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Plan:  

Zastosowanie drogi podskórnej  

Podawanie płynów droga podskórną  

Podawanie leków droga podskórną   

Podawanie leków oraz płynów drogą podskórną  a bezpieczeństwo przy wykonywaniu prac 

związanych z narażeniem na zranienie ostrymi przedmiotami  

Zastosowanie drogi podskórnej: 

• w terminalnej fazie chorób 

• w leczeniu onkologicznym, u chorych z nieopanowanymi opóźnionymi nudnościami i 

wymiotami po chemioterapii  

• u łagodnie i średnio odwodnionych chorych w starszym wieku  

• u dzieci  

W opiece paliatywnej droga podskórną podajemy zarówno leki jak i płyny.  

Jeżeli chodzi o czas rozpoczęcia działania preparatu podanego za pośrednictwem różnych dróg, to 

podanie leku drogą dożylną, przezśluzówkową czy nawet domięśniową daje efekt szybszy niż droga 

podskórna, droga doodbytnicza jest pod tym względem porównywalna do drogi podskórnej (5-

30min.) a podanie doustne wymaga dłuższego czasu oczekiwania na efekt.  

Podawanie płynów droga podskórną: 

• kiedy podawanie płynów drogą doustną jest niemożliwe, niewystarczające lub niewskazane  

• kiedy dostęp dożylny jest trudny do uzyskania, niepraktyczny a przede wszystkim nie ma 

konieczności jego zastosowania  

• u osób starszych, terminalnie chorych lub dzieci  

• w przypadku łagodnego i średniego odwodnienia  

Przewaga nawadniania droga podskórną na d nawadnianiem droga dożylną:  

• nie powoduje zakrzepicy żylnej ani zapalenia żył, 

• brak doniesień, by powodowała sepsę, 

• mniejsze prawdopodobieństwo spowodowania przewodnienia lub obrzęku płuc, 

• prostszy zabieg, 

• może być nadzorowany przez opiekunów chorego w domu,  

• wymaga mniej dozoru przez wykwalifikowany personel medyczny,.  

• mniejsze ograniczenie ruchomości chorego, .  

• duży wybór miejsc do założenia wkłucia,   



• założenie wkłucia sprawiające choremu mniej dyskomfortu, 

• mniejsze koszty, 

• ograniczenie niepotrzebnych hospitalizacji i związanych z nimi powikłań. 

Ograniczenia nawadniania droga podskórną: 

• nie można podawać dużych ilości płynów, szybko  

• ograniczenia dotyczące rodzaju i składu elektrolitowego podawanych płynów  

• możliwość wystąpienia reakcji miejscowych np. obrzęk miejscowy lub wylew podskórny 

• niewskazane w sytuacji poważnego odwodnienia i stanów ostrych  

Przeciwwskazania do nawadniania droga podskórną .  

• brak zgody chorego na tę formę terapii 

• wskazania do nawadniania droga dożylną 

• wskazania do podania ponad 3l płynu 

• małopłytkowość, zaburzenia krzepnięcia  

• zbyt mała ilość 

• tkanki podskórnej  

• obrzęk limfatyczny  

• uciążliwe reakcje w miejscu podania  

Rodzaje płynów rekomendowanych do podawania podskórnie   

NaCl 0,9%  

NaCl 0,45%  

NaCl 0,18%  

glukoza 5%.  

2/3 glukozy 5% z 1/3 NaCl 0,9%, itp .  

PWE   

Roztwór Singera  

 

Szybkość wlewu i objętości podawanych płynów   

Wolny przepływ do 75 ml/h (= 1500 kropli na godzinę = 25 kropli na minutę) zapobiega powstawaniu 

miejscowego obrzęku .  

Ustawia się go wg ilości kropli na minutę (1 ml cieczy = 20 kropli).  

Czas wlewu (godziny)  

Liczba kropli/min =  



objętość  

wlewu (ml) x 20 kropli  

czas trwania wlewu (h) x 60  

100ml 250ml 500ml 1000ml  

1h 33 83 -- 

2h 17 42 83 - 

3h 11 28 56 - 

4h 8 21 42 84  

5h 7 17 34 68  

6h 6 14 28 56  

8h 4 10 21 42  

10h -8 17 34  

12h -7 14 14  

24h --7 14  

  

Niektóre doniesienia określają maksymalną objętość płynów podawanych podskórnie na 2000ml/24h  

Według innych badań osobom w starszym wieku i pacjentom w opiece paliatywnej  

można toczyć nawet do 3000ml/24h płynów z równoległym użyciem dwóch miejsc  

wkłucia. 

W niektórych pracach dotyczących terminalnie chorych jako maksymalną objętość podaje się  

1000ml/24h 

Inna polecana metoda to stosowanie bolusów po 500ml/h np. 3 razy na dobę  

Podawanie leków droga podskórną  

Preparaty podawane podskórnie w terapii objawowej u chorych w terminalnej fazie choroby  

Leki stosowane podskórnie i zarejestrowane w Polsce do podawania tą drogą  

 

 



1. Tramadol -słaby opioid, stosowany przeciwbólowo, podawany co 4-6h; maksymalnie  

400mg/24h; amp 50mg/ml i 100mg/2ml; przelicznik p.o. – s.c. 3:2 (150 -100mg)  

2. Morfina -silny opioid, stosowany przeciwbólowo, objawowo w duszności, w obrzęku płuc,  

podawana co 4h, bez dawki maksymalnej, amp. 10mg/ml i 20mg/ml, przelicznik p.o. –s.c. 3:1  

Leki stosowane podskórnie a nie zarejestrowane w Polsce do podawania tą  

drogą  

1. metoclopramid  

-przeciwwymiotny, wzmaga perystaltykę  

przewodu pokarmowego, 20120mg/ 

24h; amp. 10mg/2 ml;  

2. butylobromek hioscyny (np. Buscolizyna) rozkurczowy, zmniejsza ilość  

wydzielin 20180mg/ 

24h;amp 20mg/ml  

3. haloperidol  

-przeciwpsychotyczny, przeciwwymiotny, 0,5-30mg/24h i więcej  

amp 5mg/ml;  

4. lewomepromazyna (np. Tisercin) w pobudzeniu, psychozie, sedacji, przeciwwymiotny  

6,25-250mg/24h i więcej;amp 25mg/ml;  

5. midazolam nasenny, w sedacji, miorelaksant, lęku, przeciw drgawkom, 2,5-20mg/24h i  

wyjątkowo więcej amp przykładowo 5mg/ml;  

Inne leki zarejestrowane w Polsce do podawania podskórnego  

-bupivacaina, buprenorfina, drotaweryna fentanyl, metylonaltrekson, nalokson oktreotyd,  

tietylperazyna  

 

 

 

 



Inne leki nie zarejestrowane w Polsce do podawania podskórnego a podawane tą  

drogą  

-ampicylina, tobramycyna, chloropromazyna, deksamethason, diklofenak, etamsylat,  

Furosemid, etamina, klodronian, klonazepam, lidokaina, oksykodon, ondansetron  

propofol  

 

Kompatybilność mieszanin leków łączonych w jednej strzykawce  

Przeprowadzone dotychczas w Polsce a także w innych krajach, badania analityczne,  

potwierdziły kompatybilność i trwałość wielu dwu-, trój-i pięcio -składnikowych mieszanin  

leków i rozpuszczalników morfina lub tramadol*  

+ haloperidol lub lewomepromazyna  

+ butylobromek hioscyny lub metoclopramid*  

+ midazolam  

• Adamczyk A., Buczkowski K., Jagielski D., Krajnik M., Rogiewicz M. Opieka paliatywna (Praktyka 

Lekarza Rodzinnego). 2009  

• Łuczak J., Leppert W. Leczenie nudności i wymiotów w zaawansowanej chorobie nowotworowej. 

Współczesna Onkologia, 7/2003  

• Palliative Care drug information online: http://www.palliativedrugs.com  

• Łuczak J.,Leppert W. Nudności i wymioty w zaawansowanej chorobie nowotworowej -zasady 

postępowania. Przew Lek 2000, 1, 31-41  

• de Walden-Gałuszko K. red. Podstawy Opieki Paliatywnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2004  

* ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych nie łączymy tych preparatów  

Niestety badań polskich jest niewiele i nie uwzględniają wielu preparatów nowych na rynku.  

Trudno oprzeć się na zagranicznych rekomendacjach ze względu na możliwe różnice w  

składzie leków badanych w innych krajach i tych dostępnych w Polsce.  

Podawanie leków oraz płynów drogą podskórną a bezpieczeństwo przy wykonywaniu prac  

związanych z narażeniem na zranienie ostrymi przedmiotami  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6.06.2013 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  



przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy 

udzielaniu świadczeń zdrowotnych.   

Rozporządzenie określa warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych 

znarażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych 

przez podmioty wykonujące działalność leczniczą.  

Ostrymi narzędziami w rozumieniu rozporządzenia są wyroby medyczne służące do cięcia, kłucia oraz 

mogące spowodować zranienie lub przeniesienie zakażenia .  

W celu ochrony pracowników przed zranieniami ostrymi narzędziami pracodawca stosuje, na 

warunkach określonych w rozporządzeniu, wszelkie dostępne środki eliminujące lub ograniczające 

stopień narażenia na zranienia ostrymi narzędziami jeżeli charakter wykonywanych świadczeń 

zdrowotnych na to pozwala, eliminuje przypadki zbędnego stosowania ostrych narzędzi przez 

wdrożenie zmian w praktyce oraz, na podstawie wyników oceny ryzyka, o której mowa w §3 ust.1, 

zapewnia ostre narzędzia zawierające rozwiązania chroniące przed zranieniem Kaniule możliwe do 

zastosowania podskórnego w zależności od oceny ryzyka skaleczenia.  

1. Tradycyjna kaniula typu „motylek” z metalowa igłą pozostająca pod skórą.  

Zaleta – tania, płaska, wygodna, z przewodem  

Wada – możliwość skaleczenia przy zakładaniu i w trakcie opieki  

2. Kaniula dożylna z portem typ „bezpieczny”  

Zalety – bezpieczna  

Wady – brak przewodu, port może przeszkadzać  

3. Kaniula dożylna bez portu z przedłużaczem  

Zalety – bezpieczna  

Wady – możliwość odłączenia przedłużacza  

4. Zestaw do pomp insulinowych  

Zalety – bezpieczna w trakcie opieki, można  

odłączyć  

przewód  

Wady – możliwość skaleczenia mandrynem, bardziej skomplikowana, droższa  

4. Kaniula Nexiva z przewodem  

Zalety – bezpieczna, płaska, wygodna, z przewodem  

Wada – zaporowo wysoka cena  
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