تغذیه اس طزیق سوند معده
تیمار شما َىگام تزخیص ممکه است َىًس تًاوایی
خًردن غذا اس راٌ دَان را وذاشتٍ تاشذ ي ویاسمىذ
تغذیٍ اس راٌ لًلٍ معذٌ تاشذ.
سوند معده چیست؟
سًوذ معذٌ لًلٍ ای است کٍ اس راٌ تیىی یا گاَا " اس
راٌ دَان تٍ داخل معذٌ َذایت شذٌ است.
ایه لًلٍ َز  7تا  10ريس تایذ تًسط پزستار ي
پزسىل کارآسمًدٌ تعًیض گزدد.
لًلٍ تا چسة ريی تیىی ي یا کىار لة چسثاوذٌ می
شًد .مزاقة تاشیذ چسة کىذٌ وشًد چًن در ایه
حالت مىجز تٍ جاتجایی ي خزيج لًلٍ اس محل خًد
می شًد.

اس چه مواد غذایی استفاده شود؟
تزای تغذیٍ تیمارتان می تًاویذ پًدر یا محلًلُای
آمادٌ را اس داريخاوٍ تُیٍ کىیذ ي یا مًاد غذایی
مختلف ي مغذی را تپشیذ ي رقیق ومًدٌ ي اس صافی
عثًر دَیذ ي عصارٌ تُیٍ شذٌ را گاياص وماییذ َ.زگش
اس مًاد غذایی کٍ خیلی غلیظ ي یا دارای تکٍ َای
مًاد غذایی َستىذ تزای تغذیٍ استفادٌ وکىیذ چًن
ممکه است مىجز تٍ اوسذاد مسیز سًوذ معذٌ گزدد .
در صًرتی کٍ می خًاَیذ داريَا را گاياص کىیذ آوُا
را در َاين کًتیذٌ ي در آب رقیق کزدٌ ي گاياص
کىیذ.
مزاحل تغذیه با سوند معده


قثل اس غذا دادن در صًرتی کٍ تیمار شما
تزاکئيستًمی دارد اقذام تٍ ساکشه
وماییذ .



سز تخت را تا  45درجٍ تاال آيردیذ.





در صًرتی کٍ تیمار دیاتتی است قىذ
خًن واشتا طثق دستًر پششک قثل اس
تغذیٍ چک شًد.
تعذ اس اطمیىان اس ایىکٍ لًلٍ داخل معذٌ
قزار دارد ي داخل دَان پیچ وخًردٌ است
سزوگ گاياص را تٍ اوتُای سًوذ معذٌ يصل
وماییذ ي حذيد حذاقل  30ساوتی متز
تاالتز اس سز تیمارتان قزار دَیذ.






محلًل گاياص را تٍ داخل سزوگ ریختٍ ي
اجاسٌ دَیذ محلًل آرام اس سزوگ تٍ داخل
لًلٍ عثًر کىذ.
محلًل وثایذ وٍ سیاد گزم ي وٍ سیاد سزد
تاشذ.
میشان مجاسگاياص ي فًاصل تیه گاياصَا را



اس پششک معالج ي یا پزستار تخش سًال
وماییذ.
تعذ اس اتمام غذا تا دادن حذيد  20تا 30



سی سی آب اس راٌ سًوذ معذٌ مسیز سًوذ
را شستشً دَیذ.
حذاقل تا  30دقیقٍ تعذ اس گاياص سز تخت
تاال تاشذ ي تا حذ امکان اقذام تٍ ساکشه
تیمارتان وکىیذ.

به یاد داشته باشید که استفاده اس لوله موقتی است
و به محض بهبودی سوند معده باید خارج شود و
در صورت طوالنی شدن سمان بهبودی اس روشهای
دیگز بزای تغذیه استفاده نمود.
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