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Het gebruik van Instanyl neusspray
Uw behandelend arts heeft u Instanyl neusspray voorgeschreven. In deze patiënten folder
wordt uitgelegd wat Instanyl neusspray is en hoe u het moet gebruiken.
Instanyl bevat de werkzame stof fentanyl en behoort tot een groep van sterke pijnstillers,
opioïden genaamd. Opioïden zijn morfine-achtige stoffen.
Instanyl werkt zeer snel en wordt gebruikt voor het verlichten van doorbraakpijn.
Doorbraakpijn is een plotselinge, hevige pijn die optreedt ondanks dat u uw gebruikelijke
pijnstillers heeft ingenomen. De pijn breekt als het ware even door de basisdosering van de
pijnstillers door.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld.
Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Gebruik Instanyl neusspray op de volgende manier:











Snuit uw neus wanneer deze verstopt is of wanneer u verkouden bent;
U dient te zitten of rechtop te staan;
Verwijder het stofdopje van de spray;
Vóór u de eerste maal het pompje gebruikt: pomp de spray totdat een fijne nevel optreedt
(3 tot 4 verstuivingen van de neusspray zijn nodig). Het is belangrijk dat u vermijdt om de
spray in de richting van anderen te richten;
Houd de spray rechtop;
Buig uw hoofd licht voorover;
Sluit één neusgat door uw vinger tegen de zijkant van uw neus te plaatsen en breng de
top van de spray in uw andere neusgat (ongeveer 1 cm). Het maakt niet uit welk neusgat
u gebruikt. Indien u na 10 minuten een tweede dosis moet innemen om voldoende
pijnverlichting te krijgen, dient die in het andere neusgat toegediend te worden;
Druk eenmaal snel op de pomp terwijl u door de neus inademt. Het kan zijn dat u de
dosis niet voelt in uw neus maar u heeft de dosis gekregen wanneer de zuiger naar
boven is geduwd;
Plaats Instanyl steeds in de kindveilige verpakking na gebruik.

U begint met één verstuiving in één neusgat als u een episode van doorbraakpijn heeft. Als
uw doorbraakpijn na 10 minuten niet is verlicht, mag u één extra puf in het andere neusgat
sprayen.
U dient 4 uur te wachten alvorens de volgende doorbraakpijn-episode te behandelen. Als u
meer dan 3 doorbraakpijn-episodes per dag heeft, dient u contact op te nemen met uw arts
omdat het nodig kan zijn uw basispijnstilling op te hogen.
Wijzig de dosis Instanyl of de dosis andere pijnstillers niet zelf. Wijzigingen in dosering
moeten plaatsvinden in overleg met uw arts.
Deze folder gaat alleen in op het gebruik van Instanyl neusspray. Voor uitgebreidere
informatie over bijvoorbeeld bijwerkingen, kunt u de bijsluiter raadplegen.
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