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CILJI Urejen in zadovoljen stanovalec 

Vzdrževati čisto in intaktno kožo na dlaneh in nogah  

Lepo urejeni nohti na rokah in nogah 

 

IZVAJALEC Medicinska sestra, zdravstveni tehnik, bolničar negovalec, 
pripravniki, študent pod nadzorom, dijak pod nadzorom 

 

ŠTEVILO 
IZVAJALCAV 

1 oseba 

 

POGOSTOST 

IZVAJANJA 

Enkrat na teden oziroma po potrebi 

PROSTOR Soba, kopalnica 

METODA DELA Čista metoda dela 

MATERIALI IN 

PRIPOMOČKI 
- Zloženci 
- Brisača 

- Pribor za nego nohtov (pred uporabo mora biti razkužen z 
alkoholom). 

- Krema za roke 

- Zaščita za posteljo 

- Rokavice  

- Koš za smeti 
 

IZVEDBA 

Priprava stanovalca 

 

 

 

 

 

Priprava izvajalca 

 

 

Izvedba postopka 

 

- Stanovalca namestimo v sedeči položaj ali ga posedemo v 

stol. 

 

- Vse pripomočke pripravimo na delovno površino. 
- Oblečemo rokavice. 

 

- Nohte na dlaneh postrižemo. Paziti moramo da ne strižemo v 
živo in da ne ranimo kože. Očistimo še preostalo umazanijo 
za nohti z brisačko. 

- Roke namažemo s kremo. 
- Nohte na podplatih ravno postrižemo, z brisačko očistimo 

umazano za nohti 

- Noge namažemo s kremo ali losjonom in pomagamo 
stanovalcu v ustrezen položaj 

- Snamemo rokavice in pospravimo material. Očistimo in 
razkužimo pribor in pripomočke ter jih shranimo. 

- Razkužimo roke. 

 

DOKUMENTIRANJE Vse dokumentiramo v ustrezno dokumentacijo. 

O posebnostih obvestimo še ostale. 
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Opombe: 

Stanovalci z žilnimi obolenji, sladkorno boleznijo, oslabljenim imunskim sistemom 
potrebujejo posebno nego nohtov, da ne pride do okužbe. 
 

Viri: 
Ivanuša, Železnik. Standardi aktivnosti zdravstvene nege. 2. Dopolnjena izdaja. Univerza v Mariboru, Fakulteta 
za zdravstvene vede, 2008. 

 


