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CILJI Zagotoviti vzorec krvi, ki je primeren za nadaljnje preiskave 

 

IZVAJALEC DMS, študent pod nadzorom, zdravnik 

ŠTEVILO 
IZVAJALCAV 

- 1 oseba 

- po potrebi pri nemirnem pacientu druga oseba zagotavlja 

varen odvzem 

 

PROSTOR Stanovalčeva soba 

 

METODA DELA Aseptična metoda dela 

 

MATERIALI IN 

PRIPOMOČKI 
- nesterilne preiskovalne rokavice 

- razkužilo za kožo 

- razkužilo za roke 

- tamponi ali zloženci 
- igle za odvzem krvi 

- plastičen nosilec za iglo 

- žilna preveza  
- stojalo z epruvetami (označenimi s podatki stanovalca) 
- lepilni trak 

- ledvička / koš za odpadke 

- zabojnik za ostre infektivne odpadke 

 

IZVEDBA 

Priprava stanovalca 

 

 

 

 

Priprava izvajalca 

 

 

Izvedba postopka 

 

- stanovalca seznanimo z namenom in načinom izvedbe 
posega 

- namestimo ga v udoben položaj z lahkim dostopom do mesta 
odvzema 

 

- razkužimo roke 

 

 

- oblečemo nesterilne preiskovalne rokavice 

- namestimo žilno prevezo - 7,5 – 10 cm nad mestom vboda in 

podvežemo 

- žilo (pacient lahko stisne pest) 
- izberemo mesto vboda 

- popustimo žilno prevezo 

- mesto vboda razkužimo 2 x (s krožnimi gibi od predvidenega 
mesta vboda 

- proti obrobju v premeru 5 cm, upoštevamo kontaktni čas in 
se razkuženega 

- področja ne dotikamo več  
- ponovno podvežemo žilo 

- punktiramo žilo 

- popustimo žilno prevezo takoj, ko kri priteče v prvo 
epruveto; epruvete polnimo v zaporedju kot je navedeno v 

prilogi 

- preden izvlečemo iglo, na vbodno mesto položimo suh 
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sterilen tampon 

- takoj po izvleku igle tampon pritisnemo na vbodno mesto 

- uporabljeno iglo odvzem odvržemo v zabojnik za 

- ostre infektivne odpadke 

- tampon prilepimo z obližem 

- slečemo rokavice 

- uredimo pacienta 

- razkužimo roke 

 

DOKUMENTIRANJE Intervencijo zabeležimo v računalniški program. 
 

 

POMNI: 

- Podveza žile ne sme trajati dlje kot 1 minuto. 
- Vzorca venozne krvi ne smemo odvzeti nad mestom, kjer teče infuzija. 
- Nikoli ga ne odvzemamo iz roke na kateri je A-V fistula, limfedem… 

- Načeloma vzorec krvi odvzemamo iz ene od perifernih ven na roki, čim nižje na 
hrbtišču roke. Pri večkratnem odvzemu se pomikamo po roki navzgor. 

- Epruveto že pred odvzemom krvi označimo z nalepko s pacientovimi podatki. 

PRILOGA: 

 Barva epruvete Preiskave Opozorilo  

1 Svetlo modra Pč, aptč, fg, d-dimer Takoj po snetju epruvete z 

igle vzorec rahlo pomešajte 
ter ga čimprej dostavite v 

laboratorij. Zelo pomemben 

je volumen vzorca- 

laboratorij zavrne vzorec, če 
ni dovolj krvi v epruveti. 

2 Zelena (biokemija) Biokemične preiskave 
(elektorliti, hepatogram, 

retenti, tumorski kazalci, 

…) 

Po odvzemu vzorec rahlo 

pomešajte. 

3 vijolična Hemogram, ipth, nt-

proBNP, HbA1C 

Po odvzemu vzorec rahlo 

pomešajte. 
4 siva Laktat, glukoza v krvi Po odvzemu vzorec rahlo 

pomešajte. 
5 Plinska analiza  Odvzem krvi iz arterije ali 

vene, čimhitreje kri dostaviti 

v laboratorij, pomembno je, 

da v epruveti ni zračnih 
mehurčkov 

6 Vijolična velika epruveta Določanje hepatitisa, 
HIV,… 

Odvzem krvi po incidentu z 

uporabljenim ostrim 

predmetim 

 

 

 

Viri: 
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