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INDIKACIJA Zdravilo predpiše zdravnik 

 

CILJI - zdravilo mora priti v mišico 

- higiensko in tehnično pravilno izveden postopek 

 

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

 

ŠTEVILO 
IZVAJALCAV 

1 oseba 

 

PROSTOR Soba, ambulanta 

 

METODA DELA Aseptična metoda dela 

 

MATERIALI IN 

PRIPOMOČKI 
- Dokumentacija (zdravniški karton, lis terapije) 
- alkoholno dezinfekcijsko sredstvo za kožo, razkužilo za 

roke 

- sterilizirani zloženci 
- brizga za enkratno uporabo 

- daljša igla za aspiracijo zdravila iz ampule 

-  ustrezne injekcijske igle (zelene) - V primeru, da bi 

pomotoma prišlo do s.c. aplikacije  obstaja nevarnost 
nekroze kože ali maščevja! 

- zdravilo 

- ledvička 

- tasa 

- zabojnik za ostre predmete 

- mikropor 

 

IZVEDBA 

Priprava stanovalca 

 

Priprava izvajalca 

 

 

Izvedba postopka 

-  

- stanovalcu zagotovimo zasebnost 

 

- stanovalca informiramo o zdravilu in načinu aplikacije 

 

 

- razkužimo roke 

- upoštevamo pravilo 10 P 

- izberemo mesto vboda (po različnih metodah) 

- razkužimo mesto vboda (upoštevamo kontaktni čas) 
- vbod pod kotom 90 stopinj 

- izvedemo aspiracijski preizkus: če aspiriramo kri, nekoliko 
izvlečemo iglico in ponovno aspiriramo, če krvi ni – 

injiciramo zdravilo 

- zdravilo injiciramo počasi 
- po izvedeni aplikaciji iglo izvlečemo in mesto injekcije s 

sterilnim tampončkom komprimiramo in krožno, narahlo v 
masiramo 

- vbodno mesto oskrbimo s steriliziranim zložencem 

- stanovalca uredimo 
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- razkužimo roke 

- ustrezno dokumentiramo 

 

OSKRBA 

STANOVALCA PO 

APLIKACIJI 

- Stanovalca opazujemo glede na možne alergične reakcije! 
Ob pojavu dlje časa trajajoče bolečine, rdečine, otekline 
ipd. o tem obvestimo  zdravnika. 

 
 

 

POMNI: 

Lokalne motnje v prekrvavitvi, lokalni vnetni procesi, edemi ali kožna obolenja v predelu 

kože, kjer nameravamo aplicirati zdravilo, povečano nagnjenje za krvavitev (ob 
antikoagulantni terapiji   oz. motnjah strjevanja krvi), srčni infarkt (so kontraindikacije za i.m. 
aplikacijo zdravila. 

Ne vbrizgavamo v edematozno tkivo 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. 

 

“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. 

 


