
PRACOVNÍ SKUPINA PRO PODÁNÍ LÉČIV SONDOU

!
Amiodaron
Přehled přípravků, pro které platí uvedené doporučení:
Amiohexal por tbl nob
Amiokordin por tbl nob
Cordarone por tbl nob

Rivodaron por tbl nob
Sedacoron por tbl nob

Substance:
Amiodaroni hydrochloridum

Léková forma:
Tableta, neobalená, s okamžitým uvolňováním účinné látky

Upozornění pro lékaře:
• Podání přípravku sondou je postupem off-label!
• Nelze vyloučit změnu účinku – monitorujte klinickou účinnost a případný výskyt nežádoucích účinků,   
 event. plazmatickou koncentraci léčiva!

 → Léčivo ulpívá na stěně sondy, problematické při podání dlouhou sondou s úzkým průměrem; při podání 
do PEG irelevantní.

 → Pokud je třeba pacienta nasytit, nepodávat sondou, ale intravenózně.
 → U pacienta, který užívá amiodaron chronicky, je krátkodobé podávání sondou možné  
(depo v organizmu).

• U setů obsahujících změkčovadlo DEHP (dioktylftalát) riziko uvolňování této látky vlivem amiodaronu!
• U pacientů, u kterých je sledována bilance tekutin, započítejte množství vody použité na přípravu léčiva  
 a proplachy sondy do celkového denního příjmu tekutin!

Vhodnější alternativy:
Nejsou k dispozici.

POSTUP PŘI PODÁNÍ SONDOU

• Úpravu léčiva provádějte těsně před podáním do sondy!
• U pacientů s restrikcí příjmu tekutin započítejte množství vody použité na přípravu léčiva a proplachy   
 sondy do celkového denního příjmu tekutin!

Postup při podání sondou do žaludku:
1. Přerušte podávání výživy.
2. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
3. Umístěte tabletu do misky a tloučkem ji rozdrťte na jemný prach.
4. Přidejte do misky 10 ml převařené vody pokojové teploty a promíchejte.
5. Vzniklou suspenzi natáhněte do injekční stříkačky. 
6. Protřepejte suspenzi léčiva ve stříkačce a podejte ji do sondy.
7. Poté přidejte do drtící misky znovu 10 ml převařené vody pokojové teploty, promíchejte, natáhněte  

  do stříkačky, protřepejte a podejte do sondy.
8. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
9. Obnovte podávání výživy.

Postup při podání sondou do duodena/jejuna:
1. Postupujte stejným způsobem jako při podání sondou do žaludku.
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