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MATERIAL ZA ODVZEM KAPILARNE KRVI: 

• Antiseptično sredstvo 

• Sterilni tamponi 

• Lancete 

• PČ kapilare 

• Rokavice za enkratno uporabo 

• Razkužilo za roke 

• Plastični zabojnik za ostri infektivni material 

• Koš za infektivni material 

 

PRIPRAVA PACIENTA:  

1 Identifikacija pacienta: Za ustrezno identifikacijo potrebujemo vsaj ime, priimek in datum rojstva. 
Pacient se mora identificirati sam, zato ga vedno vprašamo po identifikaciji tako, da sam pove svoje 
ime, priimek in datum rojstva. Te podatke primerjamo s podatki na naročilu. 

2 Seznanitev s postopkom odvzema: Pacientu, ki pride na odvzem krvi se predstavimo in mu 
razložimo postopek odvzema. Pacient se mora s posegom strinjati, v nasprotnem primeru posega ne 
smemo izvesti ter to zabeležimo in obvestimo naročnika. 

3 Namestitev pacienta: Prostor za odvzem naj bo čist in tih, pacientu naj nudi zasebnost. Pacienta 
namestimo v sedeč položaj. Priporočljiva je namestitev v stolu z naslonjalom za roke, saj naslonjalo 
nudi roki oporo. 

4 Priprava pripomočkov za odvzem: Vse pripomočke za odvzem moramo imeti na dosegu rok, da 
med odvzemom prostora ne zapuščamo. 

 

ODVZEM: 

5 Umijemo roke in nadenemo rokavice: Pred vsakim odvzemom si umijemo roke in si nadenemo 
nove rokavice za enkratno uporabo. 

6 Izbor mesta za odvzem: Za odvzem iz prsta izberemo sredinec ali prstanec na nevodilni roki (levi pri 
desničarjih in desni pri levičarjih). Odvzem izvedemo na strani palmarne površine zadnjega segmenta 
prsta in pravokotno na smer utorov prstnih odtisov.  

7 Ogrevanje odvzemnega mesta: Odvzemno mesto ogrevamo kadar je hladno in je prekrvavitev 
slaba. Z ogrevanjem pospešimo pretok krvi v podkožju. Ogrevamo tako, da na odvzemno mesto za tri 
do pet minut položimo vlažen ogret zloženec. 
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8 Razkuževanje odvzemnega mesta: Odvzemno mesto razkužimo z 70% vodno raztopino 
izopropanola ali drugim ustreznim razkužilom. Vbodno mesto razkužimo z enim potegom in pustimo, 
da se posuši do suhega. 

9 Vbod v kožo: Na voljo so številne lancete, različnih oblik in velikosti. Ob odvzemu moramo prst 
čvrsto držati, da preprečimo vsak nenaden gib. Vedno zbodemo pravokotno na smer utorov prstnih 
odtisov. 

10 Lanceto zavržemo v zabojnik za ostri infektivni material: Takoj bo vbodu lanceto zavržemo v 
plastični zabojnik za ostri infektivni material, ki mora biti na dosegu rok. 

11 Potrebujemo prvo kapljo krvi: za določitev PČ-INR, za kontrolo oralne antikoagulantne terapije, je 
nujno zbiranje prve kaplje krvi. 

12 Polnjenje: Vzorce kapilarne krvi odvzamemo v posebne kapilare po principu kapilarnega vleka. 
Kapilarne morajo biti napolnjene s točno določeno količino krvi.  

13 Vzorec krvi iz kapilare nanesemo na merilnik 

14 Oskrbimo odvzemno mesto s sterilnim zložencem 

15 Pacienta ponovno identificiramo: Po končanem odvzemu pacienta ponovno identificiramo. 

16 Odstranitev rokavic in razkuževanje rok: Po vsakem odvzemu zamenjamo rokavice in razkužimo 
roke. 
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