دستورالعمل کارگذاری سوند معده
دستًر پشضک (کبردکس ي پزيوذٌ) را ثزرسی کىیذ.

مذدجً را ضىبسبیی کىیذ ،ثب يی ارتجبط ثزقزار کىیذ  ،ريش ي َذف اوجبم کبر را ثزای يی تًضیح دَیذ.
يسبیل را آمبدٌ کىیذ :سبیش مىبست سًوذ معذٌ ( 61ي  61ثزای ثشرگسبالن) صل لًثزیکىت،
لیًان آة ،سزوگ تبمی ،کیسٍ ادراری ،دستکص یکجبر مصزف ،کبغذ PH

دستُب را ثطًییذ ي دستکص یکجبر مصزف ثپًضیذ.
مذدجً را در حذ امکبن در يضعیت وطستٍ قزار دَیذ.
حًلٍ را ريی سیىٍ مذدجً قزار دَیذ.
اوذاسٌ سًوذ ،طًل لًلٍ را اس وًک ثیىی تب وزمٍ گًش ي اس وزمٍ گًش تب سائذٌ سایفًئیذ
مطخص کىیذ ي عالمت ثشویذ.
سز مذدجً را در حبلتی کٍ راست وطستٍ  ،ثٍ يضعیت معمًل غذاخًردن قزار دَیذ.
ثبس ثًدن سًراخ َبی ثیىی را ثٍ صًرت مزحلٍ ای ثب مسذيد کزدن سًراخ َبی
ثیىی ي تىفس تًسط مذدجً چک کىیذ
سز لًلٍ را ثٍ اوذاسٌ  61ـ  61سبوتی متز ثٍ صل لًثزیکىت آغطتٍ کىیذ.

لًلٍ را ثٍ آَستگی ي دقت يارد سًراخ ثیىی کٍ اس ثبس ثًدن آن مطمئه ضذٌ ایذ ثکىیذ تب جبیی کٍ يارد حفزٌ حلق ضًد.

سز مذدجً را ثٍ طزف جلً ثیبيریذ  ،يی را تطًیق ثٍ وًضیذن آَستٍ مقذاری آة ثکىیذ ،
لًلٍ را تب محل عالمت سدٌ ضذٌ ثٍ جلً َذایت کىیذ ي سپس چست ثشویذ

ثب کطیذن محتًیبت معذٌ ثب سزوگ  11ـ  01سی سی یب کبغذ PHیب تشریق ًَا ثب سزوگ  01سی سی ي
سمع وبحیٍ اپی گبستز ي یب گذاضته وًک لًلٍ در لیًان آة  ،اس قزار گزفته لًلٍ در معذٌ مطمئه ضًیذ.

پس اس اطمیىبن اس قزار گزفته صحیح ،لًلٍ را ثٍ ريش صحیح ريی لجبس مذدجً فیکس کىیذ.

در صًرت ویبس اتىُبی سًوذ را ثٍ سزوگ تبمی یب کیسٍ ادراری ي یب سبکطه يصل کىیذ.

دستکص َب را ثٍ ريش صحیح ثیزين ثیبيریذ.

مذدجً را در يضعیت راحت قزار دَیذ..

لًاسم را سز جبی خًد قزار دَیذ.

دست َب را ثطًییذ.

وحًٌ سًوذگذاری را ثجت کىیذ.

تصاویز نحوه ی ) NGTسوند بینی –معدی ) گذاری

وسایل را آماده کنید.

آناتومی

باز بودن سوراخ های بینی را بصورت مرحله ای با مسدود کردن
سوراخ های بینی و تنفس توسط مددجو چک کنید

سر مددجو را به طرف جلو بیاورید ،و تشویق به
نوشیدن آهسته مقداری آب بکنید .لوله را تا
محل عالمت زده شده به جلو هدایت کنید.

اندازه طول لوله از نوک بینی تا نرمه گوش تا
زائده زایفوئید را مشخص کنید و عالمت بزنید

سر مددجو را در حالتی که راست نشسته  ،به
وضعیت غذا خوردن قرار دهید.

با کاغذ  PHاز قرار گرفتن لوله در معده
مطمئن شوید .

سپس چسب بزنید و پس از اطمینان از
قرار گرفتن صحیح  ،لوله را به روش
صحیح روی لباس مددجو فیکس کنید.

