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A fejezet célja  

A fejezet magába foglalja a tevékenység elvégzéséhez szükséges anatómiai ismereteket,  a 

diagnosztikus, terápiás és tápláló célzattal alkalmazandó nasogastricus és a Sengstaken-

Blakemore-szonda levezetését, s azok alkalmazását. A kivitelezésének indikációit, alapelveit, 

technikáját és általános szabályait tartalmazza az alfejezet. 

 

Alapfogalmak/fogalomtár 

Nasogastricus (diagnosztikus, terápiás és tápláló) szonda: az orron keresztül a gyomorba 

vezetett vékony szonda, mely a gyomor tartalom leszívására és tápfolyadék bevitelére szolgál. 

Sengstaken-Blakemore szonda: máj cirrhosis szövődményeként kialakuló súlyos vérzés 

esetén alkalmazható háromlumenű, puha gumiszonda oesophagealis és gastricus ballonnal. 

 

A nasogastricus szonda levezetése 
Ez az eljárás sokszor mindennapos akut beavatkozás a sürgősségi ellátásban és a különböző 

kórházi (belgyógyászati, gastroenterológiai, sebészeti, geriátriai stb.) osztályokon.  

 

A nasogastricus szonda levezetésének indikációi 

A gyomorfeszülés következtében kialakuló disztenzió, hányinger, hányás miatt le kell vezetni 

a gyomorszondát, egyéb indikáció lehet még a diagnosztikus (pl. vérzés) és a terápiás 

(gyógyszermérgezés, ileus) célzatú gyomortartalom eltávolítása. 

   

A nasogastricus szonda levezetésének kontraindikációi 
 Súlyos arcsérülés, kopnyacsont (bázis) törés,  

 Nyelőcsősérülés,  

 Fejlődési rendellenesség pl. choanalis atresia, oesophagus atresia,  

 Oesophagus stenosis, Zenker-diverticuIum, csőgyomor, colon interpositum,  

 Nem régen történt nasalis, oropharyngealis vagy gyomorműtét, oesophago- 

gastrostomia, 

 Korábbi gastrectomia.  

Ez utóbbiak relatív kontraindikációt jelentenek, mert közvetlenül a gyomorműtét után 

szükséges lehet a szonda levezetése, s a gyomortartalom kiemelésére.  

 

A nasogastricus szonda levezetéséhez szükséges eszközök  

 Védő kesztyű, védőszemüveg és köpeny.  

 Hánytál és védőlepedő.  

 Nasogastricus szonda.  

 Síkosító zselé.  

 20-50 ml-es szívófecskendő, sze. katéter csatlakozással.  

 Szívó cső és szívó eszköz.  

 Pohár, víz és szívószál.  

 Ragtapasz.  

 

A nasogastricus szonda levezetésének személyi feltételei 

Gyakorlott szakembernek nincs szüksége segítségre.  

 

 

A beteg előkészítése a nasogastricus szonda levezetéséhez 
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Nem szükséges írásos beleegyezés a beavatkozáshoz, részletes felvilágosításra azonban 

elengedhetetlen, hogy a folyamatot részletesen elmagyarázzuk, az esetleges 

kellemetlenségeket –hányinger, köhögés, stb. - ismertessük.  

 

A beteg elhelyezése a nasogastricus szonda levezetésekor 

A jól kooperáló beteg megtámasztott ülő helyzetben legyen. Zavartság eszméletlenség esetén 

speciális teendők (szedálás) szükségesek, eben az esetekben a beteg hanyatt fekvő helyzetben 

van, ha szükséges a törzsét és/vagy a fejét kissé megemeljük. 

 

A nasogastricus szonda levezetésének anatómiai háttere 

A szondát az egyik orrlyukon vezetjük be, és az orrüregen keresztül jut a nasopharynxba, 

ahonnan tovább halad az oropharynxon keresztül a garat szintjéig, ahonnét előre juthat a 

trachea felé, és hátra, az oesophagusba. A fej előrehajtott állapotban történő nyelés közben a 

trachea bejárata bezáródik és a szonda csak az oesophagusba kerül (17-1. ábra).  

 

A nasogastricus szonda levezetésének módszere  

 Vegyünk kesztyűt, védőszemüveget és köpenyt, s alkalmazzunk védőlepedőt.  

 Szabócentiméterrel pontosan mérjük meg az orr és a köldök közötti távolságot, ily 

módon kiválaszthatjuk megfelelő hosszúságú szondát (17-2. ábra).  

 A szonda végét síkosító lidocaint tartalmazó zselével kenjük be.  

 Egy szívószálat és vizet tartalmazó poharat készítsünk elő.  

 Vezessük a szondát az egyik orrlyukba, és toljuk előre, egyenesen hátra a fej 

hossztengelyére merőlegesen, a nasopharynxon keresztül. A szívószálon keresztül 

szívjon egy korty vizet a szájába a beteg, s kérjük meg, hogy nyeljen egyet. A nyelés 

közben toljuk a szondát az oesophagusba (17-3. ábra). A szonda helyzetének 

ellenőrzésére hallgassuk meg a nyitott végét; ha levegőmozgást észlelünk, a szonda 

rossz helyen van. Ha a szonda a tracheában van, húzzuk vissza a garatba, és próbáljuk 

meg újra.  

17-1. ábra: A nasogastricus szonda lefutása a garatban és a nyelőcsőben 

 
 

17-2. ábra: A szükséges szonda hosszának becslése 
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17-3. ábra: A nasogastricus szonda bevezetésének technikája 

 
 Amennyiben a szonda az oesophagusban van, toljuk tovább a gyomorba.  

 Ha a szonda hosszúsága alapján úgy véljük, hogy a szonda eljutott a gyomorba, 

fecskendővel szívjunk fel egy kis gyomornedvet.  

 Következő lépésként, majd nyomjunk levegőt a szondába, közben a has bal 

hypochondriumban fonendoszkóppal ellenőrizzük, hogy hallható-e a szondát elhagyó 

és a gyomorban buborékoló levegő hangja. Ha nem hallunk hangot, igazítsuk meg a 

szondát, és még nyomjunk be újabb levegőt. (17-4. ábra). Ha ez a két próbálkozás 

sikertelen, készítsünk mellkas röntgenfelvételt a szonda helyzetének ellenőrzésére.  

 Végül ragtapasszal rögzítsük a szondát az orrhoz (17-5. ábra). 
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17-4. ábra: A levegő befecskendezése a nasogastricus szondába és hallgatózás a gyomor 

felett. 

 
 

17-5. ábra: Az orrhoz rögzített nasogastricus szonda. 

 
 

A nasogastricus szonda levezetésének szövődményei 

 Haemoorrhagiás erosio gastrica,  

 Nyálkahártya sérülés, necrosis,  

 Aspiráció, aspirációs pneumónia.  

 

A beteg követése a nasogastricus szonda levezetése után 
 Ellenőrizzük, hogy a gyomorszonda megfelelően működik. 

 Időszakonként ellenőrizzük, hogy nincs necrosis az orrlyukon.  
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A nasogastricus táplálószonda levezetése 

Az alap táplálószonda egy szilikon- vagy poliuretán-, súlyozott végű szondából és egy 

vezetőnyársból áll, amit azért helyezünk a szondába, hogy megkeményítsük és 

megkönnyítsük a gyomorba juttatását (17-6. ábra).  

17-6 ábra: Nasogastricus táplálószonda technikai jellemzői 

 

 
 

A nasogastricus táplálószonda levezetésének indikációi 

A nasogastricus táplálószondákat az enteralis táplálás támogatására használjuk.  

 

A nasogastricus táplálószonda levezetésének kontraindikációi  

A folyékony nasogastricus táplálást regurgitáció és a lehetséges aspiráció miatt nem toleráló 

betegek. A többiekben megegyezik a nasogastricus szondánál leírtakkal. 

 

A nasogastricus táplálószonda levezetéséhez szükséges eszközök Megegyezik a 

nasogastricus szondánál leírtakkal, csupán három kivétel van 

 Mivel a tápláló szonda igen puha, vezetődrótot alkalmazunk a levezetéshez. 

 Infúziós szerelék és a folyékony tápoldat tárolására alkalmas zsák vagy palack. 

 A tápoldathoz adott ételszínezék.  

 

A nasogastricus táplálószonda levezetéséhez szükséges személyi feltételek.  
Gyakorlott szakember egyedül elvégezheti a beavatkozást. 

 

A beteg előkészítése a nasogastricus táplálószonda levezetéséhez 

Mint a nasogastricus szondánál.  

 

A beteg elhelyezése a nasogastricus táplálószonda levezetése ideje alatt 

Mint a nasogastricus szondánál.  

 

Anatómia ismeretek 

Mint a nasogastricus szondánál.  

 

A nasogastricus táplálószonda levezetésének módszere 

Megegyezik a nasogastricus szondánál leírtakkal, csupán egyetlen kivétel van. Tekintettel 

arra, hogy a tápláló szonda igen puha anyagból készült vezetődrót szükséges a levesztéshez. A 

szondahelyzet röntgennel történő ellenőrzése előtt távolítsuk el a vezetődrótot (17-7. ábra). A 

vezetődrótot tilos visszadugni a már bevezetett tápláló szondába, mert perforálhatja 

gastrointestinalis traktust.  
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17-7. ábra: A vezetődrót eltávolítása, miután meggyőződtünk a szonda distalis végének 

megfelelő helyzetéről 

 

 
 

A nasogastricus táplálószonda levezetésének szövődményei 

Mint  a nasogastriukus szondánál, sőt ebben ez esetben a nem körültekintően alkalmazott 

vezetődrót okozhat perforációt..  

 

A beteg követése a nasogastricus táplálószonda levezetése után  
 Igen nagy figyelmet kell szentelni a szonda elhelyezkedésének. Ideális esetben a 

tápszonda distalis vége a duodenum proximalis részén vagy legalább a gyomor distalis 

részén van.   

 A vékony tápszondákat öblítő oldattal kell tisztítani, ha nem használjuk.  

 

 
Gyomormosás toxikológiai betegekben 

A fentiektől eltérően a gyomormosásra a gyomor kiürítésére kellően vastag (36F-42F) szonda 

alkalmazandó. Rendszerint 10-20 liter testmeleg vízzel mosunk gyomrot, persze sze. a gyomormosást 

addig végezzük, ameddig a mosófolyadékban gyógyszermaradványokat találunk. Az optimális 

testhelyzet a gyomormosáshoz a Trendelenburg helyzet, jobb oldali oldalfekvésben.  Elvégezhető 

azonban a beavatkozás ülő helyzetben és hanyatt fekve is. 

A gyomormosás akkor indikált, ha kontraindikáció nem áll fenn és a gyógyszer/vegyszerbevételtől 

nem telt el több mint 1-2 óra. Az aszpirin, a vaskészítmények, az alkohol, a barbiturátok, az 

anticholinerg szerek késleltetik a gyomor ürülését, az ópiátok, az atropin, az antidepresszánsok, a 

phenytoin csökkentik a bélrendszer motilitását, ezért ezekben az esetekben a bevételtől számított 8-12 

óra múlva is elvégzendő a gyomormosás. A gyomormosás kontraindikációját képezik a marószerek 

okozta mérgezések, az ismert előrehaladott nyelőcső varicositas, és az ismert nyelőcső szűkület.  

 

 

Sengstaken-Blakemore szonda bevezetése  
Sengstaken-Blakemore szondát az oesophagus varixvérzések csillapítása, megállítása 

céljából fejlesztették ki. A Sengstaken-Blakemore szonda egy háromlumenű, puha 

gumiszonda oesophagealis és gastricus ballonnal. Hasonló célt szolgál a Minnesota-

szonda, amelynek még egy negyedik lumene is van, az oesophagealis szekrétum 

leszívására (17-7. ábra).  
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17-8. ábra: A Sengstaken-Blakemore és Minnesota szonda bemutatása 

 

 
Mindkét szonda alkalmas arra, hogy elállítsa és megakadályozza a nyelőcső varixaiból eredő 

vérzést a cardia és az oesophagus alsó harmadában kifejtett, a submucosa vénás plexusaiban 

uralkodó perfúziós nyomást meghaladó intraluminalis nyomás létrehozásával. Ezt elsősorban 

a gyomorban lévő ballon felfújásával érhető el, amit, ha szükséges, a nyelőcsőballon felfújása 

követ. 

 

Sengstaken-Blakemore szonda bevezetésének indikációi  

 Feltételezhetően az oesophagus varixokból származó el nem állítható masszív vérzés. 

 Scleroterápiát és egyéb kezelést követő további vérzés az oesophagus varixokból.  

 

Sengstaken-Blakemore szonda bevezetésének kontraindikációk 

 Ha a vérzés scleroterápiával megállítható.  

 A nincs mód a szonda bevezetése után az intenzív osztályos monitorozásra.  

 Ha légúti intubációra nincs lehetőség.  

 

Sengstaken-Blakemore szonda bevezetéséhez szükséges eszközök  
 Védőszemüveg, kesztyű, köpeny és védő lepedő.  

 Sengstaken-Blakemore szonda.  

 Szívószonda. 

 Fali vagy hordozható szívó.  

 Higanyos manométer vagy aneroid nyomásmérő.  

 Y-csatlakozó vagy háromágú csap.  

 Három gumivédős fogó.  

 Lidocaint tartalmazó síkosító zselé.  

 10%-os Lidocain spray.  

 Egy pohár víz és szívószál.  

 Nyomásmérő gumicső, 2-3 méter.  

 Öblítő fecskendő, 50 ml-es; víz, lavór.  

 Merev fém arcmaszk vagy spatulák és gézlapok a szonda rögzítéséhez.  

 

A Sengstaken-Blakemore szonda bevezetésének személyi feltételei 

Legalább két személy kell a szonda behelyezéséhez. Ezt a beavatkozást tapasztalt 

gastroenterológus, intenzív terápiás vagy sürgősségi szakorvosnak kell végeznie.  

 

A beteg előkészítése Sengstaken-Blakemore szonda bevezetéséhez 
Részletes felvilágosítás után a beteg írásos beleegyezése szükséges. Természetesen, súlyos 
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vérzés esetén a vitális indikáció eseteiben el kell tekinteni az írásos beleegyezéstől, azonban 

ezt részletesen indokolni kell. 

 

A beteg elhelyezése a Sengstaken-Blakemore szonda bevezetése alatt 

Hanyatt fekvő helyzetben az ágy támláját 35-45 fokban emeljük meg, és ily módon végezzük 

a beavatkozást. Lehetőleg olyan kórterembe végezzük, ahol a resuscitatio szeélyi és tárgyi 

feltételei adottak. 

 

Sengstaken-Blakemore szonda bevezetéséhez szükséges anatómiai kórélettani ismeretek 

A portalis vénás nyomás emelkedése miatt porto-szisztémás shuntök alakulnak ki, ilyen shunt 

helyezkedik el a cardia és az oesophagealis között, ami vénás plexusok kidudorodásában 

nyilvánulnak meg (17-a. ábra). Az emelkedett nyomás és tágulat miatt hajlamosak lesznek az 

nyálkahártya erosióra, a vékony falú vénák megrepedésére és vérzésre. 

17-9. ábra: A portalis hypertensio esetén kialakuló varixokok a nyelőcső, cardia határán 

 

 
 

A Sengstaken-Blakemore szonda bevezetésének módszere  

 Szükséges eszközök előkészítése.  

 Meg kell vizsgálni, hogy a ballonok nem lyukasak-e, és a ballonok alsó részét zselével 

síkosítsuk. A levegőt teljesen ki kell szívni a ballonokból.  

 Kézmosás után vegyünk kesztyűt, védőszemüveget és köpenyt. Tegyük a betegre a 

védőlepedőt.  

 Kooperáló, eszméletén lévő betegben Lidocain spray-vel érzéstelenítsük el a 

nasopharynxot, majd várjunk pár percet. Helyezzük a szondát a szájon vagy az egyik 

orrlyukon keresztültolva állandó nyomással, amíg a szonda vége a garat hátsó részébe 

kerül.  

 Ekkor megkérjük a beteget, hogy a szívószállal szívjon vizet és nyeljen, s közben 

tovább vezetjük a szondát a nyelőcsőbe (17-10. ábra). Majd nyomjuk tovább a 

szondát a kónuszig (ekkor lesz a gyomorballon a gyomorban). 
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17-10. ábra: A Sengstaken-Blakemore szonda bevezetése a gyomorba 

 

 
 

  

 A levegővel feltöltött öblítő fecskendőből nyomjunk levegőt a szonda gyomor 

asprációs nyílásán a gyomorba, miközben fonendoszkóppal a gyomor fölött 

hallgatózunk. A gyomorba kerülő levegő bugyborékoló hangot vált ki (17-11. ábra). 

Ennek elmaradása esetén, egy kicsit húzzuk vissza a szondát, majd vezessük újból 

előre és hallgassuk meg újra a gyomortájékot. Amíg nem győződünk meg arról. Hogy 

a szonda biztosan a gyomorban van egyik ballont sem szabad felfújni. A 

gyomorballon nyelőcsőben történő felfújása életveszélyes rupturát okozhat.  
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17-11. ábra: Levegő befecskendezése során hallgatózással ellenőrizzük a szonda végének 

helyzetét 

 

 
 

 Ha a szonda vége biztosan a gyomorban helyezkedik el, fel kell fújni a 50 ml 

levegővel a gyomorballont, majd  két fogóval le kell fogni a gyomorballon kint lévő 

szárát. 

 Ezt követően lassan kell visszahúzni a szondát, addig, amíg nem érezzük azt, hogy a 

ballon cardiának nem támaszkodva elakad, s ekkor a szondát a beteg szájánál vagy 

orrlyukánál gumimandzsettával stabilan rögzítsük (17-12. ábra). Annyira feszítsük 

meg, hogy szinte felemelje a beteg fejét az ágyból. Szinte minden varixvérzés 

megszüntethető csak a gyomorballonnal. Ritkán szükség lehet a nyelőcsőballon 

felfújására is.  
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17-12. ábra: A szonda megfeszítése a gyomorballon felfújása után 

 
 

 Ez után az Y-csatlakozón, vagy háromágú csapon keresztül illesszünk a nyelőcső 

ballon kivezetéséhez nyomásmérő eszközt. Az Y-csatlakozó vagy a háromágú csap 

egyik kimenetéhez csatlakoztassuk valamilyen nyomásmérőt, és a másikhoz egy 

felfújó ballont vagy egy 50 ml-es fecskendőt. 

 Ezt követően az oesophagusban lévő ballont a sphygnomanométerrel 35-40 Hgmm-re 

fújjuk fel (17-13. ábra).  
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17-13. ábra: A nyelőcsőballon felfújása 

 
 

 A szonda gyomoraspirációs nyílásán keresztül ürítsük ki a gyomorból a vért és a vizet, 

sze. öblítsük ki a gyomrot, úgy hogy a tartalmát teljesen kiürítsük. 

 Mossuk a gyomrot 30 percen keresztül, ha vérzésre utaló eltérés van, akkor növelni 

kell a nyelőcsőballon nyomását 45 Hgmm-re. Mialatt a ballon nyomását fokozatosan 2 

Hgmm-enként emeljük, tovább mossuk a gyomrot, hogy meghatározzuk azt a 

nyomást, amelynél a vérzés eláll.  

 Rögzítsük írásban az nyelőcsőballon nyomását.  

 Sze. mellkas és has röntgennel a szonda helyzete ellenőrizhető.  

 Majd erősítsük a szonda végét a szájhoz vagy az orrlyukhoz támasztott spatulából 

készített sínhez (17-14. ábra).  
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17-14. ábra: Spatulákkal rögzített háromlumenű katéter. 

 

 
 

 Sengstaken-Blakemore szonda alkalmazásakor egy hagyományos szívószonda 

levetése szükséges a nyelőcsőbe, hogy a ballon felett összegyűlt szekrétumot el tudjuk 

távolítani. 

 Ellenőrizni kell óránként a nyelőcsőballon nyomását, hogy a levegő szivárgását még a 

vérzés megjelenése előtt időben felfedezzük. Öblíteni kell a gyomortartalmat és a 

ballon feletti nyelőcsőtartalmat, hogy a vérzést idejekorán észrevegyük. Fontos, hogy 

a nyelőcsőballont 24 órán belül le kell ereszteni, így kerülhető el az oesophagus 

distalis részének ischaemiás necrosisa.  

 

Sengstaken-Blakemore szonda bevezetése során kialakuló szövődmények 

 Hányinger, hányás és aspiráció a behelyezés alatt.  

 Légúti obstrukció. Megoldás: Vágjuk el azonnal a szondát, hogy a ballonok egyszerre 

leeresszenek és húzzuk ki a szondát (17-15. ábra).  
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17-15. ábra: A cső átvágása ollóval a ballon gyors leeresztése céljából 

 
  

 

A beteg követése Sengstaken-Blakemore szonda bevezetése után 
 A gyomor- és a nyelőcsőtartalom mennyiségét és minőségét ellenőrizni kell, és el kell 

távolítani. 

 Sze. szedatívum adása elengedhetetlen.  

 Naponta röntgenfelvétel a gyomor ballon helyzetének ellenőrzése céljából  

 A szonda eltávolítása előtt mindkét ballont eresszük le, a legbiztosabb, ha a szondát 

elvágjuk, mielőtt kihúznánk a nyelőcsőből.  

 



TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0084       

 

 

Önellenőrző kérdések – (válaszok): 

Kérdés:  

Milyen módjai vannak a gastrointestinális szondázásnak?  

Válasz:   

a. Nasogastricus diagnosztikus  

b. Nasogastricus terápiás 

c. Nasogastricus tápláló 

d. Sengstaken-Blakemore szonda  

 

Kérdés:  

Nasogastricus diagnosztikus szonda alkalmazásának indikációi 

Válasz:  

Azoknál a betegeknél, akik a gyomor feszülése miatt hánynak, le kell vezetni a 

gyomorszondát. A beavatkozás további indikációi a terápiás és diagnosztikus gyomormosás 

és a gyomor dekompressziója 

 

Kérdés:  

Nasogastricus tápláló szonda alkalmazásának indikációi 

Válasz: 

A nasogastricus táplálószondákat az enteralis táplálás támogatására használjuk. azoknál a 

betegeknél, akiknek a tápcsatornája működik, de nem képesek enni.  

Kérdés:  

 

Sengstaken-Blakemore szonda alkalmazásának indikációi 

Válasz:  

• Nem elállítható, feltételezhetően az nyelőcsővarixokból masszív származó vérzés.  

• Scleroterápiát követő további vérzés az oesophagusvarixokból, hemodinamikai 

zavarral vagy a nélkül.  

 

Kérdés: Soroljon fel legalább öt lehetséges nasogastricus táplálószonda levezetést kísérő 

szövődményt. 

Válasz: 

• Gyomorvérzéssel járó erosió,  

• Orr nyálkahártyájának vagy bőrének erosiója vagy necrosisa,  

• Aspirációs pneumonia,  

• Sinusitis, 

• Szonda rossz helyre tétele.  

 

 



TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0084       

 

 

Ajánlott irodalom: 

Chesnutt MS, Dewar TN, Locksley RM. Az orvosi beavatkozás technikái. Medicina 

Könyvkiadó Zrt., Budapest, 2011. (317-336. oldal) 

Richard A Hodin RA, Bordeianou L. Nasogastric and nasoenteric tubes. 

http://www.uptodate.com. 2012. 

http://www.surgical-tutor.org.uk/default-

home.htm?system/abdomen/upper_gi_bleed.htm~right 

 

Források: 

Chesnutt MS, Dewar TN, Locksley RM. Az orvosi beavatkozás technikái. Medicina 

Könyvkiadó Zrt., Budapest, 2011. (317-336. oldal) 

Richard A Hodin RA, Bordeianou L. Nasogastric and nasoenteric tubes. 

http://www.uptodate.com. 2012. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sengstaken%E2%80%93Blakemore_tube 

http://www.surgical-tutor.org.uk/default-

home.htm?system/abdomen/upper_gi_bleed.htm~right 

http://www.youtube.com/watch?v=en5ctZInOyA 

http://www.youtube.com/watch?v=vVEYfRmrCvQ 

http://www.youtube.com/watch?v=Yyzi7hWt0fI 

http://www.youtube.com/watch?v=dj45W_LZbyE 

http://www.youtube.com/watch?v=HVvdakyvSKc 

http://www.youtube.com/watch?v=p03bQvPn24g&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=WgfNa7dzSn0&NR=1&feature=endscreen 

http://www.youtube.com/watch?v=imFCMWeWDpU 

 

http://www.uptodate.com/contents/nasogastric-and-nasoenteric-tubes/contributors
http://www.uptodate.com/contents/nasogastric-and-nasoenteric-tubes/contributors
http://www.uptodate.com/
http://www.uptodate.com/contents/nasogastric-and-nasoenteric-tubes/contributors
http://www.uptodate.com/contents/nasogastric-and-nasoenteric-tubes/contributors
http://www.uptodate.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Sengstaken%E2%80%93Blakemore_tube
http://www.youtube.com/watch?v=en5ctZInOyA
http://www.youtube.com/watch?v=vVEYfRmrCvQ
http://www.youtube.com/watch?v=Yyzi7hWt0fI
http://www.youtube.com/watch?v=dj45W_LZbyE
http://www.youtube.com/watch?v=HVvdakyvSKc

