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NACIONALNI PROTOKOLI AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE 
 

naziv PRIPRAVA ZOBNE AMBULANTE koda 15.02 

 

Ključne besede: Zobna ambulanta, priprava, dokumentiranje  

 

Namen aktivnosti: Priprava zobne ambulante pred začetkom dela Potrebni pripomočki:  rokavice, 

 dezinfekcijski robčki, 

 posode s pokrovom za razkužilo, 

 razkužilo, 

 instrumentarij. 
 

   

Predvideni čas izvajanja protokola (aktivnosti): 30 minut 
Skrbnik protokola aktivnosti zdravstvene nege: 

   Sekcija MS in ZT v zobozdravstvu  

    

     

Potrebno število oseb za izvedbo aktivnosti: 1 odgovorna oseba protokola: Marina Čok  

  
omejitve, pripombe 

 

Aktivnost ZBN lahko izvede: bolničar NE   

 tehnik zdravstvene nege DA 
zdravstveni tehnik – zobozdravstvena asistentka, 
zdravstveni tehnik z NPK, 
zdravstveni tehnik s specialnimi znanji 

 

 diplomirana medicinska sestra DA   

 diplomirana babica DA   

 študent, pripravnik DA ob prisotnosti mentorja  
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Izvedba aktivnosti zdravstvene nege:   

   opombe: 

1.  Umijemo roke.  
- Namenska razkužila za dezinfekcijo površin. Upoštevati moramo 

navodila proizvajalca. 

2. 1 Prezračimo prostor.  
- Namenska posoda za razkuževanje z notranjim vložkom in 

pokrovom iz materiala, ki vzdrži čiščenje. 

3.  Odpremo pipe na umivalnikih, da teče voda izmenično mrzla/topla 3 do 5 minut.  
- Namenska razkužila za dezinfekcijo zobozdravniških instrumentov, 

svedrov, kanalskih instrumentov in protetičnih odtisov. 

4.  Razkužimo roke in nadenemo rokavice.   

5.  
Delovne površine pobrišemo z razkužilnimi robčki, pustimo, da deluje 1 minuto, dokler ne izhlapi 
oziroma se posuši. 

  

6.  
Pripravimo posode s pokrovi za razkužila za dezinfekcijo zobozdravniških instrumentov, svedrov, 
kanalskih instrumentov in protetičnih odtisov.  

  

7.  

V posode s pokrovi pripravimo pravilno razmerje razkužila za dezinfekcijo zobozdravniških 
instrumentov, svedrov, kanalskih instrumentov in protetičnih odtisov, natančno po navodilih 
proizvajalca. 

  

8.  Pripravimo zabojnik za ostre predmete.   

9.  Pripravimo instrumente in material za delo.   

10.  Prižgemo računalnik.   

11.  Pripravimo evidenčno knjigo in knjigo za naročanje.   

12.  

Dokumentiranje. 
Izvajalec vsak dan vpiše datum in čas iztekanja vode iz pip vodovodnega omrežja, datum in uro 
priprave razkužila ter čas razkuževanja v za to pripravljene obrazce. 

 
- Dokumentiranje na področju iztekanja vode in razkuževanja se 

opravi natančno vsak dan. 
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 organ, ki izdaja sklep o ustreznosti: številka sklepa: datum: odgovorna oseba: 

Sklep skrbnika nacionalnega protokola Sekcija MS in ZT v zobozdravstvu 63/21 19. 11. 2015 Marina Čok 

I. sklep o ustreznosti nacionalnega protokola Delovna skupina za protokole aktivnosti ZBN 15/7/2018  4.  9. 2018 Lojzka Prestor 

II. sklep o ustreznosti nacionalnega protokola Upravni odbor Zbornice – Zveze 435/28 12. 12. 2018 Monika Ažman 
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Dokument objavljen na spletni strani Zbornice – Zveze dne 13. 5. 2019 Nacionalni protokol se uporablja najmanj do: 12. 5. 2021 
 


