
 

 

 

 

 

Použití jícnové sondy u telat 
Není se čeho bát - zásady bezpečného použití 

 

Předmluva MTS 
Použití jícnové sondy je stále pro velkou řadu ošetřovatelů telat v ČR zbytečně velkým strašákem a někteří 

dokonce drenčování odmítají dělat úplně. Kdybychom se měli pídit po hlavních důvodech, nejspíše by byly 

dva a oba jsou ve své podstatě zcela pochopitelné. Ale i poměrně jednoduše napravitelné. Častěji se 

nejspíše setkáme s tím, že mají ošetřovatelé z této metody podávání krmiva strach. Pokud jim nikdo 

pořádně neukázal správné provedení, tak jsou obavy celkem oprávněné. Druhý důvod (naštěstí méně 

častý, avšak o to horší) je zkušenost s tím, že teleti byla sonda zavedena špatnou shodou náhod do 

průdušnice a tele uhynulo udušením. Takový pohled si nikdo nepřeje vidět dvakrát a těžko pak po někom 

budeme chtít, aby se o drenčování pokusil znovu. 

 

Z toho důvodu by měl být při zaučení věnován dostatek času na vysvětlení důvodů, kdy a proč je 

drenčování nutné. Především si poté vše v klidu ukázat a naučit se postup krok po kroku. Při správném 

provedení existuje jen opravdu malé riziko chyby.  Velice jednoduše a naprosto jednoznačně lze navíc 

zkontrolovat, zda jsme sondu vsunuli opravdu do jícnu a nebo jestli se nám náhodou nedostala do 

průdušnice, kam rozhodně nepatří. 

 

Velice dobré instruktážní video (ač v angličtině) si můžete najít po kliknutí na odkaz a nebo zadáním "ETF 3d 

draft uwexdluci" do YouTube, pokud tento článek čtete v tištěné formě. Případně může instruktáž ukázat 

na Vaší farmě Ing. Tomáš Novotný z MTS.  

 

Úvod 
Jícnová sonda může být v mnoha případech pro telata posledním záchranným lanem, pokud odmítají pít 

sama kolostrum, mléko a nebo elektrolyty. Nesprávně provedená aplikace může být ale pro zvíře 

nebezpečná či dokonce smrtící. Výzkumný tým z University of Wisconsin-Madison (USA) proto sdílí své 

doporučení a rady na správné provedení metody drenčování. 

 

Příjem kolostra, mléka i elektrolytů může být v jistých situacích životně důležitý pro přežití telat a v případě 

odmítání (či neschopnosti) příjmu krmiva je naprosto nutné přistoupit k použití jícnové sondy. Ta ale 

může být současně i zdrojem problémů - bakteriálních infekcí, zápalů plic nebo i úhynu, pokud je použita 

nesprávně. Výzkumný tým z UW-M z toho důvodu natočil krátké video, které demonstruje ty nejlepší 

postupy a praktiky pro drenčování malých telat. Mezi jejich rady patří: 

https://youtu.be/iB9uSWDDcNg
https://youtu.be/iB9uSWDDcNg
https://youtu.be/iB9uSWDDcNg


 

 Před použitím sondu zkontrolujte kvůli případným prasklinám a nebo ostrým hrankám. Nešetrné 

drenčování může epitel jícnu poranit. Drsný povrch nebo praskliny také představují dobrý úkryt pro 

bakterie, které následně způsobují gastrointestinální onemocnění. Jakkoliv poškozené pomůcky by 

měly být vyřazeny a nahrazeny. 

 Telata by měla být krmena jícnovou sondou pouze pokud jsou schopna stát a nebo alespoň 

vzpřímeně sedět. Pokud pouze leží a nebo je jejich střevní trakt již plný, není drenčování 

doporučeno, jelikož vzrůstá riziko špatného zavedení sondy (do průdušnice), což má za následek 

udušení telete. 

 Před zavedením sondy zasvorkujte či zalomte hadici, aby nemohly během zavádění vytékat žádné 

tekutiny. Na rozšířený konec sondy můžete také nanést malé množství lubrikantu.  

 Zasuňte sondu po levé straně podél jazyka a pokračujte pomalu dál. Nechte tele v klidu polknout. 

 Po úplném zavedení je velice důležité provést zpětnou palpační kontrolu - nahmatejte konec 

sondy na vnější straně krku telete. Při jemné manipulaci sondou dopředu a dozadu byste neměli 

prsty cítit jakékoliv hrubé struktury či kroužky (chrupavka vystýlající průdušnici) kolem sond. Pokud 

ano, jemně ji vyndejte a opět zasuňte. Jícen je hladkosvalová trubice bez jakýchkoliv pevných 

struktur. Nebojte - rozdíl mezi oběma trubicemi je na pohmat opravdu velice výrazný. 

 Pokud je sonda aplikována správně, uvolněte sponu (zaškrcení), nechte tekutinu volně vytékat a 

vak/lahev držte nad teletem. Nenechte tele příliš zvedat hlavu - úroveň nosu by měla být stále pod 

úrovní uší. Po úplném vyprázdnění sondu opět zasponkujte/zaškrťte. 

 Sondu vysuňte plynulým, jemným pohybem a nenechte přitom tele se příliš vrtět, aby si prudkým 

pohybem samo neublížilo. 

 

Očista a sanitace jícnové sondy je stejně důležitá jako její samotné použití, jelikož může být i velice 

nebezpečným zdrojem bakteriální infekce. Doporučen je 6ti krokový protokol: 

1) Opláchněte sondu teplou vodou. 

2) Namočte do horké (nad 50 °C) vody s 1% chlorovým, alkalickým detergentem. 

3) Opláchněte opět horkou vodou (nad 60 °C). Pro odstranění tukových částic z mleziva/mléka celý 

povrch očistěte kartáčem. 

4) Opláchněte studenou vodou. 

5) Poté proveďte klasický protokol doporučený vámi používaným dezinfekčním prostředkem, jícnovou 

sondu zavěste a nechte úplně oschnout. 

6) Mějte v zásobě více jícnových sond v případech, kdy je vyžadováno častější použití. 

 

Zdroj: Hanson, M. Calf Tube Feeding Done Right. 2020. Bovine Veterinarian. 

 

Překlad a doplnění: Ing. Tomáš Novotný 

 
 
 
 
 
 

Zaujal vás tento článek? Mnoho dalších naleznete na našem webu. 
Chcete se podělit o své názory a zkušenosti? Přidejte si nás na Facebooku a komentujte! 

 

.mtssro.cz @mtssro info@mtssro.cz 

http://www.mtssro.cz/
https://www.facebook.com/mtssro/
info@mtssro.cz


NABÍDKA MTS 
PREVENCE I ŘEŠENÍ PRŮJMOVÝCH ONEMOCNĚNÍ 

 

 

    - okamžité řešení průjmů bez použití antibiotik 

 

okamžité řešení průjmového onemocnění bez použití antibiotik 

jednoduché a rychlé podání bolusu pomocí plastového aplikátoru 

extrakty z oreganového oleje mají přírodní antibakteriální účinky 

speciální selektivita pouze proti G- bakteriím (E. coli a Salmonella) 

primární efekt - vyčištění střevní mikroflóry od přemnožených patogenů 

sekundární efekt - obsahuje probiotika rodu Bacillus pro rychlé zotavení 

speciální protein chrání střeva od dalšího přemnožení a posiluje imunitu 

 
 

 

 

    - tekutý elektrolyt vyrobený na základě rozsáhlé studie 
 
 složení postaveno tak, aby splňovalo všechna doporučení rozsáhlé, nekomerční studie 

 kvalitativní špička na trhu za jedinečnou cenu 56 Kč/denně (nikoliv na jednu aplikaci) 

 jednoduchá příprava bez nutnosti složitého rozmíchávání a se zkrmením beze zbytku 

 aplikace pouze 1x denně šetří vynaložený čas i náklady 

obsahuje vysoké množství energie, minerálů a vhodná alkalizační činidla - propionát a acetát sodný 

krmení ve vodě i mléce bez omezení - osmolalita nepřekračuje doporučované rozmezí odborníků 

 

 

 

    - probiotika nejvyšší kvality pro zdravé a efektivní trávení 
 

zdroj vysoce kvalitních, koncentrovaných probiotik rodů Enterococcus a Bacillus 

obsahuje trávicí enzymy a antioxidanty pro podporu imunitního systému 

specializovaný protein udržuje zdravý trávicí trakt a zabraňuje přemnožení patogenů 

prokazatelně urychluje rozvoj bachorových papil pro efektivnější a vyšší příjem krmiva 

lépe narostlá a odolná telata připravená na odstav na rostlinnou stravu 

podávání probiotik po průjmovém onemocnění urychluje zotavení a návrat k příjmu potravy 


