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AURKIBIDEA

• 1. Zer da?
• 2. Noiz agintzen da?
• 3. Zertaz dago osatuta? Nola prestatzen 

da?
• 4. ENP prefabrikatuak (“erabiltzeko prest”)
• 5. Zer gehiago behar dut?
• 6. Zerekin kontu izan behar dut?
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1-ZER DA?
• Etxeko nutrizio parenterala (ENP) nutrizio-euskarriko modalitate bat

da; joan den mendean, 60ko hamarkadaren amaieran, hasi zen Estatu
Batuetan, eta 70ko hamarkadaren hasieran Europako zenbait
herrialdetan.

• Espainian, ENPa zuten lehen pazienteak 80ko hamarkadan tratatu
zituzten.

• ENParen garapena iraupen luzeko kateterren garapenari, nutrizio
parenteraleko irtenbideen segurtasunari eta profesionalek
tratamendu horrekin zerikusia duten konplikazioen tratamendu eta
prebentzioan duten esperientziari egon da lotuta.

https://www.msssi.gob.es/profesionales/prestacionesSanitarias/publicaciones/docs/guiaNPD.pdf

3



• Mantenugaiak zain barneko bidean ematean datza eta ahozko
elikaduraren edo nutrizio enteralaren bitartez nutrizio-egoera egokiari
eusteko gai ez diren pazienteengan erabiltzen da.

• Eskuarki, arrazoi desberdinengatik heste-hutsegitea duten pazienteak
izaten dira; arrazoi ohikoenak heste meharreko ebakuntza zabala edo
hesteetako mukosaren aldaketak, mantenugaien malabsortzioa
eragiten dutenak, dira.
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Diziplina anitzeko aditu-talde bat arduratuko da hautagaiak
ebaluatzeaz, paziente zehatz bakoitzarentzat egokitutako tratamendu-
plana garatzeaz, tratamendu horren jarraipena egiteaz eta pazientea
edo zaintzailea teknikan trebatzeaz.
Irakaspen argi, erraz eta laburrak eman behar dira, pazienteak edo

zaintzaileak ENPa teknika aseptikoaz (kateterraren infekzioei aurrea
hartzea xede baitu) eta behar diren kontrol guztiei jarraituz burutzeko
bide ematen dutenak, ahal den neurrian konplikazioak saihesteko.
Tratamendu horren arrakasta, hein handi batean, pazienteak edo

zaintzaileak jasotako trebakuntzaren menpe dago, baita horri arreta
emateko aukeren menpe ere.
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2-NOIZ AGINTZEN DA?

• Digestio-bidea ondo ez dabilenean edo irisgarria ez denean aginduko
da, baita ahozko dietaren edo nutrizio enteralaren bitartez elikatu
ezin diren gaixoengan ere.

• Iraupena pazientearen egoera klinikoaren araberakoa izango da eta
aldi baterakoa edo mugagabea izan ahalko da.

• Pazienteek baimena eman beharko dute mota horretako nutrizio-
tratamendua jasotzeko, agintzen duen taldeak informazio zehatza
eman ostean.
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PAZIENTEAREN BALDINTZAK 

• Ahoz edo hesteen bidez nutrizio egokia eta nahikoa lortzeko
ezintasuna.

• Etxean tratatzea ahalbidetzen duen egoera kliniko eta emozionala.
• Gaixo autonomoak badira, ezagutzak bereganatzeko gaitasuna.
• Bizi-itxaropen nahikoa.
• Gaixoak tratamendua onartzea; baimen informatua sinatuz adieraziko

da.
• Ospitalean hasten diren kasuetan, nutrizio parenteralarekiko

tolerantzia frogatua.
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OSASUN-SISTEMAREN BALDINTZAK

• Nutrizio-euskarriko diziplina anitzeko talde bat, ENPa agintzeko, horren
jarraipena egiteko eta horretan laguntzeko gaitasuna eta esperientzia
duena, egotea.

• Formulaz, materialaz eta ekipamenduaz hornitzeko sare eraginkor bat
egotea.

• Etxean laguntzeko taldea (erizaina eta medikua) elkarlanean aritzea.
Profesional horiek lehen mailako arretaren edo ospitaleen (etxeko
ospitaleratze-unitateak, nutrizio-unitateak, etab.) menpe egon ahalko dira.
Haien funtzioa pazienteak ikuskatzea eta arazoak ahal den guztietan etxean
konpontzen saiatzea izango da; horretarako, gaixoaz arduratzen den
nutrizio-euskarriko taldearekin koordinatuta jardungo dute.

• Prozesu guztia protokolizatuta egotea.
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GIZARTE-ETA FAMILIA-INGURUNEKO BALDINTZAK

• Familia-ingurunea tratamendua gain hartzeko gai izatea eta
motibatuta egotea.

• Senide edo hurbilekoren bat trebakuntza nahikoa bereganatzeko gai
izatea.

• Etxean gutxieneko higienea egotea.
• Etxeko arretako familia-sistema horren ordez, ospitaletik kanpoko

beste zaintza-sistemaren bat (egoitzak, egonaldi luzeko zentroak,
etab.) aplika daiteke.
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• URA

• MAKROMANTENUGAIAK

• ELEKTROLITOAK

• MIKROMANTENUGAIAK

 Aminoazidoak
 Karbohidratoak
 Lipidoak

 Sodioa
 Potasioa
 Kloroa
 Kaltzioa
 Magnesioa
 Fosforoa

 Bitaminak
 Oligoelementuak

3-ZERTAZ DAGO OSATUTA? NOLA PRESTATZEN DA?
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Aminoazidoak
1 g nitrogeno = 6,25 g proteina
1 g proteina = 4 Kcal

Beharrak:
• Heldua: 1-1,5 g/kg/egun
• 2 hilabete - 3 urte: 2-2,5 g/kg/egun
• 3-5 urte: 1,5-2 g/kg/egun
• 6 urte - nerabeak: 1-1,5 g/kg/egun

Zenbait disoluzio-mota,
errekerimenduen arabera:
• Estandarra helduentzat eta 
pediatrikoak
• Berariazkoak entzefalopatia 
hepatikorako,
giltzurrun-gutxiegitasunerako
• Zisteinaz, tirosinaz eta serinaz
aberastuak

Karbohidratoak
Energia-iturri nagusia
1 g glukosa = 4 Kcal (anhidroa)

Beharrak:
•Heldua: 3-6 g/kg/egun
• Bularreko haurra - 2 urte: 7-
10 g/kg/egun
•Beste adinetako haurrak: 4-
7 g/kg/egun

Gutxieneko ekarpen gomendatua
helduentzat:
100-150 g karbohidrato

Zenbait kontzentrazio eskuragarri:
% 5etik % 70era

Lipidoak
Energia-erreserbak dira
1 g lipido = 9 Kcal
-Gantz-azido esentzialak eta
bitamina lipodisolbagarriak ekartzen 
dituzte
-Erantzun immunitarioa modulatzen 
dute
Beharrak:
•Helduak: 1-1,5 g/kg/egun
•Bularreko haurrak 3-4 g/kg/egun 
gehienez

•Haurrak: 2-3 g/kg/egun gehienez

Zenbait emultsio-mota

Elektrolitoak
Prozesu fisiologikoak erregulatzen 
dituzten
Banakako doikuntza
Elektrolito bakanduen eta
multielektrolitoen prestakinak
komertzializatzen dira
•Sodioa
•Potasioa
•Kloroa
•Kaltzioa
•Magnesioa
•Fosfatoa

Bitaminak
Funtsezko konposatuak dira
Bitamina hidrodisolbagarriak:
•B taldeko bitaminak
•C bitamina
•Azido folikoa eta biotina

Bitamina lipodisolbagarriak: 
•A, D, E eta K
Ekarpena bitamina anitzeko
disoluzioez egiten da

• Kobrea
• Kobaltoa
• Kromoa
• Burdina
• Iodoa

Molibdenoa
Nikela
Selenioa
• Zinka
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Oligoelementuak
Kantitate txikietan daude 
organismoan

Merkatuan oligoelementu guztiak 
dituzten prestakinak daude

• Kobrea
• Kobaltoa
• Kromoa
• Burdina
• Iodoa

• Manganesoa
• Molibdenoa
• Nikela
• Selenioa
• Zinka



Nutrizio parenterala prestatzeko prozesua (I)

Prestaketa “gela garbi” baten barruan egiten da, korronte 
laminar horizontaleko kanpai batean, non aire-fluxua garbia 

den eta turbulentziarik ez daukan.

Erizainek gela garbian lan egiteko egokiak diren jantziak 
eraman behar dituzte: 
galtzaktxanoamaskaratxabusinaeskularru esterilak

Prestatzeko prozesuan, osagaiak gehitzeko ordena bete behar da, hauspeakinik ez 
eratzeko eta emultsioa ez hausteko:
1) Aminoazidoak + fosfatoa + elektrolito batzuk (potasioa, sodioa, magnesioa)
2) Glukosa + oligoelementuak + bitaminak + kaltzioa
3) Lipidoak (horiek ematen diote kolore zurixka nahasketari)
4) Intsulina, behar badu / beste botika batzuk

Azkenik, nahasketari etiketa jartzen zaio, honako hauek identifikatzeko: pazientea, 
konposizioa, ekarritako kaloriak, bolumena, osmolaritatea, gehigarriak, 
administrazio-bidea, administrazioaren abiadura eta iraupena.
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Nutrizio parenterala prestatzeko prozesua (II)

Medikuaren agindua

Farmazialariaren balioztatzea

Erizaintzek prestatzea, 
korronte laminar 

horizontaleko kanpaian

Ematea

Farmazia Zerbitzuan zentralizatutako prestaketa
Xedea:

 Manipulazio zuzena bermatzea: baldintza aseptikoak.
 Osagaien bateragarritasuna eta nahasketaren 

egonkortasuna balioztatzea.
 Agindutako eskakizunen egokitasuna balioztatzea.

Prestaketa-orria 
+ 

etiketa
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ENP 
(etxeko nutrizio 

parenterala) 
poltsako 

informazioa

Nombre y apellidos

Nombre

Firma / validación
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EMAN ARTEKO MANTENTZEA
• Nutrizio parenteraleko poltsak argitik babestu behar dira kontserbazio-aldi

guztian eta eman bitartean.
• Hozkailuan gordeko dira, 4-8 °C-tan. Hozkailuan nutrizio parenteralerako

berariazko gune bat, elikagairik ukitzen ez duena, gaituko da.
• Hozkailu eramangarri bat edukitzea aholkatzen da, lekualdatuz gero poltsa

garraiatzeko.
• Bi orduz giro-tenperaturan egon ostean emango da; dena den, denbora

hori desberdina izan daiteke sendagaiak erantsita eramanez gero.
• Zenbatesten da 3-5 egunetan iraungiko dela, poltsa prefabrikatuak izan

ezik. Konposizioan bitaminak eta oligoelementuak barne hartzen badira, 48
ordu igaro baino lehen eman beharko da. Aztertu datu horiek etiketan.
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4-ENP (Etxeko Nutrizio Parenterala) 
PREFABRIKATUAK (“erabiltzeko prest”)

Behar izanez gero, bitaminak eta oligoelementuak zuzenean gehitu ahal zaizkio poltsari, 
behealdean dagoen konektorean xiringa bat aplikatuz, prozedura aseptiko baten bidez. Dosiei 
eta bateragarritasunari buruzko alderdien berri izateko, galdetu zure erreferentziako taldeari.

-Poltsak bi edo hiru ganbera edo konpartimentutan banatzen dira; horiek nahasketa bitar
(karbohidratoak eta aminoazidoak) edo hirutarretan (lipidoak, aminoazidoak eta
karbohidratoak) dituzte makromantenugaiak. Konpartimentu bakoitzeko bolumenak ekarpen
desberdinetara egokitzen dira.
-Nahasketa berrosatzeko, eskuaz presioa egin baino ez da egin behar soldadurak apurtzeko,
eman baino lehen.
-Kontserbatzeko ez dute hotzik behar, eta haien iraungipena osagai guztiak aurrez nahastuta
dauden prestakinena baino luzeagoa da.
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Hiru ganberakoa Bi ganberakoa
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5-ZER GEHIAGO BEHAR 
DUT?

• Infusio-sistema: 0,22 mikrako iragazkiarekin 
nahasketa bitarretarako eta 1,2 mikrako 
iragazkiarekin nahasketa hirutarretarako.

• Infusio-ponpa

• Tantaz tantakorako makila / motxila

Zure erreferentziako taldeak azalduko dizu zein
material izango duzun eskura eta non hornitu behar
duzun.

Era berean, fabrikatzailearen jarraibideak kontuan
hartzea gomendatzen da.
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6-ZEREKIN KONTU IZAN BEHAR DUT?

• Jakinarazi medikuari arrain-, arrautza-, soja- edo kakahuete-proteinak eragindako
alergia edo hipersentikortasuna baduzu.

• Pazienteak trebakuntza egokia jaso behar du ENPa konektatu eta
deskonektatzeko protokoloari eta sendaketei buruz.

• Jakin behar du zein konplikazio izan dezakeen eta nola jardun behar duen
horrelakoetan.

• Honako hauen aldizkako erregistroak egin behar ditu (bere zentroko
protokoloaren arabera): egoera orokorra, pisua, emandako ENPa, ahorakina,
gluzemia kapilarra, gernu-bolumena, eginkarien kantitatea eta ezaugarriak,
kateterraren txertatze-gunea, kateterraren ibilbidea, konexioak.

• Gomendatzen da kateterrari buruzko informazio-txartela erakustea larrialdietara
edo ohikoa ez den osasun-zentro batera joaten zarenean.

• Gomendatzen da zure erreferentziako osasun-taldearekiko ohiko komunikazio
arina izatea.
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ADI

• Atal honetan gailuei, materialei, nutrizio parenteral motei eta abarrei
buruz adierazitakoa orientagarria da.

• Zure zentroan dauden materialak edo emandako protokoloak hein
batean alda daitezke.

• Gomendatzen dugu zalantzak zure erreferentziako taldeari galdetzea
eta zure zentroan azaldutako jarraibideak betetzea.
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