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NAMEN Aplikacija zdravila rektalno; tako zagotovimo delovanje 

zdravila preko sluznice prebavil, da bi dosegli izboljšanje 
zdravja oziroma ozdravitev. 

 

OBRAZLOŽITEV Običajno dajemo zdravila, ki lokalno učinkujejo na 
sluznico prebavil, zaradi pospešitve odvajanja. Dajemo 
pa lahko tudi zdravila s splošnim učinkom (npr. za 
preprečevanje bruhanja ali lajšanje bolečine). Dajanje 
zdravil v danko ni tako zanesljivo kot dajanje zdravil per 

os ali parenteralno, je pa varno, ker lokalno manj draži in 
povzroča manj stranskih učinkov. Zdravil v danko ne 
dajemo pri operaciji danke ali krvavitvi iz rektuma. 

Nikoli ne smemo potiskati svečke v maso fecesa 
(potrebna je manjša čistilna klizma). Svečka mora biti 
dana tako, da je potisnjena skozi notranji sfinkter na 

sluznico danke. 

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

 

ŠTEVILO 
IZVAJALCAV 

Ena  oseba, pri nemirnem stanovalcu druga oseba 

zagotavlja varno izvedbo intervencije 

 

PROSTOR Soba 

 

METODA DELA Čista metoda dela 

 

MATERIALI IN 

PRIPOMOČKI 
– Rektalna svečk 

– Dokumentacija od stanovalca 

– Mazilo, vazelin 

– Rokavice za enkratno uporabo 

– Zaščita za stanovalca 

– Koš za odpadke 

IZVEDBA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovalca seznani z namenom izvajanja posega. 

– Prosi ga za sodelovanje in pridobi njegovo soglasje. 

– Pregleda zdravstveni karton. 

– Seznani se z zdravilom. 

– Izbere svečko. 
– Umije in razkuži si roke. 
– Približa pripomočke. 
– Zagrne zaveso ali zapre vrata. 

– Stanovalcu pomaga ali ga namesti v levostranski Simsov 

položaj s skrčeno zgornjo nogo. 
– Stanovalca pokrije tako, da je izpostavljen samo analni 

predel. 

– Natakne si rokavice in prst namaže z vazelinom in 
pregleda okolico anusa in rektalno steno 

– Če je rokavica umazana, jo zavrže. 
– Vzame svečko iz folije, jo namaže z mazilom, prav tako 



 

 

Navodilo za delo 

APLIKACIJA SVEČK 

Št. dokumenta:  ND 02/16 
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© 

 

konico kazalca. 

– Stanovalca prosi, da počasi globoko diha skozi usta in 
sprosti analni sfinkter. 

– Z roko razpre glutealne mišice, s prsti vodilne roke vloži 
svečko in jo z namazanim prstom potisne proti steni 

danke (10 cm). 

– Izvleče prst in  obriše okolico anusa s staničevino 

– Rokavice sname tako, da jih obrne z notranjo stranjo 

navzven in odloži v vrečko za smeti. 
– Stanovalca prosi, da ostane v tem položaju 5 minut in 

stiska analni sfinkter. 

– Pomaga mu v ustrezen položaj. 
– Pospravi pripomočke in si razkuži roke. 
– V dokumentacijo zabeleži ime zdravila, odmerek, način 

in čas dajanja zdravila 
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