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NAMEN Aplikacija inzulina pod kožo 

CILJI Doseganje in vzdrževanje optimalnega nivoja glukoze v krvi 
 

OBRAZLOŽITEV Subkutano aplikacijo izvajamo pri stanovalcih z razvitim 

diabetesom, kjer je potrebno dodajati inzulin. Najprimernejše 
mesto za aplikacijo inzulina je trebušna stena, zunanji predel 
stegna, zunanji predel nadlahti 

 

ČAS 10 minut 

IZVAJALEC DMS, SMS, pripravnik pod nadzorom, dijak pod nadzorom, 

zdravnik, študent pod nadzorom 

ŠTEVILO 
IZVAJALCEV 

 

 

Ena oseba 

 

 

POGOSTOST 

IZVAJANJA 

 

Glede na predpis v zdravniškem kartonu in listu terapije 

 

PROSTOR 

 

 

Stanovalčeva soba, ambulanta 

 

METODA DELA 

Čista  metoda dela 

 

MATERIALI IN 

PRIPOMOČKI 
 

- Dokumentacija  

- Tasa 

- Insulinski peresnik 

- Sterilne igle za enkratno uporabo 

- Razkužilo za roke 

- Razkužilo za kožo 

- Sterilni zloženci ali tamponi 
- Zbiralnik za ostre predmete 

- ledvička 

IZVEDBA  

Priprava stanovalca 

 

 

 

 

Priprava izvajalca 

 

Izvedba intervencije 

 

- stanovalca seznanimo o poteku aplikacije insulina, ter ga 

namestimo v ustrezen položaj 
- zagotovimo zasebnost 

- odkrijemo mesto vboda in stanovalcu namestimo zasebnost 

 

- razkužimo roke 

 

- vzamemo insulinski peresnik in iglo ter preverimo pravilo 10P 

- v vodoravnem položaju peresnik 10x zavrtimo med dlanmi, 

potem ga 10x zanihamo gor in dol (velja samo za motne 

insuline) 

- odstranimo notranjo zaščito za iglo ter izvedemo t.i. varnostni 
preizkus (z iglo obrnjeno navzgor izbrizgamo 1-3 E insulina, s 

tem preverimo prehodnost igle in odstranimo morebiten zračni 
mehurček) 
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- izberemo primerno vbodno mesto glede na vrsto insulina  

- razkužimo vbodno mesto – 1x 

- nastavimo pravilno število enot insulina 

- naredimo kožno gubo ter vbodemo pod kotom 90°, pri izrazito 
suhih pod kotom 45° 

- vbrizgamo insulin in med pritiskanjem na gumb počakamo 10 
sekund, da celotni odmerek insulina izteče in se enakomerno 
porazdeli v podkožju 

- izvlečemo iglo, spustimo kožno gubo 

- na mesto vboda pritisnemo s suhim zložencem 

- insulinski peresnik zapremo s pokrovčkom in preverimo, da je 
dozator na peresniku v »začetnem položaju« 

- uredimo stanovalca in pospravimo pripomočke 

- razkužimo roke  
 

 

 

 

 

Popoldanska vizitna sestra pripravi peresnike za naslednjo uporabo: 

 S peresnika odstrani iglo tako, da jo najprej pokrije z zunanjim pokrovčkom in nato 

odvije z injektorja, ter jo skupaj z zunanjim pokrovčkom odvrže v zbiralnik za ostre 
predmete (po presoji lahko iglo odstranjujemo brez predhodnega pokrivanja) 

  S peresnika sname pokrovček in razkuži gumijasto membrano rezervoarja 

 Odstrani zaščitni papir z igle, jo privije na peresnik (iglo menjamo na 24h) 

POMNI:  

 Po apliciranju insulina vbodna mesta ne brišemo in ne masiramo, ker s tem preveč 
pospešimo absorpcijo insulina 

 Mesto vboda menjamo tako, da se od prejšnega mesta aplikacije odmaknemo za dva 
cm, s tem preprečujemo lipodistrofijo 

 Uporabljamo insulinske peresnike za enkratno uporabo, ki jih zavržemo, ko jih 
izpraznimo skoraj do konca (ko v njih ostane okoli 12 E insulina). Poznamo tudi 

insulinske peresnike, pri katerih se v telo peresnika vstavljajo vložki polnjeni z 
insulinom. V Sloveniji so v peresniku za enkratno uporabo in v vložku trije milimetri, 
kar je 300 mednarodnih enot insulina (1ml =100E) 

 En peresnik se uporablja le za eno osebo, nikoli se ge ne uporablja za drugega 

stanovalca 

 Insulinske peresnike in vložke z insulinom, ki jih ne uporabljamo, shranjujemo pri 
temperaturi od + 2 do +8 ° C v hladilniku. Insulin ne sme zamrzniti, ker izgubi učinek. 
Pred uporabo naj doseže sobno temperaturo. Insulinske peresnike,ki jih uporabljamo, 
hranimo na sobni temperaturi (do največ 28 dni). Ker je insulin občutljiv na vročino in 
sončno svetlobo, ga ne izpostavljamo soncu oziroma grelnim telesom 

 Insulinski peresniki so shranjeni na tasi v hladilniku in se v času aplikacije prinesejo 
pacientu. 
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Slika 1: Mesta aplikacije insulina 

 
Trebuh – pri aplikaciji se popka in pooperativnih brazgotin na trebuhu izognemo v dvo 

centimetskem pasu. Iz podkožja na trebuhu se insulin absorbira hitreje kot iz drugih predelov 

Stegno – izberemo mesto v pravokotniku, ki ga določimo: za širino dlani nad kolenom in za 
širino dlani pod ingvinalnim pregibom, od sredinske črte spredaj do sredinske črte lateralno. 
Iz podkožja na stegnu se insulin absorbira počasi. Ker je podkožnega tkiva na stegnu malo, 

lahko kljub kožni gubi vbodemo pod kotom 45°. 
Zadnjica – izbermo zgornji zunanji kvadrant nad glutealno mišico. Ker pacient sam težko 
doseže to mesto, lahko v času hospitalizacije oz. ko aplikacijo izvaja zdravstveni delavec, 
izberemo to mesto in s tem razbremenimo druga. 

Redkeje se kot mesta aplikacije insulina poslužujemo področja nadlakti (obstaja večja 
možnost intramuskularne aplkacije) 
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