- s tremi seti zaznamo več kot 95% bakteriemij.  
- se na ta način odvzame dovolj velik volumen krvi (20 do 30 ml). Pri odraslem št. bakterij na 

ml krvi majhno, vsak dodatni ml kultivirane krvi poveča možnost izolacije za 3%. Pri 
otrocih je št. bakterij na ml praviloma večje, kljub temu pa vsak dodatni ml kultivirane krvi 
dodatno povečuje možnost izolacije. 

- je na ta način lažje razlikovati med kontaminanti in klinično pomembnimi izolati. 
 
Kdaj odvzamemo kri? 
Hemokulture odvzamemo v času mrzlice – ne čakamo, da temperatura poraste ali preseže določeno 
vrednost. Če smo ta čas zamudili, je potrebno odvzeti kri v času porasta temperature ali čim prej po 
doseženem vrhu, ki  nastopi 30 do 90 minut po bakteremični epizodi. Pričakovana uspešnost izolacije je 
odvisna od vrste povzročitelja. Na uspešnost izolacije vpliva predhodna antibiotična terapija - če le gre 
jih odvzamemo pred antibiotičnim zdravljenjem in pred aplikacijo antipiretika. 
 
Kje odvzamemo kri?  
Kri odvzamemo aseptično iz periferne vene z vakuumskim sistemom. Vbodno mesto izberemo 
vedno na drugem mestu (druga roka, druga žila). 
Krvi za hemokulturo ne smemo odvzeti skozi vstavljen venski kateter izjemo pri sumu na katersko 
sepso, ko jemljemo en set iz centralnega venskega katetra (CVK), drugega pa z drugega odvzemnega 
mesta. 
 
Neposredno pred odvzemom krvi, bolnik ne sme prejeti antipiretika ali antibiotika. 
Komplet za hemokulturo vsebuje dve steklenički (gojišča). Najprej odvzamemo kri v aerobno 
gojišče (zelena), nato v anaerobno gojišče (oranžno). 
Podatke na gojišča zapišemo na za to določeno mesto. 
Stekleničke (gojišča) hranimo na sobni temperaturi 15-300C; če je nižja temp. jih pred uporabo 
ogrejemo na sobno temp. 
 
 
 



Izvedba posega 
 
Priprava materialov/pripomočkov 
Na terapevtski voziček / taso pripravimo: 
- sterilno kompreso, 
- esmarchovo prevezo, 
- alkoholno razkužilo za kožo (2% klorheksidin glukonat (CHG) v alkoholu, Spitaderm), 
- netkane sterilne zložence 5x5cm  
- sterilne rokavice, 
- gojišča (BacT/ALERT FA, BacT/ALERT FN, ali otroško BacT/ALERT PF), 
- metuljček (zaželena je uporaba varnih pripomočkov) 
- nastavek za vakuumski odvzem krvi, 
- ledvičko, 
- mikropor, 
- obrazno masko (izvajalec posega), 
- zbiralnik za ostre predmete. 
 
Priprava prostora: 
Poseg izvajamo v namenskem prostoru ali bolniški sobi omejimo gibanje drugih oseb v prostoru in sočasno 
opravljanje drugih posegov v sobi. 
 
Priprava bolnika:  
- Bolnika poučimo o namenu in izvedbi posega.  
- Predvideno odvzemno mesto mora biti higiensko čisto (če je od zadnjega umivanja minilo več kot 8 ur je 

potrebno roko umiti).  
- Razkrijemo del telesa (roka mora biti iztegnjena), zažmemo esmarch (15 do 20 cm nad vbodnim mestom) in 

določimo mesto vboda, sprostimo esmarch (pustimo ga na mestu).  
- Položaj bolnika med posegom je odvisen od njegovega psihofizičnega stanja. 
 
Priprava izvajalca (I) in asistenta (A):  
- I označi nivo gojišča; steklenico postavi pokonci na ravno površino in označi nivo 10 ml, do katerega 

nalijemo kri, 
- I in A umijeta/razkužita roke, 
- I nadene masko ponovno razkuži roke in si nadene in sterilne rokavice. 
 
IZVEDBA POSEGA REZULTATI 
A odpre sterilno kompreso, I jo položi pod bolnikovo roko 
oz. okoli vbodnega mesta, 

naredimo si sterilno polje, 

I s sterilnim netkanim sterilnim zložencem, omočenim z 
alkoholnim razkužilom, obriše mesto vboda dvakrat v 
razmaku 30 sek - krožno od mesta vboda navzven, 
krog naj ima premer najmanj 10 cm, razkužilo naj deluje vsaj 
1 min 

razkužilo zniža število bakterij na koži,  

alkohol doseže zaželeni učinek v 30 sekundah ,s podaljšanim 

delovanjem razkužila na kožo pomembno zmanjšamo število 

mikroorganizmov, 

pustimo, da alkohol na koži izhlapi, NE BRIŠEMO! popolnoma izkoristimo učinek razkužila, 

predvidenega vbodnega mesta se ne dotikamo več (razen s 
sterilnimi rokavicami), 

preprečimo kontaminacijo vbodnega mesta iz okolice, 



A odstrani zamašek z gojišča, in ga razkužimo z alkoholnim 
zložencem, 

preprečimo kontaminacijo gojišča, 

A zažme esmarch, izbrana okončina ne sme biti zažeta več 
kot 1 do 2 min, 

daljše zažemanje povzroči zastoj krvi v žilah in bolečino, 

I fiksira žilo z rahlim potegom kože navzdol , zabode pod 
kotom 350 - lumen igle je obrnjen navzgor, 

preprečimo izmikanje vene, 

pazimo, da ne prebodemo žile, 

A sprosti esmarch, preprečimo hemokoncentracijo vzorca in podkožni hematom, 

A nabode gojišče v  nastavek za odvzem krvi, 
igla in gojišče morata biti vedno v navpičnem položaju, 

preprečimo poškodbo septuma stekleničke, 

I počaka, da nateče kri, A opazuje količino krvi, ko priteče do 
označenega mesta, odstrani gojišče, 

zagotovimo ustrezno količino krvi (pri prenapolnjeni steklenički 

lahko dobimo lažno pozitiven rezultat), 

*najprej napolnimo aerobno gojišče BacT/ALERT FA 
(zeleno) nato anaerobno gojišče BacT/ALERT FN 
(oranžno),pri otrocih odvzamemo samo v gojišče 
BacT/ALERT PF) 
A gojišče previdno odstrani in nabode drugo, 
NE STRESAJ IN NE OBRAČAJ stekleničke! 

preprečimo vnos kisika, ki je v sistemu (metuljčku) v gojišče brez 

kisika, 

I odstrani iglo iz vene, pokrije z zložencem ter ga pritiska še 2 
min oz. poprosi bolnika, da si sam pritiska zloženec še 5 
min/ali zalepimo, opazujemo vbodno mesto, 

preprečimo krvavitev in s tem okužbo ter nastanek hematoma, 

 
*Komplet za hemokulturo vsebuje dve steklenički: ena vsebuje gojišče za izolacijo aerobnih bakterij in 
gliv (Bact/ALERT FA), ena pa gojišče za izolacijo anaerobnih bakterij in gliv (Bact/ALERT FN). Za 
otroke uporabljamo Bact/ALERT PF. Gojišča imajo vgrajene sisteme za zaznavo minimalnih 
metabolnih sprememb v gojišču, ki jih povzroča mikrobna rast in nudijo hitro zaznavo bakterijske rasti. 
Preverimo bistrost gojišča in rok uporabe gojišča pred odvzemom. 
 
Ureditev bolnika po posegu 
Bolnika uredimo in ga namestimo v razbremenilni položaj, opazujemo vbodno mesto. 
 
Ureditev materiala 
Odpadke sortiramo po navodilih ustanove. 
 
Ureditev izvajalcev 
Po posegu si umijeta/razkužita roke. 
 
Dokumentiranje in ravnanje z odvzetim materialom 
Gojišči takoj označimo z imenom in priimkom, datumom in uro odvzema, zavijanje v svetlobno nepropustni 
material ni potrebno. Stekleničke označimo - pazimo, da ne prekrijemo črtne kode. Stekleničke takoj 
odnesemo v laboratorij, kjer jih dajo v termostat (370C) oz. jih v namenski torbi odnesejo v mikrobiološki 
laboratorij (najkasneje pa v 12. urah). 
 
LITERATURA: 
Plank D, Ratajc D. Odvzem krvi za hemokulturo. Negovalni  standard št. 16, datoteka  7.B. 
Intervencije. Splošna bolnišnica Celje, 2004. 
  



13. OVZEM KRVI ZA PLINSKO ANALIZO ARTERIJSKE KRVI 

Majda Hrastnik, dipl. med. sestra 

 
Plinska analiza arterijske krvi (PAAK) je laboratorijska preiskava, s katero ugotovimo stopnjo kislinsko - 
bazičnega (ne) ravnovesja v krvi in tkivih, funkcijskega stana pljuč in prenašalne sposobnosti krvi za 
kisik ter koncentracije nekaterih pomembnih elektrolitov in metabolitov. 
Izvajalka posega je diplomirana medicinska sestra, ki mora poznati postopek odvzema, saj so lahko 
napačni rezultati in ukrepanja na podlagi rezultata za bolnika usodna. V predanalitični fazi nastane 80 % 
vseh napak. 
Kislo –bazno ravnovesje se vzdržuje s pomočjo usklajenega delovanja ledvic, dihalnega sistema, jeter, ki 
omogočajo, da je vnos oziroma nastanek baz in kislin v telesu enak njihovemu izločanju. 
Na podlagi izvida PAAK se ocenjevanje učinkovitosti izmenjave plinov v pljučih, ki se odraža v 
parcialnih tlakih respiratornih plinov v arterijski krvi in urejanja kislo - baznega ravnovesja. Medicinska 
sestra mora prepoznati osnovna odstopanja od normalnih vrednosti in fiziološke spremembe, ki se 
dogajajo v telesu (Šmitek, Krist 2008). 
 
REZULTAT PREISKAVE 
Pri bolnikih iz različnih razlogov pride do nezadostne ventilacije in ogsigenacije tkiv, PAAK nam z 
izvidom pCO2 pokaže stopnjo ventilacije (obseg alveolarne ventilacije) in z izvidom pO2 oksigenacijo 
arterijske krvi. Vrednost pH, pCO2 in HCO3 nam pomagajo pri interpretaciji motenj v acidobazičnem 
ravnotežju. Vrednosti so prikazane v spodnji tabeli. 
 

RAZPON 
NORMALNIH  
VREDNOSTI 

ACIDOZA ALKALOZA 

pO
2
 = 

 10,5 - 12,5 – 13,1 kPa  

8,0 -10,4  = zmerna hipoksemija 
5,3 - 8,0  = izražena hipoksemija 
 pod 5,3   = zelo huda hipoksemija 

pCO
2
 = 4,6 – 6 kPa  dihalna:  

nad 6 kpa  
dihalna: 
pod 4,6 kPa 

pH = 7,35 – 7,45 pod 7,35 nad 7,45 

HCO
3

-
 = 

 22 – 30 mmol/l 

presnovna: 
pod 22 mmol/l 

presnovna: 
nad 30 mmol/l 

presežek baze = 
-2,3 -+2,3 

presnovna: 
pod -2,0 
 

presnovna:  
nad+2,3 
 

Tabela1: Vrednost PAAK 

 
 



IDIKACIJA ZA ODVZEM PAAK 
Indikacijo za odvzem arterijske krvi postavi zdravnik. Običajno se jemlje pri bolnikih s pljučnim, srčnim 
in metabolnim obolenjem in pri motnjah acidobaznega ravnotežja. 
 
KONTRAINDIKACIJE ZA ODVZEM PAAK 
So redke in relativne. Najpogosteje zaskedimo: 
- nagnjenje h krvavitvam, posebej pozorni moramo biti pri bolnikih, ki so na antikoagulativni terapiji,  
- pozitiven Allenov test, 
- okužba in poškodba kože. 
 
ALLENOV PREISKUS KOLATERALNEGA OBTOKA 
Zaradi možnosti nastanka obstruktivnega tromba po odvzemu krvi iz radialne arterije je priporočljivo 
pred odvzemom krvi opraviti Allenov test s katerim dokazujemo dober pretok skozi kolateralno 
ulnarno arterijo. 
 
IZVEDBA: 
- otipamo radialno in ulnarno arterijo (ni vedno tipna),  
- bolnik naj nekajkrat stisne in sprosti pest in jo nato stisne in močno zadrži - kolikor mora močno, 
- s pritiskom obeh rok z najmanj dvema prstoma prekinemo pretok skozi obe arteriji (ulnarno in 

radialno arterijo), 
- bolnik nato sprosti pest, iztegne prste z dlanjo obrnjeno navzgor, da se pokaže bledica na roki, 
- popustimo pritisk nad ulnarno arteijo. 

 
Slika 1: Allenov test (http://www.johnynami.com) 

 
Po 5 sekundah se mora vzpostaviti kolateralni obtok in dlan se rožnato obarva – negativen Allenov test. 
Če se v 10 - 15 sekundah dlan ne obarva rožnato je Allenov test pozitiven in kaže na moten ali 
nezadosten pretok krvi  skozi ulnarno arterijo. Odvzem krvi za PAAK na tej roki ni priporočljiv. 
 
MESTO ODVZEMA 
Najpogostejše mesto odvzema je na radialni arteriji. Odvzem je možen tudi na brahialni arteriji v 
anterkubitalni kotanji, femoralna arterija (punktira zdravnik) tik pod ingvinalnim ligamentom. Č 
zdravstveno stanje bolnika zahteva pogoste odvzeme PAAK je potrebno vstaviti arteijske linije, ki 



omogoča stalno invazivno merjenje krvnega tlaka in hkrati enostavno in neboleče jemanje arterijske 
krvi. 
 

IZVEDBA POSEGA 
 
Priprava pripomočkov 
- specialna heparinizirana brizgalka z iglo (20 - 22G) za odvzem krvi iz arterije 1 kos, 
- zaščitne rokavice 1 par, 
- alkoholni zloženec 5 x 5 cm 2 kosa, 
- sterilni suhi zloženec 2 kosa, 
- razkužilo za roke, 
- lepilni trak, 
- zbiralnik za ostre predmete, 
- ledvička, 
- povoj. 

 

 
Slika 2: Heparinizirana brizgalka z iglo (M. Hrastnik) 

 
 
Priprava bolnika 
Psihična priprava je zelo pomembna in lahko vpliva na rezultat preiskave. Bolniku je potrebno opisati postopek 
odvzema in namen odvzema arterijske krvi. Prav je da mu povemo da je poseg boleč. Posebno pozornost 
namenjamo bolnikom, ki jih je strah (stiskajo zobe, zadržujejo sapo). Strah lahko privede do hiperventilacije. 
Pridobimo tudi njegovo soglasje za izvedbo posega. 
Izberemo nevodilno (nedominantno) roko (pri desničarjih levo roko). Pred punkcijo arterije naredimo Allenov 
test. 
 
Priprava prostora 
Poseg se izvaja v bolniški sobi/ambulanti. Bolnik naj leži. V kolikor nimamo te možnosti (ambulantni bolniki) 
namestimo bolnika v sedeči položaj na preiskovalni stol tako, da ima podprt hrbet in da ima roko podloženo. 
 
Priprava izvajalca 
Izvajalec si umije/razkuži roke. 
 
IZVEDBA  REZULTAT 
Praverimo osebne podatke (bolnik, zapesnica, 
dokumentacija). 

 

Bolnik iztegne roko z dlanjo obrnjeno  navzgor.  
Pod zapestje podložimo svitek. 

Zapestje mora biti hipereekstendirano (približno 60o kot), kar 

stabilizira arterijo, da se ne izmakne. 



Otipamo potek radialne arterije. Arterija mora biti tipna med obema prstoma, da določimo potek - 

lahko gre tudi po drugi poti zato tipaš proksimalno distalno 

Odpremo zavitke s pripomočki. Bat izvlečemo od 1 - 1,5cm. 
Uporabljamo pripravljen set. 

Brizgalka je heparinizirana,  heparin se porazdeli (upoštevaj 

navodilo proizvajalca). 

Razkužimo si roke.  

Nadenemo zaščitne rokavice. Zaščitimo bolnika in izvajalca. 

Z alkoholnim zložencem 2x očistimo vbodno mesto, krožno 
od sredine navzven (premer 5 cm), med prvim in drugim 
razkuževanjem počakamo 30 s, da se vbodno mesto posuši. 

Dovolj velika količina razkužila in pravilna tehnika zagotavlja 

uspešno zmanjšanje števila bakterijskih kolonij na koži. 

tehnika A: arterijo otipamo s kazalcem in sredincem in 
punktiraš pod kazalcem, 
tehnika B: razmaknemo kazalec in sredinec in ju položimo na 
potek arterije distalno in proksimalno od predvidenega mesta 
vboda 3 - 4 cm narazen in punktiramo med prsti, 

Pazimo, da se ne dotaknemo predvidenega mesta vboda. 

Vbodemo pod kotom 45˚ do 60˚ in z občutkom previdno 
potiskamo iglo v globino (svetlina igle gleda navzgor) 

Poškodba kože je manjša. 

Ob previdnem zbadanju čutimo pod iglo utripanje arterije in/ali 

odpor žilne stene. 

Ob pravilnem vbodu kri sama priteče v namensko brizgalko 
do zahtevane količine. 

Polni se pulzno hitrostjo 

Izvlečemo iglo in istočasno pritisnemo na vbodno mesto s 
suhim sterilnim zložencem. Pritisk vzdržujemo 5 minut. 

Pri pacientih,  ki prejemajo antikoagulantno terapijo, traja še dlje 

časa, da se krvavitev ustavi. 

Preprečimo izliv krvi v podkožje. 

Konico igle zapičiš v priloženo kocko ali ob suh zloženec in 
iztisneš morebitni zračni mehurček iz brizgalke- potrepljamo 
brizgalko s kazalcem in sredincem. 

Zračni mehurčki spremenijo izid preiskave. 

Odstranimo iglo in na brizgalko namestimo tesnilno 
gumo/zamašek 

Iglo odvržemo v zbiralnik ostrih predmetov. Tesnilna guma 

prepreči vdor zraka v brizgalko. 

Zaprto brizgalko večkrat obrnemo za 360o zavrtimo med 
dlanmi. 

Preprečimo strjevanje krvi. 

Preverimo vbodno mesto in nanj prilepimo zloženec / 
fiksiramo s povojem 

Preprečimo nastanek hematoma na mestu vboda. 

Snamemo rokavice in razkužimo roke Rokavice niso 100% nepropustne 

Vzorec označimo in ga takoj pošljemo v laboratorij. Označimo terapijo z O2; Vpišemo telesno temperaturo 

Odvzem in čas odvzema zabeležimo v pacientovo 
dokumentacijo 

 

 

 
Slika 2:Punkcija arterije (http://www.johnynami.com) 

 
 



OSKRBA PO POSEGU 
Ureditev izvajalca posega: 
Snamemo rokavice in roke razkužimo. 
Oskrba bolnika: 
- Preverimo, če ni kompresija premočna (opazujemo prste). 
- Preverimo če bolnik krvavi na mestu punktiranja - roka naj bo kompresijsko zavita 30 minut. 
- Odstranimo zaščito za posteljo svitek 
- Uredimo bolnika in posteljo - namestimo ga v razbremenilni položaj. 
 
Oskrba pripomočkov/odpadkov: 
- Odpadke sortiramo po navodilih ustanove 
- Iglo odvržemo v zbiralnik za ostre predmete. 
- Neuporabljen sanitetni material, fiksacijski material, zabojnik za ostre predmete pospravimo na določeno 

mesto. 
 
Ureditev prostora: 
- Po potrebi ugasnemo luč. 
- Po potrebi prostor prezračimo. 
 
Ravnanje z odvzetim materialom: 
Takoj ali vsaj v 15 - ih minutah transportiramo v laboratorij. Če traja čas do analize dlje je potrebno brizgalko 
položiti na led in s tem upočasnimo metabolizem kisika v odvzetem vzorcu. 
 
OPOZORILA 

- Ko si v arteriji pazi, da ne pride do premikanja igle. 
- Če se brizgalka preneha polniti z arterielno krvjo, malo izvlečeš iglo in zarotiraš (penehaš takoj ko se 

brizgalka polni). 
- Če arterijska kri sploh ne priteče, iglo izvlečemo iglo tik pod kožo in jo ponovno poskusi uvesti (ne 

več kot 2 x) 
- Če bolniku dovajamo kisik naj bo pred analizo vsaj 30 minut brez kisika (če to dovoljuje njegovo 

zdravstveno stanje). V nasprotnem primeru zabeležimo količino dovajanja kisika. 
- Ne pristopaj na stopalnih arterijah. 
 
KOMPLIKACIJE 
- KRVAVITEV: Posebno pozornost zahtevaj bolniki (poleg bolnikov, ki so na antikoagulativni 

terapiji), ki imajo jetrno okvaro, motnje v strjevanju krvi, znižano vrednost K vitamina (bolj nagnjeni 
k krvavitvam). Pri njih potrebna podaljšana kompresija (5 - 10 minut). 

- NASRTANEK INTRAARTERIJSKEGA OBSTRUKTIVNEGA STRDKA IN ISHEMIJE V 
PODROČJU PUNKTIRANE ARTERIJE: preprečimo jo z ustrezno tehniko punktiranja arterije, 
nastane lahko zaradi poškodbe in posledično odlepljenja arteriosklerotičnega plaka, ki ga povzroči 
manevriranje z iglo. 

- OKUŽBA: pri punkciji okuženega predela kože je možen prenos okužbe v podkožje in kri. 
- RZTRGANINA ARTERIJE – pomisliš kadar gre za močno krvavitev, ki ne preneha. 



RAZLOGI ZA NAPAKE 

- mehurček zraka v brizgalki, 
- venozna kri, 
- heparin se ne raztopi, 
- transport brez ledu - kadar traja pot do laboratorija več kot 30 minut jo transportiramo na ledu,  
- kadar je kri na ledu več kot 2 uri, 
- strdek v brizgalki. 
 
LITERATURA IN VIRI: 
1. Ivanuša A, Železnik D. Standardi aktivnosti zdravstvene nege. 2. dopolnjena izdaja. Maribor: 

Fakulteta za zdrvstvene vede. 2008. 
2. Šmitek J, Krist A. Venski pristopi, odvzem krvi in dajanje zdravil. Ljubljana: Univerzitetni klinični 

center; 2008. 
3. Arterial puncture procedure – West Tennesse Healthcare Integrated  Laboratory 2011 

http://www.gomcl.com/plhdocs/plh407.pdf ( dosegljivo 20.11.2012) 
4. ABG Puncture and procedure - http://www.johnynami.com/abgpuncture.pdf (dosegljivo 

20.11.2012) 
 
  



14. CENTRALNI VENSKI KATETER S PODKOŽNIM PREKATOM - 

VENSKA VALVULA 

Majda Hrastnik, dipl.m.s. 

 
UPORABA PODKOŽNE VENSKE VALVULE  
V zdravstvu uporabljamo različne izraze za podkožno vensko valvulo (PVV). Uporablja se tudi 
centralnovenski kater s podkožnim prekatom (CVK PP), centralnovenski kateter s podkožno komoro 
(CVK PK), centralni kateter – totalno implantiran (CVK IT). 
Podkožna venska valvula je popolnoma implantiran / vgrajen, zaprti, centralni venski sistem. To je 
velika pridobitev za bolnike in zdravstveno osebje, vključno v oskrbo onkoloških bolnikov. Vstavitev 
podkožnega venskega prekata omogoča varen in dolgotrajen venski pristop.  
Indikacija za vstavitev PVV je v primeru načrtovanega dolgotrajnega sistemskega zdravljenja 
maligne bolezni in komplikacij in primeru iztrošenih ali slabo dostopnih perifernih ven pri 
bolniku, pri katerem potrebujemo centralni venski kanal v daljšem časovnem obdobju (Savič S., 
Lokajner B., 2006). 
 

 
Slika 1: PVV (http://www.changingpossibilities-us.com/ElectiveSurgery/AccessToVeins.aspx,) 

 
Najpogostejše indikacije vstavitve PVV so : 
- pri bolnikih s solidnimi tumorji, 
- pri bolnikih s hematološkimi obolenji (limfomi, levkemije), 
- pri bolnikih s kroničnimi okužbami, 
- pri bolnikih z metabolnimi boleznimi in komplikacijami, 
- pri bolnikih z AIDS - om, 
- pri hemofilikih. 
 
Uporaba PVV v onkologiji: 
- dolgotrajna citostatska terapija, 
- kontinuirana infuzija citostatikov, 
- aplikacija vezikantov (citostatiki, ki pri ekstravazaciji povzročajo vnetje, pojavijo se mehurji in 

odmrtje tkiva), 
- aplikacija antimikrobnih zdravil, 
- aplikacija krvi in krvnih derivatov, 
- aplikacija parenteralne prehrane, 



- parenteralna hidracija, 
- parenteralna aplikacija analgetikov, antiemetikov in druge intravenske terapije, 
- večkratni odvzemi krvi za laboratorijske preiskave. 
 
Uspešnost uporabe venske valvule je predvsem odvisna od upoštevanja standardiziranih posegov pri 
oskrbi in uporabi venske valvule. MS mora dobro poznati delovanje venske valvule. To je pogoj, da bo 
delala strokovno in bo znala ob morebitnih zapletih pravilno ukrepati. 
 
Medicinska sestra, ki izvaja zdravstveno nego bolnika z vstavljeno PVV mora: 
- poznati delovanje PVV in ukrepe pri zamašitvi, 
- poznati in izvajati aseptično tehniko dela, 
- izvajati ukrepe za preprečevanje okužb in prepoznati prve znake okužbe,  
- obvladati prebrizgavanje, heparinizacijo,  
- aplikacijo različnih vrst intravenoznih zdravil, 
- aplikacijo različnih vrst krvnih derivatov, 
- odvzeme krvi, 
- prepoznati znake ekstravazacije zdravil. 
 
Zdravstvena nega bolnika z vstavljeno PVV vključuje naslednje standardne posege: 
- opazovanje in preveza vstavitvenega predela kože kjer je vstavljena PVV, 
- heparinizacija PVV, 
- punkcija atravmatske igle v septum, 
- prebrizgavanje, 
- odvzem krvnih vzorcev, 
- dajanje krvnih produktov, 
- dajanje citostatske in druge venozne terapije v bolusnih injekcijah, 
- dajanje terapije v obliki infuzij, 
- ciklično dajanje parenteralne prehrane, 
 
Zdravstveno vzgojno delo je usmerjeno v podajanje natančnih pisnih in ustnih navodil ob 
odhodu v domačo oskrbo in zajema: osnovne informacije o PVV, seznanitev in ukrepanje ob 
možnih komplikacijah, seznanitev s potekom zdravljenja in vlogo PVV pri tem, o življenju z PVV po 
končanem zdravljenju. 
 
ZGRADBA PVV IN UPORABA ATRAVMATSKE IGLE 
PVV je sestavljen iz ogrodja komore, silikonskega septuma ali pokrova in katetra. Ogrodje komore je 
valjaste oblike ali oblike prečno prerezanega stožca. Komora/prekat ima vlogo zbiralnika, kamor 
vbrizgavamo zdravilo. Komora je sestavljena iz nerjavečega jekla – titana ali plastike ali kombinacije teh 
materialov. Silikonski septum ali pokrov ima debeline okrog 6 mm ali več. To je samozatesnitvena 
umetna guma, ki je pod pritiskom vstavljena v ogrodje prekata. Vzdrži od 2000 do 3000 vbodov (Šmitek 
J, Krist A. 2008). 



Kateter je lahko silikonski, ki ima debelo steno, majhen pretok, je pa zelo prilagodljiv obliki žile. 
Poliuretanski kateri imajo tanko stena, ob enaki debelini katetra imajo večji pretok kot silikonski, so pa 
nekoliko slabše prilagodljiv obliki žile. 

 
Slika 2: Zgradba PVV (http://www.stekkinger.nl/Port%20a%20Cath.html) 

 
Za rokovanje z katetrom potrebujemo Huberjeve netravmatske igle debeline 22G (ali debelejše - 
odvisno od gostote tekočine) s katerimi punkcijo preko kože septum. Igla ima infuzijski podaljšek. Sama 
igla ima upognjeno konico kar onemogoča ob pravilnem rokovanju, da bi prebodli ali poškodovali 
prekat. Za aplikacijo zdravil uporabljamo 10 ml brizgalke ali več (uporaba manjše brizgalke ima za 
posledico vbrizgavanje zdravila pod večjim pritiskom, kar lahko povzroči poškodbo katetra). Zdravilo 
vbrizgamo počasi in opazujemo bolnika med aplikacijo (preprečimo neželene odzive). Kadar gre za 
kontinuirano aplikacijo je igla lahko vstavljena do 7 dni. 

 
Slika 3: Atravmatska igla (http://www.allegromedical.com/infusion-iv-supplies) 

 
 
NAJPOGOSTEJŠA MESTA ZA IMPLANTACIJO PVV 
 
PVP najpogosteje vstavljajo pektoralno. Najpoosteje vstopajo v venao cefalika, jugularis eksterna, 
aksilarne vena, vena safena, vena epigastica in druge. PVV vstavlja kirurg. Pri odrasli se pred 
implantacijo poslužujejo infiltracije predvidenega mesta aplikacije s 2% Xylocainom, pri otrocih se 
poseg opravi v splošni anesteziji. Položaj konice katetra se preverja z Rtg slikanjem ob vstavitvi in kadar 
posumimo, da s katetrom nekaj ni v redu. 



 
Slika 4: Mesta vstavitve PVV (http://www.changingpossibilitiesus.com/ElectiveSurgery/AccessToVeins.aspx) 
 
PREBRIZGAVANJE IN HEPARINIZACIJA PVV 
 
Za preprečevanje nastanka krvnih strdkov v katetru in prekatu je pomembno redno prebrizgavanje s 
sterilno heparinizirano tekočino. 
Neposredno po vstavitvi katetra in nadaljnja 2 – 3 dni se vzdržuje prehodnost katetra s nepretrgano 
infuzijo Heparina (1 – 5 enot Heparina na 1ml infuzijske tekočine). Pri večdnevnem vbrizgavanju 
zdravila se PVV heparinizira 1x dnevno. Kadar valvula ni aktivna (bolnik ne prijema nič po PVV) se 
prebrizgava na 3 - 8 tednov. S tem se ustvari »heparinska ključnica«. 
Poseg se zabeleži v register posegov, na temperaturni in negovalni list, v bolnikovo dokumentacijo oz. v 
odpustnico in v bolnikovo knjižico »VENSKA VALVULA«, ki jo ima pacient vedno pri sebi, ko prihaja 
na prebrizgavanje PVK oz. na zdravljenje. V knjižici so podatki o vstavitvi PVV, legi, oskrbi in o 
delovanu. 
 
 
POSEBNOSTI IN OPOZORILA 
 
Vedno uporabljamo aseptično tehniko dela. U porabljamo samo namensko atravmatsko iglo, primerne 
debeline in dolžine, ki ima infuzijski podaljšek s stiščkom.  
Kadar je bolniku potrebno aplicirati v bolusu več različnih zdravil (citostatiki, antibiotiki) moramo med 
eno im drugo vrsto zdravil PVV prebrizgati z 20 ml 0.9 %  NaCl, da preprečimo medsebojno reagiranje 
zdravil. 
V primeru da preko valvule izvajamo odvzem venozne krvi PVV prebrizgamo z 20 ml 0.9 % NaCl.  
Aspiriramo 5 ml krvi in jo zavržemo, ker je razrečena. Z vakumskim sistemom aspiriramo potrebno 
količino krvi za laboratorijske preiskave. V primeru, da se kateter prisesa ob steno žile, kar nam 
onemogoča odvzem krvi, naj bolnik spremeni položaj telesa (zakašlja, dvigne roko, globoko vdihne, se 
posede). Po končanem odvzemu podkožni prekat takoj prebrizgamo z 20 ml 0.9 % NaCl raztopine. 
Izvedemo heparinizacijo ali priklopimo na infuzijski sistem. 
 
Problemi, ki se lahko pojavijo pri aplikaciji terapije preko PVV: 
- zatekanje zdravila v podkožje, 
- ni prisoten refluks krvi, vendar je možna aplikacija i. v. th., 
- ni prisoten refluks krvi in ni možna aplikacija i. v. th., 



- lokalna infekcija, 
- sistemska infekcija, 
V teh primerih poskusimo ugotoviti vzrok in se držimo strokovnih priporočil in naročil zdravnika. 
 
Pojavijo pa se lahko tudi zapleti: 

- zračna embolija, ki jo preprečimo z uporabo atravmatske igle s stiščkom, 
- tromboza, ki jo preprečimo s pravilno heparinizacijo, 
- diskonekcija katetra, ki jo preprečimo z nežnim prebrizgavanjem, 
- ekstravazacija zdravil, ki jo preprečimo z dobro pritrditvijo igle in aspiracijo krvi pred aplikacijo 

zdravil, 
- sepsa, ki jo preprečimo z aseptično tehniko dela, fibrinski tulec, ki ga preprečimo s takojšnjim 

prebrizgavanjem. 
 
ZAKLJUČEK 
Pri bolnikih, ki prijemajo sistemsko terapijo ali pa so na podporni intravenozni terapiji se pogosto 
srečujemo s težavami pri vzpostavitvi intravenoznih poti. Medicinska sestra in zdravnik naj že pred 
pričetkom dolgotrajnega zdravljenja oceni stanje bolnikovih ven. Z vstavljeno PVV izboljšamo kvaliteto 
življenja bolnika med zdravljenjem. 
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15. ZDRAVSTVENA NEGA BOLNIKA Z TRAHEOSTOMO 

Suzana Drame, vms-univ.dipl.org., Darja Plank, vms, prof. zdr. vzg. 

 
TRAHEOTOMIJA – VREZ V TRAHEJO je kirurški poseg, pri katerem se prereže kožo na vratu in strukture 
pod njo ter naredi okence (traheostomo) v sapnik; zraku se tako odpre prosto pot za vstop v spodnja 
dihala. Skozi tako napravljeno odprtino se potisne dihalno cevko (kanilo) v sapnik. 
 
Postopek vstavitve dihalne cevke je opisan že v 16. stoletju, zelo pogosto pa se je izvajal med epidemijo 
davice v 19. Stoletju (Dixon, 2003, str.5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konikotomija, je poseg, pri katerem se prereže ligament (lig. conicum, imenovan tudi lig. 
cricothyreoideum) med tiroidnim in krikoidnim hrustancem grla. V nastalo odprtino se vstavi kanilo ali 
vsaj košček cevke, zunanji del kemičnega svinčnika ali pa se le drži odprtino razprto s peanom ali 
držalom skalpela. Ta poseg je le začasen ukrep, ki se ga naredi le v največji nuji, ko je bolnik življenjsko 
ogrožen in se ga ne uspe intubirati, ali pa ni pripomočkov za intubacijo. Potrebne so izkušnje. 
 
Perkutana traheostomija – naredi se punkcijo sapnika 
z iglo in uvede vodilna žica, po njej se z ukrivljenim 
dilatatorjem razširi traheostomsko odprtino. Ko je 
odprtina dovolj velika se po žici v sapnik potisne 
trahealno kanilo. Z bronhoskopom se preveri pravilno 
lego in funkcionalnost kanile. Zagovorniki perkutane 
traheostomije trdijo, da je po manjšem kirurškem 
posegu poškodba tkiva manjša zato tudi manj zapletov 
kot pri kirurški traheotomiji. 

 
 

 



  
 

 
Translaringealna traheostomija je nekoliko drugačna od prej opisane perkutane traheostomije. 
Naredi se jo pod nadzorom posebnega togega traheoskopa z mešičkom. Po punkciji sapnika se vodilno 
žico s traheoskopom povleče skozi usta ter nanjo namestim posebej oblikovano kanilo, ki hkrati služi 
tudi za dilatiranje traheostomske odprtine. Kanilo se pritrdi na žico in z njo povleče skozi usta v grlo ter 
skozi sapnik na vrat. Nato se s posebnim instrumentom trahealni del kanile iz grla obrne kavdalno v 
sapnik. 
Translaringealna traheostomija je tehnično najbolj zapletena, vendar je zelo primerna v posebnih 
primerih npr. bolnik z debelim in kratkim vratom. 

  
 

NAJPOGOSTEJŠE INDIKACIJE ZA TRAHEOTOMIJO: 
 

- Zapora zgornjih dihalnih poti: tumorji, otekline po operacijah ali zaradi alergije, vnetja, poškodbe 
dihal, prirojene nepravilnosti, 

- dolgotrajna potreba po umetni ventilaciji, 

- slab ali odsoten refleks kašlja pri operiranih, poškodovanih in nevroloških bolnikih – omogočimo 
čiščenje spodnjih dihalnih poti in preprečimo zatekanje sline ali hrane v sapnik. 

- Elektivna traheotomija se dela tudi kot začasen poseg (10 do 14 dni) pri večjih operacijah v ustih, 
žrelu ali grlu ali pri neizvedljivi intubaciji za različne operacije. 

 
KOMPLIKACIJE 
 
Medicinska sestra, ki neguje bolnika s traheostomo, mora poznati in računati na komplikacije, ki lahko 
nastopijo:  



- krvavitev (zaradi granulacij, dekubitusa, recidiva ali implantacijske metastaze v traheji), 
- bronhitis (zaradi mehaničnega draženja vdihanega zraka, ki je nesegret, neprečiščen in nenavlažen), 
- lokalna infekcija (slaba nega),   
- fistule (napredovanje bolezni). 
 
 
KANILA je umetna dihalna cevka, vstavljena v traheostomo. 
 
SESTAVNI DELI KANILE: 
- Zunanja cevka, 
- notranja cevka (le pri nekaterih kanilah) - se prilega zunanji, se enostavno ločeno izvleče in očisti, 
- metuljček – podložek ob zunanjem ustju, namenjen boljšemu prileganju na vrat in pritrjevanju, 
- »Cuff« s cevko in zunanjim ventilom (le pri nekaterih kanilah) - napihljiv zračni rezervoar za primer 

umetnega dihanja in za preprečevanje zatekanja sline in hrane, 
- trak za pričvrstitev kanile na vrat, 
- vpojna podloga za vrat (po potrebi). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VRSTE DIHALNIH CEVK-KANIL  
 
» kanile s tesnilnim mešičkom - CUFF- na to kanilo lahko priklopimo aparate za umetno 

ventilacijo, je prva kanila po trahetomiji, primerna tudi če bolnik nima dobrih refleksov in urejenega 
akta požiranja, 

» kanile brez tesnilnega mešička - uporabljajo se pri stabilni traheostomi, bolnik je pri zavesti in 
spontano diha, so z notranjim vložkom ali brez: 
- standardne plastične kanile z notranjim vložkom ali brez, so različnih dolžin (kratke ki 

vzdržujejo le odprtino traheostome, posebej dolge se uporablja pri stenozah traheje) in 
različnih širin, 

- govorne kanile, ki imajo posebne dodatke - poseben ventil in v zgornjem delu več majhnih 
odprtinic, skozi katere gre izdihan zrak v grlo, žrelo in ustno votlino in tako omogoči govor. 
Ni primerna za bolnika, ki mu je bilo odstranjeno grlo, 

- silikonske kanile brez vložka - uporabljajo se pri totalnih laringektomijah. 

 



POMANJKLJIVOSTI KANIL 
Je tujek v sapniku, 
je ožja od sapnika, 
se dotika stene in jo s tem draži in moti dinamiko gibanja sapnika, 
nima sposobnosti aktivnega vlaženja zraka in transporta sluzi navzven in moti omenjena akta, 
zaradi hitrejšega vleka zraka se izločki nabirajo in sušijo pod kanilo in v njej.  
 
 
ZDRAVSTVENA NEGA BOLNIKA S TRAHEOSTOMO 
 
Kanilo bolniku s traheostomo navadno menja zdravnik ali usposobljena medicinska sestra. 
Notranji del kanile pa lahko izvleče in očisti – po potrebi zamenja tudi bolnik sam ali nekdo od svojcev.  
 
Vsak bolnik s traheostomo mora imeti na razpolago naslednje pripomočke: 
- Rezervno kanilo iste velikosti in vrste. 
- Krtačka za čiščenje notranjega dela kanile. 
- Fiziološka raztopina. 
- Tamponi za čiščenje kože, mastno mazilo za zaščito kože. 
- Trahealni dilatator - pripomoček za razširitev traheostome, če bi se le-ta nenadoma skrčila med 

menjavanjem kanile. 
- Inhalator za vlaženje vdihanega zraka ali filter za vlaženje. 
- Zabojček za shranjevanje zamaška ali notranjih delov kanile, če jih ne uporablja. 
 
KDAJ ČIŠČENJE OZ. MENJAVA? 
 
» Notranji del kanile: ko opazimo nabiranje sluzi v cevki ali na koži, ob slabšem pretoku zraka; 
» Koža okrog traheostome: vzdrževati čisto in suho, 1x-2x dnevno oz. po potrebi; 
» Trak za pričvrstitev kanile: ko je umazan. 
» Menjava kanile: enkrat na teden, če ni komplikacij enkrat na dva tedna. 
 
 
OSKRBA TRAHEOSTOME 
 
- Toaleta okolice 
- Menjava vložka  
- Menjava kanile 
- Aspiracija 
- Inhalacija  

1. TOALETA OKOLICE TRAHEOSTOME 
 
Toaleta okolice stome se izvaja 1 - 2x dnevno, po potrebi pa tudi večkrat, glede na količino in gostoto 
izločka. 
Toaleto izvajamo z namenom, da bo koža okoli stome čista, suha, ne bo vnetno spremenjena. 



V bolnišnici se izvaja nega traheostome po aseptični metodi, pacient v domačem okolju pa jo lahko 
izvaja po čisti metodi 
 
Priprava materiala 
Namenski voziček ali tasa (prebrišemo z razkužilom za površine ), 
- razkužilo za roke, 
- maska, 
- čiste preiskovalne rokavice, 
- sterilni inštrument, sterilne rokavice, 
- tekočina za čiščenje, 
- sterilni tamponi oz. set P1 
- zaščitno mazilo (hladilno mazilo, Bepanthen mazilo), 
- trak za fiksacijo, 
- rezani zloženec, 
- ledvička, 
- razkuževalnik, 
- razkužilo za delovne površine, 
- koši za odpadke (ločevanje odpadkov), 
- aspirator. 
 
Ureditev prostora 
Zapremo okna in vrata, poskrbimo, da se ne izvajajo druge intervencije, opravila, obiskovalce prosimo, da 
zapustijo prostor, zagotovimo zasebnost (zavesa, paravan, ostali bolniki se obrnejo stran,..) 
 
Priprava bolnika 
- Preverimo identiteto bolnika,  

- bolniku razložimo namen in potek postopka ter ga prosimo za sodelovanje. 
 
Priprava izvajalca 
- Razkužimo roke, 
- pripravimo pripomočke ob postelji, 
- nadenemo si masko. 
 
IZVEDBA REZULTAT 

Odstranimo preklano vpojno oblogo, ki jo odvržemo v vrečko 
za odpadke. 

Omogočimo dostop do traheostome. 

Pravilno sortiramo odpadke. 

Odstranimo rokavice in razkužimo roke. Varujemo sebe in bolnika pred prenosom okužbe. 

Opazujemo izgled okolice traheostome. Pozorni smo na spremembe v okolici traheostome. 

Odpremo set za čiščenje rane (P1). Pripravimo si material za nemoten potek dela. 

Polijemo ga s tekočino za čiščenje tako, da je stran iz folije 
spodaj. 

Preprečimo stik tekočine s podlago na kateri je set. 

Uporabimo PVC inštrument ali odpremo sterilni inštrument.  

 



Z inštrumentom primemo namočen tampon in očistimo z 
enkratnimi krožnim potegom okolico traheostome 
(uporabimo toliko tamponov, da je okolica čista). Namesto 
inštrumenta lahko uporabimo sterilne rokavice. 

Preprečimo možnost kontaminacije iz okolice na stomo. 

Okolico osušimo s suhim tamponom. Po potrebi s sterilnim 
tamponom namažemo okolico traheostome z zaščitnim 
mazilom. 

Preprečimo maceracijo okolice. 

Pvc inštrument odvržemo v vrečko, kovinski inštrument v 
razkuževalnik. 

Preprečimo možnost kontaminacije okolice. 

Razkužimo roke in si nataknemo zaščitne rokavice. Varujemo sebe in bolnika pred prenosom okužbe. 

Odpremo zavoj s preklano vpojno oblogo. Primemo jo ob 
robovih. 

Pripravimo si material za nemoten potek dela. 

Na suho kožo okrog dihalne cevke namestimo preklano 
vpojno oblogo. 

 

Po potrebi zamenjamo fiksacijski trak.  

Odstranimo rokavice in razkužimo roke. Varujemo sebe in bolnika pred prenosom okužbe. 

 
Oskrba bolnika po posegu 
Uredimo bolnika. 
 
Oskrba pripomočkov/odpadkov 
Pospravimo material, pripomočke, pravilno sortiramo odpadke v skladu z navodili ustanove. 
 
Ureditev prostora 
Prebrišemo delovne površine z razkužilom za površine. 
 
Ureditev izvajalca 
Odstranimo osebna zaščitne sredstva in razkužimo roke. 
 
Dokumentiranje 
V negovalno dokumentacijo zabeležimo izvedbo posega, datum in uro ter podpis izvajalca. S tem zagotovimo, da 
so informirani vsi člani zdravstvenega tima. Zabeležimo tudi morebitne posebnosti s katerimi seznanimo tudi 
zdravnika. 
 
 
2. MENJAVA VLOŽKA KANILE - čista metoda dela 
 
Priprava materiala 
Namenski voziček ali tasa (prebrišemo z razkužilom za površine), 
- razkužilo za roke, 
- maska, 
- čiste preiskovalne rokavice, 
- čist vložek, 
- zaščitno mazilo, 

 



- ledvička, 
- razkuževalnik, 
- razkužilo za delovne površine, 
- staničevino, 
- ščetko. 
 
Ureditev prostora 
Zapremo okna in vrata, poskrbimo, da se ne izvajajo druge intervencije, opravila, obiskovalce prosimo, da 
zapustijo prostor, zagotovimo zasebnost (zavesa, paravan, ostali bolniki se obrnejo stran,..) 
 
Priprava bolnika 
- Preverimo identiteto bolnika,  
- bolniku razložimo namen in potek postopka ter ga prosimo za sodelovanje. 
 
Priprava izvajalca 
- Razkužimo roke, 
- pripravimo pripomočke ob postelji, 
- nadenemo si masko. 
 

IZVEDBA REZULTAT 

Čist vložek namažemo z mazilom. Omogočimo da vložek lažje zdrkne v kanilo. 

Bolnika prosimo naj zakašlja in pred kanilo prestreže sekret ob 
izkašljevanju v staničevino oz. ga poaspiriramo. 

 

Odstranimo vložek iz kanile - vložek rahlo zarotiramo, da se 
sprosti iz zatiča kanile in ga izvlečemo, odložimo v ledvičko. 

 

Čist namazan vložek s polkrožnim gibom vstavimo v kanilo - 
zarotiramo, da se zatakne v zatič. 

 

Umazan vložek speremo pod tekočo vodo, ga osušimo in 
shranimo za naslednjo menjavo. 

Pripravimo si vložek za naslednjo menjavo. 

Če izločka tekoča voda ne spere si pomagamo s ščetko, ki jo po 
uporabi odložimo v razkuževalnik. 

Preprečimo prenos okužbe. 

Odstranimo rokavice in razkužimo roke. Varujemo sebe in bolnika pred prenosom okužbe. 

 
Oskrba bolnika po posegu 
Uredimo bolnika. 
 
Oskrba pripomočkov/odpadkov 
Pospravimo material, pripomočke, pravilno sortiramo odpadke v skladu z navodili ustanove. 
 
Ureditev prostora 
Prebrišemo delovne površine z razkužilom za površine. 



Ureditev izvajalca 
Odstranimo osebna zaščitne sredstva in razkužimo roke. 
 
Dokumentiranje 
V negovalno dokumentacijo zabeležimo izvedbo posega, datum in uro ter podpis izvajalca. S tem zagotovimo, da 
so informirani vsi člani zdravstvenega tima. Zabeležimo tudi morebitne posebnosti s katerimi seznanimo tudi 
zdravnika. 
 
 
3. MENJAVA KANILE 
 
Prvo menjavo kanile vedno naredi zdravnik - operater, medicinska sestra pa mu pomaga. Naslednje 
menjave kanil opravi medicinska sestra ob prisotnosti zdravnika. 
Če ni nobenih zapletov, menjave kanil potekajo 1x na teden ali 1x na 2 tedna.  
 
Priprava materiala 
- aspirator, 
- aspracijska cevka, 
- kisik, 
- reanimacijski voziček, 
- pulzni oksimeter, 
- endotrahealne dilatatorje različnih velikosti, 
- 2 sterilni kanili (ena manjša), 
- set za menjavo kanile (3 tamponi, trak za fiksacijo kanile, rezan zloženec - jezdec), 
- sterilna kompresa, 
- sterilni inštrument, sterilne škarje, 
- tekočina za čiščenje, 
- zaščitno mazilo, 
- mazilo za lažje uvajanje kanile (2% xylocain gel), 
- staničevina, 
- dve ledvički, 
- brizgalka, 
- mikropor, 
- razkuževalnik, 
- razkužilo za roke, 
- maska, kapa, 
- sterilne rokavice, 
- čiste preiskovalne rokavice, 
- koš za odpadke. 
 
Ureditev prostora 
Poseg izvajamo v posebnem prostoru za menjave kanil. 
 
Priprava bolnika  



Bolnik sedi ali leži odvisno od njegovega fizičnega in psihičnega stanja. Bolniku razložimo namen, ga pomirimo in 
ga prosimo za sodelovanje. Upoštevamo sprejemljive želje bolnika.  
 
Priprava izvajalca 
- Razkužimo roke, 
- nadenemo si kapo, masko. 
 

IZVEDBA REZULTAT 

Po potrebi aspiriramo sekret iz traheje.  

Razkužimo roke. Varujemo sebe in bolnika pred prenosom okužbe. 

Na aspirator nadenemo aspiracijski kateter - do uporabe je v 
sterilni embalaži. 

Pripravimo si material za nemoten potek dela. 

Na terapevtski voziček pogrnemo kompreso na kateri si 
odpremo sterilno kanilo, sterilni set za menjavo kanile, sterilni 
inštrument. 
Zmočimo sterilni tampon, pripravimo si mazilo. 

Pripravimo si material za nemoten potek dela. 

Nataknemo sterilne rokavice. Varujemo sebe in bolnika pred prenosom okužbe. 

Na kanilo namestimo fiksacijski trak, vložek namažemo, 
sestavimo vložek v kanilo in podložimo jezdec. 
Namažemo kanilo in jo pustimo na sterilni podlagi. 
Iz tampona stisnemo odvečno tekočino, da pri čiščenju tekočina 
ne zateka v traheo. 

Pripravimo si material za nemoten potek dela. 

Odvežemo oz. prerežemo trak kanile ob vratu, previdno v loku 
izvlečemo kanilo, odložimo jo v ledvičko. 

Pripravimo se na varno odstranitev kanile. 

 

Z inštrumentom očistimo okolico dihalne odprtine z vlažnim 
tamponom (z brisanjem roba odprtine navzven).  

Preprečimo vnos mikroorganizmov iz okolice v trahejo. 

Postopek ponovimo s suhim tamponom in namažemo z 
zaščitno kremo, oz. z zdravilnim mazilom po navodili 
zdravnika. 

Zagotovimo zaščito kože. 

 

Inštrument odložimo v razkuževalnik. Preprečimo prenos okužbe. 

Pri bolniku, kjer je potrebna zelo hitra vstavitev sterilne kanile 
očistimo okolico traheostome z levo roko (pazimo, da del 
tampona s katerim brišemo ostane sterilen), v desni roki imamo 
pripravljeno čisto kanilo, ki jo takoj po čiščenju vstavimo v 
traheostomo. Pazimo, da del kanile, ki pride v traheo ostane 
sterilen. 

S hitro vstavitvijo preprečimo spazem traheostome. 

Previdno in v loku vstavimo ustrezno pripravljeno kanilo z 
zaščitno podlogo, kanilo s trakom fiksiramo okoli pacientovega 
vratu (tako da je pod trakom še za en prst prostora). 

 

Po potrebi ponovno aspiriramo.  

Opazujemo dvigovanje prsnega koša, barvo kože, hrbtno stran 
dlani približamo kanili in čutimo izdihan zrak. 

Ocenimo pravilno namestitev kanile. 

 
 



Oskrba bolnika po posegu 
Uredimo bolnika. 
 
Oskrba pripomočkov/odpadkov 
Pospravimo material, pripomočke, pravilno sortiramo odpadke v skladu z navodili ustanove. 
 
Ureditev prostora 
Prebrišemo delovne površine z razkužilom za površine. 
 
Ureditev izvajalca 
Odstranimo osebna zaščitne sredstva in razkužimo roke. 
 
Dokumentiranje 
V negovalno dokumentacijo zabeležimo izvedbo posega, datum in uro ter podpis izvajalca. S tem zagotovimo, da 
so informirani vsi člani zdravstvenega tima. Zabeležimo tudi morebitne posebnosti s katerimi seznanimo tudi 
zdravnika. 
 
Opozorila 
Po potrebi bolnika aspiriramo - aseptični način dela. Bolniki pogosto ob izvleku kanile pričnejo kašljati. Bolnik naj 
si roko s staničevino prisloni pred traheostomo, da prestreže sekret ob izkašljevanju ter poskuša umiriti kašelj z 
večkratnim podaljšanim vdihom in izdihom. 
 
 
4. ASPIRACIJA - ASEPTIČNA METODA DELA 
 
Izvajamo jo po potrebi - vidimo ali slišimo, če bolnik pokašljuje, hrope, diha plitko in hitro, pada 
saturacija. Po pravilni aspiracije mora biti dihanja zadovoljivo brez zvočnih fenomenov. 
 
 
5. VLAŽENJE IN INHALACIJE 
 
Pri dihanju preko traheostome zrak zaobide nos in usta, kjer se sicer ogreje na telesno temperaturo, 
nasiči z vlago in očisti prašnih delcev. 
Z vlaženjem in inhalacijami preprečujemo izsušitev in zgostitev sluzi in ohranjamo naravno odpornost 
sluznice dihal. Potrebne so večkrat dnevno, v zimskem času in v primeru suhega zraka pa še pogosteje. 
Lahko pa bolnik stalno uporablja vlažilni filter (traheofix), ki se namesti na zunanji del kanile.  
Dobro je tudi prekriti traheostomo z zaščitno rutico, ki ščiti pred prahom iz okolice.  
 
Bolnik naj skrbi tudi za dobro hidracijo organizma, s tem sluz v dihalih ostane vodena, redka. Popije naj 
vsaj dva litra tekočine (vode, soka) dnevno.  
Nekateri bolniki uporabljajo vlažilce zraka. Vlažilce je potrebno redno čistiti, ker so sicer vir in gojišče 
bakterij. Posodo z vodo je potrebno dnevno oprati z detergentom in dobro splakniti. Enkrat na teden 
vanjo nalijemo kis, ki ga po 20 minutah speremo s čisto vodo. Vlažilnik nato osušimo. Namesto 
vlažilcev si bolnik lahko pomaga s posodo z vodo, ki jo namesti na radiator. 



PRVA POMOČ 
 
Izpad kanile 
 
- Kanilo potisnemo nazaj v sapnik. 
- Če ne uspe, pokličemo medicinsko pomoč. 
- Če se stoma oži ali bolnik težko diha, vstavimo v odprtino tanjšo cevko, ki jo imamo pri roki. 
- Ko je kanila vložena, preverimo prehodnost kanile za zrak. 
 
Dihalna stiska 
 
- Pogost vzrok je zamašenost kanile s sluzjo.  
- BOLNIK NAJ MOČNO ZAKAŠLJA, da bi odstranil sluz.  
- Preverimo položaj kanile v sapniku. 
- Odstranimo notranji del kanile. 
- Če ni izboljšanja, pokličemo medicinsko pomoč. 
 
Tuširanje 
 
Bolnik mora biti previden pri tuširanju, da mu ne zaide voda v trahejo. Na voljo so posebni ščitniki za 
tuširanje. Če bo v traheostomo vendarle zašlo malo vode, jo bo bolnik enostavno izkašljal. 
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