
PRACOVNÍ SKUPINA PRO PODÁNÍ LÉČIV SONDOU

!
Metformin
Přehled přípravků, pro které platí uvedené doporučení:
Metformin-Teva por tbl flm
Metfogamma por tbl flm
Metformin Zentiva por tbl flm

Metformin Bluefish por tbl flm
Metformin Mylan por tbl flm
Glucophage por tbl flm 

Siofor por tbl flm
Normaglyc por tbl flm

Substance: Léková forma:
Metformini hydrochloridum Tableta, potahovaná, s okamžitým uvolňováním účinné látky

Upozornění pro lékaře:
• Podání přípravku sondou je postupem off-label!
• Při přechodu z tablet s postupným uvolňováním může být nutné navýšit denní dávku!
• Denní dávku je nutno rozdělit alespoň do dvou jednotlivých dávek, zvýšení počtu dávek (3-4) v průběhu dne  
 vede ke zvýšení rozsahu absorpce léčiva!
• Nelze vyloučit změnu účinku léčiva – monitorujte glykémii a případný výskyt nežádoucích účinků (laktázová  
 acidóza)!
• Nelze vyloučit snížení účinku léčiva při současném podání s výživou s vysokým obsahem vlákniny – pokud to  
 lze, udělejte odstup mezi podáním výživy a léčiva alespoň 2 hodiny!
• Při podání metforminu do distálnějších částí GIT se významně snižuje míra jeho absorpce (při podání do   
 duodena o 20%, do jejuna až o 80%) – monitorujte glykémie, úměrně navyšte dávku a rozdělte ji do více  
 denních dávek!
• U pacientů s restrikcí příjmu 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 (v případě výživy s vysokým obsahem vlákniny přerušte podávání výživy alespoň  

  2 h před podáním léčiva).
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 (v případě výživy s vysokým obsahem vlákniny nejdříve za 1 h po podání léčiva).

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