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Počátky podávání stravy sondou 

1851 - Marchant z Charetonu,  

1860 - Legroux,  

1861 – Rizzoli, 

1884 - Tarnier začal sondu používat 
metodicky pro výživu nedonošených 
novorozenců v pařížské Maternity 
Hospital.  



V roce 1907 

První pomůcka k 
podávání stravy 

sondou 
samospádem  

 

(Publikováno v Budin, P. The 
Nursling. Lecture 2. 
Authorized translation by 
W. J. Maloney, 1907) 



„Hadička se po předchozím zvlhčení 
zavede na kořen jazyku a počká se, až 
dítě instinktivně otevře svůj jícen. 
Potom se jemně zasouvá asi 15 cm, 
dokud nedosáhne žaludku. Poté se 
hadička dvěma prsty stlačí a do 
skleněného válce nalije výživný roztok, 
a pak, po uvolnění stisku, se roztok 
vlastní vahou dostane do žaludku. 
Hadička je posléze pomalu vytažena. 
Pokud je tak učiněno rychle, strava 
může následovat hadičku a je tak 
dítětem odmítnuta.“ (Budin, 1907)  



V roce 1922 

Zavádění 
gastrické sondy 
ústy 

 
(Publikováno v Hess, J. H. 

Nursing and Feeding 
Care. Chapter VIII. 
Premature and 
Congenitally Diseased 

Infants, 1922)  



Odměření vzdálenosti - historie 

Od kořene nosu ke konci kosti prsní a 
zavést 1 cm hlouběji těsně pod kardii 
(Hess, 1922). 

Zavádění „ezofageální“ jenom ke konci 
jícnu, aby se nedráždila sliznice 
žaludku, nebo „žaludeční“ o 2,5 – 3,5 
cm hlouběji (Teyschl, Novotňáková, 
1951). 



pokračování 

Odměření od nosu k uchu a ke konci 
kosti prsní (Liška, Paulová, Peychl, 
1996). 

 



Odměření vzdálenosti - současnost 

Od nosu k uchu a do poloviční 
vzdálenosti mezi mečovitým výběžkem 
kosti prsní a pupkem (NPSA, 2005; 
PSA, 2006). 

 

NPSA –National 
Patient Safety Agency 

PSA – Patient Safety 
Authority 



Zavádění GS - současnost 
(dle doporučení NPSA, 2005; PSA, 2006) 

Nejprve uložit dítě na záda do mírně 
zvýšené polohy. 

Umýt si ruce a vzít vhodnou GS. 

Odměřit délku sondy od nosu k uchu a 
do poloviční vzdálenosti mezi pupkem 
a koncem kosti prsní. 



pokračování 

Zvlhčit konec sondy, zvolit místo 
vstupu. 

Sondu zavést po označení a přitom 
sledovat: 

známky dráždění dýchacích cest, 

barvu kůže dítěte, 

plynulost zavádění GS. 

 



Ověřování polohy GS - historie 

Bublinková metoda (Teyschl, 
Novotňáková, 1951). 

Poslech na břišní stěně po aplikaci 
vzduchu do sondy (Mydlil, Vocel, 
1976). 

Aspirace žaludečního obsahu (Mydlil, 
Vocel, 1976). 

 



Bylo zjištěno, že… 

Aspirát ze žaludku i z plic může mít 
stejnou barvu i konzistenci! 

Bublinky unikají i při zavedení GS do 
žaludku! 

Při okluzi otvorů sondy sliznicí DC 
bublinky neunikají! 



pokračování 

U novorozenců mohou být dýchací 
nebo střevní šelesty, vzhledem 
k anatomické blízkosti těchto orgánů, 
mylně považovány za „vstříknutí“ 
vzduchu!  

 



Ověřování polohy GS – současnost  
(dle doporučení NPSA, 2005; PSA,2006) 

Rtg snímek. 

pH metrie. 

Kombinace několika technik. 



Ověření RTG snímkem  



Ověření pH metrií 

Nasát obsah žaludku a změřit pH 
reagenčním papírkem, které by mělo 
být nižší než 5,5.  



Bylo zjištěno, že… 

Aspirát z plic neměl nikdy pH nižší než 
5,9.  



Pokud je hodnota pH 6 a vyšší 

Aspirát je z jícnu nebo z dýchacích 
cest!  

Aspirát je z tenkého střeva!  

Dítě může mít achlorhydrii!  

Dítě může dostávat antacida!  

Strava dítěte může tlumit pH 
žaludeční sekrece (mléko)! 

 





Děkuji za pozornost 


