
               سپس پیستون را داخل سرنگ قرار دهید و مجدجددا

سرنگ را به سر لوله وصل کنید تا از ورود  هوا به داخجل                

 معده جلوگیری شود.

        دقجیج جه در وتجعجیج                        03سپس بیمار را  به مدت

 نیمه نشسته قرار دهید.

 .دمای ماده گاواژ هم دمای بدن باشد 

                              برای جلوگیری از تجوجوو واسجتج جرات از تج ر ج

 سر ع اجتناب کنید.

          03الج        03بعداز هر بار تغذ ه  ا تدو   دارو ر ختج 

 میل  لیتر آب  ترورت دارد.

               داروها با د خرد شده و  به صورت  پودر نرم درآ د و با

 میل  لیترآب حل شوند.03
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 واحدآموزش همگانی 
 1031031031تاریخ آخرین بازنگری: 

 .ا زمخلوط کردن داروها با مواد غذائ  اجتناب شود 

  بار در روز ترورت دارد. 0بوداش  دهان حداقل 

 .سرنگ گاواژ  را  ک روز درمیان تعو ض کنید 

 .م دار جذب ودفع ما عات بررس  وجذب شود 

 عالئم هشدار دهنده:
               اگربیمار سرفه کند  ا وارد شوک شود، تغذ ه با جد فجورا

 قطع و به پ شک اطالو داده شود.

                            اگر لوله مسدود شده، ابتدا بررس  کجنجیجد کجه لجوجلجه

 پیچ خوردگ   ا تا شدگ  نداشته باشد. 

                در غیر ا نصورت بیمار را تغییر وتعی  داده و لوجلجه را

 میل  لیتر هوا شستشو دهید.03با

 .در صورت کم آب   ا ورم به پ شک اطالو داده شود 

 

 منابع:
  محمدرتا عسگری، محس  سلیمان . کتاب جامع

 مراقبتوای و ژه

  سعید حسین . فاطمه رمضان ، راهنمای جامع تغذ ه با
 لوله

 

 

 

 



 مقدمه:
تغذ ه از طر   لوله روش  اس  که مواد غذائ  و مجا جعجات       

مورد نیاز بیمار توسط لوله مخصوص وارد مدرای گوارش  او             

 م  شود.

 موارد کاربرد تغذیه با لوله:

 .بیماری که قادر به در اف  غذا از راه دهان  نم  باشد 

  .بیمار که نم  تواند از راه دهان به اندازه کاف  غذابخورد 

   بیماری که اختالل در هضم وجذب ومتابولیسم موادغذائ

 دارد.

 .بیماری که دچار  سوء تغذ ه م  باشد 

 قبل از تغذیه با سرنگ گاواژ

 
    .اطمینان حاصل کنید که لوله در داخل معده قرار دارد 

     .سرنگ را به لوله معده وصل کنید 

     . م داری از محتو ات معده را به داخل سرنگ بکشید 

      .سپس محتو ات آن را به معده برگردانید 

      .سرتخ  را باال )نیمه نشسته( بیاور د 

 

 

                                  قبل از هر بار تغذ ه  غذای باقیجمجانجده در مجعجده را

 با است اده از سرنگ کشیده و اندازه گیری کنید.

 میل  لیتر بود، بیمار را  ک نوب  133ا گرحدم آن بیشتر از

 تغذ ه نکنید.

 .درصورت تکرار به پ شک اطالو داده شود 

  سان  متری باالی معده قرار دهید تا 03سرنگ را درارت او

 مواد غذائ  داخل سرنگ طب  جاذبه زمی  جر ان داشته باشد.

   دقی ه به بیمار داده  11ل  13مواد تویه شده در مدت زمان

 شود.

 میزان مایعات مورد نیاز:
   برای برقراری تعادل ما عات توصیه م  شود  که ما عات

 لیتر در شبانه روز باشد.2در افت  حداقل 

   ا   م دار آب میوه و آب موجود در مواد غذائ  مصرف  را

 نی  شامل م  شود.

 روش کار:
     دقی ه بعداز ان ز ر سجر بجیجمجار             03هنگام تغذ ه وحداقل

 درجه باشد. 01ال03

              جو  جلوگیری از ورود هوا به معده،لوله معده را با فشجار

 انگشتان ببند د.

 سرنگ را انتوای لوله معده جداکنید 

         پیستون را ازداخل سرنگ خارج کنید و به انتوای بازلجوجلجه

 معده وصل کنید.

   میل  لیتر  آب برای تمی کردن لوله داخل   03ال  03م دار

 سرنگ بر   د

               سپس فشار انگشتان خود را کم کنید تا آب داخل لولجه را

 تمی  کرده و به معده وارد شود.

            قبل از تمام شدن آب محلول غذائ  ولرم   داخل سجرنجگ

 بر   د،درتمام مدت سرنگ با د پراز محلول غذائ  باشد.

               با باال و پائی  کردن سرنگ و ا داد فشار مال م به ججدار

 لوله م  توانید سرع  ورود غذا به معده را کنترل کنید.

         قبل از تمام شدن محتو ات،لوله معده را بافشار انگجشجتجان

 ببند د وسرنگ را ازلوله معده جدا کنید.
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