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PRZEWODNIK DLA FARMACEUTY 

JAK WYDAWAĆ LEK INSTANYL® 



WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: 
 
INSTANYL®, AEROZOL DO NOSA 
LEK STOSOWANY W LECZENIU PRZEBIJAJĄCEGO BÓLU NOWOTWOROWEGO 
 
 
Szanowny Farmaceuto, 
 
Należy zapoznać się z następującymi informacjami przed wydaniem leku Instanyl® pacjentowi: 
 

WSKAZANIA 

 Instanyl® jest wskazany i zarejestrowany wyłącznie w celu leczenia bólu przebijającego (ang. 
Breakthrough Pain, BTP) u dorosłych, u których stosowane jest leczenie podtrzymujące 
opioidami w przewlekłym bólu nowotworowym.  
Ból przebijający: przemijające nasilenie bółu, pojawiające się na tle kontrolowanego w inny 
sposób bólu przewlekłego. 
 
 

 Leku Instanyl®, aerosol do nosa nie należy stosować w leczeniu jakiegokolwiek innego typu 
krótkotrwałego bólu lub zespołu bólowego. 

 
Leku Instanyl® nie należy stosować w leczeniu: 

o pacjentów niestosujących wcześniej opioidów. U pacjentów niestosujących wcześniej opioidów 
występuje istotne ryzyko depresji oddechowej; 

o jakiegokolwiek ostrego lub przewlekłego, bólu innego niż ból przebijający u pacjentów z 
nowotworem; 

o pacjentów z innymi przeciwwskazaniami do stosowania leku Instanyl® takimi jak: 
 

 poważne trudności z oddychaniem lub ciężka obturacyjna choroba płuc;  
 powtarzające się przypadki krwawienia z nosa;  
 wcześniejsza radioterapia twarzy;  
 nadwrażliwość na fentanyl lub na którąkolwiek substancję pomocniczą występującą w 

leku Instanyl®. 
 

o dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, ponieważ bezpieczeństwo stosowania i skuteczność 
produktu nie zostały ustalone w tej grupie pacjentów. 

 
 Należy upewnić się, że pacjent wie jak prawidłowo, zgodnie z Ulotką dla Pacjenta stosować lek 

Instanyl® ze szczególnym uwzględnieniem niżej wymienionych informacji: 
 

o Należy stosować jedną dawkę leku Instanyl® za każdym razem, gdy występuje napad bólu 
przebijającego z możliwością zastosowania jeszcze tylko jednej dawki leku w danym napadzie, 
jeśli ból przebijający nie został złagodzony w ciągu 10 minut. 

o Należy odczekać cztery godziny przed zastosowaniem leku w celu leczenia następnego napadu 
bólu przebijającego.  

o W wyjątkowych przypadkach, kiedy kolejny napad bólu wystąpi wcześniej, pacjenci 
mogą użyć produktu Instanyl® do leczenia tego napadu, ale nie przed upływem 2 
godzin od wcześniejszego użycia leku. 

o Jeżeli u pacjenta systematycznie występują napady bólu przebijającego w odstępach 
krótszych niż 4 godziny lub gdy występują więcej niż cztery epizody bólu 
przebijającego na dobę, należy rozważyć zmianę dawkowania opioidu podstawowego 
poprzedzoną ponowną oceną bólu. 

o Lek może być stosowany w leczeniu do czterech napadów bólu przebijającego na 
dobę. 

 



 Należy pamiętać, że przepisanie leku niezgodnie ze wskazaniami, podejrzenie nadużycia lub 
niewłaściwe zastosowanie leku Instanyl® należy zgłosić zgodnie z lokalnymi przepisami 
dotyczącymi zgłaszania działań niepożądanych. Należy również rozważyć kontakt z lekarzem w 
celu omówienia powyższych przypadków. 

 

DAWKOWANIE I USTALENIE DAWKI  

 Wielkości dawek leku Instanyl® nie należy porównywać z wielkością dawek innych leków 
zawierających fentanyl. 

 Dawkowanie leku Instanyl® i innych leków przeciwbólowych może być zmienione jedynie przez 
doświadczonego, wykwalifikowanego lekarza, zgodnie z lokalnymi wytycznymi. 
 

DZIAŁANIA OBOWIĄZKOWE 

 Należy upewnić się, że farmaceuta wydający lek Instanyl®, zapoznał się z Charakterystyką Produktu 
Leczniczego.  

 Należy zapoznać się z instrukcją używania leku Instanyl® aerozol do nosa i upewnić się, że jest się w 
stanie zademonstrować pacjentowi prawidłowy sposób używania i stosowania leku Instanyl®: 

o Należy zapoznać się z Przewodnikiem dla pacjenta - Jak stosować lek Instanyl® i jeśli pacjent 
nie otrzymał takiego przewodnika od lekarza – przekazać mu jego egzemplarz. 

o Należy upewnić się, że pacjentowi zademonstrowano prawidłowy sposób bezpiecznego 
otwierania i zamykania opakowania zabezpieczonego przez dostępem dzieci. 

o Należy upewnić się, że pacjent wie jak prawidłowo i bezpiecznie przygotować lek Instanyl® do 
użycia. 
 Należy upewnić się, że pacjent jest świadomy, że przygotowanie leku należy wykonać w 

dobrze wentylowanym pomieszczeniu, nie kierować aerozolu w swoją stronę i innych 
osób oraz w stronę powierzchni i obiektów, z którymi mogą mieć styczność inne osoby, 
w szczególności dzieci. 

 Konieczne jest korzystanie z listy kontrolnej dla farmaceutów znajdującej się na końcu przewodnika. 
 

 

PRZECHOWYWANIE I BEZPIECZEŃSTWO 

 Dostęp do leku Instanyl® może mieć wyłącznie pacjent lub jego opiekun. Należy poinformować 
pacjenta lub jego opiekuna, że nikt poza nimi nie powinien mieć dostępu oraz nie powinien stosować 
tego leku. 

 Zawsze po zastosowaniu lek Instanyl® należy ponownie umieścić w opakowaniu zabezpieczonym 
przed dostępem dzieci.  

 Należy przypomnieć pacjentowi, że przypadkowe użycie leku przez dziecko należy uznać za nagły 
wypadek medyczny, który bez odpowiedniego leczenia może spowodować zgon. 

 Należy upewnić się, że pacjent zrozumiał, że w celu zabezpieczenia leku Instanyl® przed kradzieżą i 
niewłaściwym zastosowaniem należy go przechowywać w odpowiednio zabezpieczonym miejscu – 
fentanyl, substancja czynna leku Instanyl®, jest pożądana przez osoby uzależnione od leków o 
działaniu narkotycznym lub innych substancji, dlatego też należy ściśle przestrzegać zaleceń 
dotyczących przechowywania leku. 

 

OSTRZEŻENIA 

 Niezamierzone użycie leku Instanyl® należy uznać za nagły wypadek medyczny, który potencjalnie 
zagraża życiu. 

 Przypadkowe użycie leku przez dziecko należy uznać za nagły wypadek medyczny, który bez 
odpowiedniego leczenia może spowodować zgon. 

 Personel medyczny musi zostać poinformowany o objawach przedawkowania/działania toksycznego 
fentanylu i sposobie postępowania w przypadku przedawkowania leku. 
o Najpoważniejszymi objawami przedawkowania/działania toksycznego są:  

 Głębokie uspokojenie mogące prowadzić do utraty przytomności 



 Niedociśnienie 
 Depresja oddechowa mogąca prowadzić do niewydolności oddechowej 
 Drgawki 
 Śpiączka  

o Wystąpienie któregokolwiek z tych objawów wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej. 
 
 Należy upewnić się, że pacjent i jego opiekun są świadomi zagrożeń wynikających z przedawkowania/ 

działania toksycznego fentanylu opisanych powyżej, że zrozumieli ich znaczenie oraz pouczyć, co 
należy robić w przypadku ich wystąpienia.  

 Należy upewnić się, że pacjent oraz jego opiekun wiedzą o możliwości nadużycia, niewłaściwego 
zastosowania i uzależnienia od leku. 

 

USUWANIE OPAKOWAŃ 

 Wszystkie puste, wykorzystane lub niewykorzystane opakowania leku Instanyl®, aerozol do nosa 
należy zwrócić do najbliższej apteki posiadającej pojemnik na zużyte opakowania lub 
przeterminowane leki oraz pozwolenie na obrót lekami zawierającymi substancje narkotyczne celem 
poprawnej utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami. Należy poinformować pacjenta jak istotne jest 
właściwe usuwanie opakowań po leku.  

 
 
Zgłaszanie działań niepożądanych 

Jeśli stwierdzą Państwo wystąpienie jakichkolwiek działań niepożądanych uprzejmie prosimy o zgłaszanie ich do 
Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa,  
tel. 22 492 13 01, fax 22 492 13 09 lub korzystając z adresu poczty elektronicznej ndl@urpl.gov.pl  
zgodnie z zasadami monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych lub do przedstawiciela 
podmiotu odpowiedzialnego: 
Takeda Polska Sp. z o.o. 
ul. Prosta 68 
00-838 Warszawa 
tel.: 22 608 13 00 
fax: 22 608 13 03 
e-mail: info.warszawa@takeda.com 
 



Tylna część okładki 
 
 
LISTA KONTROLNA DLA WYDAJĄCYCH LEK INSTANYL® 
 
Wymagane działania przed wydaniem leku Instanyl® 
 
 Lek będzie stosowany tylko w zatwierdzonych wskazaniach. 
 
 Pacjent został poinformowany jak stosować aerozol do nosa 
 
 Pacjent zapoznał się z Ulotką dla pacjenta znajdującą się wewnątrz opakowania leku Instanyl® 

zabezpieczonego przed dostępem dzieci. 
 
 Pacjent zapoznał się i otrzymał Przewodnik dla pacjenta i kartę kontrolną dawkowania. 
 
 Pacjent został poinformowany jak prawidłowo przygotować aerozol do użycia. 
 
 Pacjent został poinformowany o objawach przedawkowania fentanylu i konieczności uzyskania 

natychmiastowej pomocy lekarskiej w przypadku przedawkowania leku. 
 
 Pacjent został poinformowany o konieczności przechowywania leku w bezpiecznym miejscu 

niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.  
 
 Pacjent został poinstruowany o sposobie otwierania i zamykania opakowania zabezpieczonego przed 

dostępem dzieci zgodnie z opisem umieszonym na etykiecie opakowania zabezpieczonego przed 
dostępem dzieci. 

 
 Pacjent został poinformowany o prawidłowym usuwaniu opakowań leku Instanyl®, aerozol do nosa.  
 
 

UWAGA 

 Dla pacjentów zostały opracowane: „Przewodnik dla pacjenta - Jak stosować lek Instanyl®” i karty 
kontrolne dawkowania.  

 Dla lekarzy zostały opracowane: „Przewodnik dla Lekarzy – Jak przepisywać lek Instanyl®” i lista 
kontrolna. 

 
 
Przewodniki te można zamówić: 
 
Takeda Polska Sp. z o.o. 
ul. Prosta 68 
00-838 Warszawa 
tel.: 22 608 13 00 
fax: 22 608 13 03 
e-mail: info.warszawa@takeda.com 
 
Charakterystykę Produktu Leczniczego produktu Instanyl® można również zamówić w firmie Takeda Polska 
Sp. z o.o., ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, telefon: 22 608 13 00, fax: 22 608 13 03,  
e-mail: info.warszawa@takeda.com. i/lub pobrać ze strony Europejskiej Agencji Leków (EMA - European 
Medicine Agency) pod adresem: 
http://www.ema.europa.eu/humandocs/Humans/EPAR/instanyl/instanyl.htm 



 


