
 
 

PRZEWODNIK DLA FARMACEUTY  
DOTYCZĄCY WYDAWANIA LEKU INSTANYL® 

 Instanyl® (cytrynian fentanylu) – aerozol 
do nosa w pojemniku wielodawkowym 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WPROWADZENIE 

Niniejszy przewodnik pomoże Ci zrozumieć proces właściwego wydawania leku Instanyl® (fentanylu 
w aerozolu) pacjentom z przebijającym bólem nowotworowym. Przed wydaniem leku Instanyl® 
należy uważnie zapoznać się z niniejszym przewodnikiem i zachować go na przyszłość. Wybór 
pacjentów powinien ściśle odpowiadać wskazaniom ulotki informacyjnej. Przed wydaniem leku 
należy zapoznać się z listą kontrolą dla farmaceuty. Należy zawsze zachęcać pacjentów  
do informowania swoich lekarzy o wszystkich problemach związanych z lekiem. 

Dostępne są również następujące materiały: 

Przewodnik dla pacjenta dotyczący stosowania leku Instanyl®.  
Karty do liczenia dawek. 
Animacja instruktażowa dla pacjenta dotycząca przebijającego bólu 
nowotworowego i stosowania leku Instanyl® (https://www.takeda.com/pl-pl/co-
robimy/produkty/leki-na-recepte/instanyl/). 
Przewodnik dla lekarzy przepisujących lek. 
Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL). 
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ROZDZIAŁ 1 

Ból przebijający to 
przejściowe zaostrzenie  
bólu, które przebija się  
przez ciągły ból leczony  
w inny sposób. 

CO TO JEST LEK INSTANYL®? 

• O występowaniu bólu przebijającego mówimy w sytuacjach, w których pacjent 
doświadcza przejściowych epizodów bólu o większym natężeniu niż ból podstawowy – 
doświadczany normalnie podczas standardowego leczenia za pomocą opioidów2,3 . 

• Ból przebijający charakteryzuje się na ogół umiarkowanym lub silnym natężeniem, 
pojawia się szybko i trwa krótko (około 30 minut) 3.  

• Przewlekły ból nowotworowy może być leczony na wiele sposobów, w tym między 
innymi przez całodobowe stosowanie opioidów, innych środków przeciwbólowych  
i niefarmakologicznie, jednak ból przebijający wymaga na ogół stosowania krótko lub 
szybkodziałających opioidów3. 

Instanyl® – lek do leczenia przebijającego bólu nowotworowego  
Instanyl® jest lekiem przeznaczonym do leczenia bólu przebijającego u dorosłych 
pacjentów poddawanych leczeniu podtrzymującemu przewlekłego bólu 
nowotworowego za pomocą opioidów1. 

Pacjenci muszą spełnić oba te kryteria, 
aby zakwalifikować się do otrzymania leku 
Instanyl®. Lekarze przepisujący lek 
powinni zawsze zalecać stosowanie leku 
Instanyl® zgodnie z zarejestrowanymi 
wskazaniami, co zapewni optymalne 
rezultaty leczenia pacjenta i zminimalizuje 
ryzyko stosowania tego leku. 

Lek Instanyl® jest przeznaczony dla pacjentów, którzy są poddawani leczeniu 
podtrzymującemu opioidami przez co najmniej tydzień lub dłużej i przyjmują: 

Co najmniej 60 mg morfiny doustnie na dobę, lub  
Co najmniej 25 mikrogramów fentanylu przezskórnie na godzinę, lub  
Co najmniej 30 mg oksykodonu na dobę, lub  

Co najmniej 8 mg hydromorfonu doustnie na dobę, lub  
Odpowiadającą dawkę innego opioidu1. 

Ból przebijający  
• Poza sytuacjami onkologicznymi, ból może być klasyfikowany jako ostry lub przewlekły (trwający 

dłużej niż 3 miesiące) i odpowiednio leczony. Jednak charakter nowotworu i uszkodzenia tkanek,  
które występują w miarę jego rozwoju, mogą sprawić, że ból nowotworowy będzie trudniejszy  
do sklasyfikowania i znacznie trudniejszy w leczeniu2.  

• Ból nowotworowy może mieć różne przyczyny i cechy, a skuteczna opieka paliatywna ma kluczowe 
znaczenie dla poprawy jakości życia chorego. Ból nowotworowy może być ciągły lub przerywany. 
Może być to wynikiem samego nowotworu, trwającego leczenia lub innych współistniejącymi chorób. 
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Około dwóch trzecich pacjentów z chorobą 
nowotworową doświadcza umiarkowanego lub silnego 
bólu. Ponad połowa pacjentów z chorobą nowotworową 
doświadcza przebijającego bólu nowotworowego2. 

Epizod ostrego bólu 
przebijającego się 
ponad poziom bólu 
podstawowego 
 

Leczenie 
podtrzymujące 
opioidami 

Stały ból 
podstawowy 
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ROZDZIAŁ 1 CO TO JEST LEK 
INSTANYL®? 
 

Nie ma jednego powszechnie przyjętego, ujednoliconego 
systemu klasyfikacji bólu nowotworowego2.  
Dlatego też, lekarz przepisujący lek musi zrozumieć i 
udokumentować postrzeganie przez pacjenta bólu  
i skuteczności leczenia. Informacje te muszą być 
nieustannie weryfikowane przez cały okres leczenia 
pacjenta. Szczególną ostrożność należy zachować  
w momencie wypisu pacjentów ze szpitala i kontynuacji 
leczenia w domu. Pacjentów należy zachęcać  
do omawiania wszystkich niepokojących kwestii, a ponadto 
należy im uświadomić możliwe zagrożenia związane ze 
stosowaniem tego leku. 

Komunikacja jest kluczem  
Komunikacja pomiędzy pacjentem, opiekunem i lekarzem 
przepisującym lek ma kluczowe znaczenie w leczeniu bólu, 
w szczególności w leczeniu onkologicznym2. 

Walka z bólem to praca zespołowa  
Należy pomóc pacjentom w zrozumieniu zróżnicowanych rodzajów 
bólu nowotworowego. Ważne jest współdziałanie, aby znaleźć najlepszą 
terapię leczenia bólu w każdej sytuacji. Farmaceuci odgrywają 
niezwykle ważną rolę w procesie wspierania pacjentów w stosowaniu 
tego leku. 

6 Przewodnik dla farmaceuty dotyczący wydawania leku Instanyl® 
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JAK STOSOWAĆ LEK INSTANYL®? 

• Ważne jest, by wyjaśnić pacjentowi, że pomiędzy każdym użyciem leku Instanyl® 
do leczenia epizodów bólu przebijającego powinny upłynąć 4 godziny, 
podkreślając ryzyko związane z częstszym stosowaniem.  

 W wyjątkowych przypadkach, gdy nowy epizod wystąpi 
wcześniej, pacjenci mogą zastosować lek Instanyl® do jego 
leczenia, ale muszą odczekać co najmniej 2 godziny  
od przyjęcia poprzedniej dawki.  

 Jeśli u pacjenta często występują epizody bólu przebijającego 
w odstępie krótszym niż 4 godziny lub więcej niż cztery 
epizody bólu przebijającego w ciągu 24 godzin należy 
rozważyć dostosowanie dawki podstawowych leków 
opioidowych po ponownej ocenie bólu1. 

• Leku nie należy stosować do leczenia więcej niż czterech 
epizodów bólu przebijającego w ciągu jednej doby1. 

8 Przewodnik dla farmaceuty dotyczący wydawania leku Instanyl® 
 

Dawkowanie i dostosowywanie mocy leku 
• Nie należy porównywać mocy dawki leku Instanyl® w aerozolu do nosa 

z innymi produktami zawierającymi fentanyl. Dawkowanie leku 
powinno się odbywać zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego.  

• Aby zoptymalizować leczenie przebijającego bólu nowotworowego  
za pomocą leku Instanyl®, należy skorzystać poniższego schematu 
(znajdującej się również w charakterystyce produktu leczniczego), 
testując kolejne dawki aż do osiągnięcia odpowiedniego efektu 
przeciwbólowego.  

Metoda dostosowywania mocy leku 
• Początkowa moc dawki powinna wynosić 50 mikrogramów do jednego 

nozdrza, w razie potrzeby należy stosować kolejne, coraz silniejsze 
moce (50, 100 i 200 mikrogramów).  

• Jeżeli nie osiągnięto pożądanego efektu przeciwbólowego, kolejną 
dawkę o tej samej mocy można podać ponownie najwcześniej 
 po 10 minutach.  

• Każdy etap dostosowywania mocy dawki należy ocenić w kilku 
epizodach bólu1. 

4 
GODZINY 

Proces ten powinien być 
przeprowadzony przez 
lekarza z doświadczeniem  
w leczeniu bólu 
nowotworowego  
za pomocą leków 
opioidowych. 

1 
DAWKA 

Start – 50 mikrogramów 

- Zastosować jedną dawkę leku Instanyl® 

• Odczekać 10 minut 

ROZDZIAŁ 2 

Prawidłowe stosowanie leku Instanyl® 

Ważne: Leczenie bólu nowotworowego powinno być inicjowane 
i nadzorowane przez lekarza doświadczonego w prowadzeniu 
terapii opioidami u pacjentów onkologicznych. 

Pomimo zagrożeń omówionych w tym przewodniku, opioidy odgrywają ważną rolę w leczeniu pacjentów, 
ponieważ stanowią część multidyscyplinarnego podejścia do bólu i nie powinny być traktowane jako 
odrębne rozwiązanie. Lek Instanyl® może zapewnić ulgę w przypadku epizodów przebijającego bólu 
nowotworowego, gdy jest stosowany zgodnie z zaleceniami. Bez odpowiedniego leczenia, przebijający ból 
nowotworowy może mieć poważny, negatywny wpływ na jakość życia pacjenta.  

Jako farmaceuta powinieneś porozmawiać z pacjentem i upewnić się, że rozumie jak prawidłowo 
stosować lek Instanyl®, zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego (ChPL) i ulotką informacyjną dla 
pacjenta: 

NIE WIĘCEJ  
NIŻ 4 

• Należy przyjąć jedną dawkę leku Instanyl® na jeden epizod bólu 
przebijającego z możliwością przyjęcia jednej dodatkowej dawki  
po upływie co najmniej 10 minut, jeśli ból przebijający nie ustąpił1. 

Tak Nie 
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Czy jedna dawka leku Instanyl® łagodzi ból? 

Dawka ustalona Ponowne podanie 
dawki o tej samej mocy. 

W razie potrzeby – 
dawka o większej mocy 
w przypadku kolejnego 

epizodu. 
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ROZDZIAŁ 2 JAK STOSOWAĆ LEK INSTANYL®? 

Leczenie podtrzymujące  
• Po ustaleniu dawki zgodnie z procedurą opisaną na poprzedniej 

stronie, pacjent powinien przyjmować lek Instanyl® w ustalonej 
mocy.  

• W przypadku niewystarczającej kontroli bólu, pacjent po co najmniej 
10 minutach może przyjąć jedną dodatkową dawkę leku o tej samej 
mocy1. 

Dostosowanie dawki  

• Zasadniczo moc dawki podtrzymującej leku Instanyl® należy zwiększać 
wyłącznie wtedy, gdy pacjent potrzebuje więcej niż jedną dawkę leku na epizod 
bólu przebijającego w kilku kolejnych epizodach.  

• Należy rozważyć dostosowanie dawki opioidów przyjmowanych w leczeniu 
bólu podstawowego po ponownej ocenie bólu, jeśli u pacjenta występują:  

• Epizody bólu przebijającego częściej niż raz na 4 godziny, lub  
• Więcej niż cztery epizody bólu przebijającego w ciągu 24 godzin.  
• Jeśli występujące działania niepożądane są nie do zaakceptowania przez 

pacjenta lub utrzymują się przez dłuższy czas, należy zmniejszyć moc leku lub 
zastąpić lek Instanyl® innymi lekami przeciwbólowymi1.  

• Dawkowanie leku Instanyl® lub innych leków przeciwbólowych może być 
zmienione wyłącznie przez wykwalifikowanego lekarza zgodnie z lokalnymi 
przepisami. 

Przerwanie leczenia  

• Stosowanie leku Instanyl® powinno zostać przerwane, jeśli  
u pacjenta nie występują już epizody bólu przebijającego. Leczenie 
przewlekłego bólu podstawowego powinno być kontynuowane 
zgodnie z zaleceniami.  

• Jeśli konieczne jest przerwanie leczenia opioidami, pacjent musi 
pozostawać pod uważną obserwacją lekarza, ponieważ konieczne 
jest stopniowe zmniejszanie mocy opioidów w celu uniknięcia 
możliwości wystąpienia zespołu odstawiennego. 
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Karta do 
liczenia dawek 

Przypomnienie: Mocy dawki leku Instanyl® aerozol 
do nosa nie można porównywać z innymi lekami 
zawierającymi fentanyl1. 

Karty do liczenia dawek leku Instanyl®  
• Warto zasugerować pacjentom korzystanie z kart do liczenia dawek 

dostępnych w pakiecie materiałów edukacyjnych dla pacjentów oraz na 
końcu tego przewodnika (strona 23).  

• Karty te pozwalają na odnotowanie użycia leku Instanyl®:  
• Liczby użytych dawek.  
• Liczby pozostałych dawek.  
• Ustalenia, czy należy poprosić lekarza o nową receptę.  

• Pacjent powinien wypełniać kartę do liczenia dawek przy każdorazowym 
użyciu leku Instanyl® aerozol do nosa. Karta do liczenia dawek może być 
omawiana z lekarzem podczas każdej wizyty. Umożliwi to ocenę 
efektywności wykorzystania leku i pomoże w dostosowaniu jego 
dawkowania. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się  
z charakterystyką produktu leczniczego oraz ulotką dla 
pacjenta. Należy wykorzystać te materiały, by upewnić 
się, że pacjent rozumie, jak należy prawidłowo używać 
lek Instanyl®. 

ROZDZIAŁ 2 JAK STOSOWAĆ LEK INSTANYL®? 
 

Przechowywanie, bezpieczeństwo i utylizacja leku 

Należy przypomnieć pacjentowi o następujących zaleceniach dotyczących 
przechowywania leku:  

• Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Nie zamrażać.  
• Lek Instanyl® powinien być przechowywany wyłącznie przez pacjentów lub 

ich opiekunów. Należy poinstruować pacjenta, aby nigdy nie pozwalał 
nikomu innemu przechowywać lub używać leku.  
Lek Instanyl® należy przechowywać w opakowaniu zewnętrznym 
do momentu użycia. Butelkę należy przechowywać w pozycji pionowej.  

• Należy poinformować pacjentów i opiekunów o niebezpieczeństwie, z jakim 
wiąże się kontakt dzieci z lekiem Instanyl®.  

• Należy upewnić się, że pacjenci rozumieją, że aby uniknąć kradzieży leku, 
wykorzystania go w nielegalnych celach oraz innego niewłaściwego 
stosowania należy przechowywać lek Instanyl® w odpowiednim 
i bezpiecznym miejscu. Fentanyl, substancja czynna leku Instanyl®, jest 
popularny wśród osób nadużywających środki odurzające lub narkotyki, 
dlatego należy ściśle przestrzegać instrukcji przechowywania.1  

• Należy przekazać pacjentom dodatkowe informacje dotyczące 
bezpieczeństwa i utylizacji leku:  

• Instrukcja otwierania i zamykania opakowania zabezpieczającego przed 
dostępem dzieci (patrz charakterystyka produktu leczniczego).  

• Informacje o dołączonej do opakowania oraz do materiałów edukacyjnych 
karcie do liczenia dawek.  

• Informacja na temat prawidłowej utylizacji leku:  
• Wszystkie nieużywane urządzenia lub puste pojemniki powinny być 

systematycznie zwracane zgodnie z lokalnymi przepisami.  

Ostrzeżenia  

• Niezamierzone narażenie na działanie leku Instanyl® jest uznawane  
za zagrożenie zdrowia i zdarzenie potencjalnie zagrażające życiu.  

• W przypadku gdy dziecko zostanie przypadkowo narażone na kontakt  
z lekiem, należy potraktować to zdarzenie jak przypadek medyczny 
stanowiący zagrożenie zdrowia i życia i wymagający natychmiastowej 
pomocy lekarskiej, a brak odpowiedniego leczenia może doprowadzić  
do śmierci.  

• Należy upewnić się, że personel jest świadomy oznak przedawkowania 
fentanylu oraz zatrucia tą substancją oraz że wie, jak postępować w takich 
przypadkach.  

• Najpoważniejsze oznaki przedawkowania/zatrucia są następujące:  
• Głęboka sedacja potencjalnie prowadząca do utraty 

przytomności.  
• Niedociśnienie.  
• Depresja oddechowa potencjalnie prowadząca do niewydolności 

oddechowej.  
• Konwulsje.  
• Śpiączka.  

Każde z tych zdarzeń wymaga zapewnienia natychmiastowej pomocy 
medycznej.  

• Należy upewnić się, że pacjenci i opiekunowie są świadomi opisanych 
powyżej objawów przedawkowania fentanylu lub zatrucia tą substancją, 
rozumieją ich powagę i zostali poinformowani o tym, co należy zrobić  
w nagłym wypadku.  

• Należy zwracać uwagę na objawy wskazujące na to, że pacjent może  
nie używać leku zgodnie z zaleceniami i być świadomym poważnego ryzyka 
związanego z niewłaściwym stosowaniem, nadużywaniem, błędem 
medycznym, przedawkowaniem i uzależnieniem.  

• Należy upewnić się, że pacjenci wiedzą również o zagrożeniach związanych 
z nadużywaniem, niewłaściwym stosowaniem i uzależnieniem dotyczącym 
stosowania leku Instanyl®1. 
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ROZDZIAŁ 3 

Jakie są zagrożenia wynikające ze stosowania 
leku Instanyl® poza zarejestrowanymi 
wskazaniami? 

Znaczenie zapobiegania pozarejestracyjnego stosowania leków  

• Różne postaci leków zawierające fentanyl mają różne wskazania i różną moc 
dawki. Lek Instanyl® powinien być stosowany wyłącznie zgodnie 
z zarejestrowanymi wskazaniami i zgodnie z instrukcją dawkowania.  

• Stosowanie leku Instanyl® w jakikolwiek sposób inny niż opisany jest uważane 
za pozarejestracyjne stosowanie leku. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości 
w tym zakresie należy skontaktować się z lekarzem przepisującym lek,  
by omówić kwestię stosowania pozarejestracyjnego w odniesieniu  
do konkretnego pacjenta.  

• Pozarejestracyjne stosowanie leku może przybierać różne formy – może między 
innymi obejmować przepisywanie leku:  

• do leczenia innych schorzeń, w tym innych rodzajów ostrego lub 
przewlekłego bólu innego niż ból przebijający u pacjentów z chorobą 
nowotworową,  

• gdy pacjent nie przyjmuje leków opioidowych w celu leczenia bólu 
podstawowego, 

• gdy dawkowanie jest częstsze niż zalecane, 
• gdy pacjent nie ukończył 18 lat,  
• z nieznanego powodu. 

• Każde z powyższych pozarejestracyjne stosowanie leku stanowi zagrożenie 
dla pacjenta. W najgorszym wypadku, może doprowadzić do uzależnienia, 
przedawkowania leku i śmierci. Pozarejestracyjne stosowanie leku zwiększa 
prawdopodobieństwo występowania działań niepożądanych. Lekarze 
przepisujący leki muszą dokładnie określić najlepsze podejście równoważące 
zagrożenia oraz korzyści, podchodząc indywidualnie do każdego pacjenta.  

• Stosowanie leku zgodnie ze wskazaniami zapewni najlepsze standardy leczenia. 
Obowiązkiem lekarza przepisującego lek jest kierowanie procesem leczenia 
pacjenta1. 
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Unikanie błędów medycznych jest szczególnie ważne w przypadku 
opioidów  
Rodzaje błędów medycznych obejmują:  

• Niezamierzony błąd w przepisywaniu leku.  
• Błąd w podawaniu leku.  
• Błąd w wydawaniu leku.  
• Podanie niewłaściwej dawki.  
• Zastosowanie niewłaściwej drogi podawania leku.  

Aby zminimalizować ryzyko błędu medycznego zastosowano 
oznaczenie różnymi kolorami każdej z mocy leku Instanyl. 

50 mikrogramów 

100 mikrogramów 

200 mikrogramów 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przewodnik dla farmaceuty dotyczący wydawania leku Instanyl® 
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JAKIE ZAGROŻENIA 
WYNIKAJĄ Z UZALEŻNIENIA 
OPIOIDOWEGO? 

Czym jest uzależnienie opioidowe?  

W związku z tym, że obszar wiedzy na temat korzyści i zagrożeń związanych  
z opioidami ulega nieustannemu poszerzeniu, w rozdziale przedstawione 
zostały aktualne informacje na temat szczególnego ryzyka związanego            
z opioidami – uzależnieniem opioidowym.  

• Uzależnienie opioidowe „wynika z niewłaściwego korzystania 
 z opioidów, co prowadzi do klinicznie istotnych zaburzeń lub 
obniżenia nastroju” (według DSM-5) 4.  

• Kryteria diagnostyczne uzależnienia opioidowego obejmują takie 
elementy, jak zażywanie zbyt dużej ilości opioidów, niezdolność  
do ograniczenia używania, potrzeba stosowania opioidów, 
negatywny wpływ na życie zawodowe, rodzinne lub społeczne, 
stosowanie opioidów w niebezpiecznych sytuacjach, stosowanie 
opioidów pomimo wiedzy o negatywnych skutkach, tolerancja  
i objawy odstawienne4.  

• Stopień ciężkości uzależnienia opioidowego zależy od liczby 
kryteriów diagnostycznych, jakie spełnia pacjent5. 

Kto jest narażony na uzależnienie opioidowe ?  

Poniżsi pacjenci mogą być narażeni na zwiększone ryzyko uzależnienia opioidowego:  

Pacjenci wypisywani ze szpitala do domu. Przejście ze szpitala do domu jest ważnym 
wydarzeniem w procesie leczenia bólu i wymaga monitorowania potencjalnych działań 
niepożądanych związanych z nadużywaniem leków. Okres przejściowy powinien być starannie 
zaplanowany, tak aby pacjenci byli w stanie samodzielnie kontynuować leczenie, leczyć ból      
i świadomie unikać zagrożeń związanych z nadużywaniem leku. Komunikacja i edukacja         
są kluczowe w tej kwestii.  

Pacjenci cierpiący na zaburzenia związane z nadużywaniem jakiejkolwiek substancji, w tym 
zaburzenia związane z nadużywaniem alkoholu, a także pacjenci, których rodzice lub 
rodzeństwo cierpią na tego rodzaju zaburzenia. Zaburzenia związane z uzależnieniami 
wynikają z niewłaściwego korzystania z substancji odurzających, co prowadzi do klinicznie 
istotnych zaburzeń lub obniżenia nastroju5. Pacjenci ci mogą być narażeni na zwiększone 
ryzyko wystąpienia dalszych problemów związanych z nadużywaniem substancji6.  

 

Pacjenci palący tytoń. 

 

 

 Pacjenci, u których występują inne choroby. Pacjenci cierpiący na zaburzenia psychiczne 
(np. depresję, stany lękowe czy zaburzenia osobowości).  

Tacy pacjenci wymagają monitorowania objawów zachowań związanych z poszukiwaniem 
środków odurzających (np. zbyt wczesne prośby o nowe recepty). Wymaga to między innymi 
weryfikacji przyjmowanych równocześnie opioidów i leków psychoaktywnych (m. in. 
benzodiazepin). W przypadku pacjentów z objawami uzależnienia opioidowego należy 
rozważyć konsultację ze specjalistą od uzależnień. 
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Najważniejsze kwestie:  
Jeśli uważasz, że pacjent może mieć problem z leczeniem, niezwłocznie omów swoje 
wątpliwości z lekarzem przepisującym lek. Zachęcaj pacjenta do regularnych konsultacji 
dotyczących przebiegu leczenia z lekarzem. Zgłaszaj wszystkie przypadki 
pozarejestracyjnego stosowania leku, niewłaściwego stosowania oraz nadużywania 
do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych 
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301,  
faks: + 48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl. 

JAKIE ZAGROŻENIA WYNIKAJĄ  
Z UZALEŻNIENIA OPIOIDOWEGO ? 

Złożoność uzależnienia opioidowego u pacjentów cierpiących na ból przewlekły  
Złożoność leczenia bólu przewlekłego wraz z ryzykiem nadużywania i niewłaściwego stosowania leków 
stanowi wyjątkowe wyzwanie dla lekarzy.  

Niektóre z kryteriów dla uzależnienia opioidowego mogą być trudne do odróżnienia od zachowań, których 
normalnie można się spodziewać u pacjenta leczonego opioidami z powodu przewlekłego bólu. Niektóre     
z objawów odstawienia stanowią również działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Instanyl® 
(np. zaczerwienienie skóry, bezsenność, nadmierna potliwość).1 Dodatkowo, pacjent może prosić                  
o zwiększenie dawki leków przeciwbólowych, ponieważ choroba będąca powodem bólu faktycznie 
postępuje.  

Pomimo złożoności problemu, ważne jest, by uważnie obserwować oznaki uzależnienia opioidowego, 
ponieważ jego rozpoznanie będzie stanowiło pomoc dla pacjenta. Przykładem takich objawów może być 
zwiększona tolerancja na lek (potrzeba przyjmowania większej ilości leku, aby osiągnąć ten sam efekt)             
i objawy zespołu odstawiennego, które są kryteriami dla uzależnienia opioidowego. Pacjent, u którego 
występują objawy odstawienia, może skarżyć się na nudności i wymioty, lęk, bezsenność, uderzenia zimna   
i gorąca, nadmierną potliwość, skurcze mięśni, wydzieliny z oczu i nosa i/lub biegunkę7. Kryteriów 
uzależnienia opioidowego nie należy analizować w oderwaniu od pozostałych objawów. W razie 
wątpliwości należy podzielić się swoimi obawami z lekarzem i pacjentem.  

Zapewnienie pacjentom ulgi i poprawa jakości życia powinny opierać się na podejściu holistycznym, 
obejmującym również środki pozamedyczne. Należy wziąć pod uwagę wszystkie czynniki, które mogą mieć 
wpływ na ból pacjenta i zachowania związane z leczeniem. 

Znaczenie komunikacji w zarządzaniu bólem i zmniejszaniu ryzyka  

• Ze względu na złożone zależności pomiędzy bólem, chorobą 
nowotworową i uzależnieniem opioidowym, jasna i otwarta 
komunikacja z pacjentami i opiekunami jest kluczowa.  

• Należy zachęcać pacjentów do zadawania wszelkich pytań i wyrażania 
wszelkich obaw związanych ze stosowaniem opioidów.  

• Należy pomóc pacjentom w zrozumieniu korzyści płynących  
z prawidłowego stosowania leku Instanyl® w przypadku przebijającego 
bólu nowotworowego, a jednocześnie poinformować ich o możliwości 
wystąpienia działań niepożądanych.  

• Podczas udzielania porad pacjentom w zakresie stosowania opioidów 
należy zaoferować im wsparcie i pod żadnym pozorem ich nie oceniać. 
Należy zwrócić uwagę na skutki bólu i jego negatywny wpływ na życie 
pacjentów i nie rozpatrywać czynników ryzyka w oderwaniu od sytuacji 
pacjenta.  

• Komunikacja z lekarzem przepisującym lek jest również kluczowa  
dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta. Zadawanie pytań 
i wyrażanie obaw mogą poprawić leczenie bólu u pacjenta, 
zminimalizować ryzyko wystąpienia działań niepożądanych lub 
uratować życie pacjenta narażonego na uzależnienie opioidowe. 
Poinformuj lekarza  
o wszystkich czynnikach, które budzą twój niepokój.  

• Korzystaj z materiałów edukacyjnych przeznaczonych dla pacjentów. 
Przewodnik dla pacjenta może stanowić nieodzowną pomoc  
w prowadzeniu rozmów na temat ważnych korzyści i zagrożeń 
związanych ze stosowaniem leku Instanyl®. Przewodniki te można 
zamówić pod adresem Takeda Pharma sp. z o.o., ul. Prosta 68, 00-838 
Warszawa  

• Przewodnik można również pobrać ze strony 
https://www.takeda.com/pl-pl/co-robimy/produkty/leki-na-
recepte/instanyl/, gdzie znajduje się także pomocny film dla pacjentów 
na temat leku Instanyl®.  

• Pomóż pacjentom zrozumieć znaczenie i właściwe stosowanie kart 
         do liczenia dawek, jeśli uznasz to za konieczne i przydatne. 

Przewodnik dla farmaceuty dotyczący wydawania leku Instanyl® 
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Należy przekazać pacjentowi następujące informacje na temat leku 
Instanyl®:  

1. W trakcie badań klinicznych i po wprowadzeniu do obrotu zgłoszono następujące 
działania niepożądane po zastosowaniu leku Instanyl® lub innych związków 
zawierających fentanyl: duszność, uzależnienie od leku, nadużywanie leku, 
noworodkowy zespół abstynencyjny, utrata przytomności (patrz punkt 4.8 ChPL).  

2. Hiperalgezja: Podobnie jak inne opioidy, w przypadku gdy zwiększona dawka leku 
nie zapewni ulgi w bólu, należy rozważyć możliwość wystąpienia nadwrażliwości    
na ból wywołanej opioidami. Może być wskazane zmniejszenie dawki fentanylu lub 
przerwanie leczenia fentanylem lub wprowadzenie zmian w schemacie leczenia 
(patrz punkt 4.2 i 4.4 ChPL).  

3. Jednoczesne stosowanie produktów leczniczych zawierających hydroksymaślan 
sodu i fentanylu jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3 i 4. ChPL).  

4. Jednoczesne stosowanie innych leków tłumiących ośrodkowy układ nerwowy    
(w tym opioidów, środków uspokajających, leków nasennych, leków do znieczulenia 
ogólnego, pochodnych fenotiazyny, leków przeciwhistaminowych i alkoholu) lub 
środków zwiotczających mięśnie szkieletowe może powodować dodatkowy efekt 
depresyjny: hipowentylację, niedociśnienie, głęboką sedację, śpiączkę lub zgon. 
Dlatego tez stosowanie któregokolwiek z tych produktów leczniczych jednocześnie  
z lekiem Instanyl® aerozol do nosa wymaga szczególnej opieki i obserwacji pacjenta 
(patrz punkt 4.5 ChPL).  

5. Ciąża: Nie ma danych na temat stosowania fentanylu u kobiet w ciąży. Badania 
na zwierzętach wykazały toksyczność reprodukcyjną (patrz punkt 5.3 ChPL). 
Potencjalne zagrożenie dla ludzi jest nieznane. Leku Instanyl® nie należy stosować  
w okresie ciąży, chyba że jest to wyraźnie konieczne i jeżeli korzyści przewyższają 
ryzyko (patrz punkt 4.6 ChPL). 

NOTATKI 

Przewodnik dla farmaceuty dotyczący wydawania leku Instanyl® 
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DOTYCZĄCE 
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Zapisz, ile dawek wykorzystano i ile dawek pozostało w opakowaniu. 

Należy upewnić się, że wszystkie wskazania do stosowania leku zostały spełnione. Lek 
Instanyl® powinien być przepisywany tylko w przypadku bólu przebijającego u dorosłych 
pacjentów u których stosowane jest leczenie podtrzymujące opioidami w przewlekłym 
bólu nowotworowym. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się 
z lekarzem przepisującym lek w celu ich wyjaśnienia.  
Należy przekazać instrukcje dotyczące stosowania aerozolu do nosa pacjentowi i/lub 
opiekunowi.  
Należy upewnić się, że pacjent/opiekun zapozna się z ulotką dla pacjenta znajdującą się 
wewnątrz opakowania leku Instanyl®.  
Należy przekazać pacjentowi/opiekunowi przewodnik dla pacjentów dotyczący leku 
Instanyl®.  
Należy doradzić pacjentowi/opiekunowi, w jaki sposób otworzyć opakowanie zewnętrzne 
zabezpieczone przed dostępem dzieci zgodnie z opisem w przewodniku dla pacjenta leku 
Instanyl®.      

• Należy poinformować pacjenta/opiekuna konieczności zerwania plomby na 
opakowaniu zabezpieczającym przed dostępem dzieci przy pierwszym użyciu 
leku Instanyl®.  

• Jeśli to możliwe, należy zademonstrować pacjentowi/opiekunowi, jak 
otwierać i zamykać opakowanie zabezpieczające przed dostępem dzieci, 
łącznie z zerwaniem plomby.  

Należy objaśnić ryzyko związane z przyjęciem większej niż zalecana dawki leku Instanyl®.  
Należy objaśnić stosowanie kart do liczenia dawek leku Instanyl®.  
Należy poinformować pacjenta/opiekuna o objawach przedawkowania fentanylu  
i konieczności wezwania natychmiastowej pomocy medycznej.  
Należy objaśnić sposoby bezpiecznego przechowywania leku i potrzebę przechowywania 
go w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.  
Należy wyjaśnić jak prawidłowo utylizować lek Instanyl®.  
Należy zachęcać pacjenta/opiekuna do rozmowy z lekarzem na temat bólu 
podstawowego i bólu przebijającego w chorobie nowotworowej oraz stosowania przez 
pacjenta leków opioidowych. 

LISTA KONTROLNA WYDAWANIA LEKU 
INSTANYL® AEROZOL DO NOSA  

KARTY DO LICZENIA DAWEK  (PATRZ 
PEŁNA INSTRUKCJA W PRZEWODNIKU 
DLA PACJENTA) 

Znajdź liczbę dawek na butelce. Zaznacz ten numer na poniższej karcie.  

Za każdym razem, gdy stosujesz dawkę leku, wypełnij pole w tabeli podając datę i godzinę użycia leku, rozpoczynając od pola z numerem 1.  

Wypełniaj kolejne pola aż do osiągnięcia ostatniej zakreślonej dawki. 

Za każdym razem, gdy otrzymasz nową receptę, rozpocznij wypełnianie 
nowej karty do liczenia dawek. Jeśli twoja 

butelka 
zawiera 10 
dawek, 
zakreśl to 
pole i zakończ 
wypełnianie 
tutaj 

Przed użyciem leku Instanyl® aerozolu do nosa należy wykonać wszystkie 
następujące zadania: 

Data i 
godzina 

Data i 
godzina 
 

Jeśli twoja 
butelka 
zawiera 40 
dawek, 
zakreśl to 
pole i 
zakończ 
wypełnianie 
tutaj 

4  
kwietnia 

15:24 

10 
kwietnia 

13:15 

10 
kwietnia 

13:40 

Uwaga: Poproś lekarza o wystawienie nowej recepty, gdy zbliżysz się do ostatniej zakreślonej 
dawki. 

Przykład: 

Data i 
godzina 
 

Data i 
godzina 
 

12 
kwietnia 

23:08 

Jeśli twoja 
butelka 
zawiera 20 
dawek, 
zakreśl to 
pole i 
zakończ 
wypełnianie 
tutaj 

16 
kwietnia 

23:00 

Przewodnik dla farmaceuty dotyczący wydawania leku Instanyl® 
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Niniejszy przewodnik oraz inne materiały edukacyjne można 
obejrzeć lub pobrać ze strony https://www.takeda.com/pl-
pl/co-robimy/produkty/leki-na-recepte/instanyl/ lub 
zamówić Takeda Pharma sp. z o.o., ul. Prosta 68,  
00-838 Warszawa 

https://www.takeda.com/pl-pl/co-robimy/produkty/leki-na-recepte/instanyl/
https://www.takeda.com/pl-pl/co-robimy/produkty/leki-na-recepte/instanyl/
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