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iNDIKACIJA - Praviloma jo postavi zdravnik 

- Ob akutnih zapletih sladkorne bolezni se MS oz. ZT odloči 
samoiniciativno glede na klinično sliko stanovalca 

 

CILJI Zagotoviti vzorec krvi, ki je primeren za nadaljnje preiskave 

 

IZVAJALEC DMS,  medicinska sestra, tehnik zdravstvene nege, študent pod 
nadzorom, dijak pod nadzorom, zdravnik 

ŠTEVILO 
IZVAJALCAV 

- 1 oseba 

- po potrebi pri nemirnem pacientu druga oseba zagotavlja 

varen odvzem 

 

PROSTOR Stanovalčeva soba 

 

METODA DELA Čista metoda dela s sterilnim materialom 

 

MATERIALI IN 

PRIPOMOČKI 
- razkužilo za roke 
- razkužilo za kožo 
- sterilni tamponi ali zloženci 
- sprožilnik z iglo ali lanceta 
- testni lističi, kivete 
- zabojnik za igle 
- nesterilne preiskovalne rokavice po lastni presoji 

- ledvička ali koš za odpadke 

IZVEDBA 

Priprava stanovalca 

 

 

Priprava izvajalca 

 

 

Izvedba postopka 

 

- stanovalca seznanimo z namenom in načinom izvedbe 
posega 

 

- razkužimo roke 

 

 
- izberemo pravilno lanceto oz. sprožilnik z iglo 
- oblečemo nesterilne preiskovalne rokavice (po lastni presoji) 
- izberemo mesto vboda 
- mesto vboda pomasiramo in stisnemo, da povečamo 
- prekrvavljenost 
- mesto vboda razkužimo z zložencem namočenim z 

razkužilnim 
- sredstvom za kožo s krožnimi gibi od navideznega mesta 

vboda 
- proti obrobju (upoštevamo kontaktni čas) 
- s sprožilnikom ali lanceto se dotaknemo kože in zbodemo 
- prvo kapljo krvi obrišemo s suhim zložencem 
- kri nanesemo na testni listič ali jo naberemo v kiveto 
- vbodno mesto pokrije z zložencem 
- lanceto odvržemo v zabojnik za igle 
- slečemo rokavice 
- razkužimo roke 
- uredimo stanovalca in pospravimo material 

- razkužimo roke 

DOKUMENTIRANJE Intervencijo zabeležimo v računalniški program. 
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POMNI: 

·  Izberemo vbodno mesto, ki ni oteklo ali poškodovano, vbodno mesto naj bo toplo. 

· Pri pacientih s slabo periferno prekrvavitvijo (dehidrirani in podhlajeni pacienti, šokovna 

stanja) s kapilarnim odvzemom ni mogoče dobiti reprezentativnega vzorca krvi. 
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