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NAMEN Stanovalčev vid bo izboljšan, stanovalec zaradi aplikacije ne bo 
imel poškodovanega očesa, zdravilo bo dobil pravočasno in 
pravilno po pravilo 10 P 

 

CILJI Stanovalec dobi predpisano zdravilo, ki doseže terapevtski 
učinek 

 

OBRAZLOŽITEV Oko je najbolj občutljiv organ, zato zdravila ne dajemo direktno 
na roženico, ampak na manj občutljivo veznico. Vedno dajemo 
najprej kapljice in nato mazilo, 

 

IZVAJALEC ZT, SMS, pripravnik pod nadzorom, študent pod nadzorom, 

dijak pod nadzorom 

 

ŠTEVILO 
IZVAJALCAV 

1 oseba 

 

PROSTOR Soba, ambulanta 

 

METODA DELA Čista metoda dela 

 

MATERIALI IN 

PRIPOMOČKI 
- Dokumentacija (zdravstveni karton, list terapije) 

- Zloženci 
- Ledvička 

- razkužilo za roke 

 

IZVEDBA  

Priprava 

stanovalca 

 

Priprava izvajalca 

 

Izvedba postopka 

-  

- stanovalec sedi ali leži, glavo rahlo nagne nazaj ter pogleda 
navzgor 

 

- razkužimo roke 

 

- preverimo pisno naročilo zdravnika 

- upoštevamo pravilo 10 P 

- s plastenke s kapljicami odvijemo pokrovček ter jo držimo med 
palcem in sredincem obrnjeno navzdol 

- roko, v kateri držimo zdravilo, rahlo naslonimo na čelo 
stanovalca 

-  z zložencem potegnemo spodnjo očesno veko navzdol, da med 
veko in očesom nastane žepek, v sredino katerega vkapamo 
kapljico zdravila 

- stanovalec počasi, brez stiskanja zapre oko, da se zdravilo 
enakomerno porazdeli 

- s prstom pritisnemo na notranji očesni kot, ker s tem 
preprečimo iztekanje kapljic v solzevod 
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POMNI: 

· Če so kapljice v obliki suspenzije, plastenko pred uporabo dobro pretresemo. 

· Če kapljica zgreši oko, postopek ponovimo. 
· Če moramo aplicirati več različnih kapljic in mazil, upoštevamo navodila, vrstni red in 
časovni razmik med dajanjem kapljic 
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