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PROCEDURA 
ZAKŁADANIE I PIELĘGNACJA SONDY

ZASADY ZAKŁADANIA I PIELĘGNACJI SONDY

1. Cel procedury
Celem procedury jest zapewnienie optymalnej opieki pielęgniarskiej pacjentom karmionym
enteralnie metodą sondy żołądkowej.

2. Przedmiot procedury
Przedmiotem  procedury  jest  postępowanie  gwarantujące  poprawne  założenie  sondy
żołądkowej  i  prawidłowe  podanie  pokarmu,  pokrywającego  dobowe  zapotrzebowanie
pokarmu.

3. Zakres stosowania 
Niniejsza  procedura  ma  zastosowanie  w  odniesieniu  do  pielęgniarek  w  oddziałach
szpitalnych i pielęgnacyjno- opiekuńczych, gdy pacjent wymaga odciągnięcia zalegającej
treści żołądkowej (przed zabiegiem operacyjnym, w trakcie lub w okresie pooperacyjnym ),
karmienia przez zgłębnik (np.  brak odruchu połykania, pacjent  nieprzytomny),  płukania
żołądka  w  przypadku  zatrucia,  lub  pobrania  treści  żołądkowej  do  badania
diagnostycznego.

4. Sposób postępowania
Pielęgniarka:

1. Posiada wiedzę na temat zasad i techniki karmienia przez zgłębnik.
2. Przygotowuje pacjenta i odpowiedni sprzęt.
3. Wybiera drogę założenia zgłębnika kierując się właściwymi kryteriami.
4. Zabezpiecza pościel oraz bieliznę pacjenta.
5. Zakłada zgłębnik do żołądka.
6. Sprawdza obecność zgłębnika w żołądku.
7. Sprawdza zaleganie treści pokarmowej w żołądku przed każdym karmieniem.
8. Sprawdza temperaturę pokarmu.
9. Podaje pokarm przez zgłębnik:

 nabiera pokarm do strzykawki,
 odbezpiecza zewnętrzny koniec zgłębnika i podłącza strzykawkę,
 podaje pokarm strzykawką z określoną szybkością lub przy zastosowaniu pom-

py perystaltycznej.
10.Prowadzi obserwację pacjenta odnośnie do:
1. charakteru oddychania (tor oddechu, zabarwienie powłok skórnych, kaszel),
2. nudności, wymiotów,
3. zgłaszanego przez pacjenta uczucia pełności w żołądku,
4. wypróżnień,
5. wyglądu śluzówki jamy ustnej i nosa.
11. Przepłukuje zgłębnik po każdym karmieniu odpowiednią ilością płynu obojętnego.
12.Zabezpiecza zatyczką zewnętrzny koniec zgłębnika po zakończeniu karmienia.
13.Usuwa zgłębnik z żołądka- jeśli nie może pozostawić go na stałe.
14.Myje i pozostawia zestaw do ponownego użytku.
15.Odnotowuje w dokumentacji godzinę, ilość i nazwę podanego pokarmu.
16.Dba o toaletę jamy ustnej podczas przebywania zgłębnika w żołądku.
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17.Wymienia zgłębnik żołądkowy przynajmniej raz w tygodniu.

5. Odpowiedzialność i uprawnienia 
 Pielęgniarka Naczelna akceptuje  wszelkie  zmiany w procedurze i  ją zatwierdza.

Jest odpowiedzialna za przestrzeganie procedury przez podległych jej  pracowni-
ków.

 Pielęgniarka Oddziałowa i nadzorująca pracę pielęgniarek na oddziale jest odpo-
wiedzialna za przestrzeganie niniejszej procedury przez podległy jej personel. Pie-
lęgniarki odpowiedzialne są za przestrzeganie niniejszej procedury.

 Badanie wykonuje pielęgniarka bez zlecenia lekarskiego pod warunkiem odbycia
kursu kwalifikacyjnego lub gdy jest specjalistą w dziedzinie pielęgniarstwa.

6. Kontrola przebiegu procedury 
Nadzór nad prawidłowością i skutecznością funkcjonowania procedury Pełni Dyrektor
ds. Medycznych Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lwówku Śląskim.

7. Literatura
1.Ciechaniewicz W.: Pielęgniarstwo ćwiczenia 1. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 
Warszawa 2006.
2.Dyk D., Wołowicka L.: Anestezjologia i intensywna opieka. Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Poznań 2007.
3.Marino P.: Intensywna terapia. Wydawnictwo Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2009.
4.Rakowska-Róziewicz .: Wybrane standardy i procedury w pielęgniarstwie 
pediatrycznym. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2001.

8. Załączniki
 Załącznik nr 1- Przygotowanie pacjenta i potrzebnego sprzętu do założenia zgłębnika
 Załącznik nr 2- Technika wprowadzania zgłębnika żołądkowego przez nos
 Załącznik nr 3- Technika wprowadzania zgłębnika przez jamę ustną
 Załącznik nr 4- Wskazania i przeciwwskazania do wprowadzenia zgłębnika
 Załącznik nr 5- Usunięcie zgłębnika
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Załącznik nr 1

Przygotowanie pacjenta i potrzebnego sprzętu do założenia zgłębnika

Pielęgniarka:

1. Przygotowuje pacjenta: informuje o celu zabiegu, o zachowaniu się podczas badania,

o tym, że może odczuwać odruchy wymiotne, że jest to zabieg nieprzyjemny, ale nie

jest bolesny, że powinien być na czczo i po wyjęciu protez ruchomych;

2. Przygotowuje  potrzebny  sprzęt:  zgłębnik  żołądkowy,  środek  do  nawilżenia,  kubek

z  wodą,  ligninę,  stetoskop,  strzykawkę,  rękawiczki,  miskę  nerkowatą,  przylepiec

i nożyczki;

3. Obserwuje pacjenta w czasie i po procedurze, zabezpiecza treść żołądkową, jeśli była

pobrana;

4. Dokumentuje zabieg i określa podaną ilość pokarmu lub odciągniętą treść;

5. Najczęściej zgłębnik zakładany jest w gabinecie zabiegowym lub w sali opatrunkowej,

gdy pacjent musi pozostać w łóżku- w Sali chorych lub na stole operacyjnym;

6. Pacjent przytomny w czasie zakładania zgłębnika przyjmuje pozycję siedzącą, lub pół-

siedzącą, z głową lekko pochyloną do przodu;

7. Usunięcie zgłębnika następuje w momencie wykonywania przez pacjenta wydechu.
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                                                                                                                       Załącznik nr 2

Technika wprowadzania zgłębnika żołądkowego przez nos

Pielęgniarka:

1. Myje ręce.

2. Przygotowuje zestaw.

3. Sadza pacjenta.

4. Zabezpiecza jego ubranie, daje miskę nerkowatą do reki.

5. Zakłada rękawiczki.

6. Ocenia, jakiej długości zgłębnik potrzebny jest do wprowadzenia do żołądka:

a) mierząc odległość od czubka nosa do płatka ucha, a następnie od ucha do końca

wyrostka mieczykowatego (zwykle 50- 60 cm),

b) mierząc od nasady nosa do końca wyrostka mieczykowatego.

7. Poleca choremu, aby w czasie początkowego etapu wprowadzania zgłębnika trzymał

głowę wyprostowaną w naturalnym ustawieniu.

8. Smaruje koniec zgłębnika Lignocainą 2% A (żel).

9. Sprawdza, czy drugi koniec jest zamknięty.

10. Wprowadza zgłębnik przez otwór przedni nosa i przesuwa, popychając do przodu i w

dół.

11. Poleca pacjentowi, aby zgiął głowę do przodu, oddychał płytko i wykonywał ruchy poły-

kania w momencie przedostania się zgłębnika do gardła; dalej zgłębnik wprowadza się w

czasie ruchów połykania.

12. Wprowadza zgłębnik na ustaloną wcześniej głębokość.

13. Obserwuje pacjenta podczas zabiegu:

a) nie może oddychać (zgłębnik w krtani),

b) gwałtowny napad kaszlu (zgłębnik w tchawicy).

14. Sprawdza obecność zgłębnika w żołądku:

a) aspiruje zawartość żołądka strzykawką,

b) wstrzykuje przez zgłębnik niewielką ilość powietrza (ok. 5 ml) przystawiając jed-

nocześnie  stetoskop  poniżej  wyrostka  mieczykowatego  mostka,  słysząc  odgłos

przedostającego się do żołądka powietrza (nie jest wiarygodnym sposobem).

15. Przylepia zgłębnik przylepcem i zabezpiecza zewnętrzny koniec sondy.
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Załącznik nr 3

Technika wprowadzania zgłębnika przez jamę ustną

Pielęgniarka:

1. Wkłada pacjentowi zgłębnik do jamy ustnej i układa go w linii przyśrodkowej, docho-

dząc do podstawy języka .

2. Poleca pacjentowi (w miarę jego możliwości) wykonanie ruchów ssania i połykania.

3. Przesuwa zgłębnik  na  lewą stronę jamy ustnej  (między zębami  a policzkiem)  przy

wprowadzaniu zgłębnika na głębokość 5-15 cm, celem zmniejszenia odruchów wymiot-

nych.

4. Przy każdym ruchu połykania wprowadza zgłębnik na określoną odległość.

5. Przylepia zgłębnik przylepcem.

6. Obserwuje stan ogólny pacjenta.
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Załącznik nr 4 

Wskazania i przeciwwskazania do wprowadzenia zgłębnika

Przeciwwskazania do założenia zgłębnika przez nos:

 Zniekształcenie przegrody nosowej,

 Brak podniebienia twardego,

 Zbyt duże rozmiary zgłębnika,

 Uraz lub stan po zabiegu operacyjnym przedniego dołu czaszkowego.

Przeciwwskazania do założenia zgłębnika przez  usta:

 Szczękościsk,

 Nadmierna wydzielina śluzowa.
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Załącznik nr 5

Usunięcie zgłębnika

Pielęgniarka:

1. Przygotowuje pacjenta psychicznie i fizycznie.

2. Zabezpiecza zewnętrzny koniec zgłębnika zatyczką (zapobiega wyciekaniu płynnej 

treści znajdującej się w jego świetle, a tym samym możliwości zachłyśnięcia się chore-

go).

3. Odkleja przylepiec mocujący zgłębnik.

4. Podkłada pod zgłębnik lewą rękę przykrytą ligniną w taki sposób, aby można było 

wycierać w nią wydzielinę z usuwanego zgłębnika.

5. Poleca pacjentowi wykonanie głębokiego wdechu i powolne wypuszczanie powietrza 

(zmniejsza ryzyko aspiracji wydzieliny do płuc i zapobiega przedostaniu się zgłębnika 

do tchawicy).

6. Usuwa zgłębnik szybkim ruchem podczas wykonywania przez pacjenta wydechu.

7. Wyrzuca zgłębnik.
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