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LÉČIVO DO SONDY ?

Rozhodnutí zda vůbec a případně jakým způsobem

předchází posouzení:

• vlastností samotné účinné látky
• vlivu lékové formy na vlastnosti zvoleného léčivého přípravku
• složení výživy a režim v jakém je podávána
• charakteristiky použité sondy 
• onemocnění a aktuálního klinického stavu pacienta



VLASTNOSTI  LÉČIVA
Relevantní z hlediska podání léčiva sondou
• charakter léčebného účinku (systémový vs. lokální)

Systémové působení 
• místo a parametry absorpce 

Fp.o.– biologická dostupnost po perorálním podání, 

cmax – maximální plazmatická koncentrace, 

tmax – čas do dosažení cmax 

AUC – plocha pod křivkou plazmatické koncentrace 

• místo a rozsah případné presystémové eliminace na úrovni GIT
• místo případné bioaktivace (u proléčiv) 
• toxický potenciál vůči gastrointestinálnímu traktu  



LÉKOVÁ FORMA

Léková forma může vlastnosti účinné látky a tím její působení 

v  organismu podstatným způsobem modifikovat.

Tekuté lékové formy →

- riziko nauzey, nadýmání, křečí a osmotického průjmu při vysoké osmolaritě přípravku 
nebo při vysokém obsahu sorbitolu (sladidlo, stabilizátor) 

- riziko intolerance velkého objemu léčiva při terapii dospělých pacientů přípravkem 
určeným prvotně pro děti (nízká koncentrace léčiva v přípravku) 

- riziko denaturace bílkovin obsažených v enterální výživě při podání přípravku s nízkým 
pH (sirupy)

- riziko tvorby bezoáru a okluze sondy (suspenze)
- léčivo v tekuté lékové formě určené primárně pro jiné než perorální podání může mít 

odlišnou biologickou dostupnost, nevyhovující osmolaritu apod.



PEVNÉ LÉKOVÉ FORMY

Vhodné (po předchozí úpravě) 
• Tablety (lze drtit a/nebo dispergovat v tekutině)
• Tablety efervescentní (lze rozpustit)
• Dražé (lze drtit a dispergovat v tekutině)
• Tvrdé tobolky s obsahem prášku (lze vysypat a dispergovat v tekutině)
• Tvrdé tobolky s obsahem pelet s enterosolventním obalem nebo s obsahem pelet s řízeným 

uvolňováním účinné látky (lze vysypat a dispergovat v tekutině, pelety však nesmějí být narušeny) →

→ pozor, týká se pouze některých přípravků s touto lékovou formou!

Nevhodné
• Tablety sublinguální
• Tablety bukální
• Tablety s enterosolventním obalem
• Tablety a kapsle s řízeným uvolňováním účinné látky (SR, ER, MR…)
• Měkké tobolky s obsahem lipofilní tekutiny

ER – extended release; MR – modified release; SR – slow release



UMĚLÁ ENTERÁLNÍ VÝŽIVA

                              Respektování způsobu podání dle SPC

ve vhodném časovém           s výživou (vyšší  absorpce 

odstupu od podání výživy   nebo lepší tolerance léčiva)

Současné podání
• omezení kontaktu léčiva s místy jeho absorpce
• umožnění interakce léčiva s konkrétními složkami výživy 
 snížené vstřebávání → snížení biologické dostupnosti léčiva

!!! CAVE - kontinuální režim
• podání léčiva nelze od podání výživy jednoduše oddělit
• zvýšení rychlosti podávání výživy ve snaze kompenzovat časové ztráty, které vznikají přerušením 

výživy z důvodu podání léčiva, může významně zhoršit toleranci výživy pacientem



SONDY PRO ENTERÁLNÍ VÝŽIVU

Materiál → riziko možné interakce mezi léčivem a sondou

 → sorpce léčiva do některých plastů

 → permeace léčiva některými plasty

 → změna kvality plastu - změkčení plastů 

Průměr sondy v jednotkách French (F), resp. Charriere (Ch) (1 mm = 3 F)
• CAVE:  jde o vnější (!) průměr sondy 
• Silikonové sondy → užší vnitřní průměr při stejném vnějším průměru!!!
• Úzký průměr sondy (tj. cca 5–12 F) vždy představuje vyšší riziko okluze sondy (viskózní tekutiny, 

suspenze  hrubších částic apod.)

Lokalizace distálního ústí
• Gastrické → odstranění podané dávky léčiva (u sond zavedených k derivaci žal. obsahu – tzv. na spád)
• Enterální → obchvat míst významných z hlediska 

→ uvolnění (liberace) účinné látky

→ absorpce 

→ účinku



Příklady

Léčivo Důsledek
podání sondou

Řešení

Valproát tbl pro/ret Riziko výskytu NÚ 
závislých na koncentraci,
zkrácení účinku

Změna lékové formy:
Valproát gtt
(s úpravou dávkování!)

Amiodaron tbl Snížení/selhání účinku
(dlouhé úzké sondy)

Změna cesty podání:
Amiodaron i.v.

Klometiazol cps
(Heminevrin)

Snížení účinku,
poškození sondy

Terapeutická alternativa:
Benzodiazepiny



ROLE KLINICKÉHO FARMACEUTA



www.coskf.cz

vytvořené pokyny jsou vydávány jako doporučený postup a jsou sdíleny na stránkách společnosti



www.coskf.cz



Obecná struktura doporučení
• Léčivo a léčivé přípravky pro které platí dané doporučení, substance a LF
• Upozornění pro lékaře na možná rizika a souvislosti – např.:
 postup off label (u léčiv, u nichž není možnost jejich podání sondou uvedena ve schváleném souhrnu údajů o ‑label (u léčiv, u nichž není možnost jejich podání sondou uvedena ve schváleném souhrnu údajů o 

léčivém přípravku)
 šíře terapeutického okna a případné riziko změny očekávaného účinku léčiva v důsledku jeho podání sondou
 potřeba kalkulovat denní příjem osmoticky aktivních látek (u některých lékových forem)
 riziko okluze sondy
 riziko nedostatečné denní dávky výživy (při častém přerušování výživy z důvodu podání léčiva)

• Vhodnější alternativy (jiné perorální, jiné non perorální, generické, terapeutické, možnosti ‑label (u léčiv, u nichž není možnost jejich podání sondou uvedena ve schváleném souhrnu údajů o 
magistraliter přípravy)

• Návod pro aplikující personál
 potřeba započítat tekutiny použité v souvislosti s podáním léčiva do celkového denního příjmu tekutin (u pacientů, 

u kterých je sledována bilance tekutin)

• Postup podání léčiva sondou do žaludku
• Postup podání léčiva sondou do duodena/jejuna







www.coskf.cz
http://www.coskf.cz/spolecnost/pracovni-skupiny/pracovni-skupina-pro-podani-leciv-sondou/





Čerpáno z:

• http://www.vyzivavnemoci.cz/fileadmin/pub/doc/PEG_brozura.pdf

• http://www.remedia.cz/Clanky/Klinicka-farmacie/Podani-leciv-sondou/6-1xn-1Td.magarticle.aspx

• http://www.coskf.cz/spolecnost/pracovni-skupiny/pracovni-skupina-pro-podani-leciv-sondou/

http://www.vyzivavnemoci.cz/fileadmin/pub/doc/PEG_brozura.pdf
http://www.remedia.cz/Clanky/Klinicka-farmacie/Podani-leciv-sondou/6-1xn-1Td.magarticle.aspx
http://www.coskf.cz/spolecnost/pracovni-skupiny/pracovni-skupina-pro-podani-leciv-sondou/
http://www.coskf.cz/spolecnost/pracovni-skupiny/pracovni-skupina-pro-podani-leciv-sondou/
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