
Введення шлункового 

зонда і промивання 

шлунка 



Показання до введення шлункового 

зонда 
аспірація вмісту шлунка (кровотеча, кишкова 

непрохідність та ін.) 

промивання шлунка (гострі отруєння, підготовка 

до ендоскопічного дослідження та ін .) 

взяття шлункового соку на дослідження 

зондове годування хворого 



 

Необхідні аксесуари 

шлунковий зонд 

вазелін або гліцерин 

0,5-1% розчин лідокаїну 



Техніка введення шлункового зонда 

через рот 

Виміряйте довжину зонда від губ до мочки вуха і 

вниз по передній грудної стінці так, щоб останній 

отвір на зонді знаходився нижче мечоподібного 

відростка. Це відповідає відстані, на яку повинен 

бути введений зонд 



Техніка введення шлункового зонда 

через рот 

Добре змастіть зонд вазеліном або гліцерином 

Якщо у хворого сильно виражений блювотний рефлекс, 

то перед введенням зонда обробіть вхід в горло і глотку 

0,5-1% розчином лідокаїну 

Попросіть пацієнта нахилити голову. Кінець зонда 

покладіть на корінь язика і попросіть хворого зробити 

ковтальний рух, просуваючи при цьому зонд в стравохід 



Техніка введення шлункового зонда 
через рот 

 Як тільки пацієнт проковтнув зонд, переконайтеся, що він може 

вільно дихати, а потім м'яко просовуйте зонд до наміченої 

довжини 

 Виділення великого об'єму рідини через зонд також підтверджує 

розміщення останнього в шлунку 



Техніка введення шлункового зонда 

через рот 

воронка 

зонд 
стравохідо шлунок 



Введення назогастрального зонда 

При назогастральному введенні зонда - тонкий 

шлунковий зонд проводять через нижній носовий хід 

При цьому необхідно переконатися у прохідності 

нижнього носового ходу і хоан. В іншому техніка його 

введення не відрізняється від техніки його введення через 

рот 

Застосування назогастрального зондування шлунку 

зазвичай використовується у хворих в 

післяопераційному періоді 



 

 

 
 

Промивання     шлунка 



Показання 

► гострі отруєння 

► підготовка до діагностичних 

маніпуляцій та операцій на шлунку 

► гостра ниркова недостатність 



Положення пацієнта 

Сидячи на стільці, притулившись до 

спинки і злегка нахиливши голову 

вперед 

Якщо пацієнт не може зайняти таке 

положення, то процедура 

виконується в положенні лежачи на 

боці 



Для промивання шлунка 

використовують чисту воду 

кімнатної температури 



Об’єм шлунка у дітей до 14 років 
новонароджені 15-20мл 

1-2 місяці 60-90мл 

3-4 місяці 90-100мл 

5-6 місяців 100-110мл 

7-8 місяців 110-120мл 

9-12 місяців 120-150 мл 

2-3 роки 200-250 

4-5 років 300-350мл 

6-7 років 350-400мл 

8-11 років 400-450мл 

12-14 років 450-550мл 



 

 Промивання шлунка здійснюється за допомогою 

воронки наповненою водою. На кінець зонда 

насаджують скляну воронку місткістю 0,5 л. Введення 

водного розчину проводиться за принципом 

сполучених посудин. У вертикально встановлену 

воронку наливають воду і обережно піднімають вище 

рівня рота. При піднятій вище рівня шлунка воронки 

розчин вливається в шлунок. Потім воронка 

опускається нижче рівня шлунка, що сприяє витіканню 

рідини зі шлунку. Промивання шлунка проводиться 

неодноразовим введенням води в шлунок до 

отримання чистих і прозорих промивних вод 
 



Схема промивання шлунка 



У хворих з глибокою комою і 

втраченими глотковими 

рефлексами перед 

зондуванням шлунка 

обов'язкова ендотрахеальна 

інтубація  



Протипоказання 

звуження стравоходу 

важкі хімічні опіки слизової глотки, 

стравоходу і шлунка 

інфоркт міокарду 

кровотеча із стравоходу і шлунка 


