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OPREDELITEV Zdravilo predpiše zdravnik. Aplikacija zdravila subkutano pomeni 

dajanja zdravila pod kožo. 
 

CILJI - higiensko in tehnično pravilna aplikacija 

- zdravilo pride v podkožno tkivo 

- stanovalec prejme zdravilo po principu 10P 

 

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

 

ŠTEVILO 
IZVAJALCAV 

1 oseba 

 

PROSTOR Soba, ambulanta 

 

METODA DELA Aseptična metoda dela 

 

MATERIALI IN 

PRIPOMOČKI 
- Dokumentacija (zdravniški karton, list terapije) 
- Na razkuženo taso ali voziček pripravimo: 
 alkoholno razkužilo za roke 

 alkoholno razkužilo za kožo 

 sterilne zložence oz. tampone 

 ledvičko 

 zabojnik za ostre predmete 

 zdravilo: 

a) industrijsko pripravljeno injekcijo ali 

b) klasično pripravljeno injekcijo z brizgalko, iglo primerne dolžine (26 

G za aplikacijo in 18 G za aspiracijo zdravila iz ampule) ter zdravilom 

ali 

c) insulinski peresnik z insulinsko iglo primerne dolžine (6, 8 mm) 
IZVEDBA 

 

 

- Stanovalca informiramo o zdravilu in načinu aplikacije ter ga 
namestimo v sedeč ali ležeč položaj 

 

- zagotovimo pravilo10 P 

- razkužimo roke 

 

- izberemo mesto vboda: 

a) na predelu trebuha – vsaj 2 cm stran od popka – levo, desno ali 

spodaj (zagotovimo najboljšo resorbcijo zdravila) 

b) sprednji sredinski del stegna 

c) zunanji sredinski del nadlahti 

d) zunanji zgornji predel gluteusa 

vbodno mesto razkužimo z enkratnim potegom (upoštevamo kontaktni 
čas) 

- z nevodilno roko naredimo kožno gubo, tako, da ne zajamemo 
tudi mišice (pri aplikaciji v predel gluteusa kožna guba ni 
potrebna) 

- injekcijo držimo v vodilni roki kot svinčnik in vbodemo v 
kožno gubo pod kotom  90° (pri normalno prehranjenih) ali 
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45° (če je manj podkožnega maščevja, da preprečimo 
aplikacijo v mišico) 

- ne aspiriramo (lahko nastane hematom zaradi podtlaka v 

kapilarah!)  

- zdravilo počasi vbrizgamo 

- po končanem vbrizganju počakamo nekaj sekund, iglo 
počasi izvlečemo in šele nato spustimo kožno gubo 

- uredimo stanovalca 

- razkužimo roke 

- pospravimo pripomočke 

- ustrezno dokumentiramo 

 

 

 

 

POMNI: 

Ne vbrizgavamo v edematozno ali kako drugače prizadeto tkivo. 
Po aplikaciji zdravila opazujemo mesto vboda zaradi možnosti pojava lokalne alergične 
reakcije (rdečina, srbenje, oteklina) ali neželenih stranskih učinkov zdravila (npr. krvavitev 

dlesni ali hematomi pri heparinskih preparatih). 

“10 P”- DESET PRAVIL PRI DAJANJU ZDRAVIL 

 Pravo zdravilo 

 Prava doza 

 Pravi čas 

 Pravilen način 

 Pravemu pacientu 

 Pravilo informiranja 

 Pravilo pristanka 

 Pravilo dokumentiranja 

 Pravilo opazovanja 

 Pravilo vrednotenja 
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