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1. Definicija 

 

Enteralno hranjenje je način umetnega hranjenja pri katerem stanovalcu dovajamo hrano ali 

hranilne snovi, ki jih potrebuje naravnost v želodec ali črevesje po sondi. 
 

2. Vrste enteralnega hranjenja 

 

2.1.Kratkotrajno enteralno hranjenje. 
- Nazalno 

- Nazogastrično 

- Nazoenteralno 

 

2.2.Dolgotrajno enteralno hranjenje: 
- Hranilna stoma v želodec ali črevo - PEG 

 

3. Način izvajanja enteralnega hranjenja 

 

3.1.Kontinuirano 
Izvajamo ga preko sistema za hranjenje na gravitacijo ali črpalko – pomeni enakomerno 

neprekinjeno dovajanje hrane 12 do 20 ur preko dneva. 

 

3.2.Aplikacija s prekinitvami 
Hrano apliciramo z brizgalko bolusno – 200 do 300 ml v 20 do 30 minutah z vmesnimi več 
urnimi prekinitvami (posnemamo običajno hranjenje). Apliciramo do 5 obrokov. 

 

4. Vrsta hrane 

V DFBJ uporabljamo: 

 

4.1.Industrijsko pripravljeno hrano 
Tovarniško pripravljena hrana, ki glede na sestavo ustreza prehrambnim potrebam 
stanovalca.. 

 

4.2.»Zmiksana hrana« 
Pripravlja se v kuhinji DFBJ iz običajnih živil, ki se jih v mešalniku pripravi do ustrezne 
konsistence. Tako pripravljeni hrani se dodaja še živila, ki zagotavljajo zadostno energijsko 
vrednost. 

 

5. Pripomočki za izvajanje enteralnega hranjenja 

 

- Prijemalka 

- Zaščitne rokavice 

- Razkužilo za roke 

- Ledvička 

- Namenska tasa 

- Tekočina za spiranje sonde – voda ali grenek čaj 
- Staničevina 

- Stetoskop 

- Dve 50 do 60 ml brizgalki 

- Sondna hrana 
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- Razkužilo  za delovne površine 

6. Postopek enteralnega hranjenja 

 

Izvedba Rezultati 

Uredimo prostor Zapremo okna in vrata, poskrbimo, da se v sobi ne 

izvajajo druge intervencije, morebitne obiskovalce 

naprosimo, da zapustijo sobo, zagotovimo zasebnost. 

Pripravimo stanovalca - Preverimo identiteto 

- Obrazložimo potek dela 

- Stanovalcu dvignemo vzglavje za 30 ° 

- Stanovalca zaščitimo 

- Pri traheotomiranem  stanovalcu napihnemo 

mešiček kanile 

Priprava izvajalca - Razkužimo si roke 

- Nadenemo si zaščitne rokavice 

- P.p. nadenemo zaščitni predpasnik 

Izvedba hranjenja po NGS 

Preverimo lego nazogastrične 

sonde s poslušanjem- v želodec 
potisnemo 20 ml zraka in s 

stetoskopom pritisnjenim na 

epigasstrij poslušamo ali slišimo 
šum. 

Preprečimo dovajanje hrane, tekočine ali zdravil v 
pljuča ali v požiralnik, kar lahko povzroči bruhanje 
ali apiracijo. 

Z brizgalko povlečemo vsebino 
želodca. 

Preverimo, da v želodcu ni zastoja vsebine, ki je 
posledica počasnejšega praznjenja. Kaže se s 100 ml 
ali več ostanka hrane v želodcu. 

Če je vsebine manj kot 100 ml 
vsebino vrnemo v želodec.Če je 
vsebine več kot 100 ml obvestimo 

DMS. 

Z vračanjem vsebine v želodec preprečimo motnje v 
vsebinskem in elektrolitskem ravnovesju. 

Vsakič, ko odstranimo brizgalko 
nazogastrično sondo zapremo s 
prijemalko. 

Preprečimo iztekanje želodčne vsebine. 

Speremo nazogastrično sondo z 20 
do 30 ml tekočine. 

Zagotovimo čisto in prehodno sondo. 

Če apliciramo v DSO pripravljeno 
hrano preverimo toploto hrane – 

ogreta mora biti na sobno 

temperaturo. 

Preprečimo poškodbo sluznice želodca, ki lahko 
nastane zaradi prevroče hrane ali prebavne motnje, ki 
nastanejo zaradi premrzle hrane. 

Napolnimo brizgalko s hrano in iz 

brizgalke odstranimo zrak. 

Preprečimo napenjanje v trebuhu. 

Počasi enakomerno apliciramo 
hrano, 300 do 400 ml na en obrok, 

hranimo 15 do 20 minut. 

 

Zmanjšamo nevarnost drisk in obremenjenost 
želodca. 

Po končanem hranjenju sondo 
speremo z 20 do 30 ml tekočine in 
jo zapremo. 

 

Zagotovimo čisto in prehodno sondo. 

Izvedba hranjenja po gastrostomi - PEG 

Priprava pripomočkov, prostora in izvajalca so isti kot pri bolusnem hranjenju po 
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nazogastrični sondi. 

Gastrostomsko cevko rahlo 

povlečemo navzven dokler ne 
začutimo rahlega upora – balonček 
se mora naslanjati na želodčno 
steno. Zunanji disk potisnemo proti 

koži. 

Dosežemo, da se balonček dotika stene želodca, 
zatesni vstopno mesto gastrostomske cevke in s tem 

preprečimo zatekanje želodčne vsebine ob 
gastrostomski cevki. 

Brzgalko konektiramo z 

gastrostomsko cevko, aspiriramo 

želodčno vsebino – 0,5 do 1 ml. 

Zagotovimo dovajanje hranil in zdravil v želodec. 

Način hranjenja in postopki so isti kot pri bolusnem hranjenju po nazogastrični sondi. 
Posebnosti hranjenja po jejunostomi 

Pozorni moramo biti, da apliciramo 

večkrat male količine hrane – od 

100 do 150 ml naenkrat. 

Pri stanovalcu preprečimo napenjanje, bolečino, 
bruhanje. 

Oskrba stanovalca po hranjenju - Odstranimo zaščito 

- Stanovalec naj ostane v polsedečem položaju 
še 30 minut – da preprečimo aspiracijo 

- Pri traheotomiranem stanovalcu po 30 

minutah izpraznimo mešiček na kanili 
Pospravimo material in pripomočke - Morebitne ostanke hrane odvržemo v koš za 

biološke odpadke 

- Umazano posodo odložimo v čajni kuhinji 
- Speremo brizgalko 

Delovne površine pobrišemo z 
razkužilom za površine. 

Zagotovimo čiste površine. 

Odstranimo osebna zaščitna 
sredstva in razkužimo roke 

Zavarujemo sebe in stanovalce pred prenosom 

okužbe. 
 

7. Dokumentiranje 

 

Po končanem postopku enteralnega hranjenja v dokumentacijo zdravstvene nege – bilanca 

tekočin in hrane, vpišemo količino hrane in/ali tekočine, ki smo jo aplicirali. 
 

8. Aplikacija zdravil 

- Apliciramo zdravilo v tekoči obliki, če je na voljo 

- Kapsule odpremo, tablete zdrobimo in raztopimo, če je to dovoljeno 

- Razredčimo, če je potrebno 

- Vsa zdravila dajemo ločeno od hrane 

- Če je potrebno aplicirati več zdravil, jih dajemo ločeno 

- Speremo sondo pred in po vsaki aplikaciji 

- Upoštevamo priporočila proizvajalca 
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