Słowniczek
Bolus - Karmienie polegające na podawaniu stosunkowo dużych ilości pokarmu w krótkim czasie. Dieta
do podaży przez zgłębnik, preparat odżywczy - Specjalnie skomponowana płynna dieta, którą można
dopasować do indywidualnych potrzeb pacjenta.
Endoskop - Cienki i giętki wziernik wprowadzany przez usta do żołądka w celu przeprowadzenia
diagnostyki lub założenia zgłębnika.
Gastrostomia - Celowo wytworzone połączenie między żołądkiem a ścianą jamy brzusznej.
Gastryczny, gastrologiczny - Związany z żołądkiem, dotyczący żołądka.
Karmienie metodą grawitacyjną - Podawanie pokarmu, który przemieszcza się do żołądka dzięki sile
grawitacji (tj. dzięki umieszczeniu pojemnika lub worka z pokarmem na wysokości większej niż żołądek).
Karmienie nocne - Podawanie pokarmu w nocy, zazwyczaj za pomocą pompy.
Karmienie strzykawką - Podawanie pokarmu za pomocą naciskania tłoka strzykawki podłączonej do
zgłębnika lub przewodu.
Karmienie za pomocą pompy - Używanie pompy do wymuszenia ruchu pokarmu do przewodu
pokarmowego.
Pompa - Urządzenie służące do podawania pokarmu za pomocą zgłębnika, pracujące z uprzednio
wybraną szybkością.
Port - Wyposażony w zatyczkę otwór na zestawie do podaży pokarmu lub zgłębniku, pasujący do
strzykawki enteralnej.
Przełyk - Fragment przewodu pokarmowego, łączący gardło z żołądkiem.
Płukanie - Czyszczenie zgłębnika lub zestawu do podaży diety za pomocą strumienia wody.
Stomia - Wykonany chirurgicznie otwór w jamie brzusznej.
Strzykawka - Instrument medyczny do wstrzykiwania i odciągania treści płynnych.
Tchawica - Narząd układu oddechowego, zapewniający dopływ powietrza do płuc.
Ustny - Związany z ustami i jamą ustną.
Wlew ciągły - Wielogodzinne podawanie pokarmu, odbywające się ze stałą, uprzednio zaplanowaną
szybkością.
Zacisk - Niewielkie urządzenie, które po zamknięciu lub zaciśnięciu hamuje przepływ treści i wycieki ze
zgłębnika.
Zestaw do podaży pokarmu - Plastikowy przewód łączący pojemnik z pokarmem i zgłębnik z prze
wodem doprowadzającym.
Zgłębnik gastrostomijny (G-Tube) - Instrument medyczny do podaży preparatów odżywczych, płynu i
leków. Zgłębnik ten umieszcza się bezpośrednio w żołądku przez otwór w ścianie jamy brzusznej
(stomię).
Zgłębnik nosowo-żołądkowy, (Zgłębnik NG) - Instrument medyczny do podaży preparatów odżyw czych,
płynu i leków bezpośrednio do żołądka. Zgłębnik NG wprowadza się do organizmu przez nos, potem do
przełyku, a następnie do żołądka.
Żywienie dojelitowe (enteralne) - Podawanie pokarmu bezpośrednio do żołądka lub jelita cienkiego
pacjenta.
Żywienie dojelitowe (karmienie przez zgłębnik) - Dodatkowy sposób żywienia, polegający na
wprowadzeniu pokarmu bezpośrednio do żołądka lub jelita cienkiego pacjenta za pomocą zgłębnika.

