
z 

Постановка системи для 
внутрішньовенного 

введення рідини 



z 

Актуальність проблеми 

 Лікар будь-якої спеціальності повинен 

вміти провести ін'єкцію і інфузію 

лікарських препаратів  



z 

Техніка внутрішньовенної ін'єкції 

 Посадити хворого на стілець 

 Попросити хворого розігнути праву (ліву) руку в ліктьовому 

суглобі 

 Покласти під неї гумову подушку 

 На середню частину плеча накласти джгут для здавлення 

підшкірних вен 

 Вибрати вену найбільшого калібру, попросити хворого 

попрацювати пальцями кисті 

 Місце ін'єкції обробити спиртом 

 Попросити хворого стиснути пальці в кулак  

 Лівою рукою зафіксувати вену  



z 

Техника внутривенной инъекции 

 

 

 

 

 

 Взяти шприц так, щоб голка булу зрізом вгору и проколоти 
шкіру під кутом 15 * до вени 

 Ввести голку в вену 

 Потягнути поршень на себе 

 Якщо є кров у шприці, попросити хворого розтиснути кулак 

 Зняти джгут 

 Повільно ввести ліки, стежачи за станом хворого 

 Голку вийняти, притиснути місце ін'єкції ватою зі спиртом, 
зігнути руку хворого в ліктьовому суглобі на декілька хвилин 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



z 

Підготовка до внутрішньовенної ін'єкції 



z Внутрішньовенна   ин’єкція 



z 
Внутрішньовенна   ин’єкція 



z Техніка заповнення крапельниці 
 

 Рукою дістати крапельницю з пакету  
 Тримаючи її в руці, зняти ковпачок з повітропровіду і ввести 

повітропровід у флакон 
 Закрити затискач, зняти ковпачок з голки, на короткому 

кінці системи ввести цю голку до упору у флакон 
 Перевернути флакон і закріпити його на штативі 
 Зняти голку з довгої трубки разом з ковпачком, тримаючи 

його в руці. Перевести крапельницю в горизонтальне 
положення. Відкрити затискач. Повільно заповнити 
крапельницю до повного обсягу 

 Закрити затискач і повернути крапельницю в вертикальне 
положення. Фільтр повинен бути занурений в рідину на 1/3 

 Відкрити затиск, заповнити систему до повного витіснення 
повітря і появи крапельок з канюлі. Закрити затискач 

 Система готова до використання 

 



z Послідовність підготовки системи для 
внутрішньовенного краплинного вливання 

воздуховід 

резинка крапельниця 

винтовий зажим 

голка 



z Послідовність підготовки системи для 
внутрішньовенного краплинного вливання 

 

винтовий зажим 



z Послідовність підготовки системи для 
внутрішньовенного краплинного вливання 

відкрито 

повітря 



z Послідовність підготовки системи для 
внутрішньовенного краплинного вливання 

лейкопластирь 


