


 je medicinsko-tehnični 
poseg, 

 

 izvajamo ga v 
terapevtske namene, 

 

 Aplikacijo zdravila 
predpiše zdravnik. 

 



 Injekcijo pripravimo tik pred 
uporabo. 

 Kadar moramo pripraviti več 
zdravil hkrati, sme poteči od 
priprave do aplikacije največ 
30 – 60 minut, ker: 

    - zdravilo na svetlobi se     

       lahko spremeni, 

    - ogrožena je sterilnost.  

 



 seznanimo s potekom postopka, 

 bolnikov pristanek, 

 pravilen položaj (sede, leže). 



 
Bolečina je individualen, povzroči jo: 
   -  vbod skozi kožo, 
   -  lokalno draženje zdravila,     
   -  večje količine zdravila 
 
Bolečino zmanjšamo z: 
 razkužilo pustimo, da se posuši, 
 zdravila ogreta na telesni temperaturi, 
 večje količine zdravila počasi apliciramo. 
 vzpostavimo telesni kontakt; vbodno mesto 

nežno primemo in lahko stisnemo. 
 bolnik naj pred injiciranjem vdihne in med 

aplikacijo izdihne. 

 



 Ko bolnika seznanimo z 
injekcijo, moramo dobiti 
njegov pristanek. 

 
 Kadar bolnik injekcijo odkloni, 

s tem seznanimo zdravnika in 
podatke zabeležimo v 
dokumentacijo. 

 
 Varovanje pred poškodbo je 

mogoče, kadar uporabljeno 
iglo takoj odložimo v zbiralnik 
za ostre predmete. 



 bolnikova dokumentacija o predpisani terapiji, 

 tasa, 

 razkužilo za roke, 

 razkužilo za kožo, 

 brizgalka – glede na količino zdravila, 

 injekcijska igla – glede na mesto vboda, 

 sterilni tamponi,  

 zdravilo, 

 rokavice, 

 ledvička, 

 septobox ali zabojnik za ostre predmete. 

 



INTRADERMALNO 
Po kotom 5-15 ° 

SUBKUTANO 
Pod kotom 45 ° 

 
INTRAMUSKULARNO 

pod kotom 90 °  

Vrhnijca 
EPIDERMIS 

Usnjica 
KUTIS 

Podkožje 
SUBKUTIS 

Mišičje 
MUSKULATURA 





 Z intradermalnimi injekcijami izvajamo alergične teste in 
zaščitno cepljenje; 

 

 Koncentracija teh zdravil je zelo močna zato jih dajemo 
v kožo, kjer je absorbcija zdravila počasnejša, če taka 
zdravila pridejo v krvni obtok, lahko povzročajo 
anafilaktične reakcije; 

 

 Najprimernejše mesto je notranja stran podlakti.  

 



 Apliciramo z iglo velikosti 26 do 27 geuge; 

 

 Apliciramo jih pod kotom 5 do 15 stopinj; 

 

 Količina zdravila znaša od 0,001ml do 0,1 ml 
tekočine; 

 



 Pri aplikaciji zdravila se mora prikazati papula ali 
brbončica, če se ne pojavi je bilo zdravilo aplicirano pod 
kožo in test ni bil pravilno izveden; 

 

 Pri intradermalnih injekcijah ni potrebna aspiracija, ker 
je koža brez žil; 

 

 Vbodnega mesta ne smemo umivati, da ne odstranimo 
oznake. 

 





 razkužimo si roke, 
 odkrijemo ustrezni del telesa in izberemo ustrezno vbodno mesto, 
 bolnika in roko namestimo v  položaj z iztegnjeno roko v komolcu, podlaket 

podložen, 
 mesto razkužimo z alkoholnim tamponom, ki ga namestimo na vbodno mesto 

in krožno navzven v premeru 5 cm obrišemo, pustimo da se razkužilo posuši, 
 previdno odstranimo zaščito igle, 
 brizgalko držimo z palcem in kazalcem vodilne roke, ostrina konice mora biti 

obrnjena navzgor, 
 s palcem in kazalcem druge roke napnemo kožo, 
 z iglo zbodemo bolnikovo kožo pod kotom 5 do 15 stopinj, nato znižamo kot 

in potisnemo iglo še 3 mm naprej, konica igle preseva skozi zgornjo plast 
kože, 

 počasi apliciramo zdravilo, normalno čutimo upor, če ga ni je igla pod kožo, 
izvlečemo iglo in poseg ponovimo, 

 med aplikacijo zdravila nastaja majhna bunčica, 
 izvlečemo iglo in istočasno damo suhi sterilni tampon na vbodno mesto, 
 injecirano mesto ne masiramo, 
 brizgalko z iglo odložimo v sptobox, 
 bolnika uredimo, 
 uredimo in pospravimo pripomočke, 
 razkužimo si roke, 
 dokumentiramo opravljen poseg, 
 Vrednotimo. 

 



       Aplikacija   
subkutanih injekcij 
             s.c. 



 Subkutana je 
dajanje zdravila z 
injiciranjem pod 
kožo.  

 

 Resorpcija zdravila 
je iz podkožja v 
sistemski krvni 
obtok počasnejša. 



◦ izotonična, 

◦ nedražeča, 

◦ neviskozna, 

◦ raztopljena v vodi. 

 



◦ Insulin; 

◦ Antikoagulansi 
(Heparin, Fragmin, 

Fraxiparin); 

◦ Tetanus toxoid; 

◦ Narkotike. 

 



Sredina zunanjega zgornjega 
predel nadlahti 

Predel abdomna med 
popkom in sprednjim 
črevničnim grebenom 

Srednja 

zunanja 
tretjina 
stegna 

Ventralni ali 
dorzalni 
predel 

zadnjične 
mišice 



◦ Ne smejo biti okužena ali poškodovana; 

◦ Brez brazgotin; 

◦ Brez štrlečih kosti; 

◦ Brez velikih spodnje ležečih žil ali živcev; 

◦ Bolnik s sladkorno boleznijo mora dnevno menjati 
vbodno mestom , mesto se lahko ponovno uporabi 
po 6-7 tednih. 

 





 velikostjo igle 25 gauge (0,45 – 0,55mm premera 
in dolžina 13-16 mm) pod kotom 45 ali 90 
stopinj; 
 

 Če je bolnik debel stisnemo tkivo (napravimo 
gubo) in uporabimo dovolj dolgo iglo, da 
prebodemo maščobno tkivo; 
 

 Suhi ljudje imajo premalo tkiva, injekcijo običajno 
damo tako da primemo tkivo in zabodemo iglo 
pod kotom 90 stopinj, če primemo manj tkiva 
zabodemo pod kotom 45 stopinj, najprimernejše 
mesto za injeciranje je trebušna stena v zgornjem 
predelu. 
 



◦ 0,5 do 1 ml, ker je podkožno tkivo 
občutljivo za dražeča zdravila in 
večje količine. 

 



 bolnikova dokumentacija o predpisani terapiji; 

 brizgalke od 1 do 3 ml za s.c.; 

 injekcijske igle od 25 do 27 gauge za s.c.; 

 sterilni tamponi z alkoholom; 

 suhi sterilni tamponi; 

 zdravilo v ampuli, steklenički ali peresniku; 

 razkužilo; 

 ledvička ; 

 tasa; 

 septobox; 

 rokavice za enkratno uporabo. 

 



Ko smo bolnika seznanili s posegom in ga namestili v primeren 
položaj , stori naslednje: 

 kontroliramo zdravilo 7 P, 
 razkužimo roke, 
 vbodno mesto enkrat razkužimo s sterilnim tamponom, pustimo, da se 

osuši, 
 pripravimo si sterilen suhi tampon za pokritje vbodnega mesta, 
 z igle odstranimo zaščitni pokrovček, 
 brizgalko držimo s palcem in kazalcem vodilne roke,  
 dvignemo kožo naredimo kožno gubo, 
 vbodemo iglo, pri normalni prehranjenosti pod kotom 45° ali 90°, 
 aspiracija (insulin, antikoagulanti ne), 
 zdravilo počasi injeciramo in opazujemo bolnika, 
 izvlečemo iglo, 
 na vbodno mesto položimo sterilni tampon, 
 iglo odvržemo v zbiralnik (sepzobox) 
 razkužimo si roke 
 delo dokumentiramo (čas, dozo, način dajanja, morebitne reakcije), 
 bolnika namestimo v ugoden položaj in ga ves čas opazujemo, pri prvi 

aplikaciji zdravila bolnika naknadno še enkrat pogledamo. 
 



 Bolniki s sladkorno boleznijo tipa 1 so 
odvisni od zdravljenja z insulinom.  

 

 Pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2 
je potrebno zdravljenje z insulinom šele 
ob odpovedi peroralnih hipoglikemikov 
(ko koncentracija glukoze v krvi 
presega 17 mmol/l). 



 Humani insulini  (Actrapid – hitro 
delujoči insulin); 

 

 Insulinski analogi  delimo jih v:  

◦ hitro delujoče, 

◦ ultrakratko delujoče,  

◦ krato delujoče,  

◦ srednje dolgo delujoče, 

◦ dolgo delujoče, 

◦ mešanice insulinov. 



Ultra kratki in kratko delujoči insulin: 
 Aplikacija pred obrokom. 

 

Srednje dolgo in dolgo delujoči insulin: 
 Aplikacija neodvisno od obrokov hrane, torej 

načeloma tudi, če ne jemo.  

 

 

 

 



Dolžina delovanja in  hitrost nastopa 

delovanja sta odvisna od: 
 koncentracije, 

 doze insulina, 

 mesta aplikacije, 

 prekrvavljenosti mesta vboda, 

 aktivnosti bolnika. 



Za aplikacijo insulina so bolnikom na voljo: 
 insulinska peresa,  

 injektorji, 

 zunajtelesne insulinska črpalka (Sladkornim 
bolnikom tipa 1  po vnaprej določenem programu 
vbrizgava v podkožje kratkodelujoči insulinski analog). 

 









 
 Na tržišču obstaja več vrst insulina, ki ga ločimo po njegovem DELOVANJU V: 

› KRATODELUJOČI-prozorni začne delovati v 15-30 min. 
› DOLGODELUJOČI-motni ali depo začne delovati kasneje, ko delovanje 

kristalnega že pojenja. 
 

 Kje shranjujemo insulin: 
› V hladilniku pri temperaturi 2 -8 C v originalni embalaži, ne sme 

zmrznit. 
› Za dnevno uporabo sme biti na sobni temperaturi. 
 

 Kaj naredimo pred uporabo: 
› Pozorni smo na rok trajanja. 
› Ga 10 krat premešamo, ne smemo ga tresti. 
 

 Način aplikacije: 
› Postopek je isti, kot pri s.c. injekciji. 
› POZOR: Insulin se daje s.c. brez aspiracije. 
› Po injekciji mora dobiti bolnik zajtrk. 
› Poseg takoj dokumentiramo na kontrolni list za kontrolo stanja glukoze 

in insulina. 
   

 



 
 Za aplikacijo insulina uporabljamo 

injekcijske peresnike. 
 
 Natančno preberemo navodila 

proizvajalca, zato , ker obstajajo 
peresniki za enkratno uporabo in 
peresniki, kjer menjujemo 
injekcijski vložek. 

 
 Peresa in vložkov ne smemo 

pustiti na neposredni svetlobi. 
 
 Injekcijske igle na peresniku 

zavržemo takoj po aplikaciji, novo 
namestimo tik pred naslednjo 
aplikacijo insulina z istim 
peresnikom. 
 

 Če imamo dolgo delujoči 
insulin ga 10 krat premešamo 
 



 razkužimo si roke, 

 preverimo, če imamo predpisano vrsto insulina, 

 nastavimo predpisano število internacionalnih enot insulina, 

 odstranimo pokrov peresnika, 

 vbodno mesto enkrat razkužimo, 

 če imamo dolgo delujoči insulin ga 10 krat premešamo, 

 pripravimo si suhi sterilni tampon za vbodno mesto, 

 snamemo zaščitni pokrovček z insulinske igle, 

 naredimo gubo in vanjo pod kotom 90 stopinj vbodemo iglo, 

 pritiskamo na gum za nastavljanje insulinskih enot tako dolgo, 
dokler se ne ustavi, 

 počasi štejemo do pet ali deset in iglo izvlečemo, 

 s suhim sterilnim tamponom obrišemo inicirano mesto, 

 odstranimo iglo s peresnika, 

 namestimo pokrov peresnika, 

 pospravimo uporabljen material,  

 razkužimo si roke,  

 delo dokumentiramo, 

 vrednotenje. 

 



Vbodno mesto 1 x razkužimo 
Naredimo gubo in vanjo pod kotom 45° 
ali 90° stopinj vbodemo iglo 

Počasi injeciramo, nato štejemo do 
pet ali deset in iglo izvlečemo. 

S suhim sterilnim tamponom 
obrišemo inicirano mesto 

1. 2. 

3. 4. 




