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PEMBERIAN NUTRISI ENTERAL (PIPA LAMBUNG) 

 

PENGERTIAN: 

 Pemberian nutrisi secara enteral merupakan tindakan yang dilakukan pada klien 
yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nutrisi per oral atau adanya gangguan 
fungsi menelan.  

 Tindakan pemberian nutrisi nutrisi melalui pipa lambung dapat dilakukan dengan 
pemasangan pipa lambung terlebih dahulu kemudian dapat  dilakukan 
pemberian nutrisi 

 

TUJUAN: 

1. Untuk   memberikan   asupan   nutrisi   yang   adekuat   pada pasien yang belum 
mampu menelan atau absorbsi fungsi nutrisinya terganggu. 

2. Berperan   menunjang   pasien   sebagai   respon   selama mengalami 
keradangan, trauma, proses infeksi, pada sakit kritis dalam waktu yang lama 

 

TATA CARA: 

1. Cuci tangan  
2. Jelaskan prosedur yang akan dilakukan. 
3. Atur posisi pasien dengan posisi semi fowler. 
4. Bersihkan daerah hidung dan pasangkan pengalas di atas dada. 
5. Letakkan bengkok di dekat pasien. 
6. Tentukan letak pipa penduga dengan cara mengukur panjang pipa dari 

epigastrium sampai hidung kemudian dibengkokkan ke telinga dan beri tanda 
batasnya. 

7. Berikan vaselin atau pelicin pada ujung pipa dan klem pangkal pipa tersebut lalu 
masukkan melalui hidung secara perlahan-lahan sambil pasien dianjurkan untuk 
menelannya. 

8. Tentukan   apakah   pipa   tersebut   benar-benar   sudah masuk ke lambung, 
dengan cara : 
 Masukkan ujung selang yang diklem ke dalam baskom   yang   berisi   air   

(klem   di   buka)   dan perhatikan bila ada gelembung, pipa masuk ke 
paru-paru dan jika tidak ada gelembung pipa tersebut masuk ke lambung, 
stelah itu diklem atau dilipat kembali. 

 Masukkan   udara   dengan   spuit   ke   dalam lambung melalui pipa 
tersebut dan dengarkan dengan stetoskop. Apabila dilambung terdengar 
bunyi,   berarti   pipa   tersebut   sudah   masuk. Setelah itu, keluarkan 
udara yang ada di dalam sebanyak jumlah yang dimasukkan. 

9. Cuci tangan setelah prosedur dilakukan 

 

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN: 

1. Identifikasi pasien 

2. Jenis diet sesuai dengan pasien 

3. Kebersihan (sebelum dan sesudah cuci tangan)  

4. Pastikan slang masuk kelambung 
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RISIKO DAN EFEK SAMPING: 

rasa mual dan muntah, perut kembung, serta naiknya makanan dan obat dari lambung. 

Selain itu, risiko terjadinya cedera pada hidung, kerongkongan, dan lambung saat 

pemasangan selang juga dapat terjadi 
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