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OBRAZLOŽITEV Pulz je valovanje, ki se prinaša po arterijah, ustvarja ga 
pritisk srčnega ventrikla, ki potisne kri v aorto. Z vsakim 
stiskom ventriklov kri deluje na steno aorte, jo razširi in 
ustvarja valovanje, ki se prenaša kot pulz v najbolj oddaljene 
arterije. Pulz se meri z dvema prstoma (kazalec in sredinec) s 

pritiskom arterije ob spodaj ležečo kost ali mišico. 
 

INDIKACIJA - po naročilu zdravnika 

- ob nenadni spremembi bolnikovega zdravstvenega stanja 

 

CILJI Pravilno izmerjen srčni utrip oziroma pulz 

 

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

 

ŠTEVILO 
IZVAJALCAV 

Ena oseba 

 

PROSTOR Soba, ambulanta 

 

METODA DELA Čista metoda dela 

 

MATERIALI IN 

PRIPOMOČKI 
- slušalke 

- ura s sekundnim kazalcem 

- razkužilo za roke 

- razkužilo za površine 

 

IZVEDBA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Stanovalca seznanimo z namenom in postopkom merjenja 

pulza 

- Razkužimo roke 

- Stanovalca namestimo v ustrezen položaj 
- Roko položimo na podlago 

- Z blazinicami 2 ali 3 prstov tipamo radialno arterijo na 

palčni strani 
- Rahlo pritisnemo na arterijo, ki jo najprej stisnemo, nato 

pritisk rahljamo, da se pojavi srčni utrip 

- Ko pulz otipamo gledamo na uro in začnemo šteti utripe  

- Če je pulz pravilen, štejemo 30 sekund in dobljeno število 
pomnožimo z 2, ob nepravilnem pulzu štejemo utripe 1 
minuto 

- Ocenimo frekvenco, ritem in moč pulza  
- Stanovalca uredimo in mu povemo rezultat merjenja 

- Razkužimo roke in pripomočke. 
 

DOKUMENTIRANJE - vrednost  pulza ustrezno dokumentiramo  

- odstopanja od normalnih vrednosti sporočimo zdravniku 
in odgovorni MS 
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