
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNIK dla PACJENTA 

DOTYCZĄCY STOSOWANIA LEKU INSTANYL® 
(CYTRYNIAN FENTANYLU) 

AEROZOL DO NOSA W POJEMNIKU WIELODAWKOWYM 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co muszę wiedzieć o stosowaniu leku Instanyl®?  
Jak przechowywać lek Instanyl®?  
Jak usuwać lek Instanyl®?  
Jak stosować lek Instanyl® aerozol do nosa w pojemniku wielodawkowym?  
- Jak otworzyć opakowanie zabezpieczające przed dostępem dzieci?  
- Jak zamknąć opakowanie zabezpieczające przed dostępem dzieci?  
- Pierwsze użycie nowego opakowania leku Instanyl®  

- Przed każdym zastosowaniem  
- Stosowanie aerozolu do nosa w pojemniku wielodawkowym  
- Po każdym użyciu  
- Co zrobić w przypadku, gdy opakowanie leku Instanyl® aerozol do nosa jest 
zablokowane lub aerozol nie rozpyla się prawidłowo?  
Karty do zliczania dawek  
- Jak mogę śledzić liczbę wykorzystanych dawek? 
-Gdzie mogę znaleźć karty do zliczania dawek? 
  
        
        

Rozdział 1: Nowotwór i ból                4  

 

SPIS TREŚCI 

Czym ból nowotworowy różni się od innych rodzajów bólu?  
Czym jest ból przebijający ( ang. breakthrough pain, BTP)?   
Jak rozpoznać, że mam przebijający ból nowotworowy?  
Co się dzieje, gdy wystąpi przebijający ból nowotworowy?  
W jaki sposób mogę rozmawiać z moim lekarzem o bólu nowotworowym?  

Rozdział 3: Instanyl®: Korzyści i zagrożenia    
   

 
Dlaczego tak ważne jest stosowanie się do zaleceń lekarza dotyczących leku Instanyl®?  

Jak mogę zmniejszyć ryzyko związane z przyjmowaniem leków w związku z leczeniem bólu?  

Jakie są niektóre z możliwych działań niepożądanych leku Instanyl®?  

Skąd mam wiedzieć, czy muszę obawiać się niewłaściwego stosowania, nadużywania lub uzależnienia od 
opioidów?  

Jak mogę zapobiec niewłaściwemu stosowaniu, nadużywaniu lub uzależnieniu od opioidów?  

Najlepsze sposoby na zmniejszenie ryzyka wystąpienia problemu związanego z niewłaściwym 
stosowaniem lub nadużywaniem leku Instanyl®  

Jak rozmawiać z lekarzem o działaniach niepożądanych, w tym o ryzyku niewłaściwego stosowania, 
nadużywania i uzależnienia związanych ze stosowaniem leku Instanyl®?  

Informacja dla opiekunów  

 

Rozdział 2: Czym jest lek Instanyl®? Jak go używać?   
       8  
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ROZDZIAŁ 1 

NOWOTWÓR I BÓL 

Czym ból nowotworowy różni się od innych rodzajów bólu?  
W przypadku pacjentów z chorobą nowotworową, ból może wpływać na jakość 
życia1. Przyczyną bólu może być sam nowotwór, a także sposoby leczenia 
nowotworu lub inne problemy związane z chorobą nowotworową1. Niektóre rodzaje 
bólu mogą nie mieć nic wspólnego z nowotworem.  

Lekarze mogą opisywać ból jako przewlekły lub ostry1. Przewlekły ból trwa dłużej niż 
3 miesiące. Może być zarówno stały, jak i pojawiać się i zanikać. Ból ostry trwa 
krócej niż 3 miesiące. Ważne jest, aby lekarz rozpoznał rodzaj oraz przyczynę 
twojego bólu, ponieważ prawidłowe rozpoznanie umożliwia jego skuteczne leczenie.  

Ze względu na oddziaływanie nowotworu na organizm, ból nowotworowy może być 
trudny do opisania - szczególnie jeżeli jest silny1. Rodzina i przyjaciele mogą nie 
rozumieć, że pacjent może potrzebować dodatkowego wsparcia, aby poradzić sobie 
z bólem, który wpływa na jego codzienne życie.  

Ból każdego pacjenta jest inny. Nasilenie bólu może zależeć od rodzaju nowotworu, 
miejsca jego lokalizacji, stadium choroby oraz zastosowanego leczenia. 
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Czym jest ból przebijający?  
Niektóre osoby z nowotworem odczuwają stały ból, który określany 
jest mianem bólu podstawowego. Lekarz przepisze w takim przypadku 
leki, które pomogą kontrolować ten ból na mniej więcej stałym 
poziomie przez cały czas1.  

Ból przebijający to ból, który odczuwa się dużo silniej niż ból 
podstawowy, przez większość czasu1. W niektórych przypadkach ból 
przychodzi niespodziewanie. Ten rodzaj bólu może uniemożliwić 
wykonywanie codziennych czynności.  

Jak rozpoznać, że mam ból przebijający w chorobie nowotworowej?  
Ból przebijający w chorobie nowotworowej charakteryzuje zazwyczaj2:  

Umiarkowane lub ciężkie nasilenie.  
Nagłe wystąpienie (osiągnięcie maksymalnego natężenia bólu może zająć 
tylko kilka minut).  
Stosunkowo krótki czas trwania (może trwać tylko około 30 minut). 

Jeśli odczuwasz ból, którego nie jesteś w stanie 
kontrolować za pomocą przyjmowanych leków, 
powiedz o tym swojemu lekarzowi. Być może 
odczuwasz ból przebijający lub twój lekarz 
powinien sprawdzić, czy leki które stosujesz w celu 
leczenia bólu podstawowego są nadal 
odpowiednie dla ciebie. 
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ROZDZIAŁ 1 NOWOTWÓR I BÓL 

Co zrobić w przypadku, gdy wystąpi ból przebijający w chorobie 
nowotworowej?  
Ból przebijający jest często leczony standardowymi dawkami leków. Ból może          
nie minąć całkowicie, ale przez większość czasu będzie pozostawał pod kontrolą         
i będzie utrzymywał się na tym samym poziomie2.  

Osoby z bólem przebijającym mogą potrzebować leków zwanych krótko działającymi 
opioidami, określanych czasami jako opioidy o szybkim działaniu. Działają one 
szybko, zapewniając ulgę i mają na ogół bardzo silne działanie2.  

Lek Instanyl® jest przykładem krótko działającego opioidu używanego do leczenia 
bólu przebijającego. Lek jest wskazany wyłącznie dla dorosłych pacjentów, którzy 
przyjmują opioidy w celu leczenia podstawowego bólu nowotworowego3. 
Porozmawiaj ze swoim lekarzem, jeśli przepisano ci lek Instanyl® ale twój przypadek 
nie odpowiada powyższym wskazaniom. 
 

Podziel się swoimi notatkami i porozmawiaj  
o bólu ze swoim lekarzem. Wspólnie możecie 
mieć kontrolę na bólem przebijającym. Na 
wizytę u lekarza zabierz przyjaciela lub bliską 
osobę. Będą oni mogli robić notatki i upewnić 
się, że wszystkie ważne informacje zostaną 
omówione. 

W jaki sposób mogę rozmawiać z moim lekarzem o bólu 
nowotworowym?  
Opisanie bólu nowotworowego lekarzowi może być trudne. Lekarz może 
skorzystać ze skali oceny bólu, która pozwala na opisanie bólu przy pomocy 
liczb lub obrazków. Lekarz może również posłużyć się kwestionariuszem 
oceny bólu, który może pomóc w ustaleniu właściwej dla ciebie terapii. 

Możesz robić także notatki o swoim bólu, starając się opisać go w najlepszy 
możliwy sposób. Pytania na, które warto odpowiedzieć w notatkach to: 

Kiedy rozpoczął się ból?  
Gdzie ból jest zlokalizowany?  
Jak silny jest ból?  
Jak długo trwa?  
Jak często występuje?  
Co sprawia, że ból ustępuje lub nasila się? 

6 Lek Instanyl® – aerozol do nosa w pojemniku wielodawkowym – przewodnik dla pacjenta 7 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ 2 

CO TO JEST LEK INSTANYL®?  
JAK GO UŻYWAĆ? 

Instanyl® jest lekiem dla dorosłych u których występuje ból 
przebijający.3 Należy pamiętać, że ból przebijający to ból silniejszy niż 
ból podstawowy, który możesz odczuwać przez większość czasu, nawet 
jeśli zażywasz regularnie opioidowe leki przeciwbólowe.  

Lek Instanyl® należy stosować wyłącznie w przypadku: 

1 

2 

3 

4 

Jeśli jesteś osobą, która ukończyła 18 rok życia 
i chorujesz na nowotwór ORAZ 

Przyjmujesz już leki opioidowe w celu kontrolowania 
podstawowego bólu nowotworowego ORAZ 

Odczuwasz inny rodzaj bólu nowotworowego, 
występujący okresowo i czujesz że jest silniejszy niż 
twój podstawowy ból nowotworowy ORAZ 

Twój lekarz lub farmaceuta nauczył cię 
jak stosować lek Instanyl®. 

Jeśli którykolwiek z powyższych punktów nie dotyczy ciebie, porozmawiaj na ten 
temat ze swoim lekarzem. Zapytaj swojego lekarza lub farmaceutę, jeśli masz 
jakiekolwiek pytania dotyczące leku Instanyl® lub jeśli masz jakiekolwiek obawy 
związane z jego stosowaniem. 

WAŻNE: Nie należy używać leku 
Instanyl® do leczenia jakiegokolwiek 
rodzaju bólu, który nie jest związany 
z twoją chorobą nowotworową. 

Co muszę wiedzieć o stosowaniu leku Instanyl®3?  

Należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza dotyczącymi 
stosowania leku Instanyl®. 

1  
DAWKA 

4 
GODZINY 

NIE 
WIĘCEJ 
NIŻ 4 

Zastosuj jedną dawkę leku Instanyl® na jeden 
epizod bólu przebijającego.  
• Jeśli po 10 minutach nadal odczuwasz ból, możesz 

zastosować jeszcze tylko jedną dawkę leku w ramach 
tego epizodu. 

Powinny upłynąć co najmniej 4 godziny pomiędzy 
leczeniem bólu przebijającego w epizodach. 

Nie należy stosować tego leku do leczenia 
więcej niż czterech epizodów bólu 
przebijającego na dobę. 

Jeśli uważasz, że musisz przyjmować lek Instanyl® częściej, 
skonsultuj się ze swoim lekarzem. Być może oznacza                   
to konieczność zmiany innych leków przeciwbólowych które 
stosujesz.  

W wyjątkowych przypadkach, gdy kolejny epizod bólu przebijającego 
wystąpi przed upływem 4 godzin od przyjęcia ostatniej dawki, można 
zastosować lek Instanyl® w celu leczenia bólu, ale trzeba odczekać 
co najmniej 2 godziny od przyjęcia poprzedniej dawki. 
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ROZDZIAŁ 2 CO TO JEST LEK INSTANYL®?  
JAK GO UŻYWAĆ? 

Ważne:  

• Lek Instanyl® nie jest tym samym  lekiem co inne leki 
zawierające fentanyl, które mogłeś stosować. Lek Instanyl® 
należy stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami lekarza.  

• Lek Instanyl® jest dostępny w trzech dawkach o różnej 
mocy. Każda dawka jest oznaczona innym kolorem. 
Wspólnie z lekarzem możesz dobrać najlepszą dawkę leku 
Instanyl®. Ważne jest jednak, aby stosować tylko ustaloną 
przez lekarza dawkę, która sprawdzi się najlepiej                     
w kontrolowaniu twoich epizodów bólu przebijającego.  

• Stosowanie wyłącznie dawki leku dobranej przez lekarza 
jest na tym etapie najbardziej odpowiednie dla Ciebie3. 

Informacje o działaniach niepożądanych, które mogą wystąpić po 
zastosowaniu leku Instanyl® znajdują się w niniejszym Przewodniku 
dla pacjenta oraz w ulotce informacyjnej leku. Skonsultuj się ze swoim 
lekarzem, jeśli masz jakieś obawy dotyczące działaniach niepożądanych. 
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• Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Nie zamrażać.  
• Lek Instanyl® może być szkodliwy dla dzieci i może spowodować 

śmierć. Lek Instanyl® należy przechowywać w miejscu 
niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.  

• W przypadku jakiegokolwiek kontaktu dziecka z lekiem Instanyl®, 
należy uzyskać natychmiastową pomoc lekarską.  

• W przypadku Instanylu® w pojemniku wielodawkowym:  
• Należy zawsze przechowywać lek Instanyl® w opakowaniu 

zabezpieczającym lek przed dostępem dzieci, gdy nie jest 
używany.  

Aerozol do nosa oraz opakowanie zabezpieczające lek przed dostępem 
dzieci należy zawsze przechowywać w pozycji pionowej.  
 

Ważne: Niektóre osoby nadużywają opioidów, takich jak lek 
Instanyl®. Należy dołożyć wszelkich starań, by upewnić się,  
że pacjent bądź odpowiedzialny opiekun są jedynymi osobami, 
które mają dostęp do leku Instanyl®3. 

Jak utylizować lek Instanyl®?  
• Wszystkie opakowania aerozolu, zarówno puste, jak i częściowo zużyte 

lub nieużywane, muszą zostać zwrócone aptekarzowi w celu stosownej 
utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami3.  

• Podobnie jak w przypadku wszystkich silnych leków przeciwbólowych, 
należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku 
jakichkolwiek pytań dotyczących prawidłowej utylizacji  
aerozolu do nosa Instanyl®. 
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Jeśli regularnie masz epizody bólu przebijającego występujące 
częściej niż raz na 4 godziny lub jeśli masz więcej niż cztery epizody 
bólu przebijającego na dobę i uważasz, że potrzebujesz częstszego 
przyjmowania leku Instanyl® niż wynika to z opisu na poprzedniej 
stronie, skontaktuj się ze swoim lekarzem w celu uzyskania porady. 
Może to oznaczać konieczność dostosowania leków opioidowych 
które stosujesz do leczenia bólu podstawowego.  

Nie należy samodzielnie zmieniać dawkowania leku Instanyl®  
lub innych leków przeciwbólowych. Zmiana dawkowania musi być 
dokonywana w porozumieniu z lekarzem. 

Jak należy przechowywać lek Instanyl®? 
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ROZDZIAŁ 2 
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CO TO JEST LEK INSTANYL®?  
JAK GO STOSOWAĆ? 

Jak stosować lek Instanyl® aerozol do nosa w pojemniku 
wielodawkowym?  
Jeśli Twój Instanyl® aerozol do nosa wygląda jak na poniższej 
ilustracji, te informacje są dla Ciebie. 

Jeśli twój aerozol do nosa  
nie wygląda jak na ilustracji, 
być może posiadasz Instanyl® 
aerozol do nosa w pojemniku 
jednodawkowym.  

Jak otworzyć opakowanie zabezpieczające przed dostępem dzieci? 

1. Przed pierwszym użyciem opakowania 
zabezpieczającego przed dostępem 
dzieci należy usunąć plombę 
zabezpieczającą opakowanie. Jeśli jest to 
dla Ciebie trudne, możesz poprosić 
swojego farmaceutę lub opiekuna o 
pomoc w usunięciu plomby. 

2. Trzymając w jednej ręce opakowanie 
zabezpieczające przed dostępem dzieci, 
połóż kciuk i środkowy palec na 
bocznych elementach naciskowych i 
wciśnij je do środka. 
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3. Jednocześnie połóż drugi kciuk na elemencie 
naciskowym w przedniej części opakowania,  
a następnie wciśnij go do środka. Przyciśnij 
jednocześnie wszystkie trzy elementy. 

4. Otwórz pokrywę opakowania. 

Jak zamknąć opakowanie zabezpieczające przed dostępem dzieci? 

1. Po użyciu umieścić aerozol do nosa  
z powrotem w opakowaniu.  

2. Aby bezpiecznie zamknąć opakowanie, 
upewnij się, że wszystkie zapadki wsunęły się 
na swoje miejsce.  

3. Przyciśnij pokrywkę do zatrzaśnięcia się 
zapadek. 
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ROZDZIAŁ 2 CO TO JEST LEK INSTANYL®?  
JAK GO STOSOWAĆ? 
 

1. Upewnij się, że przebywasz w dobrze   
wentylowanym pomieszczeniu.  
2. Zdejmij nasadkę ochronną z końcówki rozpylającej. 

3. Trzymając pojemnik z aerozolem pionowo, umieść kciuk 
na dnie buteleczki, natomiast palec wskazujący i środkowy 
po obu stronach końcówki rozpylającej.  

4. Skieruj końcówkę rozpylającą z dala od oczu i twarzy.   
Pod żadnym pozorem nie kieruj końcówki rozpylającej         
w stronę innych osób. Nie należy również kierować 
końcówki rozpylającej w stronę powierzchni, której mogą 
dotknąć inne osoby (zwłaszcza dzieci).  
5. Trzy lub cztery razy przyciśnij końcówkę rozpylającą, aż 
pojawi się drobna mgiełka. W ten sposób przygotujesz 
aerozol do użycia.  
6. W przypadku, gdy lek Instanyl® nie był używany przez 
ponad 7 dni, należy ponownie przygotować lek do użycia 
zgodnie z powyższą procedurą przed kolejnym użyciem. 
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Przed każdym użyciem 

1. Wydmuchaj nos, jeśli czujesz, że jest zatkany lub 
jeśli jesteś przeziębiony.  

2. Usiądź lub stań w wyprostowanej pozycji.  

3. Zdejmij nasadkę ochronną z końcówki rozpylającej.  

4. Trzymając opakowanie aerozolu pionowo, umieść 
kciuk na dnie buteleczki, natomiast palce wskazujący   
i środkowy po obu stronach końcówki rozpylającej. 

Stosowanie wielodawkowego aerozolu do nosa 

1. Pochyl głowę lekko do przodu.  

2. Zatkaj jedno nozdrze palcem, a następnie wsuń 
końcówkę rozpylającą do drugiego nozdrza (na głębokość 
ok. 1 cm). Wybór nozdrza nie ma znaczenia.  

3. Wciśnij końcówkę rozpylającą dwoma palcami, szybkim   
i zdecydowanym ruchem aż do końca, jednocześnie 
wdychając powietrze przez nos. Upewnij się, że końcówka 
została wciśnięta do samego końca. Możesz nie czuć 
obecności dawki leku w nosie, lecz została ona podana        
w chwili naciśnięcia tłoka aerozolu.  

4. Jeśli po upływie 10 minut wystąpi konieczność przyjęcia 
drugiej dawki w celu złagodzenia bólu, należy podać ją 
do drugiego nozdrza. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ 2 
CO TO JEST LEK INSTANYL®?  
JAK GO STOSOWAĆ? 
 

Po każdym użyciu 
 

1. Wyjmij końcówkę rozpylającą leku 
Instanyl® z nozdrza.  

2. Przetrzyj końcówkę rozpylającą czystą 
chusteczką, a następnie wyrzucić 
chusteczkę do kosza.  

3. Załóż nasadkę ochronną na końcówkę 
rozpylającą.  

4. Umieść butelkę w opakowaniu 
zabezpieczającym lek przed dostępem 
dzieci, a następnie umieścić je 
w bezpiecznym miejscu.  

5. W przypadku niestosowania leku Instanyl® 

przez okres dłuższy niż tydzień, należy 
ponownie przygotować lek do użycia, 
rozpylając jednorazowo lek w powietrzu. 

Co zrobić, gdy opakowanie leku Instanyl® jest zablokowane lub aerozol 
nie rozpyla się prawidłowo?  

• Jeśli opakowanie jest zablokowane, należy skierować końcówkę rozpylającą  
z dala od siebie, a także z dala od innych osób lub powierzchni, których mogą 
dotknąć, a następnie mocno nacisnąć na końcówkę rozpylającą. Takie działanie 
powinno usunąć blokadę.  

• Jeśli aerozol nadal nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z 
farmaceutą. Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać opakowania leku lub 
go rozkładać. Efektem samodzielnej naprawy może być podawanie 
nieprawidłowych dawek. 

Wszystkie opakowania aerozolu, 
zarówno puste, jak i częściowo zużyte 
lub nieużywane, muszą zostać 
zwrócone do farmaceuty w celu 
stosownej utylizacji. 
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KARTY DO LICZENIA DAWEK 

Jak mogę śledzić liczbę wykorzystanych dawek?  
Śledzenie i notowanie liczby wykorzystanych dawek leku Instanyl® jest niezwykle ważne, 
ponieważ:  

• Leczenie więcej niż czterech epizodów bólu przebijającego dziennie jest niebezpieczne.  
• Żeby wiedzieć kiedy opakowanie leku Instanyl® jest niemal w całości wykorzystane, aby 

móc poprosić lekarza o wystawienie kolejnej recepty.  

Gdzie znajdę kartę do liczenia dawek?  
Karta do liczenia dawek jest dostarczana razem z lekiem Instanyl®. Można też skorzystać 
z karty do liczenia dawek znajdującej się w niniejszym przewodniku lub w Internecie 
pod adresem https://www.takeda.com/pl-pl/co-robimy/produkty/leki-na-
recepte/instanyl/. 
Jeśli nie możesz znaleźć karty do liczenia dawek, poproś o nią farmaceutę lub lekarza. 
Opakowanie leku Instanyl® zawiera również kratki kontrolne, które w prosty sposób 
mogą pomóc w liczeniu ilości zażytych dawek.  
Jeśli nie możesz użyć karty do liczenia dawek, upewnij się,  
że zapisujesz kolejne użycia leku Instanyl®.  
W razie potrzeby poproś o pomoc przyjaciela lub opiekuna.  
Poinformuj swojego lekarza, farmaceutę lub innego  
członka zespołu opieki, jeśli uważasz, że nie będziesz  
w stanie prowadzić dokumentacji. Dzięki temu będą  
mogli pomóc ci znaleźć sposób na zapisywanie liczby 
 zużywanych dawek leku Instanyl®. 

Karta do liczenia dawek 
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ROZDZIAŁ 2 CO TO JEST LEK INSTANYL®?  
JAK GO STOSOWAĆ? 

Jak wypełnić kartę do liczenia dawek?  
1. Przyjrzyj się opakowaniu leku Instanyl® 

aerozol do nosa w pojemniku 
wielodawkowym, aby dowiedzieć się, ile 
dawek znajduje się w butelce. Liczba dawek 
wynosi 10, 20 lub 40 i znajduje się na 
etykiecie pudełka i butelki ( patrz ilustracja 
obok).  
 

2. Znajdź i zakreśl odpowiedni numer na karcie 
do liczenia dawek. Na przykład, jeśli 
przepisane Ci opakowanie zawiera 20 
dawek, znajdź liczbę 20 na karcie i zakreśl ją.  
 

3. Za każdym razem, gdy stosujesz dawkę leku, 
wypełnij pole w tabeli podając datę i godzinę 
użycia leku. Uwaga: Poproś swojego lekarza 
o wystawienie nowej recepty, gdy zbliżasz 
się do ostatniej zakreślonej dawki.  
 

4. Za każdym razem, gdy otrzymasz nowe 
opakowanie leku, rozpocznij wypełnianie 
nowej karty do liczenia dawek. 

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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ROZDZIAŁ 3 

INSTANYL®:  
KORZYŚCI I ZAGROŻENIA 

Dlaczego ważne jest, aby stosować się do zaleceń lekarza 
dotyczących leku Instanyl®?  
Prawidłowe stosowanie leku Instanyl® może pomóc                     
w łagodzeniu przebijającego bólu nowotworowego. Lek 
Instanyl® należy stosować wyłącznie w przypadku leczenia 
epizodów bólu przebijającego, kiedy przyjmujesz już inne 
opioidy w celu leczenia bólu podstawowego3 . 
Instanyl® jest silnym lekiem, który powinien być przepisywany 
przez lekarza, który wie, jak leczyć ból nowotworowy za pomocą 
opioidów.  

Jak mogę zmniejszyć ryzyko związane z przyjmowaniem leków 
w związku z leczeniem bólu?  
Pacjenci z nowotworem często przyjmują wiele leków. Każdy 
z tych leków może mieć działania niepożądane. Skonsultuj się  
z lekarzem lub farmaceutą, aby dowiedzieć się czego możesz 
oczekiwać w przypadku stosowania leków. Możesz dowiedzieć 
się od nich, jak najlepiej stosować leki w celu leczenia 
nowotworu oraz bólu. 

Jakie są niektóre z możliwych działań 
niepożądanych występujących po zastosowaniu 
leku Instanyl®?  
Pełna lista możliwych działań niepożądanych 
znajduje się w ulotce informacyjnej dla pacjenta, 
którą można znaleźć w opakowaniu leku Instanyl®. 
Niektóre możliwe działania niepożądane to:  

• zaparcia;  
• senność;  
• zawroty głowy;  
• ból głowy;  
• podrażnienie gardła;  
• nudności;  
• wymioty;  
• zaczerwienienie skóry;  
• uczucie gorąca.  
• nadmierna potliwość.  
• niewłaściwe stosowanie leku, które może 

prowadzić do poważnych problemów, 
takich jak uzależnienie, przedawkowanie i 
śmierć3. 

W przypadku pytań dotyczących 
przyjmowania leku Instanyl® należy 
skonsultować się z lekarzem lub 
farmaceutą. 
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ROZDZIAŁ 3 INSTANYL®: KORZYŚCI I ZAGROŻENIA 

Skąd mam wiedzieć, czy powinienem się 
obawiać niewłaściwego stosowania, 
nadużywania lub uzależnienia od opioidów?  
Możesz obawiać się potencjalnego 
uzależnienia od opioidów. Takie obawy są 
powszechne. Porozmawiaj o nich z lekarzem 
lub farmaceutą.  

W szczególności warto poruszyć następujące 
kwestie:  

Niewłaściwe stosowanie leku, które może 
obejmować:  

• Stosowanie leku Instanyl® w przypadku 
jakiegokolwiek innego bólu niż przebijający ból 
nowotworowy.  

• Przyjmowanie leku Instanyl® w celu uzyskania 
stanu odurzenia narkotykowego.  

• Korzystanie z leków innych osób.  
• Przyjmowanie większej liczby dawek  

niż przepisana przez lekarza.  
• Zbyt częste przyjmowanie dawek leku.  

 
Niektóre z oznak wskazujących na problemy   
z nadużywaniem opioidów to między innymi:  

• Przyjmowanie większej ilości opioidów niż 
przepisana przez lekarza.  

• Poczucie niemożności zaprzestania przyjmowania 
opioidów pomimo podejmowanych prób. 

• Uczucie potrzeby przyjmowania opioidów.  
• Stosowanie opioidów ma wpływ na twoje życie 

zawodowe, rodzinne lub społeczne.  
• Odczuwanie nieprzyjemnych objawów  

w przypadku nieprzyjmowania opioidów.4 

Jeśli zauważyłeś u siebie którąś z tych oznak, porozmawiaj  
z lekarzem. Pomoże Ci on zrozumieć Twoje doświadczenia, a także 
rozwieje wątpliwości. Celem jest zawsze zapewnienie Ci jak 
najlepszego leczenia nowotworu i jego skutków. Leki przeciwbólowe 
stosowane zgodnie z zaleceniami mogą pomóc Ci w prowadzeniu 
bardziej normalnego życia. Lepsze poznanie swojego ciała oraz 
działania leków może przyczynić się do poprawy Twojego zdrowia.  
 
Jak mogę zapobiec problemom związanym z niewłaściwym 
stosowaniem, nadużywaniem lub uzależnieniem od leku Instanyl®?  
Ważne jest, aby wiedzieć, kto jest narażony na zwiększone ryzyko 
problemów wynikających z niewłaściwego stosowania leku.  

Może to dotyczyć przede wszystkim ludzi, którzy:  

• Mają problemy związane z nadużywaniem substancji lub 
mają w rodzinie osoby z podobnymi problemami. Może  
to dotyczyć uzależnienia od leków lub nadużywania alkoholu.  

• Są palaczami.  
• Mają inne schorzenia. Mogą to być problemy  

z samopoczuciem (depresja, stany lękowe lub zaburzenia 
osobowości). Może to również dotyczy leczenia 
psychiatrycznego lub innych problemów natury 
psychologicznej.  

 
Poinformuj lekarza, jeśli któraś z powyższych sytuacji dotyczy Ciebie. 
Pomoże Ci to w leczeniu bólu i prawidłowym stosowaniu leku 
Instanyl®. 
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ROZDZIAŁ 3 INSTANYL®: KORZYŚCI I ZAGROŻENIA 

Najlepsze sposoby na zmniejszenie ryzyka 
wystąpienia problemu z niewłaściwym 
stosowaniem lub nadużywaniem leku 
Instanyl®:  

1. Lek Instanyl® należy przyjmować zgodnie  
z zaleceniami lekarza.  

•  Korzystaj z karty do liczenia dawek 
lub dokumentuj korzystanie z 
aerozolu Instanyl® inną metodą.  

2. Jeśli Twój ból nie jest właściwie 
kontrolowany lub jeśli masz jakiekolwiek 
wątpliwości dotyczące swoich objawów lub 
leków, natychmiast skontaktuj się z lekarzem. 

Poinformuj lekarza lub 
farmaceutę w razie 
jakichkolwiek wątpliwości lub 
pytań dotyczących 
stosowania opioidów.  
W przypadku pilnych pytań 
lub wątpliwości, skontaktuj 
się z infolinią i poproś o 
pomoc medyczną. 

Jak rozmawiać z lekarzem o działaniach niepożądanych, w tym o ryzyku niewłaściwego 
stosowania, nadużywania i uzależnienia związanych ze stosowaniem leku Instanyl®?  

• Po pierwsze, pamiętaj, że Twój lekarz jest po to, aby pomóc Ci w kontrolowaniu 
bólu, a także rozwianiu wszelkich obaw i wątpliwości dotyczących stosowania 
leków. Nie będziesz osądzany. Dlatego też należy omówić z lekarzem wszelkie, 
nawet najdrobniejsze wątpliwości.  

• Porozmawiaj ze swoim lekarzem o możliwym współdziałaniu leków, aby jak 
najlepiej leczyć Twój ból.  

• Otwarcie i szczerze rozmawiaj z lekarzem na temat działań niepożądanych. 
Pamiętaj, że celem jest zawsze uśnieżenie bólu przy jak najmniejszej liczbie działań 
niepożądanych.  

• Nie bój się i nie wstydź zadawania pytań. Twój ból jest wyjątkowy, tak samo jak 
leczenie.  

• Zadawaj pytania, dopóki nie będziesz miał pewności co do prawidłowego 
korzystania z leku Instanyl®. 

Pamiętaj: Prośba o pomoc to nic złego. Twój 
lekarz lub farmaceuta może Ci doradzić, a Ty 
nadal możesz szukać najlepszego dla Ciebie 
sposobu leczenia Twojego bólu nowotworowego. 
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ROZDZIAŁ 3 INSTANYL®: KORZYŚCI I ZAGROŻENIA 

Informacja dla opiekunów  
Aby zminimalizować działania niepożądane leku, należy skonsultować 
się z lekarzem lub członkami personelu medycznego. Prosimy również 
o zapoznanie się z ulotką informacyjną dla pacjenta dołączoną            
do opakowania leku Instanyl®.  

         
   

NOTATKI 

W tym miejscu możesz zrobić notatki lub zapisać listę pytań na temat leku 
Instanyl® które chcesz zadać swojemu lekarzowi. Możesz zabrać te notatki  
na następną wizytę i omówić je z lekarzem. 

Cyfrową kopię tego przewodnika, jak również jego animowaną wersję 
oraz inne pomocne materiały można znaleźć na stronie: 
https://www.takeda.com/pl-pl/co-robimy/produkty/leki-na-
recepte/instanyl/ 
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