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 המרכז הרפואי האוניברסיטאי הראשון בישראל. הדסה מרכז רפואי עולמי בשבילכם

 הדסה עין כרם, כאבהיחידה לשיכוך 

20-6776772 

  
  מדבקת פנטנילמדבקת פנטניל::דף מידע בנושאדף מידע בנושא

FFeennttaannyyll  PPaattcchh))  ))  
 

 ,שלום רב, ה/ת נכבד/מטופל

שיחה עם הצוות הרפואי אודות  המידע המופיע בעלון אינו מחליף. מידע בנושא מדבקת פנטניל עלון לעיונך
 . לפני התחלת הטיפול, הקפד לקרוא ולהבין את כל הוראות השימוש במדבקה .מצבך הרפואי או הטיפול בך

 
o מדבקת הפנטניל מיועדת לשימושך האישי בלבד ואין להעבירה לאדם אחר 
o ק מהישג ידם של ילדים ובעלי חייםשמור את מדבקת הפנטניל הרח  
o  שהינך מטופל במדבקת פנטניל יש לציין בפני הצוות הרפואי , תי בריאותלשירובכל פנייה 
  
  ?י מדבקת פנטנילמה 

רטני סמקור מ החומר הפעיל במדבקה הוא תרופה נרקוטית חזקה המיועדת לשיכוך כאב כרוני או כאב
 . שעהג ל"מק 255 -ו 25, 12, 21,  מדבקת פנטניל משווקת בכמה מינונים. בדרגה בינונית עד חמורה

 
 ?המדבקהכיצד פועלת 

 . בכל חלקי הגוף כאב שיכוךומספקת לזרם הדם נספגת משם , המדבקה מודבקת לעור
שיא ההשפעה  .עד אשר המדבקה תתחיל להשפיעשעות  4-21יעברו , הראשונהמרגע הדבקת המדבקה 

לכאב נוספים משככי כאב עבורך חשוב שהרופא ירשום , על כן. שעות ממועד ההדבקה 21 עד 21-צפוי כ
 .מתפרץ

 
 ? כמה זמן יש להשאיר את מדבקת הפנטניל על העור

יש להוציא את  ,כל שלושה ימים, על כן. (שלושה ימי טיפול) שעות 21 משך השפעת המדבקה הינו
ניתן לרשום בעט . מנים קבועיםרצוי להחליף את המדבקה בז. המדבקה הישנה ולהחליפה במדבקה חדשה

למשל מעל )במקום בולט מומלץ להכין טבלה חודשית שתוצב . שעת ההדבקהתאריך ואת  על המדבקה
 .ובה יסומנו מראש ימי ההחלפה, (המקרר

 
 ? כיצד משתמשים במדבקת הפנטניל

 :הלפני הדבקת המדבק

 גב או זרוע עליונה , איזור החזה: יש לבחור שטח עור נקי וללא שיער בפלג גוף עליון 

  באזור הכאב לאו אלוחשוב להדביק רק באזורים. 

 או קרםאלכוהול , להשתמש בסבון אין .יש לנקות את האזור ולייבש, לפני ההדבקה. 

 עד שהעור יהיה קריר ויבש, רצוי להמתין מספר דקות לאחר מקלחת חמה . 

 את האזור אין לגלח. ניתן לגזור שיער לשיפור ההדבקה. 
 . צוע או משופשףפ, עור מגורה, אין להדביק את המדבקה על עור שנכווה :חשוב

 
 : הדבקת המדבקה

 שטוף את ידיך בכל פעם שאתה מטפל במדבקה. 

 אינן פגומות הוודא שהאריזה החיצונית והעטיפה של המדבק . 

 פגומה עלול להוביל לשחרור מהיר של התרופה ולתופעות לוואי/  שימוש במדבקה קרועה. 

  העטיפה פתיחתהשתמש במדבקה מיד לאחר . 

  על העור את הצד הדביק והנח ןאת הכיסוי המגהסר.  

 במגע מלא עם העור נמצאיםכל הקצוות וודא ש, שניות 05משך הפעל לחץ על המדבקה ל. 

 יש להחזירה לרוקח , לאחר פתיחתה ת במדבקהבמקרה שלא השתמש 

  לא יחפפו ותהקפד ששולי המדבק, יותר ממדבקה אחתהינך משתמש באם . 
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 :החלפת המדבקה

 מדבקה חדשהלפני הדבקת , סיר את המדבקה הישנהתמיד לה זכור. 

  בכל החלפת מדבקה בכדי למנוע גירוי בעור באזור אחרהשתמש . 

  ימים לפני שימוש חוזר באותו אזור 0המתן לפחות. 

 הדבק מיד לכשתיזכר, במידה ושכחת להדביק מדבקה . 

  יש להדביק מדבקה חדשה לאזור אחר בעור , השעות 21אם המדבקה נפלה לפני תום 

 המדבקות באותו זמןכל יש לבצע החלפה של , במידה ואתה מטופל ביותר ממדבקה אחת. 

 השלך לאסלה והפעל את שטיפת האסלה, בתום ההחלפה קפל את הצדדים הדביקים זה מול זה . 

  לפח מחזוראת המדבקה אין להשליך 
 

 מידע חיוני

 כמו . אך אין לשפשף את האזור בזמן הרחצה, מותר לעשות אמבטיה או להתקלח עם המדבקה: רחצה
 .  קוזי או בסאונה'יש להימנע משהייה בג, יחד עם זאת. מותר לשחות, כן

  בלי להתייעץ עם הרופא מ, ת פנטנילאין להפסיק את הטיפול במדבק :השימושהפסקת 
  .ת גמילהותופעלואף לגרום  עלולה להחמיר את עוצמת הכאבמית הפסקה פתאו. המטפל      

 ילדים ובעלי חיים, של בני משפחה הרחק מהישג ידם, סגורבמקום שמור את המדבקה : אחסון,  
 .אין לאחסן בחדר האמבטיה בגלל אדי המים. הרחק מאור ולחות, בטמפרטורת החדר           

 להתייעץ חשוב . לטיפול בכאב הינה תופעה שכיחה ומטרידה עצירות כתוצאה מתרופות: מניעת עצירות
 . ל לגבי אמצעי מניעה וטיפולהצוות המטפעם 

  
 אמצעי זהירות 

  מנורת חימום, המנע מחשיפה למקור חום ישיר כגון שמיכה חשמלית, על גופך המדבקהשבזמן ,
  .או סאונה בקבוק מים חמים

  להגביר את תופעות הלוואי ושל התרופה  מהירחום או מקור חום עלולים לגרום לשחרור 

  חובה להסיר את המדבקה לפני ביצועMRI .בתום הבדיקה יש להדביק מדבקה חדשה 

 או להחמיר אותן תופעות לוואילגרום אלכוהול עלול ל תשילוב של המדבקה עם שתיי  

 בכל  .ישנוניות י כגוןתופעות לווא ובתנאי ואין אותו מינוןב מומלץ לנהוג רק לאחר כמה ימי טיפול
 לוואיימים עד הגעה לאיזון מחדש והעדר תופעות  2-1 יש להימנע מנהיגה, עליה במינון

  בחילות והקאות , נשימה איטית,  במצב ההכרה ישנוניות עד שקיעה)במקרה של חשש ממינון יתר
  .להגיע לחדר המיון הקרובו את כל המדבקות מידיש להסיר , ...(

  בשל יחסי גומלין בין התרופותהתייעץ עם הרופא המטפל מבלי ל תתרופה נוספאין להתחיל. 
 

 : שכיחותתופעות לוואי 
. עצירות, הקאה, בחילה, חולשה, גרד קל או אודם באזור ההדבקה, הזעה, יובש בפה, עייפות, סחרחורת

 . לתרופהגוף עם התרגלות הימי טיפול  2-1 תוך  תופעות אלו חולפות, לרוב
 

 :(נדירות) ורותתופעות לוואי חמ
, אצירת שתן, תנועת שרירים בלתי נשלטת, הזיות, בלבול, התעלפות, שטחית ובלתי סדירה, נשימה איטית

  .וכאבי בטן התכווצויות, שינויים בראייה, קצב לב איטי ובלתי סדיר, דפיקות לב מהירות
 .ה רפואית מיידיתיש להסיר את המדבקה ולפנות לעזר, בכל מקרה של הופעת תופעות לוואי חמורות

 
 ,לשירותך בכל פניה ושאלה
 צוות היחידה לשיכוך כאב

 
 

כל הזכויות . אינו תחליף לייעוץ מקצועי רפואי, ואינו מהווה חוות דעת רפואית ובכל מקרה, המידע המופיע בפרסום זה נועד להשכלה בלבד
החוברת מנוסחת בלשון זכר מטעמי .  אישור בכתב מאת הדסהלהעתיק ולעשות כל  שימוש מסחרי מבלי לקבל  , אין לצלם ©שמורות להדסה 

: באתרwww.hadassah.org.il :באינטרנט" הדסה"ניתן לעיין בדפי מידע נוספים של  .1521. נוחות בלבד אך היא מיועדת לנשים וגברים כאחד
 "ת/דפי מידע למטופל"


