
Protokol pri podaní lieku 

  Liek:  Penthrox 99,9%, 3 ml 
 

 
Pred a počas podania lieku venujte, prosím, pozornosť nasledujúcim otázkam 
 

1. Pohlavie pacienta: 
2. Vek pacienta 
3. Diagnóza 
4. Akú silnú bolesť má pacient? ............ (0-bez bolesti - 10-najsilnejšia bolesť, akú si vie 

pacient predstaviť), VAS nižšie v protokole 
5. Prečo podávam Penthrox? 
6. Nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytli počas podávania lieku 
7. Počas podávania lieku pacient spolupracoval? 
8. Vyskytli sa nejaké technické problémy? 
9. Váš celkový dojem z preparátu - odporučili by ste ho? 

 
 

  
 
 
V prípade akýchkoľvek otázok obráťte sa na zástupcu výrobcu: 02/6381 1611 
neziaduceucinky@mundipharma.sk 
  

 
 



Pokyny na prípravu inhalátora Penthrox a správne podávanie sú uvedené na obrázkoch uvedených nižšie. 
 
 
1 Uistite sa, že zásobník s aktívnym uhlím (AC) je  
              vložený do otvoru v hornej časti inhalátora Penthrox.  

 
 

2 Odstráňte rukou uzáver fľaštičky.   
 Prípadne použite spodnú časť fľaštičky inhalátora  

Penthrox pre uvoľnenie uzávera pootočením o polovicu.  
Oddeľte inhalátor od fľaštičky a odstráňte uzáver rukou. 

 
 
 

3  Nakloňte inhalátor Penthrox do uhla 45°  
  a vylejte celý obsah jednej fľaštičky Penthrox  
  do spodnej časti inhalátora pri otáčaní. 

 
 
 
 

4 Umiestnite zápästnú slučku cez zápästie pacienta. Pacient  
 inhaluje a vydychuje Penthrox  
 cez náustok, aby dosiahol analgéziu. Prvých niekoľko  
 vdychov má byť jemných a potom dýchajte normálne  
 cez inhalátor.  

 
 
5 Pacient vydychuje do inhalátora Penthrox.  
 Vydychovaný vzduch prechádza cez zásobník AC,  
 aby bol adsorbovaný všetok vydychovaný metoxyflurán. 
 
 
6 Pokiaľ je potrebná silnejšia analgézia, môže pacient zakryť 

prstom otvor na zásobníku aktívneho uhlia počas používania. 
 
 
7 Pokiaľ sa vyžaduje ďalšia úľava, po použití prvej fľaštičky      
        použite druhú fľaštičku, pokiaľ je k dispozícii.  

              Prípadne použite druhú fľaštičku z nového kombinovaného balenia.  
 Použite rovnakým spôsobom ako prvú fľaštičku podľa kroku 2 a 3.  
 Nie je potrebné odstraňovať zásobník AC.  
          Použitú fľaštičku uložte do priloženého plastového vrecka.  

 
Pacienta poučte, aby inhaloval prerušovane pre dosiahnutie zodpovedajúcej analgézie. Nepretržitá  
inhalácia obmedzí dobu použitia. Pre dosiahnutie analgézie sa má podať minimálna dávka. 
 
Použitý inhalátor a použitú fľaštičku vložte do uzatvárateľného plastového vrecka a zlikvidujte.  


