Metoprolol ZOK
Přehled přípravků, pro které platí uvedené doporučení:
Betaloc ZOK tbl pro
Substance:
Metoprolol sukcinát

!

Léková forma:
Tableta, potahovaná, tvořená mikropeletami, s prodlouženým uvolňováním účinné látky (vázaným na mikropelety)
Upozornění pro lékaře:
• Podání přípravku je postupem off-label!
• Tabletu není možné drtit, před podáním sondou je třeba ji nechat samovolně rozpadnout ve vodě!
• 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:
• Metoprolol ve formě injekčního roztoku k i.v. podání – nelze, indikován pouze pro akutní stavy.
• Metoprolol ve formě neretardovaných tablet (viz příslušné doporučení):
→→ Při převodu z retardovaného na neretardovaný přípravek je třeba upravit dávkování: celkovou denní
dávku ponechat beze změny, rozdělit ji však do 2-3 dílčích dávek.
→→ V neretardovaných tabletách je metoprolol přítomen ve formě jiné soli (tartarátu). Sukcinát a tartarát
nejsou dávkově zcela ekvivalentní - při převodech se tento rozdíl však nezohledňuje, tj. celková denní
dávka metoprololu zůstává beze změny. Nicméně, monitorujte klinickou účinnost a případný výskyt
nežádoucích účinků!
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. Umístěte tabletu do injekční stříkačky a přidejte 10 ml převařené vody pokojové teploty.
4. Za pečlivého protřepávání nechte tabletu ve vodě rozpadnout. Výsledná suspenze nesmí obsahovat
		
žádné velké viditelné částice či shluky částic.
5. Protřepejte suspenzi léčiva ve stříkačce a podejte ji do sondy.
6. Natáhněte do stejné stříkačky znovu 10 ml převařené vody pokojové teploty a podejte je do sondy.
7. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
8. Obnovte podávání výživy.
Postup při podání sondou do duodena/jejuna:
1. Postupujte stejným způsobem jako při podání sondou do žaludku.
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