
PRACOVNÍ SKUPINA PRO PODÁNÍ LÉČIV SONDOU

!
Kyselina acetylsalicylová (antitrombotikum)
Přehled přípravků, pro které platí uvedené doporučení:
Anopyrin tbl nob 100 mg
Godasal tbl nob 100 mg

Substance:     Léková forma:
Kyselina acetylsalicylová   Tableta, neobalená, s okamžitým uvolňováním účinné látky

Upozornění pro lékaře:
• Podání přípravku sondou je postupem off-label!
• Léčivo není vhodné pro podání sondou do střeva!

 → Riziko snížení absorpce, zejm. při podání až za duodenum.
• 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:
Nejsou k dispozici.

Další alternativy:
Kyselina acetylsalicylová k intravenóznímu podání: Kardegic inj pso lqf – CAVE, chybí důkazy o prospěšnosti 
dlouhodobého podávání kyseliny acetylsalicylové touto cestou, jakož i informace o optimální dávce!
Jiná protidestičková léčiva k podání per sondam: klopidogrel, tikagrelor, prasugrel – viz příslušná doporučení.

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 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. Vyjměte píst a umístěte tabletu do injekční stříkačky.
4. Natáhněte do stříkačky 10 ml převařené vody pokojové teploty.
5. Za pečlivého protřepávání nechte tabletu ve vodě rozpadnout. Výsledná suspenze nesmí obsahovat   

  žádné výrazně velké částice či shluky částic.
6. Protřepejte suspenzi léčiva a podejte ji do sondy.
7. Natáhněte do stejné stříkačky znovu 10 ml převařené vody pokojové teploty a podejte je do sondy.
8. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
9. Obnovte podávání výživy.

Alternativně lze v bodech 3-7 postupovat takto:
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.

Postup při podání sondou do duodena/jejuna:
1. Léčivo není vhodné pro podání do střeva, zejm. ne do jejuna.
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