
Enterālās barošanas 
pacientu kopšanas un 

aprūpes praktiskie aspekti
S O F J A  T O M A S E

V E S E L Ī B A S  Z I N Ā T Ņ U  M A Ģ I S T R E



Enterālā barošana ietver visas uztura
terapijas formas, kas tiek nodrošinātas
caur zarnu traktu un tiek izmantots
speciāls uzturs ar noteiktu medicīnisku
mērķi.



Enterālās barošanas:

Īslaicīga pieeja (līdz 6 mēnešiem) Ilgtermiņa pieeja 
• Perkutānā endoskopiskā gastrostoma (PEG)

• Perkutānā endoskopiskā jejunostoma (PEJ)

• Jejunostomija

• Gastrostomijas balonzonde (g-tube)

• zema profila (ādas līmeņa) gastrostomijas 
balonzonde (’’poga’’)

• Zondes:

Kuņģa

Jejunāla



Statistiska

170 pacienti ar stomām (64% no kopējā pacientu skaita):
PEG zonde - 60 pacientiem, 
pogveida gastrostomijas zonde - 30 pacientiem, 
balonveida    gastrostomijas zonde – 80 pacientiem).

Par 11% palielinājies pacientu skaits, kuriem ir izveidota gastrostoma.



Aprīkojums enterālai barošanai

Nazogastrālā zonde:
• Poliuretāna (PUR) – mīksta, nerada izgulējumus, ar vadstīgu, kalpo līdz 6 nedēļām

• Silikona – īslaicīgai lietošanai (maina savas īpašības kuņģa skābes ietekmē)
• Polivinilhlorīda (PVC) – cietākas, piemērotas īslaicīgai lietošanai



Enterālā pieeja - nazogastrālā zonde

Materiāls: poliuretāns

Maksimālais lietojums: 6 nedēļas





Nazogastrālās zondes fiksācijas vieta



Skalošana
Nr. 6 (zaļš gals) skalo ar vismaz 2,5 - 5 ml ūdens
Nr. 8 (zils gals) vismaz ar 10 ml ūdens
Nr.10 (melns gals) vismaz ar 10 ml ūdens
Nr. 12 (balts gals) vismaz ar 10 ml ūdens



Nazogastrālā zonde pēc izņemšanas





Aprīkojums enterālai barošanai
• PEG (perkutānā endoskopiskā gastrostomija) pirmreizējam pacientam, PEG zondes

lietošanas laiks līdz vienam gadam, CH 10, CH 14, CH 18



PEG komplekts

Ārējās fiksācijas disks

Drošības klemme

Klemme ātrai zondes noslēgšanai 
starp barošanas reizēm

Barošanas ports

Iekšējais 
fiksācijas 
disks



Perkutānā endoskopiskā gastrostoma
(PEG)



PEG ievietošana   



PEG aprūpe
Sākotnējā aprūpe – tūlīt pēc ievietošanas līdz 2 nedēļām pēc ievietošanas

Tūlīt pēc ievietošanas aiz ārējā fiksācijas diska tiek uzlikta zila drošības klemme.

Pēc 24 stundām ārējo fiksācijas disku un zilo klemmi drīkst pārvietot nedaudz 
tālāk no ādas (drīkst būt maksimāli 5 mm sprauga).



PEG aprūpe
• Sākotnējā aprūpe – tūlīt pēc ievietošanas līdz 2 nedēļām 
pēc ievietošanas
• Katru dienu pārbaudiet stomas rajonu, lai novērtētu, vai 
nav parādījies apsārtums vai pietūkums
• Ādas aprūpei pirmajās divās nedēļās izmantojiet sterilu 
ūdeni vai dezinfekcijas līdzekli (Prontosan) un sterilu 
salveti



PEG ikdienas aprūpe – līdz 2 nedēļām pēc 
ievietošanas

1. Nomazgājiet rokas pirms un pēc rīkošanās ar zondi.
2.Vienmēr atstājiet aizspiestu drošības klemmi. Drošības klemme iezīmē ārējā 
fiksācijas diska pareizu pozīciju, un nodrošina, ka zonde pēc aprūpes tiks 
nofiksēta tāpat kā iepriekš. 

3.Notīriet ādu ap stomas atveri un zem fiksācijas diska ar sterilu ūdeni un sterilu 
salveti. Pārliecinieties, ka āda un fiksācijas disks tiek nosusināti. Ādas tīrīšana ap 
stomas atveri jāveic vismaz reizi dienā.

4.Izskalojiet caurulīti ar 5-10 ml ūdens pirms un pēc uztura vai 
medikamentu ievadīšanas, un vismaz reizi 8 stundās, lai izvairītos no zondes 
nosprostošanās.

5.Pirms barošanas uzsākšanas vienmēr pārbaudiet zondes novietojumu.



5. Pārliecinieties, ka ārējais fiksācijas disks ir aptuveni 5 mm attālumā no ādas.
6. Izskalojiet caurulīti ar 5-10 ml ūdens pirms un pēc uztura vai medikamentu 

ievadīšanas, un vismaz reizi 8 stundās, lai izvairītos no zondes nosprostošanās.
7. Pirms barošanas uzsākšanas vienmēr pārbaudiet zondes novietojumu.

PEG ikdienas aprūpe



Nelietojiet krēmus, pūderus, krāsojošus dezinfekcijas līdzekļus, jo tie var 
bojāt zondes materiālu.
Ja vērojama šķidruma vai kuņģa satura pastiprināta izdalīšanās ap zondi, 
pārbaudiet zondes pozīciju un fiksējiet to ciešāk pie ādas.
Zem ārējā fiksatora var atstāt salveti, bet tas nav obligāti.

Ja bērnam ir vemšana, tad jāatver zondes gals, lai sekmētu kuņģa satura 
izvadīšu.

Brīdinājums!



Ar PEG saistītie sarežģījumi
Peg zonde aizsērējusi

Uzmanīgi ar avenēm, kazenēm, zivju asakām 

Ar šļirci atsūciet šķidrumu, kas ir virs nosprotojuma

1.Viegli izskalojiet zondi ar siltu ūdeni, izmantojot 60 ml šļirci

2.Maigi saspiediet zondi ar pirkstiem visā tās garumā

3.Maigi atvelciet šķidrumu un mēģiniet izskalot zondi



Ar PEG saistītie sarežģījumi
Peg zonde izkritusi

Pēc iespējas ātrāk ir jāievieto jauna zonde, jo pēc zondes izkrišanas stomas
kanāls strauji samazinās un var pat pilnībā noslēgties.

Izmantojiet balona gastrostomu PEG zondes nomaiņai vai Folija katetru 
(īstermiņa risinājums līdz tiek atrasta piemērota gastrostoma).



PEG zondes izņemšana

PEG zondi nedrīkst izņemt ātrāk par 10 dienām pēc tās ievietošanas.

Zondes izņemšanas jāveic endoskopiski. Nogrieziet zondi ādas līmenī un ar 
endoskopu izņemiet iekšējo fiksācijas disku.

Flocare PEG var aizstāt ar nomaiņas gastrostomu (Flocare G tube).



Paredzēta ka nomaiņas gastrostoma iepriekš izveidota PEG gadījumā

Aprīkojums enterālai barošanai
Flocare G-tube – balona gastrostoma



Balona gastrostomas (g-tube)



Balona gastrostomas nomaiņa



Ādas līmeņa balonu gastrostomas





Enterālās barošanas ievades veidi

• Ar gravitācijas metodi vai dozējot ar sūkni
• Bolusa veidā
• Nepārtrauktas infūzijas veikšana
• Intermitējoša (cikliska) ievade
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Pack + Flocare® ievades sistēma



Aprīkojums enterālai barošanai



1. Flocare Infinity Bottle Set – ievades sistēma ar sūkni no pudeles

2.Flocare Infinity Pack Set-ievades sistēma ar sūkni no pakas

Flocare Infinity sūknis



Aprīkojums enterālai barošanai
Enterālās barošanas sūknis Flocare Infinity



Aprīkojums enterālai barošanai (ENFIT)
Enterālās barošanas šļirces:
1 ml, 2,5 ml, 10 ml, 20 ml, 60 ml



Ievade gravitācijas ceļā un ar sūkni

Ievade gravitācija ceļā labāk piemērojama ievadei kuņģī. Tievajās zarnās ievadot 
nepieciešams izmantot sūkni. Sūkni iesakāms izmantot arī ievadot kuņģī kritiski slimiem 
pacientiem.

Barošanas ievade bolusa veidā:

• Izmanto tikai kuņģa zondes ievades gadījumā (nepielieto duadenāli!),
• maksimums 300 ml vienā bolusa devā,
• Liela izmēra šļirce (60-100 ml).
• Enterālās barošanas sistēma ievadīšanai gravitācijas ceļā.
• Infūzijas sūknis.

Maisījuma ievades veidi 



Ievades veidi
Nepārtrauktas infūzijas ceļā.
• Nepārtraukts režīmu VAR pielietot ievadei kuņģī un OBLIGĀTI pielietojams jejunālai

ievadei.
• Nepieciešams enterālās barošanas sūknis un sistēma enterālai barošanai.



Ievades veidi
Intermitējoša (cikliska) infūzija

Piemēram: nepārtraukta infūzija 16 h/dienā, sekojošs 8 stundu pārtraukums uz nakti.



Medikamenti
• Medikamenti  kunģi vai zarnas
• Vēlams Medikamenti šķidrā formā vai pulvērus
• Kapsulas/tabletes - jābūt labi sasmalcinātām (Omeprazols nedrīkst)
• Dažādi medikamenti var bloķēt barošanos zonde (Klaritomycin)
• Skalošana
Pirms un pēc medikamentiem



Iemesls Terapeitiskie pasākumi
Medikamenti
–Antibiotikas (biežākais iemesls)
–Pārtikas piedevas, kas satur magniju
–Sorbitols (kā galēniska piedeva)

Apsvērt lietošanas pārtraukšanu!!
Pārtraukt antibiotiku lietošanu, ja iespējams,
apsvērt zarnu mikrofloras atjaunošanu, lietojot probiotikas (skatīt 47. lpp.)

Barošanas maisījums pārāk auksts (bolus ievadīšanas 
gadījumā) nodrošināt maisījumu istabas temperatūrā

Pārāk strauja uztura apjoma palielināšana samazināt infūzijas ātrumu
Bolusa režīms pāriet uz nepārtrauktu barošanu
Bakteriāla kontaminācija nomainīt ievades sistēmu, paņemt jaunu  barošanas maisījumu

Traucēta lipīdu absorbcija (aizkuņģa dziedzera mazspēja, 
u.c.)

apsvērt vidējo ķēžu triglicerīdu diētu lietošanu,
Atgādinājums:  vidējo ķēžu triglicerīdi lielā daudzumā var izraisīt caureju.

Kuņģa zonde ieslīdējusi divpadsmitpirkstu zarnā! pārbaudiet zondes novietojumu, kontrolējot pH zondes aspirātā

Jejunāla zonde: pārāk strauja šķīdumu ievadīšana Samazināt ievades ātrumu. Apsvērt pāreju uz barošanas maisījumu, kas satur 
ekstensīvi hidrolizētas olbaltumvielas.

Nekas no iepriekš minētā Apsvērt probiotiku lietošanu un/vai prebiotikas, melleņu tēju (ievadīt caur zondi 
pirms un pēc katras barošanas!). Apsvērt zāļu, piemēra, loperamīda, lietošanu.

Diarejas iemesli un risinājumi



Biežākās aprūpes problēmas

• Hipergranulācija ap gastrostomu

• Noplūde gar gastrostomas atveri

• Apsārtums un iekaisusi āda ap gastrostomas atveri

• Bloķēta gastrostomas zonde



Hipergranulācija



Noplūde zem/apkārt ap gastrostomu
• Parbaudīt funkcionēšanu

• Šķidruma zaudējums!!!



https://www.youtube.com

https://www.youtube.com/


Nākotne Latvijā



Jautājumi?


