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WPROWADZENIE 

Niniejszy przewodnik pomoże Ci zrozumieć proces właściwego przepisywania leku 
Instanyl® (fentanyl w aerozolu) pacjentom z przebijającym bólem 
nowotworowym. Przed przepisaniem leku Instanyl® należy uważnie zapoznać się 
z niniejszym przewodnikiem i zachować go na przyszłość. Należy starannie 
dokonywać wyboru pacjentów pod kątem wskazań do stosowania leku i omówić 
działania z listy kontrolnej dla lekarzy. Należy zawsze zachęcać pacjentów  
do informowania o wszystkich problemach związanych z lekiem. 

Uwaga: Instanyl® aerozol do nosa powinien być przepisywany wyłącznie przez lekarzy, którzy 
mają doświadczenie, wiedzę i umiejętności w leczeniu opioidami bólu nowotworowego. 
Szczególną ostrożność należy zachować w momencie wypisu pacjentów ze szpitala 
i kontynuacji leczenia w domu. 

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 farmaceuty dotyczący wydawania leku, zawierający listę kontrolną  
Charakterystyka Produktu Leczniczego (ChPL) 

Takeda Pharma sp. z o.o. 
ul. Prosta 68 
00-838 Warszawa 
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ROZDZIAŁ 1 

CO TO JEST LEK INSTANYL®? 

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 
opioidów. 

Pacjenci muszą spełniać oba te kryteria, aby kwalifikować się do otrzymania leku Instanyl®. Lekarze 
przepisujący leki powinni zalecać stosowanie leku Instanyl® wyłącznie zgodnie z zarejestrowanymi 
wskazaniami.  Zapewni to optymalne rezultaty leczenia 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 wynikiem samego 
nowotworu, trwającego leczenia lub innych współistniejących chorób. W celu 
zapewnienia skutecznego i zindywidualizowanego zarządzania bólem zaleca się 
regularną ocenę bólu2. 
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Leczenie 
podtrzymujące 
opioidami 

Stały ból 
podstawowy 

Epizod ostrego bólu 
przebijającego się ponad 
poziom bólu podstawowego 

Około dwóch trzecich pacjentów z chorobą 
nowotworową doświadcza umiarkowanego lub silnego 
bólu. Ponad połowa pacjentów z chorobą nowotworową 
doświadcza przebijającego bólu nowotworowego2. 

• 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 opioidów 

• Ból przebijający charakteryzuje się 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 niefarmakologicznych, jednak ból przebijający wymaga na ogół stosowania krótko 
lub szybkodziałających opioidów2,3. 
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ROZDZIAŁ 1 CZYM JEST INSTANYL®? 

Nie ma jednego powszechnie przyjętego, ujednoliconego 
system klasyfikacji bólu nowotworowego2.  
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 i wymagają szczególnej uwagi 
i ostrożności w momencie wypisania pacjenta ze szpitala  
i przejścia na leczenie domowe. 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 
onkologicznym. 

Walka z bólem to praca zespołowa  
Należy pomóc pacjentowi w zrozumieniu zróżnicowanych 
rodzajów bólu nowotworowego.  Ważne jest 
współdziałanie, aby znaleźć najlepszą terapię leczenia bólu 
w każdej sytuacji. 
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ROZDZIAŁ 2 

JAK STOSOWAĆ LEK INSTANYL®? 

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.  

Lekarze przepisujący leki powinni uważnie dokonywać wyboru pacjentów, a następnie upewnić się, że pacjent 
rozumie, jak prawidłowo stosować lek Instanyl®, zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego (ChPL). 

1 
DAWKA 

4 
GODZINY 

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 nie ustąpił1. 

• Ważne jest, by wyjaśnić pacjentowi, że między każdym użyciem leku 
Instanyl® do leczenia epizodów bólu przebijającego powinny upłynąć 4 
godziny, podkreślając ryzyko związane z częstszym stosowaniem leku1.  

• 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 bólu. 

• Leku nie należy stosować do leczenia więcej niż czterech 
epizodów bólu przebijającego w ciągu doby1.  
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Dawkowanie i dostosowywanie mocy 
• 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 z poniższego schematu 
(znajdującego 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 
napadach bólu przebijającego1. 
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Start – 50 mikrogramów 
 

• Zastosować jedną dawkę leku Instanyl® 

• Odczekać 10 minut 

Czy jedna dawka leku Instanyl® łagodzi ból? 
 

Tak Nie 

 Dawka ustalona 
Ponowne podanie 

dawki o tej samej mocy. 
W razie potrzeby – 

dawka o większej mocy 
w przypadku kolejnego 

epizodu. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 przeciwbólowymi. 

 

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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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 27).  

• 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. 

 

 

Karta do liczenia dawek 
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ROZDZIAŁ 2 JAK STOSOWAĆ LEK INSTANYL®? 
 

Przechowywanie, bezpieczeństwo i utylizacja leku  

• Lek Instanyl® powinien być przechowywany wyłącznie przez 
pacjentów lub ich opiekunów. Należy poinstruować pacjenta, 
aby nigdy nie pozwalał nikomu innemu używać leku.  

• 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 bezpiecznym miejscu. Fentanyl, substancja czynna leku Instanyl®, 
jest popularny wśród osób nadużywających środki odurzające lub 
narkotyki, dlatego należy ściśle przestrzegać instrukcji 
przechowywania.  

• Lekarze przepisujący lek Instanyl® powinni pouczyć pacjentów 
na temat:  

• Instrukcji otwierania i zamykania opakowania 
zabezpieczającego przed dostępem dzieci. 

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

• Wszystkie nieużywane urządzenia lub puste pojemniki powinny być 
systematycznie zwracane zgodnie z lokalnymi przepisami1.  
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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. 
 

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 3 

JAKIE SĄ ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA 
LEKU INSTANYL POZA ZAREJESTROWANYMI 
WSKAZANIAMI? 

Znaczenie zapobiegania pozarejestracyjnego stosowania leku  

Stosowanie leku Instanyl® w jakikolwiek sposób inny niż opisany jest uważane za pozarejestracyjne 
stosowanie leku. Należy zauważyć, że różne postaci fentanylu mają różne wskazania  
do stosowania. Przed przepisaniem leku Instanyl® należy upewnić się, że wskazania do jego 
stosowania są znane. Pozarejestracyjne stosowanie leku Instanyl® zwiększa poważne ryzyko 
niewłaściwego stosowania, nadużywania, błędów medycznych, przedawkowania, uzależnienia  
i śmierci. 

Tabela 1. Kluczowe czynniki wskazujące na konieczność zastosowania leku 
Instanyl®: Pacjenci muszą spełniać wszystkie podane kryteria1. 

„ból 
przebijający” ...  
 

Ból przebijający jest przejściowym 
nasileniem bólu, pojawiającym się 
na tle kontrolowanego w inny 
sposób bólu przewlekłego. 
Leku Instanyl® nie należy używać  
do leczenia jakiegokolwiek innego 
bólu krótkotrwałego lub o innym 
nasileniu. 

Czy u pacjenta występuje ból 
przebijający?  
Jeśli nie, nie należy 
przepisywać leku Instanyl®.  

„...u dorosłych 
pacjentów…”  

 

Nie ma dostępnych danych dotyczące 
bezpieczeństwa i skuteczności leku 
Instanyl® u osób poniżej 18 roku życia.  

Czy pacjent ukończył 18 lat?  
Jeśli nie, nie należy przepisywać 
leku Instanyl®.  

„...u których 
stosowane jest 
leczenie 
podtrzymujące 
opioidami w 
przewlekłym bólu 
nowotworowym
…”  
 

Pacjenci otrzymujący leczenie 
podtrzymujące opioidami, to pacjenci, 
którzy przyjmują co najmniej: 60 mg 
morfiny doustnie na dobę,  
25 mikrogramów/godz. fentanylu 
przezskórnie, 30 mg oksykodonu na dobę, 
8 mg hydromorfonu doustnie na dobę lub 
odpowiadającą dawkę innego opioidu 
przez tydzień lub dłużej. 
   
 

Czy pacjent otrzymuje leczenie 
podtrzymujące opioidami zgodnie 
z tymi kryteriami?  
Jeśli nie, nie należy przepisywać 
leku Instanyl®. 
Czy u pacjenta stosowane jest 
leczenie podtrzymujące opioidami 
w przewlekłym bólu 
nowotworowym ? Jeśli nie, nie 
należy przepisywać leku Instanyl®.  

Niewłaściwe stosowanie może 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 otrzymuje leczenia podtrzymującego 
opioidami. 

• Gdy dawkowanie jest częstsze niż zalecane.  
• Gdy pacjent nie ukończył 18 lat. 
 
Unikanie błędów medycznych jest szczególnie 
ważne w przypadku leku Instanyl®  
Rodzaje błędów medycznych obejmują:  
• Niezamierzony błąd w przepisywaniu leków  
• Błąd w podawaniu leków  
• Błąd w wydawaniu leków  
• 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 

Terminy związane z nadużywaniem  
Badanie nadużywania substancji (w tym opioidów) jest ważnym obszarem 
medycyny, w którym nieustannie pojawiają się nowe wiadomości 
i osiągnięcia. Jednym z celów niniejszego przewodnika jest przekazywanie 
lekarzom aktualnych informacji dotyczących potencjalnych zagrożeń 
stosowania leku Instanyl®, związanych z jego niewłaściwym stosowaniem 
i nadużywaniem. W tabeli 2 wyjaśniono niektóre z terminów użytych 
w niniejszym przewodniku. 
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ROZDZIAŁ 3 JAKIE SĄ ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE  
ZE STOSOWANIA LEKU INSTANYL® 
POZA ZAREJESTROWANYMI 
WSKAZANIAMI? 

 
Tabela 2. Kluczowe terminy i definicje związane z nadużywaniem substancji 

Termin Definicja 

Nadużycie 

 
Celowe, nielecznicze stosowanie produktu leczniczego lub substancji, nawet jednorazowe, w celu 
osiągnięcia pożądanego efektu psychologicznego lub fizjologicznego.4 Niektóre organizacje decydują 
się na unikanie terminu „nadużywanie”, który może zawstydzać pacjentów, stosując terminy 
„niewłaściwego stosowania” lub „zastosowanie niemedycznego” 5.  
 

Uzależnienie 
 
Przewlekłe, nawracające zaburzenie charakteryzujące się kompulsywnym poszukiwaniem  
substancji odurzających oraz ich ciągłym stosowaniem mimo szkodliwych skutków,  
a także długotrwałymi zmianami w mózgu5.  
 

Uzależnienie 
fizyczne 

 
Uzależnienie fizyczne następuje wówczas, gdy organizm naturalnie dostosowuje się  
do regularnego stosowania substancji (nawet w przepisanych dawkach) i doświadcza objawów, 
gdy ilość substancji zostaje zmniejszona lub gdy pacjent przestaje przyjmować substancję. 
Uzależnienie fizyczne może prowadzić do poszukiwania substancji w celu złagodzenia objawów 
odstawienia5.  
Ze stanem uzależnienia psychologicznego (lub psychicznego) mamy do czynienia wówczas,  
gdy dana osoba ma ograniczoną kontrolę nad używaniem substancji ze względu na pozytywne 
odczucia związane z jej stosowaniem lub na ból psychologiczny wywoływany przez jej brak4.  
 

Wykorzystanie 
niezgodne z 
prawem 

 
Niewłaściwe stosowanie substancji do celów niezgodnych z prawem, w tym przekazanie  
leku użytkownikowi, który nie jest uprawniony do jego przyjmowania.  

 

Niewłaściwe 
stosowanie 

 
Niewłaściwe lub niezdrowe stosowanie substancji, w tym wielokrotne stosowanie leków w celu 
uzyskania przyjemności, złagodzenia stresu, a także ucieczki od rzeczywistości. Obejmuje  
to również stosowanie leków dostępnych na receptę w sposób niezgodny z zaleceniami 
oraz korzystanie z recept innych pacjentów5.  
 

Uzależnienie 
opioidowe 

 
Rodzaj uzależnienia od substancji wynikający z niewłaściwego korzystania z opioidów, co prowadzi 
do klinicznie istotnych zaburzeń lub obniżenia nastroju i obejmuje objawy upośledzenia funkcji, 
upośledzenia społecznego, ryzykownego stosowania substancji oraz kryteria farmakologiczne 
(tolerancja i objawy odstawienia).  
(Uzależnienie opioidowe zostało opisane bardziej szczegółowo w kolejnym rozdziale)  
 

Tolerancja 
 

Konieczność przyjmowania większych dawek substancji w celu osiągnięcia tego samego efektu5.  

 
Objawy z 
odstawienia 

 
Fizyczne lub psychologiczne objawy, które występują po zmniejszeniu dawki substancji lub  
zaprzestaniu jej stosowania, mogą być złagodzone przez ponowne przyjmowanie substancji6.  

 

ROZDZIAŁ 4 
 
JAKIE ZAGROŻENIA WYNIKAJĄ  
Z UZALEŻNIENIA OPIOIDOWEGO ? 

 
Czym jest uzależnienie opioidowe?  
W tabeli 3 wymieniono kluczowe kryteria diagnostyczne dla uzależnienia 
opioidowego, przy czym liczba spełnionych kryteriów określa stopień 
zaawansowania uzależnienia opioidowego (2 lub 3 spełnione kryteria = łagodne, 4 
lub 5 spełnionych kryteriów = umiarkowane, 6 lub więcej kryteriów = poważne)5. 

 
Tabela 3. Kryteria diagnostyczne dla uzależnienia opioidowego według DSM-5*,7 

1. Substancja jest przyjmowana w większych ilościach lub przez dłuższy niż zamierzony okres czasu.  
2. Pacjent odczuwa uporczywe pragnienie lub nieudane dążenie do ograniczenia stosowania substancji 
lub jej odstawienia.  
3. Pacjent poświęca dużo czasu na czynności niezbędne do uzyskania i zastosowania substancji lub dojście 
do siebie po jej zastosowaniu.  
4. Pacjent odczuwa potrzebę lub silne pragnienie użycia substancji.  
5. Powtarzające się stosowanie substancji skutkuje niewywiązywaniem się z głównych obowiązków 
w pracy, szkole lub domu.  
6. Stosowanie substancji jest kontynuowane pomimo utrzymujących się lub nawracających problemów 
społecznych lub międzyludzkich spowodowanych lub zaostrzonych przez skutki jej stosowania.  
7. Z powodu stosowania substancji pacjent rezygnuje z życia społecznego, zawodowego lub rekreacji bądź 
ogranicza ich zakres.  
8. Stosowanie substancji dotyczy sytuacji, związanych z fizycznym zagrożeniem.  
9. Stosowanie substancji trwa pomimo wiedzy o nieustającym lub nawracającym problemie fizycznym lub 
psychologicznym, który prawdopodobnie został spowodowany lub nasilony przez jej stosowanie.  
10. Tolerancja na substancję, zgodnie z jedną z poniższych definicji:  

a) Potrzeba przyjmowania znacznie większej ilości substancji w celu osiągnięcia stanu 
odurzenia lub innego pożądanego skutku.  
b) Znaczne zmniejszenie skutków stosowania tej samej dawki substancji.  

11. Objawy z odstawienia, charakteryzujące się jednym z następujących schematów:  
a) Charakterystyczny dla danej substancji zespół odstawienia (określony w kryteriach DSM-5 
dla każdej substancji).  
b) Stosowanie substancji (lub substancji blisko spokrewnionych) w celu złagodzenia lub 
uniknięcia objawów z odstawienia.5. 

• DSM-5: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition. 
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ROZDZIAŁ 4 JAKIE ZAGROŻENIA WYNIKAJĄ  
Z UZALEŻNIENIA OPIOIDOWEGO ? 

Stosowanie opioidów w leczeniu bólu – korzyści i zagrożenia  
Stosowanie opioidów ma kluczowe znaczenie dla całego świata. W Stanach Zjednoczonych 
trwa kryzys opioidowy w związku z którym każdego dnia na skutek przedawkowania 
opioidów umiera ponad 130 osób (NIDA 2019)7. W 2017 roku w Unii Europejskiej 
odnotowano ponad 9 400 zgonów w związku ze stosowaniem jednego lub więcej 
nielegalnych narkotyków, a ponad 75% tych zgonów dotyczyło stosowania co najmniej 
jednego opioidu (EMCDDA 2019)8. Państwa z całego świata wdrażają strategie mające na 
celu zapobieganie niewłaściwego stosowania i nadużywania opioidów, w szczególności 
leków dostępnych na receptę, takich jak lek Instanyl®. Edukacja i komunikacja ze 
wszystkimi interesariuszami są ważnymi aspektami ograniczania ryzyka.  

Opioidy, jako klasa substancji przeciwbólowych, odgrywają kluczową rolę w łagodzeniu 
bólu nowotworowego. Nawet w przypadku przepisywania zgodnie z zatwierdzonymi 
wskazaniami nadal istnieje ryzyko niewłaściwego stosowania, nadużywania, uzależnienia. 
Podobnie jak inne opioidowe leki przeciwbólowe, lek Instanyl® może być nadużywany, 
niewłaściwie stosowany, niewłaściwie przepisany i wykorzystywany w nielegalny sposób. 
Przedawkowanie związane z niewłaściwym stosowaniem lub nadużyciem może mieć 
poważne konsekwencje, takie jak depresja oddechowa, co może prowadzić do zagrożenia 
życia lub zgonu. Kwestie te zostały opisane w charakterystyce produktu leczniczego i należy 
o nich pamiętać w codziennej praktyce.  

Należy mieć na uwadze dobro pacjenta 
Staranne monitorowanie stanu zdrowia pacjentów i stosowania przez nich leków jest 
szczególnie ważne w przypadku pacjentów onkologicznych stosujących wiele leków. 
Dodatkową czujność i uważność należy zachować w przypadku pacjentów, u których 
wcześniej występowały czynniki ryzyka niewłaściwego stosowania lub nadużywania leków.  

Lekarze przepisujący lek Instanyl® aerozol do nosa powinni ściśle monitorować swoich 
pacjentów pod kątem wszelkich oznak uzależnienia opioidowego lub nielegalnego 
stosowania leku, w tym wykorzystywania go przez osoby, którym nie został przepisany.  

Przejście pacjenta z leczenia szpitalnego na leczenie domowe jest krytycznym momentem 
w leczeniu bólu. Pacjenci i ich opiekunowie muszą być w pełni poinformowani o sposobie 
stosowania leku takiego jak Instanyl® oraz o wszystkich potencjalnych działaniach 
niepożądanych. Podobnie jak omawia się potencjalne działania niepożądane z pacjentem 
bądź jego opiekunem, należy przedstawić i wyjaśnić zagrożenia związane z zażywaniem 
opioidów. Wielu pacjentów i opiekunów chętnie weźmie udział w szczerej rozmowie  
na temat zagadnień poruszanych w mediach. Zrównoważona perspektywa medyczna może 
pomóc uspokoić ich obawy. 
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Kilka kwestii do rozważenia  
• Większość pacjentów nie planuje nadużywania przepisanych 

im leków przeciwbólowych.  
• Czasami ból nie jest właściwie leczony i konieczne może być 

dostosowanie leczenia podtrzymującego opioidami i/lub 
leku Instanyl®.  

• Ważne jest, aby być uważnym i wrażliwym na indywidualną 
sytuację każdego pacjenta, w tym na postęp choroby, 
środowisko domowe i sytuację społeczną – wszystkie te 
czynniki mogą mieć wpływ na leczenie. Temat bólu  
nie powinien być lekceważony lub umniejszany ale powinien 
być częścią wszystkich rozmów.  

• Ulgę i komfort pacjenta należy rozpatrywać z holistycznego 
punktu widzenia, zwracając uwagę na wszystkie czynniki, 
które mogą mieć wpływ na ból i jego odpowiedź na leczenie.  

• Leki powinny być włączane i pozostawać pod kontrolą 
lekarza doświadczonego w leczeniu chorób onkologicznych. 
Specjalistyczne kliniki leczenia bólu mogą sprawdzić się 
w niektórych przypadkach, jednak nie we wszystkich. 
Troskliwa opieka i wrażliwość są niezwykle ważne  
w sytuacjach paliatywnych. Relacje interpersonalne i 
otwarta komunikacja mogą budować zaufanie i usprawnić 
ograniczanie bólu jako zjawiska.  

• Należy upewnić się, że cały personel jest w pełni 
przeszkolony w zakresie stosowania naloksonu 
i postępowania w przypadku przedawkowania opioidów. 
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ROZDZIAŁ 4 JAKIE ZAGROŻENIA WIĄŻĄ SIĘ  
Z UZALEŻNIENIEM OPIOIDOWYM? 

Jak zauważyć działania niepożądane związane z nadużywaniem i uzależnieniem opioidowym 
Poniższe kroki mogą pomóc w rozpoznaniu pacjentów, u których rozpoczyna się uzależnienie 
opioidowe. Żadnego z czynników nie należy rozpatrywać oddzielnie. 
Wszystkie czynnik należy rozpatrywać i umiejscowić w indywidualnym kontekście. 

1 

2 

3 

4 

5 

Zwróć uwagę na pacjentów, którzy są narażeni na zwiększone ryzyko. Ryzyko wystąpienia 
uzależnienia opioidowego jest zwiększone u pacjentów 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, u pacjentów stosujących tytoń oraz pacjentów 
z zaburzeniami psychicznymi w wywiadzie (np. depresja, stany lękowe czy zaburzenia osobowości).  

Tacy pacjenci wymagają monitorowania objawów zachowań związanych z poszukiwaniem środków 
odurzających (np. zbyt wczesne prośby o nowe recepty). Obejmuje to między innymi przegląd 
przyjmowanych równocześnie opioidów i leków psychoaktywnych (m. in. benzodiazepin). W przypadku 
pacjentów z objawami uzależnienia opioidowego należy rozważyć konsultację ze specjalistą  
od uzależnień. 

Należy pamiętać o kryteriach dla uzależnienia opioidowego. Przejrzyj listę i obserwuj,  
czy pacjent spełnia kryteria diagnostyczne uzależnienia opioidowego. W miarę możliwości otwarcie 
rozmawiaj o swoich wątpliwościach. 

Dostrzegaj objawy uzależnienia i z odstawienia. Objawy z odstawienia są jednym z kryteriów 
związanych z uzależnieniem opioidowym. Należy dokładnie ocenić kontekst objawów z odstawienia. Pacjent,  
u którego występują objawy z odstawienia, może uskarżać się na nudności i wymioty, lęk, bezsenność, uderzenia 
zimna i gorąca, potliwość, skurcze mięśni, wodniste wydzieliny z oczu i nosa i/lub biegunkę6. 

Posłuchaj pacjenta i porozmawiaj z nim. W trakcie rozmowy należy określić, czy pacjent ma problemy 
zdrowotne, niepełnosprawność lub nie jest w stanie wywiązywać się z obowiązków w pracy lub w domu. Należy 
zadawać pytania w celu ustalenia, czy omawiane problemy są związane z pierwotną diagnozą, stosowaniem leków 
przeciwbólowych lub innymi czynnikami. 

Poinformuj personel o problemach związanych z opioidami. Ze względu na to, że przedawkowanie 
fentanylu/zatrucie opioidami stanowi zagrożenie życia, upewnij się, że wszyscy członkowie personelu 
rozpoznają jego objawy i są w stanie zapewnić natychmiastową pomoc medyczną. Porozmawiaj z personelem 
o właściwym stosowaniu naloksonu w przypadku przedawkowania opioidów. Zapewnij odpowiednie szkolenia 
oraz informacje dotyczące zarówno stanu zdrowia pacjentów, jak i leków, które mogą przyjmować. 
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Jak zauważyć działania niepożądane związane z nadużywaniem i uzależnieniem 
opioidowym  
Poniższe kroki mogą pomóc w rozpoznaniu pacjentów, u których rozpoczyna 
się uzależnienie opioidowe. Żadnego z czynników nie należy rozpatrywać 
oddzielnie. 
Wszystkie czynnik należy rozpatrywać i umiejscowić w indywidualnym 
kontekście. 

Objawy przedawkowania opioidów/zatrucia opioidami to:  
• Letarg.  
• Śpiączka i ciężka depresja oddechowa.  
• Hipotermia.  
• Zmniejszone napięcie mięśniowe.  
• Bradykardia.  
• Niedociśnienie tętnicze.  
• Głębokie uspokojenie.  
• Ataksja.  
• Zwężenie źrenic.  
• Drgawki i depresja oddechowa1.  
 
Niektóre z kryteriów dla uzależnienia opioidowego mogą być trudne do 
odróżnienia od zachowań, których normalnie można się spodziewać                  
u pacjenta onkologicznego leczonego opioidami z powodu bólu. Niektóre            
z objawów odstawienia stanowią również „typowe” działania niepożądane 
związane ze stosowaniem leku Instanyl® (np. zaczerwienienie skóry, 
bezsenność, nadmierna potliwość) 1. Złożoność leczenia bólu przebijającego 
wraz z ryzykiem uzależnienia opioidowego stanowi wyjątkowe wyzwanie        
w diagnozie uzależnienia opioidowego.  

Jasna i otwarta komunikacja jest niezbędna do skutecznego leczenia 
pacjentów, dlatego należy upewnić się, że naprawdę rozumiesz  
sytuację swojego pacjenta, aby nadal zapewniać ulgę 
w bólu i odpowiednio zarządzać ryzykiem. 
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ROZDZIAŁ 4 JAKIE ZAGROŻENIA WIĄŻĄ SIĘ  
Z UZALEŻNIENIEM 
OPIOIDOWYM? 
 

CO ZROBIĆ, JEŚLI UWAŻASZ, ŻE TWOJEGO PACJENTA 
MOŻE WYSTĘPOWAĆ UZALEŻNIENIE OPIOIDOWE ? 

Pamiętaj, że Twoim priorytetem jest pacjent  
Lekarz musi być świadomy złożonych powiązań między nadużywaniem substancji, 
bólem i chorobą nowotworową, aby na tej podstawie kształtować odpowiednie 
strategie leczenia bólu nowotworowego, dostosowane do potrzeb każdego pacjenta. 
Lek Instanyl® stosowany w leczeniu nowotworowego bólu przebijającego jest tylko 
jednym z wielu elementów ogólnego leczenia pacjenta. Należy wziąć pod uwagę 
opioidy przyjmowane przez pacjenta w związku z leczeniem bólu podstawowego,    
jak również leki przeciwnowotworowe oraz leki stosowane w chorobach 
współistniejących. Rezultaty każdego aspektu leczenia, zarówno pozytywne,             
jak i negatywne, muszą być uwzględniane w procesie poszukiwania optymalnego 
podejścia dla każdego pacjenta.  

Należy pamiętać, że pacjent z uzależnieniem opioidowym może nadal odczuwać ból, 
który wymaga leczenia. Opioidy są podstawowymi lekami w leczeniu bólu,                 
w szczególności bólu nowotworowego.  

Jeśli zauważysz oznaki potencjalnego uzależnienia opioidowego, weź pod uwagę 
następujące czynniki:  

- Które leki są niewłaściwie stosowane? Kiedy i dlaczego?  
- Czy wystąpił błąd w przepisywaniu lub przyjmowaniu leku?  
- Czy poziom bólu pacjenta wzrasta w związku z postępem choroby nowotworowej 
lub innych chorób współistniejących?  
- Czy istnieją jakieś społeczne lub psychologiczne czynniki, które mogą mieć wpływ na 
zachowania pacjenta związane ze stosowaniem leków? 
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Uzależnienie opioidowe to uleczalne zaburzenie  
Pacjent z uzależnieniem opioidowym może nadal być leczony przeciwnowotworowo i 
uzyskać ulgę w bólu. Dostępnych jest kilka wariantów leczenia pacjentów   
z uzależnieniem opioidowym, które można dostosować do indywidualnych potrzeb10. 
Warianty te obejmują:  

• Leczenie agonistami receptorów opioidowych (ang. OATs), w tym metadonem 
lub buprenorfiną, które są obecnie najskuteczniejszymi lekami na uzależnienie 
od opioidów11.  

• Interwencje behawioralne i psychospołeczne.  
• Leczenie odwykowe w ośrodku zamkniętym.  
• Grupy samopomocy i wzajemnej pomocy.  
• Usługi wsparcia leczenia/reintegracji.  

 
Połączenie podejścia behawioralnego z farmakoterapią (tzw. terapia wspomagana 
lekami) pozwala na osiągnięcie największych sukcesów w pomaganiu pacjentom            
w walce z uzależnieniem opioidowym5. Jeśli uważasz, że Twoje kwalifikacje są 
niewystarczające aby zaoferować pacjentowi skutecznej terapii behawioralnej lub 
farmakoterapii w związku z uzależnieniem opioidowym, skieruj pacjenta do specjalisty. 

Uwaga: Zgłaszaj wszystkie znane przypadki stosowania pozarejestracyjnego, 
niewłaściwego stosowania oraz nadużywania w stosownym systemie dla 
danego kraju: Departament 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. 
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ROZDZIAŁ 4 

INNE UWAGI DOTYCZĄCE LEKU 
INSTANYL® 
 

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). 

 
 

ROZDZIAŁ 5 JAKIE ZAGROŻENIA WIĄŻĄ SIĘ  
Z ZABURZENIEM STOSOWANIA 
OPIOIDÓW? 

Kluczowe znaczenie komunikacji  

Komunikacja pomiędzy pacjentami, opiekunami, farmaceutami i lekarzami jest kluczowa na wszystkich etapach 
procesu leczenia bólu. Pełen empatii lekarz jest ważnym oparciem dla zestresowanego i zlęknionego pacjenta.  

Obowiązkiem lekarza wystawiającego receptę jest upewnienie się, że pacjenci i opiekunowie są świadomi 
wszystkich korzyści i zagrożeń płynących ze stosowania leku Instanyl®. Opioidy mają wiele dobrze poznanych 
działań niepożądanych, dlatego jako lekarz nie możesz pozwolić na to, by pacjent cierpiał z powodu braku 
świadomości lub zrozumienia zagrożeń. Porozmawiaj z pacjentem i zadawaj pytania otwarte. Otwarcie mów          
o swoich obawach i wątpliwościach.  

Zachęcaj zarówno pacjenta, jak i opiekuna do zwracania uwagi na oznaki, że pacjent może niewłaściwie stosować 
leki przeciwbólowe, w tym lek Instanyl®.  

Zachęcaj do niezwłocznego kontaktu, jeśli mają jakieś wątpliwości dotyczące swojej choroby, bólu lub zażywania 
leków. Media wzbudziły w wielu pacjentach i opiekunach lęk przed opioidami. Jeśli nie martwisz się o możliwość 
wystąpienia uzależnienia opioidowego u danego pacjenta, wyjaśnij, dlaczego tak jest. Jeśli uważasz, że może 
istnieć ryzyko, wyjaśnij dlaczego i jak je złagodzić. Badania wykazały, że pacjenci z uzależnieniem opioidowym chcą 
być traktowani z empatią, bez osądu czy stygmatyzacji11.  

Większość pacjentów będzie mogła z powodzeniem stosować lek Instanyl® w celu złagodzenia przebijającego bólu 
nowotworowego bez ryzyka pojawienia się uzależnienia opioidowego.  

Jeśli stwierdzisz, że u pacjenta występuje uzależnienie opioidowe zastanów się nad przyczyną takiej sytuacji.       
Nie należy w takiej sytuacji zaniedbać leczenia bólu. Weź pod uwagę wszystkie aspekty dotyczące zdrowia i 
leczenia pacjenta i postępuj ostrożnie. Upewnij się, że jesteś w stanie przekazać pacjentowi informacje dotyczące 
najlepszych i holistycznych praktyk. Może to obejmować agonistów receptorów opioidowych lub szereg innych 
działań, w tym terapię, leczenie psychologiczne/psychiatryczne lub wsparcie społeczne11.   

Pomóż pacjentowi zrozumieć, że uzależnienie opioidowe nie oznacza, że jest słaby lub że zrobił coś złego. 
Wystąpienie uzależnienia opioidowego jest jednym ze znanych zagrożeń, które towarzyszą stosowaniu opioidów. 
Jeśli lek Instanyl® jest stosowany odpowiednio zgodnie ze wskazaniami, ryzyko niewłaściwego stosowania, 
nadużywania, błędu medycznego i uzależnienia jest uważane za niskie. Prawidłowe przepisanie leku jest kluczem 
do uniknięcia uzależnienia opioidowego. 
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LISTA KONTROLNA PRZEPISYWANIA 
WIELODAWKOWEGO  AEROZOLU DO NOSA 
INSTANYL® 
 

Przed przepisaniem pacjentowi leku Instanyl® należy wykonać 
następujące zadania: 

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 o 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 przypomnieć pacjentowi/opiekunowi że powinni zwrócić się do lekarza w przypadku pytań lub 
wątpliwości dotyczących stosowania leku Instanyl lub związanego z tym ryzyka niewłaściwego stosowania 
i nadużywania. 
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KARTY DO LICZENIA    DAWEK (PEŁNA 
INSTRUKCJA W ULOTCE DLA PACJENTA) 

Zapisz, ile dawek zostało wykorzystanych i ile dawek pozostało w 
opakowaniu. 

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. 

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

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

Data i 
godzina 

Data i 
godzina 

 

Data i 
godzina 

 

Data i 
godzina 

 

4 
kwietnia 

15:24 

10 
kwietnia 

13:15 

10 
kwietnia 

13:40 

12 
kwietnia 

23:08 

16 
kwietnia 

23:00 

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

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

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