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1. Indikacije za aplikacijo kisika preko maske – inspiratorno vsebnostjo kisika 

OHIO 

 

V DFBJ aplikacijo kisika preko OHIO maske uvedemo, kadar to odredi zdravnik. 

Do pomanjkanja kisika v celicah ( tkivna hipoksemija) pride takrat, ko odpove katera koli 

od komponent transportnega sistema. Kadar je okvarjena funkcija dihalnega sistema, se v 

arterijski krvi pojavi HIPOKSEMIJA, ki je v klinični praksi najpogostejši razlog za terapijo 
s kisikom. O hipoksemiji torej govorimo takrat, ko je v arterijski krvi zmanjšana vsebnost 
kisika. 

Način in količino vedno odredi zdravnik. V DSO se kisik namesti na podlagi vrednosti 

SPO2 in samega videza stanovalca oziroma kliničnega stanja stanovalca. Za medicinsko 

sestro pa je pomembno, da pozna načine aplikacije in vire kisika. 

Kisik je zdravilo, zato je potrebno zdravljenje s kisikom izvajati v skladu z navodili 

zdravnika. 

OHIO maske se nahajajo v prostorih ambulante DSO-ja, ob kisikovi jeklenki.  

 

2. Pripomočki 
- OHIO maska 

- Sterilna destilirana voda 

- Vlažilec 

- Kisikov manometer oziroma merilnik pretoka  

- Kisikova jeklenka 

- Zaščitne nestirilne rokavice 

- Nesterilna  kompresa (zloženec) 
- Razkužilo za roke 

- Razkužilo za delovne površine 

- Robčki 
- Koš za odpadni material. 

 

 

3. Ureditev prostora 

 

Zapremo okna in vrata. 

 

 

4. Priprava stanovalca 

 

- Preverimo identiteto 

- Razložimo namen in potek posega ter ga prosimo za sodelovanje 

- Dvignemo vzglavje oziroma stanovalca namestimo v udoben  položaj (polsedeč) 
 

5. Priprava izvajalca 

- Razkužimo roke 

- Pripravimo pripomočke ob postelji 
- Nadenemo si zaščitne rokavice 
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6. Izvedba postopka 

 
IZVEDBA REZULTATI 

 

Pripravimo kisikovo jeklenko 

 

Uporabljamo prenosno kisikovo jeklenko  (10l) na 

stabilnem vozičku. 
Kisikova jeklenka se vedno nahaja v prostoru 

ambulante. 

 

Pripravimo vlažilec 

Uporabljamo vlažilec za večkratno uporabo, kamor 
nalijemo destilirano vodo med oznako min in max. 

Destilirano vodo menjamo na 24 ur. Ko menjamo 

destilirano vodo istočasno razkužimo vlažilec. 
 

Stanovalcu razložimo poseg Pridobimo njegovo sodelovanje in ga namestimo v 

polsedeči položaj. 
 

 

Nastavimo ustrezen pretok kisika in namestimo 

masko. 

Na manometer namestimo cev za kisik in naravnamo 

pretok kisika od 12 – 15l/min. Ko je rezervoar 

napolnjen vsaj do polovice namestimo masko na obraz 

ter jo pričvrstimo z elastiko okoli glave in pod ušesi. 
Maska se mora dobro prilegati, vendar stanovalca ne 

sme tiščati. Kožo za ušesi je potrebno opazovati zaradi 
draženja in nastanka RZP-ja. Preventivno lahko na 

elastiko že namestimo ustrezni zaščito. 
 

Skrb za predpisan pretok kisika 

Pretok nastavimo, tako da je rezervoar maske poln 

približno do polovice. Napihnjenost rezervoarja  
pogosto kontroliramo in glede na polnost  prilagajamo 

pretok kisika Če se v rezervoarju nabira voda, ga 
moramo redno prazniti oziroma menjamo masko po 

potrebi (nabiranje tekočine, poškodovana, umazana 
maska ali rezervoar). 

 

Pospravimo uporabljen material 

Ob menjavi, OHIO masko zavržemo. Posodo za 
vlaženje vsak dan namočimo v razkužilo, speremo in 
osušimo oz. ravnamo po protokolu. Posode za 
vlaženje hranimo v ambulanti. Kisikova jeklenka in 
manometer ,ki trenutno ni v rabi ima privito suho 

posodo za vlaženje.  

 

Po končanem posegu si razkužimo roke Preprečimo okužbo 

 

 

Poseg dokumentiramo v raportno knjigo. Zagotovimo kontinuiteto in pretok informacij med 

člani tima. 
 

 

7. Zdravstvena nega stanovalca z aplikacijo kisika preko OHIO maske 
 

- Stanovalec naj leži v postelji z dvignjenim vzglavjem,  

- Opazovanje  stanovalca (dihanje, nemir, barva kože ( obraza, prsti nog in 
rok)opazovanje kože za ušesi, opazovanje samih ušes, zaradi pritiska), 

- Merjenje in kontrola vitalnih funkcij (SPO2) 

- Nadzor nad samo aplikacijo kisika (doza in časovni interval), 
- Kontrola nad rezervoarjem OHIO maske, 

- Dnevna menjava destilirane vode v vlažilcu 
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