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Dispenzace

► jedna ze základních činností farmaceuta v lékárně

► nedílná součást lékárenské péče, ne jediná

► legislativně zakotvená pro výdej LP, PZLÚ i ZP

Správná dispenzace? 



Dispenzace - cíle
► správné a bezpečné užívání léku pacientem

► přispět k minimalizaci rizik a k maximalizaci účinků 

spojených s užíváním léčivých přípravků, ZP, PZLÚ

► (přispět ke správnému používání a minimalizaci rizik 

spojených s používáním léků a  doplňků stravy)

► odhalování a řešení lékových chyb

► podpora adherence pacienta



Dispenzace 

► CO? 

► KOMU?

► KDO?

► KDE?

► KDY?

► JAK?



Dispenzace 
Co? 

► CO? registrované léčivé přípravky se vydávají v 
souladu s rozhodnutím o registraci, zejména pak se 
SPC, dispenzační minimum

✓ nový vs. chronický lék

✓ úzké terapeutické spektrum, zvýšené riziko 

NÚ, interakční potenciál

✓ komplikované lékové formy s potřebou 

poučení pacienta



Dispenzace 
Komu? 

► KOMU? 

✓ pacient 

✓ pečovatel

✓ třetí osoba

✓ dítě

✓ specifické skupiny



Dispenzace
Kdo? Kde? Kdy? 

► KDO? lékárnice/ lékárníka/ FA- odbornost, úprava 

zevnějšku, označení, úsměv, mimika, hlas, oční 

kontakt

✓ Farmaceutický asistent - výdej LP bez předpisu, DS, 

poukazy ZP, prodej PZLÚ 

► KDE? příjemné prostředí, optimální diskrétnost, klid a 

akustická pohoda (respirátor vs. odezírání)

► KDY? - rozumné rozvržení a sled jednotlivých kroků, 

přebytečný spěch není vhodný



Dispenzace
Jak? 

► optimální způsob komunikace

► jazyk, výrazy, úroveň, srozumitelnost, artikulace, 

odezírání

► kombinace ústní a písemná

► (dovednosti, trénink), týmová spolupráce v lékárně

► empaticky



Dispenzace LP předepsaných lékařem

► eRecept (max. 2 položky), povinný identifikátor, na OP 

pouze jeho držiteli (průkaz totožnosti je 

nepřenositelný)

► listinný recept (pouze 1 položka, dvoupoložkový je 

vždy neplatný - vyjádření MZd) - digitalizace 

✓ opiátový recept - zvýšená pozornost, digitalizace



Kontinuita péče
► LZP náhled

✓ vždy při výdeji na eRp, pokud nemá pacient přístup 

lékárníka/ů zakázaný

✓ při konzultaci - pouze pokud je pacient osobně 

přítomný, nelze 3. osobě

► předchozí výdeje, sdílení záznamů (nemocnice, 

lékařské zprávy), kladení otázek

► dokumetace z konzultace

► “jeden pacient - jeden lékárník”



Dispenzace = výdej LP pacientovi

► všechny registrované léky - na předpis i bez předpisu

✓ RLPO - nelze už listinná dokumentace, pouze 

elektronická v CÚeR - pouze lékárník!

► součástí výdeje je poskytnutí informací nezbytných pro 

správné a bezpečné užívání vydávaných léčivých 

přípravků a pro jejich uchování

► shromáždění a zpracování informaci o podezření na 

nežádoucí účinek a jiné závady v jakosti léčivých 

přípravků, oznamovací povinnost SÚKL



Co je důležité při dispenzaci...

► Vyhledávání signálů rizik a řešení situace - další 

medikace, OTC, DS, klinický stav pacienta

► Algoritmy minimalizace rizik - SAZE

► Ověření porozumění pacienta - piktogramy, psaná 

informace, zpětná vazba, ověření otázkami

► Pro kvalitní dispenzaci důležité celoživotní vzdělávání 

farmaceuta a kontakt a výměna informací s dalšími 

zdravotníky



Dispenzace LP předepsaných lékařem

► pro koho lék je?

► jde o akutní, novou, chronickou medikaci?
► kdo je předepisující lékař, odbornost

► sdělit dispenzační minimum, informace v souladu s 

SPC, problematika generické substituce

► vyhodnotit případná rizika/ problémy/ lékové chyby
► doporučit další režimová opatření
► ověřit pochopení instrukcí/uchovávání



Legislativní rámec dispenzace I.

► Zákon č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách 

některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)

► Vyhláška č. 84/2008 Sb. o správné lékárenské 

praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v 

lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších 

provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé 

přípravky ve znění pozdějších předpisů 



Legislativní rámec dispenzace II.
Vyhláška č. 329/2019 Sb. o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních 

služeb ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 25/2020 Sb. o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární 
péče 

Zákon č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy (doplněný z 90/2021 od 26.5.2021 stran PZT)

Zákony o PZT  90/2021 Sb., 89/2021 Sb. změna od 26.5.2021 - webinář  ČLnK

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 438/2004 Sb. (úhrady, další prováděcí předpisy)

Vyhláška č. 63/2007 Sb. o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ)

Vyhláška č. 80/2021 Sb. kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených 

pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů (PZLÚ)



Legislativní rámec dispenzace III.
 
► Doporučený postup ČLnK k dispenzaci léčivých 

přípravků na lékařský předpis (aktualizace 2020)
https://www.lekarnici.cz/getattachment/e7f71fbe-41d5-4c00-bb18-fc4ba9da3f09/dp-pro-vydej-lecivych-pripravku-vazanyc

h-na-lekarsky-predpis-aktualizace-2020(1).pdf.aspx

► Stanovisko ČLnK 1/2020 k využití lékového 

záznamu pacienta při výdeji léčivých přípravků
https://www.lekarnici.cz/getattachment/O-CLnK/Profesni-predpisy/Stanoviska-CLnK-(1)/200120-Stanovisko-CLnK-k-vyuzi

ti-LZP-farmaceutem_.pdf.aspx

► Stanovisko P ČLnK ke generické substituci

https://www.lekarnici.cz/O-CLnK/Profesni-predpisy/Stanoviska-CLnK/Stanovisko-predstavenstva-Ceske-lekarnicke-kom-(
2).aspx

https://www.lekarnici.cz/getattachment/e7f71fbe-41d5-4c00-bb18-fc4ba9da3f09/dp-pro-vydej-lecivych-pripravku-vazanych-na-lekarsky-predpis-aktualizace-2020(1).pdf.aspx
https://www.lekarnici.cz/getattachment/e7f71fbe-41d5-4c00-bb18-fc4ba9da3f09/dp-pro-vydej-lecivych-pripravku-vazanych-na-lekarsky-predpis-aktualizace-2020(1).pdf.aspx


Pravidla preskripce (ČLnK)

► praktická pomůcka vycházející z legislativy 

► pro lékárníky

► pro lékaře připraveno: “Zásady správné preskripce”

► náležitosti, platnost vystaveného receptu (žádanky), 

opiátového receptu, veterinárního předpisu 

► náležitosti eRp, listinného Rp 

► náležitosti přeshraničních Rp
https://www.lekarnici.cz/getattachment/00b4cf8a-75e1-40bf-9a47-cf968ca04c5d/Pravidla-presk

ripce-A3-final.pdf.aspx



Problémové situace

► listinný Rp se dvěma položkami 

► chybějící podpis lékaře na listinném Rp

► chybějící razítko na listinném Rp

► “pohotovost či neodkladná péče” - platnost den 
vystavení + následný kalendářní den

► off-label - použití mimo schválenou indikaci nebo 
překročení dávkování schváleného v registrační 
dokumentaci, na receptu by měl být uvedený 
příznak “překročení”

► výpadek CÚeR, FMD hlášení



Dispenzační minimum 

► Indikace - pokud je jasná (tlak, cholesterol, zánět, 
bolest, antibiotická léčba, ekzém …)
✓ kortikoidy
✓ psychiatrické léky (valproat, topiramat)
✓ diazepam (sedativum, antikonvulzivum)
✓ metoprolol (HT, angina pectoris, hyperfunkce štítné 

žlázy, prevence migrény)
► Dávkování - jasné instrukce, zohlednění pacienta
✓ “3xdenně” 
✓ “1x1” “1-0-0”
✓ “večer”



Dispenzační minimum 

► Způsob podání  

✓ lékové formy vyžadující zvláštní zacházení
✓ závislost na příjmu potravy “na lačno” “před jídlem” 

“s jídlem” “po jídle”
✓ interakce s potravou, nápoji

https://www.klinickafarmakologie.cz/pdfs/far/2020/03/02.pdf

✓ nejbezpečnější zapití: voda, 200 ml
✓ pozor: mléko, ovocné štávy, kyselé nápoje, 

vitamínové a minerální doplňky

https://www.klinickafarmakologie.cz/pdfs/far/2020/03/02.pdf


Dispenzační minimum 

► Nežádoucí účinky, interakce - upozornění na časté, “co 
dělat, když…”

✓ ne seznam všech NÚ s četnostmi a možných IT

✓ 1. výdej, následné výdeje

► Interakce - s potravou, dalšími LP

✓ používání interakčních SW (?)



Dispenzační minimum 

► Způsob uchovávání 
✓ termolabilní LP
✓ ochrana před vlhkostí
✓ dávkovače 
✓ ochrana před světlem

► Exspirace

✓ obecně krátké exspirace 

✓ po otevření, při uchování mimo lednici, naředění



Dispenzační minimum 

► Likvidace 
✓ povinnost každé lékárny
✓ LP s integrovanou jehlou
✓ opiátové náplasti 



Výdej nového LP  

► podpora adherence

► správné a bezpečné užívání LP

► ověření pochopení

► dispenzační minimum

► informační materiály

✓ lékové formy

✓ režimová opatření

✓ diety



Výdej chronické medikace

► podpora dlouhodobé adherence

► dispenzační minimum

► ověření dlouhodobého porozumění pokynům a 
režimovým opatřením

► ověřovací otázky

► dávkovače



Výdej léků vyžadujících zvláštní 
zacházení pacienta

► informační materiály
► inhalační lékové formy
► opiátové náplasti
► kortikoidní externa
► oční, ušní, nosní přípravky
► inzulíny, LMWH
► vaginální, rektální LP
► adrenalinové autoinjektory



Výdej LP pediatrickému pacientovi

► proškolení ošetřovatele

► porozumění

► u větších dětí ideální zapojení dítěte

► kontrola schopnosti aplikace a pochopení dávek

► předcházení non-adherenci, vyhledávání rizikových 
momentů terapie

► samoléčba: pomoc s výpočtem dávky



Výdej LP třetí osobě

► rozlišit třetí osobu a pečovatele
► pokud požádáme osobu blízkou o prokázání totožnosti, 

máme zákonný nárok
✓ Z 372/2011 o zdravotních službách

► důraz na přenos informace, pochopení pečovatele
► velký význam psaná informace
✓ tiskací písmo, psané slovo
✓ instrukce mimo balení 

► náhled do LZP



Využití LZP při dispenzaci

► KDY? 
✓ kdykoli potřebujeme historii farmakoterapie

► PROČ
✓ nový vs. chronický lék
✓ interakce, kontraindikace, duplicity
✓ generická substituce
✓ samoléčba

► farmaceut jen 12 měsíců



Generická substituce

► GS vs záměna vs náhrada 
► shodnost z hlediska účinnosti a bezpečnosti, lékové 

formy, účinné látky, cesty podání
► jiná síla - úprava dávkování (není GS)
► nezaměňovat
► GS při výdeji třetí osobě nelze
► souhlas pacienta

https://www.lekarnici.cz/Pro-cleny/Sdeleni/Komora/Strucny-prehled-zamen-a-nahrad.aspx



Generická substituce

► Stanovisko ČLnK k GS - léčivé látky nevhodné ke GS
https://www.lekarnici.cz/O-CLnK/Profesni-predpisy/Stanoviska-CLnK/Stanovisko-predstavenstva-Ceske-lekarnicke-kom-(2).aspx

 

✓ hormony štítné žlázy
✓ warfarin
✓ aminofyllin/teofylin 
✓ tricyklická 

antidepresiva
✓ antiepileptika kromě 

benzodiazepinů

✓ imunosupresiva
✓ lithium 
✓ hormonální přípravky
✓ u topických za 

dodržení LF
✓ sulfasalazin nebo 

mesalazin



Lze porušit “Nezaměňovat”?

► při náhradě
►  Nahradit léčivý přípravek lze také tehdy

✓ a. jestliže předepsaný přípravek farmaceut nemá a 
současně

✓ b. je nezbytné jeho okamžité vydání. Pacient musí 
souhlasit.

✓ Nahraditelnost je dána
a. stejnou léčivou látkou
b. stejnou cestou podání a
c. stejnou lékovou formou.

✓ Pacient musí souhlasit.



Kdy nevydat?

► § 83 odst. 4 zákona o léčivech: V případě pochybností o 
věrohodnosti lékařského předpisu nesmí být léčivý 
přípravek vydán, a nelze-li tyto pochybnosti odstranit 
ani po ověření u předepisujícího lékaře, musí být takový 
případ bez zbytečného odkladu oznámen Policii České 
republiky.

► podezření na špatné užívání, zneužívání 
► platí pro LP na RP i OTC
► podezření na padělek (FMD - karanténa)
► předpis nebo výdej v rozporu SPC
► RLPO např. přípravky s obsahem pseudoefedrinu 

podezření na zneužití (farmaceutický asistent nevydává 
- elektronická evidence v CÚ eRp)



Kdy nevydat?

► nouzová kontraceptiva - podezření na nevhodné 
zacházení, existující kontraindikace

► dvoupoložkový papírový recept
► opakovací recept na LP obsahující návykovou látku  
► zahraniční recepty
✓ mimo EU 
✓ papírové dvoupoložkové jsou dle vyjádření MZd 

neplatné a nelze je vydat 
✓ elektronické s identifikátorem - jak ověřit předchozí 

výdej či nevýdej v zahraničí - nelze

Zahraniční Rp musí odpovídat české legislativě - 
vyhovující jen jednopoložkový listinný Rp. 



Kdy nevydat?

► listinné Rp
✓ chybí podpis lékaře (vše ostatní lze doplnit)
✓ jméno a příjmení pacienta, číslo pojištěnce a kód 

zdravotní pojišťovny
✓ jméno a příjmení pacienta, číslo pojištěnce a kód 

zdravotní pojišťovny
✓ pokud dopsat nelze a nehrozí nebezpečí z prodlení 

či není pacient v ohrožení života - nevydat 
► veterinární Rp
✓ chybí razítko, podpis nebo razítko veterináře
✓ jméno a příjmení chovatele u veterinárního předpisu



Výhrada svědomí

► například u antikoncepce nebo postkoitálních 

kontraceptiv

► právo lékárníka:  jednat v souladu se svou vírou

► povinnost lékárníka:  sdělit adresu/kontakt nejbližší 

lékárny



Dokumentace výdejní činnosti (odborná)

► eRp - poznámka do CÚ eRp

✓ Informovat lékaře (záleží na nastavení SW lékaře)

► okamžitě

► při další návštěvě pacienta

► neinformovat

► listinný Rp - dokumentace přímo do receptu

► předpis v rozporu s SPC: “po telefonické komunikaci s 

lékařem vydáno v rozporu s SPC”



Zdravotnické pomůcky 
► definuje zákon 

✓ od 26. 5. 2021 nový zákon 

✓ dva paralelní zákony - 89/2021 Sb. zákon o 
zdravotnických prostředcích; 90/2021 Sb. zákon o 
zdravotnických prostředcích in vitro,  

✓ stanovení diagnózy, prevence, monitorování, léčby nebo 
mírnění choroby, poranění nebo zdravotního postižení,

► vyšetřování, náhrady nebo modifikace anatomické struktury 
nebo fyziologického procesu,

► kontroly početí,
a který nedosahuje své hlavní zamýšlené funkce v lidském 
organismu nebo na jeho povrchu farmakologickým, 
imunologickým nebo metabolickým účinkem, jehož funkce však 
může být takovými účinky podpořena.



ZP legislativa

► poukaz předepisuje lékař, ale i jiný zdravotnický pracovník se 
specializovanou nebo zvláštní odbornou způsobilostí

► Výdej
✓ odborná způsobilost osob pro výdej zdravotnických prostředků 

na poukaz podle rizikových tříd zdravotnických prostředků 
✓ výdej zdravotnických  prostředků ostatních rizikových tříd než I. 

v lékárně nebo výdejně zdravotnických prostředků 
✓ pouze  farmaceut s odbornou způsobilostí, farmaceutický 

asistent s odbornou způsobilostí  (způsobilost podle zákona o 
zdr. službách, poskytování zdr. služby)

► výdej s poukazem, bez poukazu (zákon definoval  přímo termín 
“prodej” ve chvíli, kdy se nejedná o výdej) ;

► rizikové třídy: v registru ZP, seznam v prováděcích předpisech
✓ odkaz na registr 

https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/RZPRO/



Poukaz - preskripce

► poukaz - listinný, nově elektronický - od 1.1. 2022 

(zkušební provoz od 1. 9. 2021)

► platnost 30 dnů ode dne vystavení, max. 1 rok

► podpis předepisujícího + jméno tiskacím písmem, 

► vždy diagnóza na nejvyšší počet znaků



Poukaz - preskripce

► povinnost lékaře sdělit pacientovi, že se podílí na 

úhradě

► povinnost lékaře vyznačit stupeň inkontinence

► schválení RL - předepisující uvede poznámku 

“Schváleno RL, datum rozhodnutí, evidenční číslo”



Poukaz - výdej

► výdej lékárník, farmaceutický asistent 

✓ elektronický - přístup FA do CÚ jiným 

mechanismem než L 

► se souhlasem lze zaměnit - stejný účel, účinnost

► lze vystavit výpis

POZOR NA OPTICKÉ POMŮCKY - brýle, okluzory - pouze na 
základě konkrétní smlouvy s pojišťovnou! 



Dispenzace ZP

► Správné použití důležité pro výsledný efekt

► Pomoc pacientovi a řešení jeho zdravotního problému 

či handicapu

► mnoho ZP výdej i bez poukazu

► Součástí legislativy je seznam ZP, které mohou ohrozit 

zdraví nebo život člověka → nesmí se vydávat bez 

poukazu (např. nitroděložní tělísko, třída 

nebezpečnosti III, úhrada pacienta)



Legislativní požadavky na ZP

► obsahuje prohlášení o shodě - označení CE (výjimka individuálně 

zhotovený)

► součástí návod v českém jazyce

► není možné dělit balení - zákaz výdeje při porušení celistvosti

► mezi ZP zahrnuty i respirátory a roušky, COVID testy - platná 

legislativa + výjimky MZ - dělení balení, návod v české jazyce, 

prohlášení o shodě

► osobní ochranné pomůcky nejsou ZP (jiná legislativa, 

kontroluje ČOI, naopak ZP kontroluje SÚKL)  



ZP “diabetes mellitus” 

► Testovací proužky 

✓ nenechávat dlouho otevřené, dobře uzavírat, 
suché místo, pokojová teplota

✓ zasunout do glukometr k aktivaci

✓ nesahat na celý proužek, prsty z boku

✓ nasátí kapky krve přisunutím proužku, nesmí se 
položit do kapky celý proužek



ZP “diabetes mellitus” 
► Glukometr 

✓ instruktáž ovládání 

✓ výměna baterie

► Použití lancet 

✓ často neumí odlomit ochrannou část

✓ zohýbání jehličky

✓ nastavení hloubky vpichu

✓ dezinfekce, technika používání



ZP k ošetřování ran
► krytí ran, usnadnění hojení, odsátí exsudátu, zamezení 

zhoršení, infekčním komplikacím
► různá vlákna, tkaný, netkaný materiál; savé, nesavé; 

sterilní, nesterilní; uzpůsobené tvarování podle oblasti 
těla; speciální krytí (Inadine - indikace výměny změnou 
barvy); se stříbrem, gelová, koloidní krytí

► respektovat doporučení k výměně dle výrobce či 
ošetřujícího specialisty

► technika ošetření před aplikací, technika přiložení, 
dodržení velikosti - přesah přes ránu

► různé fáze hojení rány - nepodceňovat posouzení 
odborníkem



Kompresní léčba chronické žilní 
nedostatečnosti - punčochy
► podpora adherence pacienta - důležitá role 

kompresní terapie
► podkolenky, stehenní, punčochové kalhoty
✓ volba velikosti: neměřit nohu při otoku po celém 

dni chození
✓ technika navlékání - navlékat ráno před otokem, 

příprava punčochy
✓ aplikační pomůcky navlékače, návleky (schopnost 

navlékání)
✓ údržba pomůcek dle návodu výrobce - 

neagresivní ošetřování



Elastická obinadla - dispenzace

► Na co? Pro koho?

► krátkotažná

✓ graduovaný směr komprese s nejvyšším tlakem v oblasti 
kotníků 

✓ technika správné bandáže kompresní pomůcky, víc 
obinadel na jednu nohu

✓ lze ponechat i v klidu, na noc

► dlouhotažná

✓ na noc odstranit, trvalý tlak není vhodný

✓ volba šíře



Další ZP 

► inkontinence

✓ stupně inkontinence, velikosti pomůcek (S, M, L 
neodpovídají velikostem oblečení), savost, 
ležící/pohybliví pacienti

✓ často problém špatného výběru savosti a odpovídajícího 
produktu - velký diskomfort pacienta

✓ počty kusů versus úhrada, někdy i méně je více
✓ u lehké inkontinence je vhodné natáhnout vložky, 

vytvarovat podle doporučení a vhodně umístit 
► stomické pomůcky

https://www.praktickelekarenstvi.cz/pdfs/lek/2020/03/06.pdf



Další ZP 

► sáčky na moč - výpustný ventil, délka hadic, 
sterilní/nesterilní

► kompenzační pomůcky - hole - výška!, chodítka - 
výška!, křesla

► testovací proužky DIAPHAN, GLUKOPHAN - správný 
výběr ve vztahu k požadovanému biochemickému 
parametru 

► jehly, stříkačky, kanyly, infúzní sety (velikosti, barvy, 
délky/použití - jehla dle způsobu aplikace)

► diagnostické testy, těhotenské testy
► inhalátory, tonometry  - znalost ovládání, údržby, 

baterie apod. 
► řada produktů - Hemagel, Hemostop, Ocutein ..



Potraviny pro zvláštní léčebné účely
legislativa, definice

Vyhláška č. 80/2021 Sb. (od 6. 3. 2021), kterou se mění vyhláška č. 

54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu 

jejich použití, ve znění pozdějších předpisů

► nesourodá kategorie produktů, blíž k potravinám, tenká linie mezi DS, 

PZLÚ ( nesmí také splňovat kritéria pro léčivé přípravky - potravina)

► klíčový rozdíl mezi PZLÚ a DS: dopad na uspokojování výživových 
potřeb pacientů s konkrétními chorobami, často se jedná o stav, 
kdy ani úpravou běžné stravy nelze tuto potřebu zcela pokrýt



Potraviny pro zvláštní léčebné účely
legislativa, definice

► nehrazené i hrazené, na lékařský předpis i bez něj, cenová 

regulace

► stanovení či změny ceny, výše a podmínky úhrady se řídí 

pravidly jako u LP, podle zákona o veř. zdr. pojištění

► podmínky úhrady - pracoviště, limit kalorického příjmu, 

odbornost

► nemají SPC, jenom příbalovou informaci - složení, klinické 

použití, nemají DDD



PZLÚ kategorie v legislativě

► malnutrice spojená s onemocněním , enterální výživa 

(částečná, úplná)

► vrozené metabolické poruchy  

► náhrady mléka - kojenecká, batolecí strava 

(nedonošení, alergie na BKM, alergie, poruchy GIT)



PZLÚ - příklady
► sipping - nápoje, dezerty/krém - různí výrobci

pro děti Infatrini, Fortini/pro dospělé/dia varianty/protein/compact - menší 
objem/bezmléčné (juice)/s vlákninou, Cubitan - chronické rány, onemocnění 
ledvin Nepro HP - vychlazené, v ledničce obvykle max. 24h, při podávání přímo z 
lahvičky nespotřebovanou výživu zlikvidovat

► výživa do sondy - Nutrison
► práškové Fantomalt (maltodextrin), Protifar (bílkovina)
► kojenecká výživa pro nedonošené, ABKM , potravinové alergie
► PZLÚ pro některé diagnózy např. Paravit-CF, cystická fibróza fenylketonurie 

(Milupa, Lophlex), IBD (Modulen)
► Kulíšek, Iontia, Enhydrol
► Colon fit - zácpa, hemoroidy, Optifibre vláknina
► Dysfagie - Nutilis - zahušťovadlo
► Colonutrin - butyrát - trofismus střevní sliznice
► Neurotidine - citikolin - glaukom



Dispenzace PZLÚ

► Soulad s příbalovou informací
► Individuální režimy
► Příprava
► Uchovávání a expirace, po otevření/přípravě dávky 

potraviny, respektovat pokyny výrobce
► Podání po lžičkách /láhev, popíjení, polykání
► Užití s jídlem, nalačno, náhrada stravy
► Omezení, kdy nepoužívat, např. i PZLÚ bez receptu - 

respektovat zvláštnosti pacienta - DM, stav GITu, 
alergie, nutnost bezlepkové, bezlaktózové diety 
chronická renální insuficience (! bílkovinné PZLÚ)



Paravit-CF toboly tob. 60
Cystická fibróza

Paravit-CF tobolky obsahuje vyšší množství vitamínů rozpustných v tucích než běžné potravinové doplňky.
Na doporučení lékaře

Paravit-CF tobolky se má užívat s jídlem. 

Doporučené výchozí dávkování Paravit-CF tobolky vychází z doporučení organizace Cystic Fibrosis Trust 2016 a z 
pokynů ESPEN-ESPGHAN-ECFS pro nutriční péči u kojenců, dětí a dospělých s cystickou fibrózou z roku 2016.
Děti ve věku 3 až 8 let užívají jednu tobolku denně
Děti starší 8 let (včetně dospělých) užívejte dvě tobolky denně.

Doporučené denní dávky jsou vyšší než v případě normálního potravinového doplňku. Důvodem je zohlednění 
potíží s nedostatečným vstřebáváním u pacientů s cystickou fibrózou.
Nepřekračujte doporučenou denní dávku.

Vitaminy: vitamin A 1500 mcg (5000 IU), vitamin D3 37,5 mcg (1500 IU), vitamin E 100 mg (150 IU), vitamin K1 
5000 mcg.

Paravit-CF tobolky není doporučen pro děti mladší 3 let. Pro tuto věkovou skupinu je doporučen přípravek 
Paravit-CF roztok.



Nutrilon 2 Allergy Care Syneo 
ABKM od 6. měsíce - příklad

Doporučené dávkování (pokud dětský lékař nedoporučí jinak): věk dítěte / minimální počet dávek na 
24 hodin 6-8 měsíců / 5x 200 ml nebo 4x 266 ml mléka, 9-10 měsíců / 4x 200 ml nebo 3x 266 ml mléka, 
11-12 měsíců / 3x 200 ml nebo 2x 266 ml mléka

Příprava jedné dávky mléka (ml) / voda (ml) / počet odměrek prášku:  200 / 180 / 6   nebo    266 / 240 
/ 8 

Jedna zarovnaná odměrka = 4,8 g sušeného přípravku. Používejte pouze originální odměrku.

Návod na přípravu výživy:

1. Umyjte si ruce a vysterilizujte všechno používané nádobí.

2. Převařte kojeneckou vodu, nechte ji vychladnout. Pro zachování příznivých účinků probiotik 
Bifidobacterium Breve dodržujte při přípravě striktně teplotu převařené vody maximálně 40 °C.

3. Odpovídající množství vody vlijte do vysterilizované lahve.

4. Prášek do vody přidejte pomocí přiložené odměrky. Prášek v odměrce nestlačujte. Příliš velké 
odchylky od doporučených dávek mohou mít škodlivé následky.

5. Uzavřete lahev a důkladně ji protřepejte (nejméně 10 vteřin), než se všechen prášek rozpustí.

6. Ověřte teplotu mléčné směsi kápnutím na vnitřní stranu zápěstí a připravenou dávku ihned podávejte.



Dispenzace - podmínky

►


