
PRACOVNÍ SKUPINA PRO PODÁNÍ LÉČIV SONDOU

!
Teofylin
Přehled přípravků, pro které platí uvedené doporučení:   Substance:
Afonilum SR cps pro       Teofylin
Euphyllin CR N cps pro

Léková forma:
Afonilum SR cps pro:
Tvrdá tobolka obsahující granulát, s prodlouženým uvolňováním účinné látky (vázaným na granulát)
Euphyllin CR N cps pro:
Tvrdá tobolka obsahující pelety, s prodlouženým uvolňováním účinné látky (vázaným na pelety)

Upozornění pro lékaře:
• Podání přípravku sondou je postupem off-label!
• Léčivo s úzkým terapeutickým oknem!
• Obsah tobolek se nesmí drtit!
• Nelze vyloučit okluzi úzkých sond!
• Podání léčiva do sondy bude velmi pravděpodobně spojeno se snížením účinnosti teofylinu, vliv má jak   
 samotné podání léčiva sondou, tak změna systémové eliminace při podávání enterální výživy -    
 monitorujte plazmatickou koncentraci léčiva, klinickou účinnost a případný výskyt nežádoucích účinků!

1. Vyšetření plazmatické koncentrace proveďte před zahájením podávání léčiva sondou (osobní referenční 
hodnota).

2. Kontrolu plazmatické koncentrace proveďte s odstupem 3-5 dnů (změna koncentrace při podání   
sondou).

3. Kontrolu zopakujte znovu s odstupem 1 měsíce (změna koncentrace teofylinu navozená enterální   
výživou dosahuje svého maxima až v delším časovém odstupu).

4. Při každé změně enterální výživy zkontrolujte plazmatickou koncentraci léčiva s odstupem 1 měsíce.
• U pacientů, u kterých je sledována bilance tekutin, započítejte množství vody použité na přípravu léčiva   
 a proplachy sondy do celkového denního příjmu tekutin!

Další alternativy:
• Syntophyllin inj sol – parenterální terapie.
• Syntophyllin inj sol – lze podat sondou, vhodné v případě úzkých sond (riziko ucpání peletami/ 
 granulátem), jedná se o neretardovaný přípravek, který je nutno podávat ve více denních dávkách.

POSTUP PŘI PODÁNÍ SONDOU

• Cave! U velmi tenkých sond hrozí riziko ucpání!
• Pro podání pelet/granulátu je třeba použít vhodné nádoby či stříkačky se širokým ústím  
 (ústím stříkačky musí projít celé pelety)!
• 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:
5. Přerušte podávání výživy.
6. Je-li to možné, vyčkejte 1 hodinu.
7. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
8. Otevřete tobolku, vysypte její neporušený obsah (granulát či pelety) do vhodné stříkačky/kádinky,   

  přidejte 10 ml převařené vody pokojové teploty.
9. Za opakovaného protřepávání podejte suspenzi granulátu či pelet ve vodě do sondy.
10. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
11. Je-li to možné, vyčkejte 1 hodinu.
12. Obnovte podávání výživy.

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