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INDIKACIJA Intervencijo predpiše zdravnik 

 

CILJI - Stanovalec dobi predpisano zdravilo 

- Higiensko in tehnično pravilno izvedena intervencija 

IZVAJALEC ZT, SMS, pripravnik pod nadzorom, študent pod 

nadzorom, dijak pod nadzorom 

 

ŠTEVILO 
IZVAJALCAV 

1 oseba 

 

PROSTOR Soba stanovalca 

 

METODA DELA Čista metoda dela 

 

MATERIALI IN 

PRIPOMOČKI 
- Dokumentacija (zdravniški karton, list terapije) 
- Zdravila primerna za drobljenje ali v tekoči obliki 
- Drobilec za zdravila 

- PVC kozarec 

- Tekočina za spiranje ali redčenje (H2O) 
- Brizgalka 

- Alkoholno razkužilo 

- Sterilizirani zloženci ali tamponi 
- Zamašek za sondo /PEG 

- Zaščita za stanovalca 

IZVEDBA  

Priprava stanovalca 

 

 

Priprava izvajalca 

 

Izvedba postopka 

 

- Stanovalca namestimo v polsedeči ali sedeči položaj (*) in ga 
seznanimo z namenom in načinom izvedbe intervecije 

 

- Razkužimo roke 

 

- Podložimo zaščito 

- Preverimo položaj želodčne sonde (glej protokol Uvajanje 
želodčne sonde) 

- Vsako zdravilo posamično zdrobimo v drobilcu za zdravila 

- V PVC kozarčku zmešamo zdravilo s tekočino za redčenje  
- Očistimo in razkužimo vhod NGS 

- Sondo prebrizgamo z 20-30 ml tekočine 

- Z brizgalko apliciramo posamezno zdravilo 

- Sondo prebrizgamo z 20-30 ml tekočine 

- Sondo zapremo 

- Drobilec mehansko očistimo, pospravimo material 
 

DOKUMENTIRANJE - Izvedeno intervecijo ustrezno dokumentiramo 

- Če vodimo tekočinsko bilanco pri stanovalcu, zabeležimo 
tudi količino uporabljene tekočine 

 
 

*- kadar polsedeč ali sedeč položaj ni mogoč, upoštevamo navodila zdravnika 
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POMNI 

 Zdravil nikoli ne dajemo v steklenico s hrano 

 

 

 

 

 

“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 
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