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DAAGSE

PLEISTER

BUPRENORFINE SANDOZ 35 – 52,5 - 70 MICROGRAM/UUR,
PLEISTER VOOR TRANSDERMAAL GEBRUIK
INFORMATIE VOOR PATIËNTEN

GEACHTE HEER OF
MEVROUW,
U heeft zojuist Buprenorfine Sandoz
pleisters voorgeschreven gekregen.
Waarschijnlijk heeft u vragen over dit
product en/of over uw behandeling.
Deze folder is bedoeld om u zoveel
mogelijk informatie te geven om u te helpen
bij het gebruik van de pleister. Heeft u na
het lezen van de folder nog vragen, dan
vindt u achterin de folder ruimte om uw
eigen vragen op te schrijven. Deze kunt u
bij een volgend bezoek dan bespreken met
uw arts of apotheker.

Buprenorfine Sandoz pleisters zijn beige gekleurd en hebben een
kleeﬂaag waarmee de pleister op de huid geplakt kan worden.
Elke pleister is individueel verpakt in een sachet zodat deze veilig
bewaard kan worden. Er zijn drie verschillende formaten pleisters,
elke met een eigen sterkte. De sterkte staat vermeld op elke pleister
zodat u zeker weet dat u de juiste pleister gebruikt. Uw arts zal bepalen
welke sterkte voor u het meest geschikt is.

WAAR IS MIJN PLEISTER
VOOR BEDOELD?
VOOR GEBRUIK
VAN DE PLEISTER

HOE ZIEN DE PLEISTERS ERUIT?

GEBRUIK VAN
DE PLEISTER

WAAR IS MIJN PLEISTER VOOR
BEDOELD?

WAT ALS....

Buprenorfine Sandoz pleisters bevatten een pijnstillend geneesmiddel,
buprenorfine geheten. Als u de pleister op uw huid plakt, wordt de
buprenorfine vrijgegeven door de pleister. Via uw huid wordt de
burpenorfine opgenomen, en komt het in uw bloedbaan terecht waar
het een pijnstillende werking heeft. De buprenorfine wordt geleidelijk
door de pleister afgegeven waardoor de pijnstillende werking 4 dagen
aanhoudt. Via de mond ingenomen (orale) buprenorfine werkt op
eenzelfde manier maar het pijnstillende effect ervan is niet zo lang
merkbaar als bij pleisters.

DRAGEN VAN
DE PLEISTER

HOE WERKEN DE PLEISTERS?

WAT IS BUPRENORFINE?
Buprenorfine is een sterke pijnstiller, behorend tot de groep van opiaten.
Opiaten worden al vele jaren als sterkwerkende pijnstiller gebruikt.

IS DIT DE JUISTE BEHANDELING VOOR MIJ?
Uw behandelend arts heeft u Buprenorfine Sandoz pleisters
voorgeschreven voor ernstige chronische pijn die niet reageert op een
behandeling van niet-opioïde analgetica. Bespreek uw situatie met
uw arts als u zich niet herkent in deze klachten.

WAAROM ZOU IK EEN PLEISTER GEBRUIKEN
IN PLAATS VAN ORALE MEDICATIE?
Pleisters verschillen in meerdere aspecten van de orale pijnmedicatie.
Als u de pleister heeft aangebracht, werkt deze 4 dagen. U kunt verder
met uw dagelijks leven en hoeft pas na 4 dagen de pleister te vervangen.
U hoeft dus niet dagelijks één of meerdere keren per dag tabletten te
slikken. Ook is de kans op maag- of darmproblemen over het algemeen
kleiner bij gebruik van een pleister dan bij orale medicatie.

GEBRUIK VAN
DE PLEISTER

Omdat pijn voor ieder mens verschillend is, zijn er 3 verschillende
sterktes van Buprenorfine Sandoz pleisters; elke sterkte heeft een eigen
formaat pleister. De laagste sterkte Buprenorfine Sandoz (Buprenorfine
Sandoz 35 microgram/uur, pleister voor transdermaal gebruik) dient
als startdosering te worden gebruikt, tenzij uw arts u een hogere sterkte
adviseert. Uw arts kan vervolgens uw dosering aanpassen om er voor
te zorgen dat u de juiste pijnbestrijding krijgt. Pas nooit zelf uw dosering
aan voordat u met uw arts heeft overlegd.

VOOR GEBRUIK
VAN DE PLEISTER

WELKE STERKTES ZIJN ER EN WELKE
IS VOOR MIJ BEDOELD?

De afgebeelde pleisters zijn niet
op ware grootte.

35mcg / uur
70mcg / uur

DRAGEN VAN
DE PLEISTER

52.5mcg / uur

N-

GEHEUGE
STEUN

WAT ALS....

Volg altijd de aanwijzingen van uw arts,
pijnverpleegkundige of apotheker voor het juiste
gebruik van Buprenorﬁne Sandoz pleisters

WAT MOET IK WETEN VOORDAT
IK MIJN PLEISTER GEBRUIK?
ZIJN ER GEVALLEN WAARBIJ IK DE PLEISTER
NIET MAG GEBRUIKEN?
Er zijn uitzonderingen voor het gebruik van Buprenorfine Sandoz pleisters.
U mag dit middel niet gebruiken:
• als u allergisch bent voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.
Deze stoffen kunt u vinden in de bijsluiter
• als u verslaafd bent aan sterke pijstillers (opiaten)
• als u wordt behandeld voor ontwenningsverschijnselen van bepaalde
geneesmiddelen (narcotica)
• als u lijdt aan een ziekte waarbij u moeite heeft met ademhalen of waarbij
belangrijke ademhalingsproblemen zouden kunnen optreden
• als u geneesmiddelen gebruikt die bekend staan als monoamine oxidase
remmers (bepaalde geneesmiddelen bij de behandeling van depressie), of
als u dit type geneesmiddelen gedurende de laatste 2 weken hebt gebruikt

• als u lijdt aan myasthenia gravis (een aandoening waarbij de spieren
zwak worden)
• als u lijdt aan delirium tremens

KAN IK MEERDERE PLEISTERS TEGELIJKERTIJD
DRAGEN?

DRAGEN VAN
DE PLEISTER

Het kan zijn dat uw arts u 2 pleisters tegelijkertijd voorschrijft om de
voor u juiste dosering te bereiken. Als dit het geval is, zal uw arts uw
adviseren welke pleisters gecombineerd mogen worden. Gebruik geen
hogere dosis dan aanbevolen. U mag niet meer dan twee pleisters
tegelijkertijd gebruiken.

GEBRUIK VAN
DE PLEISTER

VOOR GEBRUIK
VAN DE PLEISTER

• als u jonger bent dan 18 jaar

GEHEUGE
S TEUN

N-

WAT ALS....

Gebruik niet meer dan twee
pleisters tegelijkertijd

WAT MOET IK WETEN VOORDAT
IK MIJN PLEISTER GEBRUIK?
HOE BRENG IK DE PLEISTER AAN?
Kies een plek op uw bovenlichaam waar de huid vlak, schoon, vrij van
beschadigingen of littekens en onbehaard is, het liefst op de borst onder
het sleutelbeen of op het bovenste deel van de rug (zie de tekening
hieronder). Vraag om hulp als u de pleister zelf niet kunt aanbrengen.
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GEHEUGE
S TEUN

N-

De pleister moet worden aangebracht op een relatief onbehaard of bijna
niet-behaard stuk huid. Als er geen onbehaard stuk huid beschikbaar
is, moet het haar met een schaar worden afgeknipt. Scheer het niet af.
Vermijd rode of geïrriteerde huid of andere beschadigingen zoals grote
littekens. Het stuk huid dat u kiest moet droog en schoon zijn. Indien
nodig, was het met koud of handwarm water. Gebruik geen zeep,
alcohol, olie, lotions of andere reinigingsmiddelen.

Wacht na een warm bad of douche tot de huid helemaal droog en
afgekoeld is. Breng geen lotion, crème of zalf aan op het uitgekozen stuk
huid. Hierdoor zou uw pleister minder goed kunnen kleven.

WAT ALS....

DRAGEN VAN
DE PLEISTER
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GEBRUIK VAN
DE PLEISTER

Buprenorﬁne Sandoz moet worden aangebracht
onmiddellijk nadat de pleister uit het sachet is
gehaald.

3a

3b

3c

Stap 1: Iedere pleister is verzegeld in een sachet. Open het sachet door
het te scheuren zoals hierboven aangegeven direct voor gebruik. Haal
de pleister eruit. Gebruik de pleister niet als het zegel is verbroken.
Stap 2: De klevende kant van de pleister is bedekt met een zilverachtig
beschermfolie. Trek voorzichtig de helft van het folie eraf. Probeer het
klevende deel van de pleister niet aan te raken. Stap 3: Plak de pleister op
het stuk huid dat u heeft gekozen en haal de rest van het folie eraf.
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Stap 4: Druk de pleister met uw handpalm tegen uw huid en tel langzaam tot
30. Zorg ervoor dat de hele pleister contact maakt met uw huid, vooral bij
de randen. Was uw handen nadat u de pleister heeft aangebracht.

HOE VAAK MOET IK MIJN PLEISTER
VERWISSELEN?

Draag de pleister niet langer dan 4 dagen. Denk eraan uw pleister op
hetzelfde tijdstip van de dag te verwisselen. Het is belangrijk om dit
tijdstip te noteren.

DRAGEN VAN
DE PLEISTER

Plak een nieuwe pleister op een ander geschikt stuk huid (zoals
hierboven beschreven). U mag gedurende een week geen nieuwe pleister
op hetzelfde stuk huid aanbrengen.

GEBRUIK VAN
DE PLEISTER

U dient de pleister vier dagen te dragen, tenzij uw arts anders aangeeft.
Als u de pleister op de juiste manier heeft aangebracht is er weinig
kans dat deze loslaat. Als de randen van de pleister beginnen los te
laten, kunnen ze vastgeplakt worden met een geschikte huidtape. U kunt
douchen, baden of zwemmen terwijl u de pleister draagt.

GEHEUGE
S TEUN

NWAT ALS....

Breng gedurende een week geen nieuwe
pleister op hetzelfde stuk huid aan.

HOE VERWISSEL IK MIJN GEBRUIKTE PLEISTER?
Haal de oude pleister eraf en vouw deze doormidden met de klevende
kant aan de binnenkant. Breek een nieuwe pleister aan. Gebruik het lege
sachet om de oude pleister in te doen. Gooi de oude pleister nu veilig
weg. Zelfs gebruikte pleisters bevatten nog werkzaam bestanddeel dat
kinderen of dieren schade kan doen, dus zorg ervoor dat u uw gebruikte
pleisters altijd buiten hun bereik en zicht houdt.
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Voor Buprenorfine Sandoz pleisters zijn er geen speciale
bewaarcondities. De houdbaarheidsdatum staat vermeld op de
verpakking. Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste
houdbaarheidsdatum. Gebruik de pleister niet als u merkt dat het
zegel van het sachet is verbroken. Spoel geneesmiddelen niet door
de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet
meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd
en komen niet in het milieu terecht. Buiten het zicht en bereik van
kinderen houden.

NDRAGEN VAN
DE PLEISTER

GEHEUGE
S TEUN

WAT ALS....

Zelfs gebruikte pleisters bevatten nog werkzaam
bestanddeel dat kinderen of dieren schade
kan doen, dus zorg ervoor dat u uw gebruikte
pleisters altijd buiten hun bereik en zicht houdt.

GEBRUIK VAN
DE PLEISTER

HOE MOET IK MIJN PLEISTERS BEWAREN?

HET DRAGEN VAN MIJN PLEISTER
HOE SNEL KAN IK EFFECT MERKEN VAN
MIJN PLEISTER?
De pleister zal direct na het aanbrengen gaan werken maar het kan een
volledige dag duren voordat het maximale pijnstillende effect van de
behandeling is bereikt. Als u in de tussentijd meer pijnstilling nodig heeft, kan
uw arts u aanraden andere pijnstillers naast de pleister te gebruiken. Volg
de instructies van uw arts nauwkeurig op, omdat u anders geen volledig
profijt zult hebben van behandeling met Buprenorfine Sandoz pleisters.
Als u de pleister 3 dagen heeft gedragen en u alsnog onvoldoende
pijnstilling ervaart, neemt u dan contact op met uw arts. Het is mogelijk dat
uw arts uw dosis moet aanpassen tot er voldoende pijnstilling is.

WELKE BIJWERKINGEN KAN IK VERWACHTEN?
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben,
al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De meest voorkomende bijwerkingen (zeer vaak, komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers) zijn:
• Misselijkheid
• Roodheid van de huid (erytheem), jeuk (pruritus)
Lees de bijsluiter voor een overzicht van bekende bijwerkingen.

WAT KAN IK DOEN ALS IK HUIDUITSLAG HEB?
Na het verwijderen van de pleister, kan het zijn dat de huid eronder
rood is en jeukt. Dit is over het algemeen niet ernstig en trekt na een paar
dagen vanzelf weg. U kunt de kans op huiduitslag verkleinen door na
het verwijderen van de pleister alle plakresten zo goed mogelijk weg te
halen met water en neutrale zeep. Gebruik geen alcohol of andere stof
die de doorlaatbaarheid van de huid kan beïnvloeden. U kunt eventueel
een vochtinbrengende creme (zonder parfum) aanbrengen op de huid
na het verwijderen van de pleister om huiduitslag te voorkomen. Verzorg
alle plekken waar u pleisters aan wilt brengen met een vochtinbrengende
creme één of twee keer per dag (alleen niet net voor het aanbrengen van
een pleister).

NDRAGEN VAN
DE PLEISTER

GEHEUGE
S TEUN

WAT ALS....

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact
op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in de bijsluiter
staan.

KAN IK EEN BAD OF DOUCHE NEMEN
ALS IK DE PLEISTER DRAAG?
Ja, u kunt douchen, baden of zwemmen terwijl u de
pleister draagt. Stel de pleister niet bloot aan extreme
warmte (bijv. warmtekussens, electrische dekens,
warmtelampen, sauna, warmtebaden, verwarmde
waterbedden, warmwater-kruiken enz.) omdat er dan
meer van het werkzame bestanddeel in het bloed kan
doordringen dan normaal. Warmte van buiten het
lichaam kan er ook voor zorgen dat de pleister niet goed
kleeft.

GEHEUGE
S TEUN

N-

Stel de pleister niet bloot aan extreme warmte.
Heeft u koorts, neemt u dan contact op met uw
arts.

MAG IK AUTORIJDEN OF MACHINES BEDIENEN
ALS IK DE PLEISTER DRAAG?
Buprenorfine Sandoz pleisters kunnen duizeligheid, slaperigheid,
wazig of dubbel zicht veroorzaken en uw reactievermogen dusdanig
beïnvloeden dat u niet voldoende of snel genoeg kunt reageren in geval
van onverwachte of plotselinge gebeurtenissen. Dit geldt vooral:
• aan het begin van de behandeling
• wanneer uw dosering verandert
• wanneer u van een andere pijnstiller op Buprenorfine Sandoz pleisters
overgaat
• wanneer u ook andere geneesmiddelen gebruikt die op de hersenen
werken

WAT ALS....

Als u er last van heeft (bijvoorbeeld als u zich duizelig of slaperig voelt
of last heeft van een wazig zicht), dient u geen auto te rijden of machines
te bedienen terwijl u Buprenorfine Sandoz pleisters gebruikt of 24 uur na
het verwijderen van de pleister.

DRAGEN VAN
DE PLEISTER

• wanneer u alcohol drinkt

WAT ALS…
… MIJN PLEISTER NIET GOED BLIJFT PLAKKEN,
OF ER AF VALT?
Als de randen van de pleister beginnen los te laten, kunnen ze
vastgeplakt worden met een geschikte huidtape tot het moment dat een
nieuwe pleister normaal gesproken verwisseld dient te worden.
In het onwaarschijnlijke geval dat uw pleister eraf valt voor deze
verwisseld moet worden, gebruik dan niet opnieuw dezelfde pleister.
Breng direct een nieuwe pleister aan en noteer wanneer deze verwisseld
moet worden: dit is na 4 dagen, ongeacht de periode dat de oude
afgevallen pleister op uw huid heeft gezeten.

… IK MIJN PLEISTER VERGEET TE VERWISSELEN?
Plak een nieuwe pleister op zodra u zich dit herinnert. Noteer de datum,
omdat de dag dat u normaal de pleister verwisselt, nu anders kan zijn.
Als u heel laat bent met het verwisselen van de pleister,
kan uw pijn terugkomen. Neem in dat geval contact
op met uw arts. Breng geen extra pleisters aan om
de vergeten pleister in te halen.

… IK NOG STEEDS PIJN VOEL OF DE PIJN ERGER
WORDT?
Zelfs als u een pleister draagt, kan u op sommige momenten meer pijn dan
normaal ervaren. Als u tijdelijk meer pijnstilling nodig heeft, kunt u andere
orale pijnstillers (bijvoorbeeld paracetamol) naast de pleister gebruiken.
Als u denkt dat het effect van Buprenorfine Sandoz pleisters te zwak of te
sterk is, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Twijfelt u over het gebruik van de pleister of
heeft u andere vragen, neem dan contact op
met uw arts of apotheker.

GEHEUGE
S TEUN

N-

Stop de behandeling niet zonder uw arts te raadplegen. Als u te vroeg
stopt met het gebruik van Buprenorfine Sandoz pleisters of als u uw
behandeling onderbreekt, kan uw pijn terug komen. Als u wilt stoppen
met de behandeling, raadpleeg dan uw arts. De arts kan aangeven
wat de mogelijkheden zijn en of u behandeld kunt worden met andere
medicijnen.

WAT ALS....

… IK WIL STOPPEN MET HET GEBRUIK VAN DE
PLEISTERS?

… IK ANDERE GENEESMIDDELEN WIL GEBRUIKEN
NAAST HET GEBRUIK VAN DE PLEISTER?
Gebruikt u naast Buprenorfine Sandoz pleisters nog andere
geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat
gebruiken? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker. Denk ook aan
geneesmiddelen die u zonder recept koopt of kruidengeneesmiddelen.
Meld uw arts direct als u geneesmiddelen gebruikt die u een suf, ziek of
zwak gevoel gevoel geven of uw ademhaling beïnvloeden. Deze andere
geneesmiddelen omvatten andere sterke pijnstillers (opiaten), bepaalde
slaapmiddelen, verdovende middelen (anesthetica) en geneesmiddelen die
gebruikt worden om bepaalde psychische aandoeningen te behandelen
zoals sommige kalmeermiddelen, antidepressiva en neuroleptica.
Meld uw arts direct als u geneesmiddelen gebruikt die bekend staan als
monoamine oxidase remmers (bijvoorbeeld tranylcypromide, fenelzine,
isocarboxide, moclobamide en linezolide) gebruikt, of als u dit type
geneesmiddelen gedurende de laatste 2 weken hebt gebruikt.

… IK TEVEEL PLEISTERS HEB GEBRUIKT?
Zodra u ontdekt dat u meer pleisters heeft gebruikt dan u zou mogen,
verwijder dan alle pleisters en bel direct uw arts of het ziekenhuis.

… IK ALCOHOL WIL DRINKEN?
Alcohol kan sommige bijwerkingen erger maken en u kan zich onwel
voelen bij het drinken van alcohol terwijl u een Buprenorfine Sandoz
pleister draagt. Vermijd daarom het gebruik van alcohol tijdens het
gebruik en tot 24 uur na het verwijderen van de pleister.

… IK ZWANGER WIL WORDEN, ZWANGER BEN
OF BORSTVOEDING GEEF?

WAT ALS....

Buprenorfine Sandoz pleisters dienen niet tijdens de zwangerschap te
worden gebruikt of als u borstvoeding geeft. Als u zwanger wilt worden,
overleg dan met uw arts over het stoppen met het gebruik van de pleister.
Vrouwen in de vruchtbare leeftijd dienen tijdens het gebruik van de
pleisters effectieve anticonceptie te gebruiken omdat buprenorfine schade
aan het ongeboren kind kan veroorzaken.

… IK OP REIS GA TERWIJL IK DE PLEISTER
GEBRUIK?
Buprenorfine Sandoz pleisters vallen onder de Opiumwet. Er zijn geen
beperkingen als u in Nederland op reis gaat. Reist u echter over de
grens, dan moet u een Schengenverklaring of een medische verklaring
aanvragen. Begin op tijd met de aanvraag: deze kan 4 weken duren.
Vraag uw arts of apotheker tijdig om advies als u op reis wilt gaan.
Meer informatie kunt u vinden op www.hetcak.nl
Neem medicijnen mee in de originele verpakking van de apotheek met
etiket. Dan is duidelijk dat het om een geneesmiddel gaat en niet om
drugs.
Bent u van plan naar een land met een warm klimaat te reizen? Hou er
rekening mee dat hoge temperaturen de werking van de pleisters kan
beïnvloeden.

GEHEUGE
S TEUN

N-

Neem op reis altijd enkele reserve pleisters mee
voor de veiligheid.

NOTITIES

Sandoz B.V.
Postbus 10332
1301 AH Almere
Tel. 036 524 16 00
Fax 036 537 33 22
www.sandoz.nl
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Meer informatie kunt u nalezen in de bijsluiter in de verpakking.
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PLEISTER

