
Upozornění pro lékaře:

• Podání přípravku sondou je postupem off-label!
• Nelze vyloučit snížení účinku léčiva – monitorujte klinickou účinnost, případně aciditu žaludečního obsahu! U dospělých 

pacientů použijte jednotlivé dávky 40 mg a vyšší.

Receptury:

1) Syrspendová suspenze
Rp.
Omeprazoli 0,2 g (nebo 0,5 g)
Syrspend® SF ALKA 6,3 g
Aqua purificata ad 100 ml (po rysku)
M. f. susp.
D. S. Před použitím protřepat! Uchovávat v chladu a temnu!
Uchovávání: 60 dní při teplotě 2-8 °C.

2) Standardní suspenze
Rp.
Omeprazoli 0,2 g
Natrii hydrogencarbonas 8,4% sol. ad 100 ml (102,0 g)
M. f. sol.
D. S. Před použitím protřepat! Uchovávat v chladu a temnu!
Uchovávání: 14 dní při teplotě 2-8 °C.

3) Simplifikovaná suspenze
Rp.
Omeprazoli 2 cps á 20 mg
Natrii hydrogencarbonas 8,4% sol. 20 ml
M. f. susp.
Postup přípravy: Otevřete tobolky a vysypte jejich obsah (pelety) do vhodné nádoby. Přidejte 20 ml bikarbonátu
sodného. Jemně protřepávejte, dokud se pelety zcela nerozpustí a nevznikne bílá suspenze (bude to trvat cca 10-15
min).
Uchovávání: K okamžité spotřebě.

Přehled přípravků, pro které platí uvedené doporučení: Substance: Léková forma:

1) Syrspendová suspenze Omeprazol Alkalická suspenze
2) Standardní suspenze
3) Simplifikovaná suspenze

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. Protřepejte dostatečně lahvičku/nádobu s léčivem.
4. Natáhněte požadovaný objem léčiva do injekční stříkačky a podejte do sondy.
5. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
6. Vyčkejte 30 min.
7. Obnovte podávání výživy.
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Omeprazol (suspenze)

Postup při podání sondou do duodena/jejuna:

1. Postupujte stejným způsobem jako při podání sondou do žaludku.


