
PRACOVNÍ SKUPINA PRO PODÁNÍ LÉČIV SONDOU

!
Glimepirid
Přehled přípravků, pro které platí uvedené doporučení:
Glimepirid Mylan tbl nob
Glimepirid Sandoz tbl nob
Glimepirid-Ratiopharm tbl nob
Amaryl tbl nob

Eglymad tbl nob
Glymexan tbl nob
Oltar tbl nob

Substance:
Glimepirid

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

Upozornění pro lékaře:
• Podání přípravku sondou je postupem off-label!
• Při současném podání léčiva s výživou nelze vyloučit snížení absorpce a tedy i účinku léčiva.

 → Zajistěte, aby bylo léčivo ve vztahu k výživě podáváno stále stejným způsobem (tj. stále s výživou nebo 
stále na lačno), tj. aby kolísání účinku léčiva bylo co nejnižší.

 → Monitorujte glykémii.
• 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:
Inzulin

POSTUP PŘI PODÁNÍ SONDOU:

• Úpravu léčiva provádějte těsně před podáním do sondy!
• U pacientů, u kterých je sledována bilance 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 (při bolusovém či cyklickém režimu výživy časujte podání léčiva na konec  

  nejdelší denní pauzy v 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 (při bolusovém či cyklickém režimu výživy obnovte podávání výživy  

  za 30 min po podání léčiva).

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