Valproát sodný
Přehled přípravků, pro které platí uvedené doporučení:
Convulex por gtt sol
Substance:
Valproát sodný

Léková forma:
Perorální kapky

!

Upozornění pro lékaře:
• Podání přípravku sondou je postupem off-label!
• Podání léčiva může vést k iritaci žaludeční sliznice!
• Denní dávku nutno rozdělit do 3-4 jednotlivých dávek v průběhu dne!
• Při přechodu z tablet s postupným uvolňováním může být nutné redukovat dávku cca o 8-20 %!
• Nelze vyloučit změnu účinku léčiva – monitorujte plazmatickou koncentraci léčiva, klinickou účinnost
• a případný výskyt nežádoucích účinků!
→→ Vyšetření plazmatické koncentrace proveďte před zahájením podávání léčiva sondou (osobní referenční
hodnota) a poté znovu s odstupem 3-5 dnů od zahájení podávání sondou!
• U pacientů, u kterých je sledována bilance tekutin, započítejte množství vody použité pro podání léčiva 		
a proplachy sondy do celkového denního příjmu tekutin!
• Terapie valproátem vede k redukci plazmatických koncentrací L-karnitinu, u pacientů na umělé enterální 		
výživě, která karnitin neobsahuje, může docházet k závažným stavům deficitu L-karnitinu!
Vhodnější alternativy:
Nejsou k dispozici.

Přípustné alternativy:
Orfiril long: off-label postup, neporušené mikropelety si po vysypání z tobolky (sáčku) uchovávají schopnost
postupného uvolňování, je možno je nasypat do širokých sod. ALE po styku s vodou bobtnají – riziko okluze
sondy i nalepení na vnější povrch sondy v žaludku (mechanické uvolňování sondy). Podání je vhodné pouze pro
krátkodobé překrytí pacienta, kdy je předpokládáno znovuzahájení p.o. podávání. Nutná velice pečlivá manipulace a okamžité podání po smísení s vodou.
Depakine inj: off-label postup, podání do sondy je možné, avšak cena je ve srovnání s kapkami několikanásobně vyšší.
POSTUP PŘI PODÁNÍ SONDOU:
•
•

K odměřování objemu je třeba používat injekční stříkačky s kalibrovanou stupnicí!
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.
2. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
3. Protřepejte dostatečně lahvičku s léčivem.
4. Natáhněte požadovaný objem do vhodné injekční stříkačky.
5. Podejte léčivo do sondy.
6. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
7. Obnovte podávání výživy.
Postup při podání sondou do duodena/jejuna:
8. Postupujte stejným způsobem jako při podání sondou do žaludku.
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