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OBRAZLOŽITEV Z inhalacijo dosežemo vdihovanje hlapov zdravilne 
učinkovine. Ker ima zdravilna učinkovina lokalni učinek, 
so indikacije za inhalacijo različna pljučna obolenja in 
težave s pljuči, kot so: zagon KOPB, astma, pljučnica, 
bronhitis, zastajanje sekreta v pljučih, težko izkašljevanje 
sekreta, suh, dražeč in utrujajoč kašelj 

CILJI - doseči bronhodilatacijo 

- navlažiti dihalno pot 
- zmanjšati viskoznost sluzi  

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

- fizioterapevt, fizioterapevt pripravnik pod nadzorom 

 

ŠTEVILO 
IZVAJALCAV 

Ena oseba 

 

PROSTOR Soba  

 

METODA DELA Po navodilih zdravnika 

 

MATERIALI IN 

PRIPOMOČKI 
- Dokumentacija (zdravniški karton, list terapije) 
- Prenosni inhalator z ustrezno cevko in masko 

- predpisano zdravilo 

-  fiziološka raztopina 

- brizgalke - 3 ali 5 ml 

- igle za aspiracijo zdravila in fiziološke raztopine 

- PVC vrečka in nalepka za datiranje 

- rokavice 

- razkužilo za roke 

- razkužilo za površine 

- zabojnik za ostre infektivne predmete 

- koš za odpadke 

IZVEDBA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- razkužimo roke 

 

- stanovalca seznanimo z namenom in načinom izvedbe 
postopka 

- namestimo ga v sedeči ali polsedeči položaj (*), mišice 
ramenskega obroča naj bodo sproščene, vrat ne sme biti 
flektiran 

 

- upoštevamo pravila “10 P” 

- pripravimo predpisano količino zdravil za inhaliranje in jih 
apliciramo v razpršilec izbranega kompleta za inhaliranje 

- preverimo, če sistem tesni in razpršuje 

- stanovalcu namestimo masko in vklopimo inhalator  

- način inhaliranja: 
- z uporabo maske: stanovalec diha skozi usta s prepono, 

cca. Vsak 10 vdih na koncu zadrži za nekaj sekund, nato 
počasi izdihne 
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- med inhaliranjem smo pozorni na stranske učinke 

predpisanega zdravila 

- ob pojavu komplikacij inhalacije prekinemo in obvestimo 

pristojnega zdravnika 

- stanovalec inhalira do izpraznitve razpršilca 

- z umivalno krpico umijemo predel obraza, ki je bil pod 

masko in izperemo usta 

-  z 1 ml aque purificate prepihamo sistem za inhalacijo 

- razkužimo roke 

- po končani inhalaciji, komplet za inhalacijo obrišemo z 
razkužilom in pospravimo v vrečko 

 

DOKUMENTIRANJE - storitev ustrezno dokumentiramo 

 

 

Pomni: 

 

Komplet za inhalacijo menjamo na 72 ur, če je vidno umazan, ga zamenjamo takoj. 
 

 

“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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