
 

 

GASTROSTONOMIA 

Gastrostomia sabelean egiten den zuloa da (estoma); hain zuzen, urdaila kanpoaldearekin lotzeko egiten 
da, irensteko arazoak dituztenei elikatzen laguntzeko. 

Zulo horretan, zunda berezi bat jartzen da, eta, horren bidez, janaria, ura eta medikamentuak sartzen dira. 

Zundaz elikatzeko, prestakin bereziak daude. Medikuak eta/edo nutrizionistak esango du zein den zuretzat 
egokiena, baita egunean zenbat kontsumitu behar duzun eta zundaren bidez nola eman behar den ere. 

Prestakina xiringa handi bat (elikadura boloa) edo ponpa bat (etengabeko elikadura) erabiliz eman daiteke, 
edo, bestela, janaria grabitatez jaisten utzita. Egunero behar duzun ur kopuruari buruzko gomendioak 
emango zaizkizu. Zundatik ez da etxeko janaririk sartu behar; izan ere, buxatzeko arriskua dago, eta ez 
lituzke zure beharrizan nutrizionalak aseko. 

Zunda sartu baino lehen, eztarrian trabatu gabe irensteko gai bazara, zunda jarri ondoren, jaten edo edaten 
jarraitu ahal izango duzu, ahal duzun neurrian.  

ZAINKETA OROKORRAK 

Edozein maniobra egin aurretik zundarekin, estomaren zainketekin, janaria ematearekin edo 
medikamentuekin, ezinbestekoa da eskuak ondo garbitzea urez eta xaboiz. 

 Ahotik janaririk hartzen ez baduzu ere, zaindu ahoko higienea; egunean, garbitu, gutxienez, 2-3 aldiz.  

 Zunda sartu eta astebete igaro ondoren, egunero dutxatu ahal izango zara inguruan narritadurarik ez 
baduzu.  

 Zundaren nahiz estomaren zainketak egunero egin behar dira. 

ESTOMA ZAINTZEA 

 Egiaztatu estomaren inguruan azaleko narritadurarik, hanturarik, jariakinik eta gorritutako edo 
mindutako zonarik ez duzula. Sintoma horietakoren bat agertuz gero, joan medikuarengana. 

 Biratu egunero zunda, bira oso bat edo bi emanez, erloju-orratzen norabidean eta kontrako 
norabidean, kanpoko topeari eutsiz, zunda besterik ez biratzeko. 

 Egiaztatu egunero kanpoko topeak azala estutzen ez duela, eta, hala gertatzen bada, utzi tarte 
handiagoa azalaren eta estomaren artean.  

 Lehenengo 15 egunetan, garbitu egunero estomaren inguruko zona. Horretarako, erabili gasak, ura 
eta xaboi arina (glizerina xaboia), eta egin mugimenduak zirkuluan zundatik kanpoalderantz, estutu 
gabe; ondoren, aplikatu soluzio antiseptikoa (ur klorhexidina % 2) eta jarri gasa fin bat (gehienez ere 
bi geruzakoa) estomaren eta kanpoko topearen artean. Jarri zunda sabeleko hormari itsatsita 
aposituen bidez, "kanpin denda" forman, ospitalean egon zarenean irakatsi dizuten bezala. 

 



 

 

 Garbitu egunero zundaren kanpoko aldea gasa batekin, ur epelarekin eta xaboi arinarekin (glizerina 
xaboia).  

 Hirugarren astetik aurrera, garbitu egunero estoma gasa batez, ur epelaz eta xaboi arinaz (glizerina 
xaboia). Lehortu ondo ingurua. Ez da beharrezkoa antiseptikoa erabiltzea. 

 Baloidun zunda bat bada, bi astetik behin egiaztatu beharko duzu bolumena. Xurgatu ura xiringa 
batez zundaren alboko sarreraren bidez. Atera adierazi dizuten bolumena, eta sartu berriz ere. 
Likidorik falta bada, apurtu dela edo porositateagatik galdu dela adieraz dezake. Halakoetan, baloia 
bete, itxaron 30 minutu, atera, eta egiaztatu galerarik egon den. Hala bada, jarri berriz ura eta 
kontsultatu zure mediku edo erizainari.  

 Itxi zundaren tapoia gehiago erabiliko ez bada. 

ELIKATZEA 

 Medikuak esango du eman beharreko kopurua eta hartualdiak nola banatu. Ez disolbatu janaria, 
besterik esaten ez bazaizu behintzat. 

 Ohatuta egonez gero, oheburua 30-45º jasoko da, edo, ahal baldin bada, eserita egongo da janaria 
eman bitartean eta hori hartu eta gutxi gorabehera ordubete ondoren.  

 Astindu janaria eman baino lehen, eta ez ukitu botilaren/poltsaren muturra. 

 Elikadura xiringaren bidez egiten bada, gomendatutako kantitatea duten boloak emango dira 4 edo 6 
orduko tarteetan, gutxi gorabehera 20 ml/minutu abiaduran. Ez da INOIZ kolpe batez sartu behar, 
enboloa etengabe eta astiro sakatuz baizik. 

 Elikadura grabitatez egiten bada, infusio-sistema elikadura-poltsara lotuko da, pazientearen buru 
gainetik jarriko den euskarri batean zintzilikatu, eta gurpil erregulatzailea irekiko da zirkuitu osoa 
purgatzeko eta zundaren muturrarekin lotzeko. Abiadura erregulatuko da, gutxi gorabehera 30 
minutu iraun dezan. 

 Elikadura ponparen bidez egiten bada, dagozkion jarraibideak eman eta nola erabili behar den 
adieraziko da. 

 Hartualdi bakoitzaren ondoren (edo 8 ordutik behin elikadura etengabekoa bada), 50 ml ur sartuko 
dira zunda buxatu ez dadin. 

 Ez da beharrezkoa elikatzeko ontziak hozkailuan gordetzea, baina bai leku freskoan, lehorrean eta 
argi gutxikoan. Ontzia ireki ostean, hozkailuan utziko da estalita, gehienez ere 24 ordu. Giroko 
tenperaturan utziko da hori eman baino 1 edo 2 ordu lehenago. 



 

 

 
 

 Zunda buxatuz gero, sartu ur epela edo kola edaria (diabetikoa bazara, light), eta utzi eragina egin 
dezan gutxi gorabehera 10 minutuz. Jarraian, garbitu urarekin, eta, beharrezkoa bada, errepikatu 
operazioa behin baino gehiagotan. Buxadura konpontzen ez bada, ez beldurtu, eta joan zure mediku 
edo erizainarengana hurrengo hartualdia edo otordua (*) baino lehen. 

 

Zundaren bidez hartzen den GUZTIA giroko tenperaturan egongo da. 

ZUNDAREN BIDEZ MEDIKAMENTUAK HARTZEA  

 Medikamentuak ez dira inola ere nahastuko. Medikamentu baten eta bestearen artean, 10 ml ur 
sartuko dira. Lehenik eta behin, forma likidoak sartuko dira, eta, amaieran, dentsitate gehien 
dutenak. 

 Zundaren bidez xarabeak, anpuluak edo likidoak besterik ez dira sartuko. Konprimituak likido gisa 
hartzeko, motrailu batez txikitu daitezke hauts fina lortu arte. Ondoren, hartu 20 ml uretan 
disolbatuta. Adierazitakoa EZIN da egin kapsula gisako medikamentuekin edo eferbeszenteekin. 

 Ez ahaztu zunda 30/50 ml urez garbitu behar duzula —hala gomendatuta dago— medikamentuak 
eman ostean. Hala, buxadurak saihestuko dira.  

 Zalantzarik badago, egin kontsulta zure mediku edo erizainari. 

Xiringa garbitzea eta mantentzea: 

Janaria eta medikamentuak emateko xiringa hiru egunetan berrerabil dezakezu, betiere hondatuta ez 
badago. Egoera onean mantentzeko, garbitu xiringa kanilako urez (ur epela) erabilera bakoitzaren 
ondoren, eta babestu bere ontzian. 

Elikadura enteral etengabearen sistema aldatzea: 

Elikadura sistema 24 orduro aldatu behar da. 

Materiala berrezartzea 

Ospitalean, lehenengo hiru egunetarako behar duzun materiala emango dizugu (xiringak eta/edo 
sistemak). Ondoren (betiere eskatzen baduzu), zure osasun zentroan emango dizute. 

Elikatzeko ponpa eman badizute eta gorabeheraren bat izan baduzu, hemen duzu harremanetarako 
telefono-zenbakia: 945 00 73 12, goizeko ordutegian (8etatik 15etara) eta jaiegunetan  

 

 



 

 

 

ARAZOA KAUSA BEHARREZKOA DEN EKINTZA 

Narritadura edo infekzioa 
estomaren inguruan 

Gehiegizko presioa 
Ez beldurtu eta jakinarazi zure 
medikuari edo erizainari. 

Higiene falta estomaren inguruko 
zonan 

Garbitu zuloa edo estoma egunero. 

Likido gastrikoa ateratzea 
Ez beldurtu eta jakinarazi zure 
medikuari edo erizainari. 

Likidoa ateratzea 
estomaren bidez 

Zuloa handitu egin da 
Ez beldurtu eta jakinarazi zure 
medikuari edo erizainari. 

Baloia hustu egin da 
Puztu berriro. Eduki gastrikoak 
ateratzen jarraitzen badu, jakinarazi 
zure medikuari edo erizainari 

Zunda buxatzea (*) 
Janaria edo medikamentu lehorrak 
zundaren barnealdean 

Sartu ur epela edo kola edariren bat 
(diabetikoa bazara, light), eta utzi gutxi 
gorabehera 10 minutu eragina egin arte. 
Ondoren, garbitu urez  

Zunda ateratzea Istripuz edo norberak eginda 

Ez beldurtu, eta jakinarazi medikuari 
edo erizainari 12 ordu baino lehen (ez 
itxaron denbora gehiago, zuloa itxi ez 
dadin) 

Sabelaldeko mina, 
goragaleak eta/edo 

gorakoak 

Gehiegizko presioa zuloaren 
barnealdean edo kanpoaldean edo 
estoman. 

Utzi bertan behera dieta. 

Jakinarazi zure medikuari edo erizainari. 

Zunda ez da osorik 
biratzen 

Zunda zuloan itsastea 
Jakinarazi zure medikuari edo erizainari. 

Sukar/izerdi oparoa 

Baztertu jatorri infekziosoa 

Termometroaren bidez pazientearen 
tenperatura hartzea. 

Jakinarazi zure medikuari edo erizainari. 

Areagotu ur kopurua zure medikuak alta 
txostenean adierazitakoaren arabera. 

Areagotu giroko tenperatura 
Areagotu ur kopurua zure medikuak alta 
txostenean adierazitakoaren arabera. 

Berrikusia: 2017ko abuztua 


