
 دستورالعمل تجویز دارو از طریق سوند معده 

 دستور پزشک  )کاردکس و پرونده( را بررسی و به اصول دارو درمانی توجه کنید

 

 مددجو را شناسایی ، با وی ارتباط برقرار کنید و هدف و روش انجام کار را برای وی شرح دهید.

 

 وسایل را آماده کنید :

 تامی)گاواژ(،  05گاواژ: هاون ، ظرف مدرج حاوی مقدار مناسب دارو با حرارت مناسب، سرنگ                                         

 دستکش یکبار مصرف، رسیور،حوله یا پد یکبار مصرف، لیوان آب با درجه حرارت اتاق                                        

 دستها را بشویید و دستکش تمیز یکبار مصرف بپوشید. قبل از انجام کار

 

 

 را در حد امکان در وضعیت نشسته قرار دهید و حوله را روی سینه ی بیمار قرار دهید.مددجو 

 

 از قرارگیری سوند در معده اطمینان حاصل کنید. 

 

                                                                                                                               

 داروی مورد نظر در آماده نموده و در هاون کوبیده تا بصورت پودری نرم درآید . -                                             

 داروی پودر شده را در حجم مناسب آب حل و آماده کنید.  -                                             

                           لوله ی معده را کلمپ کنید تا از ورود هوا به معده جلوگیری شود.                                    -                                              

                                                                                                                      کنید و سپس مجددا      خارج سرنگ داخل از را پیستون و کنید جدا لوله انتهای از را سرنگ -                                              

                                    آن را به انتهای لوله وصل کنیدو از آن به عنوان قیف استفاده کنید.                                                                 

                          دارو طبق نیروی جاذبه به       دهید غذا را داخل سرنگ ریخته کلمپ را باز کنید و اجازه -

                                                                                                                                                           .شود لوله دقیقه وارد 00-05آرامی و در  مدت                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             45cm-40سرعت مواد غذایی را با کم یا زیاد کردن ارتفاع سرنگ کنترل نمایید فاصله ی  -                                            

                                                                                                         از سطح شکم مناسب است.                                              

    شود       شسته سرنگ تا بریزید سرنگ در ولرم آب  cc 05-05 و کرده وصل لوله به را سرنگ -                                             

 قبل از تمام شدن آب، لوله ی معده را کلمپ کنید و مجددا به سرنگ پیستون دار وصل کنید-                                             

     دقیقه در وضعیت نشسته قرار دهید و تحت نظر باشد. 05بیمار را به مدت -                                              

     

                                                                                          

 دستکش ها را خارج کنید.                                                                                               

 در وضعیت مناسب قرار دهید.وسایل را جمع آوری کنید ، مددجو را                

 مشاهدات خود را ثبت کنید.                                                                                              

 از قرارگیری سوند در معده اطمینان حاصل کنید.



 تصاویر نحوه ی تجویز دارو از طریق سوند معده     

   

 از قرارگیری سوند در معده اطمینان حاصل کنید.سرنگ تامی                                                       

 

 .شود لوله دقیقه وارد 00-05گاواژ طبق نیروی جاذبه به آرامی و در  مدت  مایع دهید داروا را داخل سرنگ ریخته کلمپ را باز کنید و اجازه
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