طرس تهیٍ :
اتتذا هَاد غذایی اس جولِ تزًج ،گَشت قزهش ،گَشت سفیذ، ،
تزُ جعفزی ،لَتیا سثشَّ ٍ .یج را خَب هی پشین.
سپس تخن هزغ ٍ ،آب گَجِ فزًگی را تِ آى اضافِ هی کٌین ٍ
در هخلَط کي هی ریشین پس اس سزد شذى آب سیة ٍ عسل
را تِ هَاد هخلَط کزدُ ٍ اس صافی عثَر هی دّین.
در هزحلِ آخز پَدر کزتَهس ٍ رٍغي را تِ هَاد تِ دست آهذُ

دانشگاه علوم پزشکی وخدهات بهداشتی درهانی هرهزگاى
بیوارستاى پیاهبر اعظن ص قشن

((انواع گاواژ))
تغذیه بیماران اس طزیق لوله معده

اضافِ کزدُ ٍ هَاد تِ دست آهذُ را درٍى ظزف شلیل لِ ای
هٌذرج هیزیشین سپس تِ آى آب جَشیذُ سزد شلذُ اضلافلِ
هیکٌین تا تِ حجن  0222سی سی تزسذ.

شىبسٍ پمفلت آمًسشیcl-08-99
عىًان

** با آرزوی سالمتی**

تغذیه بیماران اس طزیق لوله معده

تهیٍ

يحید خبيود کبرشىبس تغذیٍ

کىىدگبن

ایزمب ریحبوی کبرشىبس پزستبری

تبیید کىىدٌ

کمیتٍ آمًسش بٍ بیمبر

سبل تهیٍ

سمستبن 9911

وبظز کیفی

کبرشىبس تغذیٍ يحید خبيود

گبياژ استبودارد 0222 :سی سی

گبياژ پزپتبسیم  0222 :سی سی

 86گزم تزًج 75+گزم پَدر کزتَهس 525 +گلزم گلَشلت

 86گزم تزًج 75+گزم پَدر کزتَهس 545+گزم گَشت قزهش525+

سفیذ(هزغ) 545 +گزم گَشت قزهش 5+عذد تخن هلزغ532+

گزم گَشت سفیذ 5+عذد تخن هزغ 532+گزم تزُ جعفلزی552+

گزم تزُ جعفزی 552+گزم گَجِ فزًگی خلزد شلذُ522+

گزم گَجِ تذٍى پَست ٍ داًِ 522+گلزم اسلفلٌلاج 522+گلزم

گزم َّیج رًذُ شذُ 042+گزم لَتیا سثش 4+عذد سیة تذٍى

کزفس 4+عذد سیة 9+قاشق هزتا خَری رٍغي 5+قاشق عسل 0+

پَست ٍ داًِ 9+قاشق هزتا خَری رٍغي 5+قاشلق عسل 0+

گزم ًوک 3 +فٌجاى هاست

گزم ًوک یذ دار 3+فٌجاى هاست.

گبياژ دیببتی  0222 :سی سی

گبياژ پز پزيتئیه 0222 :سی سی

 75گزم تزًج 75 +گزم پلَدر کلزتلَهلس 545+گلزم گلَشلت

 86گزم تزًج 75 +گزم پَدر کزتَهس 592+گلزم گلَشلت

قزهش 525+گزم گَشت سفیذ 5+عذد تخن هزغ 532+گلزم تلزُ

قزهش 545+گزم گَشت سفیذ 5+عذد تخن هزغ 532+گزم تزُ

جعفزی 552+گزم گَجِ تذٍى پَست 522+گلزم ّلَیلج رًلذُ

جعفزی 552+گزم گَجِ فزًگی تذٍى داًِ ٍ پلَسلت522+

شذُ 9+قاشق هزتا خَری رٍغي 042+گزم لَتیلا سلثلش 0+گلزم

گزم َّیج رًذُ شذُ 045+گزم لَتیا سثش 4+عذد سیة تذٍى

ًوک 3+فٌجاى هاست

داًِ ٍ پَست 9+قاشق هزتا خَری رٍغي 5+قاشلق عسل 0+
گزم ًوک یذ دار 3+فٌجاى هاست.

