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OBRAZLOŽITEV Kadar skrbimo za stanovalca z rano, moramo stalno 

ocenjevati njeno stanje zaradi morebitnega razvoja infekcije. 

Oteklina, občutljivost in toplota v okolici rane z gnojno 
sekrecijo so značilni znaki okužene rane. Za natančno 
določanje infekta potrebujemo bakteriološki izvid, ki nam 
pokaže vrsto in število mikroorganizmov. Bris rane  vedno 
vzamemo iz globine rane, saj tako dobimo aerobne in 

anaerobne bakterije. 

 
INDIKACIJA Predpis s strani zdravnika 

 
CILJI Ugotoviti stanje rane stanovalca 
IZVAJALEC DMS, SMS, pripravnik pod nadzorom, dijak pod nadzorom, 

študent pod nadzorom 

ŠTEVILO 
IZVAJALCAV 

Ena oseba 

PROSTOR Soba, WC  
METODA DELA Čista metoda dela 

MATERIALI IN 

PRIPOMOČKI 
- Bris in ustrezno gojišče 

- Brizgo 

- Zaščitne rokavice, sterilne rokavice 

- Sterilne zložence 

- Pripomočke za prevezo rane 

- Zaščita za posteljo 

- Antiseptik, sterlna fiziološka raztopina 

- Koš za odpadke 

- Nalepka s podatki o stanovalcu in odvzemu 

- Torba za prenos biološkega materiala 

 

IZVEDBA 

 

- Stanovalca seznanimo z namenom in postopkom  

- Razkužimo roke 

- Zagotovimo zasebnost 

- Namestimo zaščito, oblečemo rokavice 

- Odstranimo prevezo 

- Ocenimo rano 

- Sekrecijo okrog rane obrišemo 

- Slečemo rokavice 

- Pripravimo sterilne pripomočke za prevezo rane in obloge ter 

bris z ustreznim gojiščem 

- Razkužimo roke in nataknemo sterilne rokavice 

- Odvzamemo bris rane (za aerobne bakterije – pobrišemo 
površino rane s kroženjem brisa, za anaerobne bakterije rano 
brišemo v globini – žepih) 

- Prevezo opravimo po navodilih 

- Označimo brise z vsemi podatki 
- Uredimo stanovalca in pospravimo material 

- Vzorec na dogovorjeni način pošljemo v laboratorij 
-  
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DOKUMENTIRANJE Intervencijo ustrezno dokumentiramo. 

 

 
 Če rana nima sekrecije, je potrebno navlažiti palčko pri brisu s sterilno fiziološko raztopino. 
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