
   Anestezijski varnostni kontrolni seznam 

        Ta kontrolni seznam je sestavilo Združenje AVA, ki sta ga pri njegovem oblikovanju in distribuciji podprla 
podjetje 

in distribucijski partner 

 

 

 

 
 
 

Pred uvodom v anestezijo 
 

 
IME pacienta, SOGLASJE lastnika in VRSTA POSEGA potrjeni 

Vstavljena in prehodna IV KANILA 

Pripravljen in delujoč PRIBOR ZA INTUBACIJO                                       

Preverjeno delovanje MEŠIČKOV endotrahealnih tubusov                                                                

ANESTEZIJSKI APARAT preverjen neposredno pred posegom                                                 

Zadostna količina KISIKA za predvideni poseg 

DIHALNI SISTEM priključen in tesni, RAZBREMENILNI VENTIL ODPRT               

Določena je oseba, ki bo NADZOROVALA pacienta 

TVEGANJA prepoznana, sodelujoči SEZNANJENI z njimi 

Na voljo so NUJNE INTERVENCIJE 
 
 
 
 
 
 
 

Pred posegom 
 

Potrjena IME pacienta in POSEG             

GLOBINA anestezije ustrezna 

SKRBI GLEDE VARNE OBRAVNAVE PACIENTA IZRAŽENE 
 
 
 
 
 
 
 

Prebujanje  
 

 

SKRBI GLEDE VARNE OBRAVNAVE PACIENTA IZRAŽENE 

Prosta dihalna pot, dihanje, cirkulacija (tekočinsko ravnovesje), tel. temp., bolečina 

Potrjen NAČRT za OCENJEVANJE pacientovega stanja in INTERVENCIJO 

Potrjen NAČRT PROTIBOLEČINSKE TERAPIJE 

Določena je oseba, ki bo NADZOROVALA pacienta 



        Ta kontrolni seznam je sestavilo Združenje AVA, ki sta ga pri njegovem oblikovanju in distribuciji podprla 
podjetje 

in distribucijski partner 

Priporočeni postopki 

 

 

 
 
 
 

Pred anestezijo 
 

+ Ali ste v anamnezi in/ali pri 
kliničnem pregledu odkrili kaj 
posebnega? 

 

+ Ali katera od odstopanj zahtevajo 
nadaljnje preiskave? 

 

+ Ali lahko pred anestezijo 
stabiliziramo katera od odstopanj? 

 

+ Katere zaplete pričakujemo med 
anestezijo? 

 

+ Kako lahko ravnamo v primeru 
zapletov? 

 

+ Ali bi pacientu koristila 
premedikacija? 

 

+ Kako bomo nadzorovali bolečino, 
povezano s posegom? 

 

+ Kako bosta potekala uvod in 
vzdrževanje anestezije? 

 

+ Kako bo potekalo 
nadzorovanje pacienta? 

 

+ Kako bomo vzdrževali 
pacientovo telesno 
temperaturo? 

 

+ Kako bo za pacienta 
poskrbljeno v 
poanestezijskem obdobju? 

 

+ Ali so na voljo potrebni prostori, 
osebje in zdravila? 

           Anestezijski aparat 

 

Preverjen PRIMARNI vir KISIKA  

Na voljo REZERVNI KISIK 

Delujoč ALARM ZA KISIK  

(če je na voljo)        

Delujoči MERILCI PRETOKA plinov 

HLAPILNIK nameščen in napolnjen 

Anestezijski aparat je uspešno prestal  
PREIZKUS TESNJENJA 
 

Preverjeno odsesavanje odpadnih plinov 

Delujoča oprema 
za MONITORIRANJE 

 

Preverjena oprema in zdravila za       
URGENTNA STANJA 

 

        
      Zdravila / Oprema 
 

• Endotrahealni tubusi (preverjeni mešički) 
 

• Pripomočki za vzpostavitev 
dihalne poti (laringoskop, urinski 
kateter, lidokain v pršilu, 
aspirator, žičnato vodilo) 

•  Predihovalni ali AMBU balon (ali 
ventil za aplikacijo kisika na zahtevo 
za anestezijo konjev) 

•  Epinefrin/adrenalin 
 

•  Atropin 
 

•  Antagonisti (npr. atipamezol, 
nalokson/butorfanol) 

•  Intravenska kanila  
 

•  Izotonični kristaloidi 
 

•  Infuzijski set 
 

Tabela zdravil in Algoritem za srčno-pljučno oživljanje 
(http://www.acvecc-recover.org/) 


