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CILJI Urejen in zadovoljen stanovalec 

Vzdrževati čisto in intaktno kožo na obrazu 

Lepo urejeni brki in /ali brada 

 

IZVAJALEC Medicinska sestra, zdravstveni tehnik, bolničar negovalec, 

pripravniki, študent pod nadzorom, dijak pod nadzorom 

 

ŠTEVILO 
IZVAJALCAV 

1 oseba 

 

POGOSTOST 

IZVAJANJA 

Dvakrat na teden oziroma po potrebi 

PROSTOR Soba, kopalnica 

METODA DELA Čista metoda dela 

MATERIALI IN 

PRIPOMOČKI 
- Britvica ali brivnik, 

- Brisača, 
- Krpica za umivanje, 

- Umivalnik z vodo, ali lavor in vrč tople vode, 
- Krema za britje, čopič za nanašanje kreme, 

- Voda po britju, 

- Koš za smeti, 
- Koš za umazano perilo, 

- Rokavice  

 

IZVEDBA 

Priprava stanovalca 

 

 

Priprava izvajalca 

 

 

Izvedba postopka 

 

- Stanovalca namestimo v sedeči položaj ali mu vzdignemo 
vzglavje 

- Z brisačo zaščitimo zgornji del telesa 

 

- Vse pripomočke pripravimo na delovno površino 

- Razkužimo roke 

- Oblečemo rokavice 

 

- Britje z britvicami: 

 Pripravimo si toplo vodo 

 Kožo na obrazu zmočimo s toplo vodo 

 Brivsko kremo nanesemo na obraz (lica, brada, pod nosom) 

 Rezilo držimo pod kotom45° na kožo 

 Z drugo roko napnemo kožo na obrazu 

 Brijemo v smeri rasti dlak, delamo kratke čvrste potege 

 Rezilo med britjem pomagamo v vodo, rezilo mora biti 

vedno čisto 

 Ko končamo, obrišemo obraz z mokro krpo 

 Nanesemo vodo po britju 

 Snamemo rokavice 

 Razkužimo roke 
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DOKUMENTIRANJE Vse dokumentiramo v ustrezno dokumentacijo. 

 
 

 

Opombe: 

Stanovalcu ne smemo odstraniti brkov in brade brez njegovega dovoljenja ali dovoljenja 

svojcev in /ali skrbnikov. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 


