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HASTANIN ADI SOYADI: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

TARİH   TARİH  

Verilecek ürün  Verilecek ürün  

Günlük Doz 

(ml) 
 

Günlük Doz 

(ml) 
 

Saatler Ürün  miktarı (ml) Saatler Ürün  miktarı (ml) 

    

    

    

    

    

    

SU 

Her beslenme sonrasında 

torbaya ____ ml  temiz su 

verilmesi önerilir. 

SU 

Her beslenme sonrasında 

torbaya ____ ml  temiz su 

verilmesi önerilir. 

TARİH   TARİH  

Verilecek ürün  Verilecek ürün  

Günlük Doz (ml)  Günlük Doz (ml)  

Saatler Ürün miktarı (ml) Saatler Ürün miktarı (ml) 

    

    

    

    

    

    

SU 

Her beslenme sonrasında 

torbaya ____ ml  temiz su 

verilmesi önerilir. 

SU 

Her beslenme sonrasında 

torbaya ____ ml  temiz su 

verilmesi önerilir. 



 

 

ENTERAL BESLENME UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR 

 Hasta beslenirken yatağının başı 30-45 derece yüksekte tutulmalıdır. 

 Verilecek ürünün sıcaklığı vücut sıcaklığına yakın olmalıdır. 

 Ürünler açılmamış olarak ambalajında güneş ışığından uzak, serin bir odada son kullanma 

tarihine kadar saklanabilir. 

 Ürünler kapağı açıldıktan sonra, oda ısısında 8 saat, buzdolabında ise 24 saat içerisinde 

tüketilmelidir. Buzdolabından çıkarılan ürünü hasta direk olarak kullanmamalıdır, ürün en az 

yarım saat önce buzdolabından çıkartılarak, oda ısısında bekletilerek tüketilmelidir. 

 Beslenme ürünlerinin veriliş şekli ve verilme hızına dikkat edilmeli ve verilen önerilere 

uyulmalıdır. 

 Pansuman ve beslenme uygulamalarında el yıkama ihmal edilmemelidir. Her uygulama 

öncesi eller su ve sabun kullanılarak iyice yıkanmalıdır. 

 Beslenme torbasına boşaltılan ürünler 8 saatten uzun süre torbada bırakılmamalıdır. 8 saat 

sonra torbada kalan beslenme ürünü bozulacağı için torbadan dışarıya boşaltılmalı, kullanılan 

torba ve set su ile yıkandıktan sonra torbaya yeni ürün konulmalıdır. 

 Hastanın kullandığı beslenme torbası veya enjektör günlük olarak (24 saatte bir) 

değiştirilmelidir. 

 Hastayı beslerken, torbanın ucu veya enjektör hastanızın burnundaki sabit sonda ucuna 

takılmalıdır. Beslenme torbasındaki setin ayar yeri yavaşça açılmalı, ürünün damlaması 

sağlanmalı, eğer enjektörle besliyorsak yavaş bir şekilde en az yarım saatte ürün gönderilmelidir. 

 Kullanılan beslenme tüpünün tıkanmaması için makine ile sürekli beslenme uygulanan 

hastalarda her 4-6 saatte bir, aralıklı öğün oluşturulan hastalarda her beslenmeden sonra tüpler 

50cc temiz suyla yıkanmalıdır. 

 Verilen beslenme ürünlerinin içine ilaçlar karıştırılmamalıdır. Sıvı ilaçlar torbaya konulmadan 

enjektörle tüpten verilebilir. Tablet şeklindeki ilaçlar verilirken iyice ezilmeli, 20 cc su ile 

sulandırılmalı, torbaya karıştırılmadan tüpten verilmelidir. Sulandırılan tabletler verilmeden önce 

ve verildikten sonra tüpün tıkanmasını önlemek için 20 cc temiz su ile yıkama yapılmalıdır. 

 Beslenen hastalarda bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, karında şişkinlik gibi sorunlar 

görülürse kısa zamanda sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. 
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