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INDIKACIJA Stanovalec zaradi svojega zdravstvenega stanja ne more sam izvajati 

ustne nege. 

 

CILJI - zagotoviti čisto ustno votlino in zobe 

- vzdrževati intaktno sluznico ustne votline 

- opazovati ustno votlino 

- zagotavljati vlažnost v ustni votlini 
- omiliti občutek suhih ust in žeje 

- vzpodbujati izločanje sline 

- stanovalcu zagotoviti občutek urejenosti in s tem dobro 
počutje 

 

IZVAJALEC Diplomirana medicinska sestra, medicinska sestra, zdravstveni tehnik, 

bolničar negovalec, pripravniki, študent pod nadzorom, dijak pod 
nadzorom,  

 

ŠTEVILO 
IZVAJALCAV 

1 oseba 

 

POGOSTOST 

IZVAJANJA 

Dvakrat dnevno in po potrebi 

PROSTOR Soba 

 

METODA DELA Čista metoda dela 

 

MATERIALI IN 

PRIPOMOČKI 
- gobice za ustno nego ali zobna ščetka 

- PVC lonček z grenkim kamiličnim čajem ali zobna pasta 

- 1 ledvički 
- preiskovalne rokavice  

- vazelin za ustnice 

- sredstvo za odstranjevanje oblog (olivno olje) 

- zaščita za stanovalca 

- koš za odpadke 

- razkužilo za roke 

- posodica za zobno protezo 

- zaščitne nesterilne rokavice 

- brisača ali zaščitna podloga 

- tasa, voziček 

 

IZVEDBA 

Priprava 

stanovalca 

 

 

 

 

 

Priprava izvajalca 

 

 

 

 

- stanovalca seznanimo z namenom in potekom intervencije, 

vzpodbudimo ga k sodelovanju, zagotovimo zasebnost 

- namestimo ga v ustrezen položaj, zgornji del telesa dvignemo 

na približno 45 stopinj 
- razkužimo roke 

 

 

- razkužimo roke 

- ob pripravimo vse pripomočke 

- stanovalca okoli vratu zaščitimo 

- oblečemo rokavice 



 

 

NAVODILO ZA DELO 

USTNA NEGA 

Št. dokumenta:  ND 02/03 
Pripravil: Maja Oblak 

Datum veljavnosti: 1.10.2021 

Verzija: 01 

Stran/strani:      2/2 

 

Dokument je oblikovan računalniško. Na papir natisnjen dokument predstavlja kopijo. V primeru razlik med dokumenti se uporabi izvirni dokument 
(elektronska ali podpisana pisna verzija), ki  se nahaja pri PVK. Dokument je lastnina DFBJ, njegova nadaljnja uporaba ni dovoljena brez ustreznega 
soglasja lastnika© 

 

 

Izvedba postopka 

- če ima stanovalec zobno protezo, jo odstranimo in shranimo v 

njegovo PVC posodico, v kateri je hladna voda 

- usta čistimo po naslednjem zaporedju: 

· zobe čistimo v smeri rasti, najprej zgornje, nato 
spodnje, v smeri od zadaj navzpred 

· obzobno tkivo in nebo čistimo v smeri od zadaj 
navzpred (s tem spodbujamo izločanje sline) 

· jezik čistimo od korena proti konici 
- če zobne krtačke nimamo, poseg izvedemo s čistilnimi 

gobicami v enakem zaporedju 

- stanovalcu ponudimo kozarec z vodo 

- po potrebi nanesemo sredstvo za odstranjevanje oblog 

- očistimo in osušimo okolico ust 
- z vazelinom namažemo ustnice 

- slečemo rokavice in razkužimo roke 

- uredimo stanovalca 

- pospravimo material in pripomočke za delo 

 
 

Pomni: 

Ustno nego izvajamo  pred zajtrkom in zvečer v sklopu večerne nege, občasno glede na 
potrebo večkrat dnevno. 
V primeru, da smo uporabili sredstvo za vlaženje ustne votline ali sredstvo za odstranjevanje 
oblog v ustih, po aplikaciji le-tega ne smemo takoj izpirati ustne votline. 

Previdni moramo biti pri čiščenju mehkega neba (lahko sprožimo refleks bruhanja). 
Pri stanovalcu z motnjo zavesti vedno uporabimo gobico za čiščenje. 
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