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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС- Институт за онкологију и радиологију Србије 

OХИЛ - Одсек  хируршког интензивног лечења 

О2 Тh  -  Оксигенотерапија  

О2 – кисеоник 

Хелиант- информациони систем 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Ова процедура одређује активности, подричје примене, носиоце активности и 

одговорност и документацију везану за примену оксигенотерапије (О2 Тh) . 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Подручје примене је у свим  Клиникама, Одељењима и Одсецима Института  за 

онкологију и радиологију Србије (ИОРС)  где процес рада захтева употребу О2 Тh. 

 

4. ОДГОВОРНОСТИ: 

Ординирајући лекар је одговоран за: 

      -     Индиковање О2 Тh 

      -      Одређује начин примене О2 Тh и уписује у Терапијску листу  

 Медицинска сестра Клинике/Одељења/Oдсека : 

- Примењује  О2 Тh по налогу ординирајућег лекара.  

- Перманентно прати стања пацијента и његових виталних функција и уредно 

бележи у медицинску документацију 

- Контролише задати проток кисеоника 
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- Обезбеђује обавезно  влажење кисеоника помоћу боце са дестилованом водом. 

- Врши замену катетера, маски, црева и конектора  уз поштовање принципа 

асепсе и антисепсе 

- Проверава податке о пацијенту кроз Хелиант 

Служба техничких послова одговорна је за : 

- Одржавање система за централни довод гасова и пуњење боца са   кисеоником 

- Документацију која је настала у извршавању сервисирања централног довода 

кисеоника и при пуњењу боца са кисеоником 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

О2 Тh означава поступак лечења инхалационом применом кисеоника и подразумева 

примену кисеоника (О2) у концентрацији већој од оне у ваздуху (21%).  Треба започети 

мањим концентрацијама О2 у инспираторној мешавини (око 24%) , па их постепено, по 

потреби повишавати. О2 Тh треба да је континуирана и потребно је стално праћење 

пацијента. 

5.1. Индиковање О2 Тh 

Ординирајући лекар одељења/одсека/клинике индикује О2 Тh када постоји 

хипоксемија и пад парцијалног притиска кисеоника у артеријској крви (РаО2 испод 60 

mmHg) и када је смаљен проценат сатурације хемоглобина кисеоником (SpO2 < 90%.).  

Примењије се пре свега за спречавање ткивне хипоксије, тј за ситуације у којима је 

снабдевеност ткива кисеоником недовољна за обављање метаболичких потреба. 

Разлози ткивне хипоксије: 

- хипоксемија изазвана алвеоларном хиповентилацијом и проблемима размене гасова 

  на алвеоларној мембрани 

  алвеоларна хиповентилација (слип апнеа, предозираље опијатима) 

  вентилацијско-перфузиони поремећаји (бронхијална астма, ателектазе,    пнеумоније) 

  десно-леви шант (срчане мане) 
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- проблем у транспорту кисеоника 

  слаба ткивна перфузија (шок) 

  ниска концентрација хемоглобина код тешке анемије 

  хемоглобинопатије- болест српастих ћелија, са абнормалном кривом дисоцијације 

  оксихемоглобина 

  тровање хистотоксичним отровима  

- акутна стања у којима се хипоксемија очекује 

  непосредно након опште анестезије 

  акутни коронарни синдром 

  након озбињних повреда или опекотина 

5.2. Праћење оксигенације: 

1. пулсна оксиметрија (мерење засићености хемоглобина кисеоником) 

2. гасне анализе (мерење парцијалног притиска О2 у артеријској крви).  

5.2.1. Симптоми хипоксемије - централни нервни систем 

- главобоља 

- поремећај вида  

- моторни немир 

- раздражљивост  

- конвулзије 

- постепена дезорјентација 

- губитак свести   

- кома  

5.2.2. Симптоми хипоксемије - кардиоваскуларни систем 

- тахикардија 
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- повећање минутног волумена срца 

- периферна вазодилатација  

У почетку системски крвни притисак је повишен, али уколико хипоксија траје, 

      долази до: 

- депресије миокарда 

- смањења минутног волумена срца  

- брадикардије 

- хипотензије  

- кардиоваскуларног колапса 

- атоније миокарда   

- застоја срца у дијастоли  

5.2.3. Симптоми хипоксемије - респираторни систем  

- Хипервентилација услед стимулације хеморецептора (аортних и каротидних); 

- Трахеобронхијална секреција се појачава; 

- Тонус плућних крвних судова се повећава и расте плућни васкуларни отпор 

5.2.4. О2 Тh  код болесника са хроничним болестима 

-     У стањима хроничне хипоксије и хиперкапније смањена је осетљивост 

респираторног центра   на угљен-диоксид,  па његов најснажнији стимулус постаје 

хипоксија  

- Код болесника који болију од хроничне опструктивне болести плућа, примена О2 

Тh  је индикована је уколико је РаО2 ≤ 55 mmHg  а SaO2 ≤ 88-92% 

-    О2 Тh треба започети мањим концентрацијама О2 у инспираторној мешавини (око 

24%), па их постепено повећавати 
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5.2.5. О2 Тh  у акутним стањима 

У ургентној медицини: 

- у току реанимационих поступака  

- код трауме главе и плућа  

- политрауме  

- анафилаксе  

- масивне хеморагије  

- шока  

- срчаног удара 

- акутних конвулзија   

- хипотермије  

У току акутних плућних болести: 

-  емболија плућа 

- пнеумоторакс 

- тежак астматични напад  

- едем плућа или 

- запаљење плућа 

5.3.  Начин примене О2 

При примени О2 Тh потребно је обезбедити: 

- извор O2  

- начин на који ће се он давати и 

- овлаживач  
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Неопходно је одредити: 

- величину протока O2/минути (литара/минути) 

- његов проценат у инспираторном ваздуху (FiO2) 

- време за које ће бити примењиван 

Кисеонични цилиндри 

Кисеоник се чува у цилиндрима под притиском од 150 атмосфера.  

Постоје цилиндри од: 

- 40 литара (6000 литара О2),  

- 10 литара (1500 литара О2 )  

- 2 литра (300 литара О2). 

Запрeмина О2 у боци = запремина боце (у  литрима, утиснуто на боци) x притисaк О2  

(у атмосферама, очитава се на манометру)  
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Концентрација кисеоника у удахнутом ваздуху у процентима, код различитих типова 

кисеоничких система. 

Проток кисеоника (l/min) Назални катетер Обична маска 

1 24 ** 

2 29 31 

3 33  

4 37 40 

5 41  

6 45 50 

8 * 59 

(*) - виши проток кисеоника се не примењује због могућег сушења и надражаја 

слузокоже носа 

(**) - проток испод 5 l/min је занемарљиви проток кисеоника   

- Ординирајући  лекар поставља индикацију за примену О2 Тh и начин примене О2 Тh  

и 

   уписује у Терапијску листу.  

- Медицинска сестра одељења/одсека на основу терапијске листе и налога лекара 

примењује 

  О2 Тh. 
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Код свесних пацијената О2 Тh  се спроводи помоћу: 

- кисеоничих маски (обична маска, маска са резервоаром и делимичним ребритингом, 

  маске високог протока (Вентуријеве маске) 

- назалних катетера (дужа апликација кисеоника у концентрацији већ од 4 л/мин може 

  код осетљивијег пацијента да иритира назофаринкс, што се манифестује кијањем и 

  лаганим кашљем,  близина слузнице на месту где кисеоник излази из цевчица 

 ограничава проток на максимално 6 л/мин  

Код  болесника без свести кисеоник се примењује: 

- преко тубуса- инхалацијом, ако је присутна спонтана вентилација 

- ако је одсутна спонтана вентилација контролисаном механичком вентилацом под 

  позитивним интермитентним притиском (уз помоћ респиратора). 

5.3.1. Потребна опрема 

- апарат за кисеоник 

- централни довод кисеоника или мобилна боца са кисеоником 

- црева за кисеоник 

- конектори 

- опрема за жељени начин примене (катетери, маске) 

- рукавице 

Руковање  боцама са кисеоником 

- Боце треба држати у хладним и добро вентилираним просторијама које су 

осигуране од пожара и у којима се не сме пушити 

- Морају бити осигуране од пада   

- Треба да буду у усправном положају, причвршћене за зид или сталак металним 

или кожним држачима  

- При монтирању вентила, руке треба да буду чисте и суве  
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- Пре употребе, проверити вентиле да ли су добро затегнути и да O2 случајно 

негде „не цури“ 

Редукциони вентил 

- Кисеоник се никада не сме давати под притиском који се налази у боци 

отварањем само главног вентила, зато што могу настати тешка оштећења, 

нарочито ако је реч о затвореном систему  

- Редукциони вентил најчешће смањује притисак на  5 атмосфера 

Ротаметар (flow-metar) 

- Ротаметар је мерач протока гаса  

- Уколико је проток већи, пловак ће се дићи на већу висину и омогућити већој 

количини гаса да истекне  

- Овлаживачи су везани за мерач протока гаса  

- Пуне се дестилованом водом којој се понекад могу додати лекови 

Активирање  боце за кисеоник 

- Отворити главни вентил на боци  до краја и затим вратити до половине 

- Манометар на боци  показује  притисак O2 у атмосферама 

- Окретањем регулатора  на ротаметру подесити проток, тј. број испоручених 

литара O2 

     у минути, што се очитава на скали подизања пловка на ротаметру  

- Пожељно је напунити овлаживач  до одређеног нивоа дестилованом водом   

 

5.4. Мере предострожности 

Медицинска сестра Клинике /Одељења/Одсека: 

- перманентно прати стање пацијента и његових виталних функција и уредно 

бележи у медицинску документацију 

- проверава да ли је обезбеђен континуирани доток О2.  



ИНСТИТУТ ЗА 

ОНКОЛОГИЈУ И 

РАДИОЛОГИЈУ 

СРБИЈЕ 

Назив процедуре:  ПРОЦЕДУРА ПРИМЕНЕ  

ОКСИГЕНОТЕРАПИЈЕ 

Ознака: П.ХИР.13  

Датум:  

21.09.2015. 

Верзија:  01 Страна: 11  од  11 

 

- Води  рачуна о притиску кисеоника у централном доводу и/или  у боци за 

кисеоник  

- заједно са ординирајућим лекаром орјентационо израчунава колико сати ће 

трајати боца сходно примењеном начину коришћења по формули: 

волумен боце (литара) х притисак у боци (бар или кг/цм2) = литара кисеоика 

- контролише задати проток кисеоника 

- обезбеђује обавезно  влажење кисеоника помоћу боце са дестилованом водом. 

- врши замену катетера, маски, црева и конектора  уз поштовање принципа асепсе 

и антисепсе 

- контролише проходност дисајних путева и одржава их аспирацијом секрета 

- обавља негу слузокоже усне и носне дупље и коже лица. 

- врши електронско раздуживање услуга, лекова и потрошног материјала кроз 

ХЕЛИАНТ 

5.5. Одржавање медицинских апарата и опреме 

- Превентивно одржавање и инсталација развода гасова је у надлежности 

Одељења тедхничке службе 

- У случају отказа апарата одговорна медицинска сестра ОХИЛ израђује Пријаву 

отказа апарата и упућује начелнику Техничке службе.  

- Шеф ОХИЛ и директор КОХ верификују Пријаву  отказа апарата 

   

6. ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1. Терапијска листа са одељења 

2. Листа постоперативне реанимације и интензивне неге 

3. Хелиант 

4. Упутство за руковање ротаметром боце са кисеоником и/или централног довода 

    кисеоника 

 


