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INDIKACIJA Infuzijo predpiše zdravnik 

 

CILJI - po principu 10 P zagotoviti stanovalcu predpisano infuzijsko 

raztopino 

- zagotoviti neoporečnost postopka in preprečiti okužbo 

 

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

 

ŠTEVILO 
IZVAJALCAV 

1 oseba 

 

PROSTOR Ambulanta 

 

METODA DELA Čista metoda dela s sterilnim materialom 

 

MATERIALI IN 

PRIPOMOČKI 
- sterilni infuzijski sistem 

- predpisana infuzijska raztopina 

- predpisano zdravilo 

- sterilne igle 

- sterilne brizge 

- sterilni zloženci 
- alkoholno razkužilo za kožo 

- tasa 

- alkoholno razkužilo za površine in ustrezna krpica 

- zabojnik za ostre predmete 

- koš za odpadke 

- nalepko in pisalo 

 

IZVEDBA 

Priprava prostora 

 

Priprava izvajalca 

 

Izvedba postopka 

 

- razkužimo delovno površino 

 

- razkužimo roke 

 

- preverimo pravilo 10P 

- če je potrebno, na steklenico s predpisano infuzijsko raztopino 
nastavimo infuzijsko košarico 

- odstranimo zaščitni pokrovček/folijo na zamašku steklenice 

- zamašek očistimo s sterilnim zložencem namočenim z 
alkoholnim razkužilom 

- glede na naročilo v infuzijsko steklenico apliciramo predpisano 
zdravilo 

- na steklenico nalepimo nalepko na kateri napišemo ime in 
priimek stanovalca, ime zdravila, dozo zdravila, datum in uro 

priprave  

- odpremo infuzijski sistem 

- zamašek na infuzijski steklenici očistimo s sterilnim zložencem  
namočenim z alkoholnim razkužilom 

- s plastične igle na koncu sistema odstranimo zaščitni pokrovček 
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in zabodemo v zamašek steklenice z infuzijsko raztopino 

- napolnimo infuzijski sistem in odstranimo morebitne zračne 
mehurčke 

- zapremo stišček na sistemu 

- razkužimo roke in pospravimo material 
- infuzijsko steklenico označimo z nalepko, na kateri so zapisani 

ustrezni podatki (ime in priimek stanovalca, kaj je v steklenici, 

datum in uro priprave, vrstni red terapije – če je več infuzijskih 
steklenic) 

 
 

 

POMNI: 

Infuzijsko terapijo vedno pripravimo na taso, individualno za vsakega stanovalca. 

Zamašek na infuzijski steklenici, ki smo ga odprli zaradi apliciranja terapije, zaščitimo z 
zložencem namočenim z razkužilom. Kadar v steklenico ne dodajamo zdravil, zaščito s 
pokrovčka odstranimo tik pred uporabo. 
Za aplikacijo zdravila v infuzijsko steklenico uporabimo drugo iglo kot za aspiracijo zdravila 

iz ampule/viale. Če je predpisanih zdravil več, to storimo za vsako zdravilo posebej. 
 

 

“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 vrednotenj 

 

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

 


