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OBRAZLOŽITEV Natančno in pravilno merjenje krvnega tlaka je osnovni 
pogoj za opredeljevanje, vodenje in epidemiologijo 

hipotenzije ali hipertenzije pri osebah. Krvni tlak zagotavlja 

primeren pretok krvi v ožilju. Pretok krvi mora zadostiti 
potrebe organov po kisiku in hranilnih snoveh, ki so potrebni 

za normalno delovanje. Višino krvnega tlaka določata dve 
vrednosti - sistolični krvni tlak je tlak v arterijah med srčnim 
utripom, ter diastolični krvni tlak, kar je tlak v arterijah v 
času relaksacije srca. Vrednost krvnega tlaka izražamo 
najpogosteje v milimetrih živega srebra (mmHg), lahko pa 
tudi v kilopaskalih (kPa) in sicer je 1mmHg = 0,1333kPa. 

INDIKACIJA - po naročilu zdravnika 

- ob nenadni spremembi bolnikovega zdravstvenega stanja 

 

CILJI Pravilno izmerjen arterijski krvni tlak 

 

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

 

ŠTEVILO 
IZVAJALCAV 

Ena oseba 

 

PROSTOR Soba, ambulanta 

 

METODA DELA Čista metoda dela 

 

MATERIALI IN 

PRIPOMOČKI 
- aparat za merjenje krvnega tlaka (analogni na pero ali 

digitalni) 

- slušalke (stetoskop) – če jih potrebujemo 

- manšeta ustrezne velikosti 
- alkoholno razkužilo za roke 

- razkužilo za površine 

- zloženci 
- koš za odpadke 

IZVEDBA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Stanovalca seznanimo z namenom in postopkom merjenja 

krvnega tlaka 

- pred merjenjem naj počiva vsaj 5 minut, ponovno lahko 

merimo čez 5 minut 
- namestimo ga v relaksacijski položaj, slečemo nadlaket, ter 

roko udobno namestimo na podlago, v višino srca in z dlanjo 
obrnjeno navzgor 

- razkužimo roke 

- manšeto namestimo na nadlaket tako, da je spodnji rob 4-5 

cm nad komolčnim pregibom in tako tesno, da je pod 
manšeto prostor za dva prsta 

- označeno mesto na manšeti mora biti nad brahialno arterijo, 

aparat mora biti v višini srca 

- membrano slušalke položimo na brahialno arterijo v 
komolčnem pregibu 
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-  na a. radialis tipamo pulz 

- manšeto napolnimo z zrakom približno 20 – 30 mmHg nad 

vrednostjo, ko je prenehal utripati pulz na a. radialis 

- počasi spuščamo zrak iz manšete s hitrostjo 3 mmHg na 
sekundo 

-  zapomnimo si vrednost, pri kateri smo slišali prvi ton 
(sistoli ni krvni tlak) 

- zapomnimo si vrednost, ko smo slišali zadnji ton (diastoli ni 
krvni tlak) 

- popolnoma spustimo zrak iz manšete in jo odstranimo 

-  stanovalca uredimo in ga seznanimo (ter njegove starše) z 
izmerjeno vrednostjo krvnega tlaka 

- aparat, slušalke ter manšeto po vsaki uporabi razkužimo, 
uredimo in pospravimo 

- razkužimo roke 

DOKUMENTIRANJE - vrednost krvnega tlaka ustrezno dokumentiramo  

- odstopanja od normalnih vrednosti sporočimo zdravniku 
in odgovorni MS 

 

Vrste merilnikov: 

- ročni merilniki za merjenje krvnega tlaka imajo stetoskop (slušalko), napihljivo 
manšeto in prikazovalnik krvnega tlaka. Pri merjenju moramo ročno napihniti 
manšeto na nadlakti ter z ventilom enakomerno in počasi zniževati tlak v manšeti 
(2-3 mmHg v sekundi). Krvni tlak izmerimo s poslušanjem šilnih šumov nad veno 
na nadlakti.  

- Avtomatski merilniki imajo manšeto in merilnik, ki zazna krvni tlak in srčni 
utrip. S pritiskom na tipko sprožimo samodejno napihovanje manšete, meritev 
krvnega tlaka in srčnega utripa. Avtomatski merilniki merijo krvni tlak na 
nadlakti, podlakti ali na prstu.  

Pomni: 

Med merjenjem moramo biti pozorni, na pravo višino merilnika, stanovalec mora mirovati in 
med merjenjem ne sme govoriti. 
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