
 

 
RP MEDICA s.r.o.    Na Poříčí 5      www.rpclinic.cz 
Centrum estetické medicíny   110 00 Praha 1 
Praha   Tel.: +420 608 994 949, +420 723 002 072 

     Email: info@rpclinic.cz 

 

POUČENÍ KLIENTA 

o infuzní terapii 

 
 

I. Informace o výkonu: 

Infuze je nitrožilní aplikace roztoků a přidaných léčiv do organizmu indikovaná lékařem. Při infuzní terapii 

klient leží či sedí. Před zavedením infuze provede sestra dezinfekci místa vpichu. Do žíly je aplikováno 

léčivo pomocí jednorázové nitrožilní kanyly a infuzního setu vedoucího z infuzní lahve. Po ukončení infuze 

je místo vpichu klientovi antisepticky ošetřeno. Před každou aplikací a po provedení je zhodnocen 

subjektivní a objektivní stav klienta, v případě potřeby změřen krevní tlak a pulz. Tato léčba má za cíl 

zlepšit Váš zdravotní stav, zmírnit či odstranit Vaše potíže.  

Na infuzní léčbu budete docházet zpravidla několik dnů dle indikace lékaře a následně po domluvě se 

sestrou.  Pokud budete cítit v místě vpichu tlak, pálení, bolest, nebo jakýkoli druh nevolnosti, okamžitě 

informujte sestru. Po skončení a odstranění infuze sestrou, si ihned zamáčkněte tampon na paži a 

zůstaňte podle potřeby, minimálně však 5 minut ještě ležet či sedět, stlačujte místo vpichu a vstávejte dle 

pokynů sestry. 

 

II. Rizika a nežádoucí účinky: 

Komplikace, které se mohou vyskytnout, jsou nečetné, až ojedinělé, v závislosti na aplikované účinné 

látce. Může se objevit reakce na kůži - např. reakce na dezinfekci nebo náplast, zánět povrchové žíly 

(zarudlý bolestivý pruh na paži).  

Z celkových reakcí se můžou objevit závratě, návaly, horkost v těle, větší pocení, slabost, někdy pocit na 

omdlení. Ojediněle se může vyskytnout nepředpokládaná alergická reakce na podané léky ve formě 

kopřivky, svědění a zarudnutí kůže, či zhoršení dechu. Závažnější formy alergie jsou velmi vzácné. 

 

Klient je oprávněn klást otázky a svobodně se rozhodnout, zda na základě všech výše uvedených 

informací s podáním infuze souhlasí. 

 

V Praze dne: 

 

Podpis klienta nebo zákonného zástupce: 

 


