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INDIKACIJA Stanovalec ne more sam odstraniti izločkov iz nosne in ustne votline 

 

OBRAZLOŽITEV  Sekret je potrebno aspirirati, ker ga stanovalec ne more izkašljati ali  
izpihati. Obstaja nevarnost, da ga aspirira v pljuča, kjer bi povzročil 
infekcijo. 

 

CILJI - odstraniti izločke iz zgornjih dihalnih poti 
- preprečiti aspiracijo izločkov 

- vzdrževati proste dihalne poti 

- stanovalcu  zagotoviti dobro psihofizično počutje 

 

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

 

ŠTEVILO 
IZVAJALCAV 

- 1 oseba 

- po potrebi pri nemirnemu stanovalcu druga oseba zagotavlja 

varno aspiracijo 

POGOSTOST 

IZVAJANJA 
- po potrebi glede na vitalne znake, meritve parametrov 

dihanja, ali na željo stanovalca 

- pred izvajanjem ustne nege 

 

PROSTOR Soba  

 

METODA DELA Čista metoda dela 

 

MATERIALI IN 

PRIPOMOČKI 
- aspirator  

- aspiracijski katetri primerne velikosti in konekt, če je 
potrebno 

- cev za aspiracijo 

- zaščitne preiskovalne rokavice, lahko tudi sterilna rokavica 

- gel na vodni osnovi 

- razkužilo za roke 

- kirurška zaščitna maska 

- voda za izpiranje 

- koš za odpadke 

 

IZVEDBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- stanovalca seznanimo z namenom in potekom aspiracije 

- vzpodbudimo ga k sodelovanju 

- zgornji del telesa privzdignemo na 45°, odvisno od 

zdravstvenega stanja stanovalca 

 

- razkužimo roke 

- nataknemo masko, vizir ali očala 

- oblečemo rokavice 

 

- odpremo vodo za izpiranje 

- odpremo embalažo s katetrom in ga spojimo z aspiracijsko 
cevko aspiratorja 

- snamemo embalažo s katetra 
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- konico katetra navlažimo z gelom 

- s krožnimi gibi aspiriramo izloček iz ustne ali nosne votline, 

pazimo da dobro poaspiriramo celotno ustno votlino, in pri 

tem ne pozabimo na slino, ki zateka v predel nad glasilkami 

(lahko si pomagamo z loparčkom) 
- rokavice skupaj z aspiracijskim katetrom vržemo v koš za 

odpadke 

- aspiracijsko cev speremo z vodo za izpiranje in jo obesimo 

na držalo za cev  

- izključimo aspirator 
- uredimo stanovalca 

- razkužimo roke 

- pospravimo material 

 
 

 

POMNI: 

Aspiracijski kateter uvajamo med vdihom stanovalca, ko je epiglotis odprt. Med uvajanjem 

katetra ne smemo izvajati sukcije zaradi poškodb sluznice. 
Med aspiracijo stanovalca opazujemo. 

Aspiracija sekreta iz žrela (farinksa): pri odraslih uvedemo kateter do 16 cm (dolžina od 
konice nosu do spodnjega roba uhlja). 

Aspiracija sekreta iz sapnika: pri odraslih uvedemo kateter 20 cm. 

Pri prehodu iz ustne v nosno votlino vedno zamenjamo rokavice (vmes razkužimo roke) ter 
kateter in nato aspiriramo še iz nosne votline. 
Aspiracijsko posodo spraznimo, ko je polna do 2/3, jo vložimo v rdečo PVC vrečo in 
odložimo v zabojnik za infektivne odpadke. 
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