
PRACOVNÍ SKUPINA PRO PODÁNÍ LÉČIV SONDOU

!
Trazodon
Přehled přípravků, pro které platí uvedené doporučení:
Trittico AC tbl ret
Trittico Prolong tbl pro

Substance:
Trazodon hydrochlorid

Léková forma:
Tableta, s prodlouženým uvolňováním účinné látky

Upozornění pro lékaře:
• Podání přípravku sondou je postupem off-label!
• Rozdrcení tablety před podáním sondou je spojeno s porušením lékové formy, tj. s okamžitým uvolněním  
 léčiva a tedy s rizikem výskytu nežádoucích účinků spojených s jeho vysokou koncentrací  
 (zejm. hypotenze, sedace). Proto:

 → při dávkách > 100 mg/den je třeba upravit dávkování: celkovou denní dávku rozdělit do 2-3 dílčích dávek; 
lék podávat s výživou,

 → při dávkách ≤ 100 mg lze podat celkovou denní dávku najednou ve večerních hodinách (při výskytu 
nežádoucích účinků lze rovněž rozdělit celkovou denní dávku do 2-3 dílčích dávek; lék podávat s výživou).

• U pacientů, u kterých je sledována bilance tekutin, započítejte množství vody použité pro podání léčiva   
 a proplachy sondy do celkového denního příjmu tekutin!

Vhodnější alternativy:
Nejsou k dispozici.

Další alternativy:
Terapeutické alternativy s jiným mechanizmem účinku (v antidepresivní indikaci např. citalopram, venlafaxin).

POSTUP PŘI PODÁNÍ SONDOU

• Úpravu léčiva provádějte těsně před podáním do sondy!
• U pacientů, u kterých je sledována bilance tekutin, započítejte množství vody použité pro podání léčiva   
 a proplachy sondy do celkového denního příjmu tekutin!
• Zvláštní léková forma (tableta se speciální úpravou) – je nezbytné pečlivě dodržet níže uvedený postup,   
 aby se minimalizovalo riziko okluze sondy!

Postup při podání sondou do žaludku:
1. Přerušte podávání výživy (při bolusovém režimu výživy časujte podání léčiva bezprostředně po   

  podání bolusu, při cyklickém režimu výživy časujte podání léčiva v průběhu či bezprostředně    
  po ukončení cyklu).

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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