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1. Indikacije za uvedbo nazogastrične sonde v DSO  
 

V DFBJ nazogastrične sonde uporabljamo za izvajanje enteralnega hranjenja v primerih: 
- Motenj zavesti (možganska kap, poškodba, demenca, ipd) 
- Mehanskih ovir v požiralniku (poškodbe, tumor, zožitve) 
- Nevrogeno-muskolarnih ovir (možganska kap, distrofija mišic) 
- Nezadostnega dovajanja hrane 

 

Uporabljamo poliuretanske ali silikonske sonde, ki so primerne za dolgoročno hranjenje. 
Menjamo jih na 4 do 6 tednov. Uporabljamo sonde CH 14 do CH 18 in dolžino od 70 do 80 
cm. 

 

2. Pripomočki 
- Nazogastrična sonda za enkratno uporabo primerne velikosti 
- Anestetik v spreju ali gelu 

- 50 ml brizgalka s konusnim nastavkom 

- Ledvička 

- Zaščitne rokavice 

- Fiksacijski obliž 

- Stetoskop 

- Papirnata bisačka, robčki 
- Zaščita stanovalca 

- Loparček 

- Posoda za shranjevanje proteze 

- Razkužilo za roke 

- Razkužilo za delovne površine 

 

3. Ureditev prostora 

 

Zapremo okna in vrata, poskrbimo, da se ne izvajajo druge intervencije oziroma opravila, 

morebitne obiskovalce prosimo, da zapustijo sobo, zagotovimo zasebnost. 

 

4. Priprava stanovalca 

- Preverimo identiteto 

- Razložimo namen in potek postopka ter ga prosimo za sodelovanje 

- Dvignemo vzglavje oziroma stanovalca namestimo v sedeč položaj 
- Zaščitimo stanovalčev prsni koš in vrat 

 

5. Priprava izvajalca 

- Razkužimo roke 

- Pripravimo pripomočke ob postelji 
- Nadenemo si zaščitne rokavice 

6. Izvedba postopka 

Opozorilo: Pri stanovalcu z motnjami zavesti poseg izvajata dve osebi. 
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IZVEDBA REZULTATI 

Stanovalca prosimo, da pihne skozi 

posamezno nosnico. 

 

Ugotovimo prehodnost nosnic. 

Z loparčkom pregledamo ustno votlino, 
odstranimo zobno protezo, pogledamo tudi 

obliko nosu. Povprašamo stanovalca o 
morebitnih predhodnih poškodbah nosu, 
polipih in prehodnosti. 

 

V zoženo ali poškodovano nosnico 
nazogastrične sonde ne uvajamo. 

Z nazogastrično sondo izmerimo razdaljo od 
konice stanovalčevega nosu do ušesne 
mečice in nadalje do izrastka na koncu 
prsnic. 

 

S tem dobimo približno razdaljo od nosnic 

do želodca  in zagotovimo, da bomo 
nazogastrično sondo uvedli dovolj globoko. 

Izmerjeno dolžino na nazogastrični sondi 
označimo z lepilnim trakom, če je sonda 
označena si izmerjeno dolžino zapomnimo. 
 

 

Hranilno nazogastrično sondo zamašimo z 
zamaškom. 
 

Preprečimo iztekanje želodčne vsebine med 
posegom. 

Približno 10 cm končnega dela nazogastrične 
sonde nasprejamo z anestetikom. 

 

Omogčimo lažje drsenje nazogastrične 
sonde. 

Stanovalcu povemo, da bomo pričeli z 
uvajanjem, v roke mu damo ledvičko in 
papirnato brisačko, v kolikor lahko pri 
posegu sodeluje. 

 

Pripravimo ga na morebitno bruhanje. 

Stanovalcu povemo, da je solzenje normalen 

pojav zaradi draženja nosne sluznice. 
 

 

Z vodilno roko primemo nazogastrično 
sondo, prosto roko položimo bolniku na čelo. 
Konico nazogastrične sonde vstavimo v 
nosnico in jo po dnu nosne votline nežno 
potislkamo proti žrelu. Uporabimo lahen 
pritisk. Pri občutku upora nazogastrično 
sondo usmerimo nazaj in navzdol proti 

ušesu. Stanovalec naj diha skozi usta. 

Pri stalnem uporu poizkusimo z uvajanjem v 

drugi nosnici. 

 

Zagotovimo pravilno uvajanje nazogastrične 
sonde, stanovalca umirimo. 

Nazogastrično sondo uvedemo do 
nazofarinksa, malo počakamo, da se 
stanovalec sprosti, med tem ga poizkušamo 
spodbujati. 

 

 

Stanovalca prosimo, da nagne glavo naprej 

na prsni koš in požira slino. Prosto roko 
Dosežemo, da se zapre vhod v sapnik. 
Požiranje sline olajša prehod čez orofarinks. 
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prestavimo s čela na tilnik stanovalca in ga 
podpremo. Med požiranjem nazogastrično 
sondo potisnemo za približno 10 cm naprej 
proti želodcu. 
 

Ob pojavu kašlja, dušenja in cianoze 
nazogastrično sondo nekoliko izvlečemo, 
počakamo, da se stanovalec umiri in šele 
nato nadaljujemo z uvajanjem 

 

Kašelj in dušenje sta znak vstopa 

nazogastrične sonde v sapnik. 

Če nazogastrična sonda zaide in se zvije v 
grlu ali ustih jo izvlečemo do orofarinksa in 
nadaljujemo z uvajanjem. 

 

 

Z uvajanjem nadaljujemo, do označene 
dolžine. 
 

 

Začasno prilepimo nazogastrično sondo na 
lice. 

 

Preprečimo premikanje in izpad 
nazogastrične sonde. 

Stanovalca prosimo, da govori (v primeru, da 

lahko sodeluje). 

Nezmožnost govorjenje nas opozarja na 
napačno vstavitev sonde – preko glasilk v 

pljuča. 
Preverimo lego nazogastrične sonde s 

poslušanjem (20 ml zraka potisnemo v 
želodec, s stetoskopom položenim na 
epigastrij poslušamo ali slišimo šum). 
 

Preprečimo dovajanje hrane in tekočin v 
pljuča ali požiralnik. 

Pritrdimo nazogastrično sondo. 
 

Preprečimo izpad nazogastrične sonde. 

Uredimo stanovalca. Namestimo ga v položaj, ki mu ustreza in 
odstranimo zaščito. 

Pospravimo material in pripomočke. Odpadke sortiramo v skladu z navodili  

opredeljenimi v POBO. 

Pobrišemo delovne površine z razkužilom za 
površine. 
 

 

Odstranimo osebna zaščitna sredstva in 
razkužimo roke. 
 

 

V negovalno dokumentacijo zabeležimo 
izvedbo posega. 

 

S tem zagotovimo, da so informirani vsi člani 
tima. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Zdravstvena nega stanovalca z nazogastrično sondo 
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- Stanovalec naj leži v postelji z dvignjenim vzglavjem, da preprčimo regurgitacijo 
želodčne vsebine zaradi oviranega zapiranja ezofagealnega sfinktra. 

- Redno menjujemo obliž s katerim je pritrjena nazogastrična sonda. Kožo umivamo s 
toplo vodo in milom. 

- Ob menjavi obliža nazogastrično sondo malenkost premaknemo, da preprečimo 
razjedo zaradi pritiska na nosnico. 

- Izvajamo ustno nego najmanj 5x dnevno, stanovalcu tudi pogosto vlažimo usta. 
- Opazujemo morebitno draženje, vnetja in razjede nosnice in tudi nosnici čistimo s 

toplo vodo in mehkim sanitetnim materialom. 

- Ob morebitnem izpadu nazogastrične sonde jo uvajamo v drugo nosnico – preprečimo 
razjede zaradi pritiska. 
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