
Davanje
injekcije
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Vašem djetetu



Kako pravilno
dati injekciju 
Na početku Vam davanje injekcije djetetu može predstavljati problem. 
Možda će Vam to biti čudno i možda ćete brinuti da ne naškodite 
svom djetetu, osobito prije negoli shvatite značaj liječenja za dijete. 
Ipak, nakon izvjesnog vremena i prakse, i Vi i Vaše dijete ćete se 
priviknuti na postupak. 

Početna injiciranja faktora zgrušavanja u bolnici ili klinici su za Vas od 
iznimne važnosti, kako biste prebrodili strah od davanja injekcije. 
Medicinske sestre ili liječnici će Vam pomoći u navikavanju na 
postupak davanja injekcije. Vaše dijete će polako spoznati da injekcija 
nije povezana s nelagodom ili bolom, a Vi ćete dobiti podršku kako 
biste se mogli nositi s bilo kakvim brigama koje imate. 

Upamtite da dijete reagira na način na koji Vi reagirate, tako da lako 
osjeti ako ste Vi nervozni te i ono počne reagirati na isti način. 
Nastojte biti opušteni i zadržati pozitivan stav kod davanja injekcija. 

Na početku Pohrana

Higijena

Na početku će se liječenje i trening 
odvijati u bolnici ili na klinici. Postupno, 
kad se Vi osjećate spremnima, s 
liječenjem ćete nastaviti u kućnim 
uvjetima i ono postaje dijelom Vaše 
dnevne rutine. Uz to što ste ovladali 
tehnikom davanja injekcije i higijenom 
oko samog postupka injiciranja, naučit 
ćete kako pohraniti lijek i pribor / 
potrošne materijale. Ovisno o 
zdravstvenom sustavu u Vašoj zemlji, bit 
ćete upućeni kako naručiti lijek i kako 
kod kuće voditi evidenciju o liječenju u 
dnevniku liječenja. Za više informacija 
kontaktirajte ustanovu u kojoj se liječite. 

U kutiji lijeka se nalaze upute o čuvanju 
lijeka. Poželjno je da kod kuće odredite 
izdvojeno mjesto na kojem ćete čuvati 
sav lijek i pribor/potrošni materijal koji 
Vam je potreban. 

Intravenska injekcija (direktno u krvotok) 
uvijek sa sobom nosi rizik od infekcije. 
Važno je da prije pripreme i davanja 
injekcije naučite na ispravan način prati 
Vaše i djetetove ruke. 
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PRIJE DAVANJA INJEKCIJE PRIJE DAVANJA INJEKCIJE 

PRIJE DAVANJA INJEKCIJE 

TIJEKOM INJICIRANJA 

TIJEKOM INJICIRANJA 

NAKON PRIMJENE INJEKCIJE 

Ako lijek čuvate u hladnjaku, izvadite ga 
20–30 minuta prije planiranog 
vremena davanja injekcije, kako bi 
dosegnuo sobnu temperaturu. Na taj 
način će se smanjiti bol kod injiciranja. 

Pripremite lijek prema uputi na 
pakiranju. Štrcaljku s lijekom koji ste 
pripremili stavite na čistu površinu. 

Sjednite na udobno i tiho mjesto koje 
ima čvrstu radnu površinu. Kako biste 
pomogli djetetu da se opusti, možete 
slušati neku glazbu ili priču. 

Uklonite sav zrak iz cijevi kompleta za 
infuziju sporim potiskivanjem klipa sve 
dok tekućina ne dosegne iglu kompleta 
za infuziju. Uvedite iglu u venu i 
uklonite povesku. 

Spojite štrcaljku i polako injicirajte lijek. 

PRIJE DAVANJA INJEKCIJE 

PRIJE DAVANJA INJEKCIJE 

NAKON PRIMJENE INJEKCIJE 

Prije davanja injekcije temeljito operite 
ruke sebi i svom djetetu, kako biste rizik 
od infekcije sveli na minimum. 

Stegnite povesku oko ruke, kako biste 
lakše pronašli venu. Obrišite mjesto za 
injekciju alkoholom natopljenom 
vaticom i pričekajte da ishlapi. 

Nakon što ste primijenili cijelu dozu, 
uklonite iglu i komadićem vate ili 
kompresom od gaze pritisnite na 
mjesto injiciranja. Držite pritisnutim 5 
minuta, kako biste spriječili nastanak 
modrica i omogućili pravilno cijeljenje 
vene. Potom stavite flaster. 

Budite pažljivi kod rukovanja s iglama. 
Kako biste izbjegli ozljede, 
upotrijebljene igle odložite u 
odgovarajući spremnik za medicinski 
otpad. Ostali pribor možete odložiti u 
kućni otpad. 
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O čemu trebate
voditi računa
Budite samopouzdani kad provodite postupak 

Odredite mjesto u svom domu
na kojem ćete primjenjivati lijek 

Vodite računa o higijeni 

Ažurno vodite dnevnik liječenja 

Uspostavite čvrstu rutinu vezano uz liječenje i ostanite opušteni.
Vaše će dijete biti smirenije ako ste i Vi smireni.

Pohranite i pripremite sve što Vam je potrebno kako biste lijek pripremili i primijenili
na za to točno određenom mjestu. Što ste organiziraniji, to ćete biti opušteniji. 

Injiciranje uvijek uključuje rizik od infekcije, tijekom i nakon primjene injekcije.
Stoga, napravite čvrstu vlastitu rutinu "prije, tijekom i nakon" injiciranja. 

Uvijek slijedite preporuke svog liječnika vezano uz dozu i primjenu lijeka.
Svaku infuziju, uključujući i dozu, upisujte u dnevnik liječenja. 
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