Pedippi 2mg/ml poeder voor orale suspensie omeprazol

INSTRUCTIES VOOR BEREIDING
Bereiding bij voorkeur door de apotheker(-assistent)
vóór overhandiging aan de patiënt

1.

Iedere verpakking Pedippi
bevat een foliezak met daarin
een fles gevuld met poeder en
met poeder in de dop.
Daarnaast bevat het ook een
5ml doseringsspuit, een
spuitadapter, een grijze dop en
de patiëntenbijsluiter.

5.

Schud de fles 10
seconden stevig om de
poeders te mengen.

9.

Draai de rode dop goed
vast op de fles en schud
de fles 30 seconden
stevig.

2.

6.

Schud de fles 10 seconden
om het poeder los te
maken.

3.

Draai de rode dop tegen
de klok in (zie pijl op dop)
totdat de verzegeling
verbroken is. Het poeder
uit de rode dop zal met
een rode mengschijf in
de fles vallen.

Tik de bodem van de fles drie
keer op een harde, platte
(horizontale) ondergrond om
er zeker van te zijn dat al het
poeder in de fles zit en niets
meer in de dop.

7.

Verwijder de rode dop
van de fles.

10.

Verwijder de rode dop en
rode ring en gooi ze weg.

11. Steek het kleurloze,
doorzichtige spuitstuk
(spuitadapter) in de fles.

4.

Draai de rode dop terug in
de originele positie en
draai hem goed vast.

8.

Voeg met behulp van een
geschikte maatbeker
64 ml water toe.

12.

Sluit de fles af met de
grijze schroefdop.

14. Laatste stappen na bereiding:
•
•

•

Noteer de datum van bereiding en de uiterste houdbaarheidsdatum (28 dagen na bereiding) op de fles.
Plaats de bereide fles terug in de originele verpakking met de doseerspuit en de patiëntenbijsluiter.
Belangrijk: de doseerspuit is alleen geschikt voor de orale toediening. Voor gebruik met NG- of PEGsonde moet een geschikt passend spuitje gebruikt worden.
Pedippi is nu gereed om ter hand gesteld te worden.

De Pedippi suspensie dient na bereiding gekoeld bewaard te worden in de koelkast (2-8°C).
13.

Laat
de
fles
vijftien
minuten lang staan om de
uiteindelijke samenstelling
(consistentie) te bereiken.

Lees de SmPC voor de uitgebreide productinformatie
en bereidingsinstructies. Klik hier
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