
Jext® Sjekkliste for forskrivere

     Jext er en ferdigfylt injeksjonspenn (autoinjektor) som gir en dose adrenalin (som tartrat).

     Jext er tiltenkt for akuttbehandling av alvorlige allergiske reaksjoner (anafylaksi) mot 
      insektstikk eller -bitt, matvarer, legemidler eller andre allergener, men også idiopatisk eller 
      treningsutløst anafylaksi.

     Opplæring av pasienter og pleiere er avgjørende for å sikre korrekt håndtering og 
      administrering av adrenalin til rett tid i akutte situasjoner og derfor en viktig del av pasientens 
      risikohåndtering. Kunnskap om korrekt administreringsteknikk og produkthåndtering 
      reduserer ytterligere risikoen for feil eller utilstrekkelig legemiddeladministrering og 
      minimerer risikoen for bivirkninger.    

     Hensikten med denne sjekklisten er å hjelpe deg som forskriver å instruere pasienten 
      og/eller pleieren i korrekt bruk, oppbevaring og håndtering av Jext. Sjekklisten kan brukes 
      som et generelt instruksjonsverktøy eller for å dokumentere rådgivning til enkeltpasienter.

Følgende utdanningsmateriale angående korrekt bruk oppbevaring og håndtering av Jext
finnes tilgjengelig for pasienter og pleiere: 

      JextDemonstrasjonspenn  
      Instruksjonsfilm
      Pasientkort 
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        Forsikre deg om at du som forskriver kan svare “ja” på spørsmålene nedenfor angående 
        forskriving, brukerinstruksjoner, oppbevaring og håndtering av Jext.

        Pasientens navn: 

        
        Veier pasienten mellom 15 kg og 30 kg?                                    Forskriv Jext 150 mikrogram
        Veier pasienten mer enn 30 kg?                                                       Forskriv Jext 300 mikrogram
        Har to Jext autoinjektorer blitt forskrevet til pasienten?
        Har pasienten blitt anbefalt å alltid ha med seg to Jext autoinjektorer?

        Bruksanvisning
        Har pasienten blitt instruert under hvilke omstendigheter Jext skal brukes? 
        Har pasienten blitt vist riktig håndtering og administreringsteknikk? 
        Er pasienten informert om å ringe 113, be om ambulanse og oppgi anafylaksi for 
        akutt medisinsk hjelp etter administrering av Jext autoinjektor, selv om symptomene 
        ser ut til å forbedres? 
        Vet pasienten at ytterligere en Jextautoinjektor kan administreres 5-15 minutter 
        etter første dosen om det ikke har skjedd en klinisk forbedring?
        Har pasienten fått en Jext Demonstrasjonspenn for regelmessig å kunne øve på 
        riktig administreringsteknikk?
        Er pasienten informert om ikke å ha med seg eller oppbevare 
        Jext Demonstrasjonspenn sammen med Jext autoinjektor?
        Har pasienten fått et “Pasientkort” for ytterligere øving og veiledning?
        Har pasienten blitt anbefalt å se på instruksjonsfilmen om hvordan Jext brukes 
        på www.infoaai.com?

        Oppbevaring og håndtering
        Er pasienten informert om å oppbevare Jext under 25 ºC og unngå at produktet fryser?
        Er pasienten informert om å regelmessig kontrollere adrenalinløsningen gjennom 
        visningsvinduet på pennen for å sikre at løsningen ser klar og fargeløs ut, og å bytte 
        autoinjektor om løsningen er misfarget eller inneholder en utfelling? 
        Er pasienten informert om regelmessig å kontrollere Jext og forsikre seg om at 
        pennen byttes ut før utgangsdatoen er passert?

        Forskriverens signatur:

        Dato:

Jext® Sjekkliste for forskrivere
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Jext®: Bruksanvisning

NO/04-2017

Hold Jext-injektor i den hånden du vanligvis bruker
(den du bruker til å skrive med), med tommelen 
nærmest den gule sikkerhetshetten. 

Ta av den gule sikkerhetshetten med den andre 
hånden. 

Hold den sorte injektorenden i en rett vinkel 
(ca. 90°) mot utsiden av låret.

Press den sorte enden bestemt mot utsiden av låret til du
hører et klikk, som indikerer at injeksjonen har startet.
Hold injektoren fast mot låret i 10 sekunder 
(tell sakte til 10)og ta den ut. Den sorte enden går 
automatisk ut og skjuler nålen igjen.

Masser injeksjonsstedet i ca. 10 sekunder. 
Oppsøk medisinsk hjelp omgående. 
Ring 113, spør etter ambulanse og opplys om anafylaksi. 
Om du ikke kan ringe selv, må du sørge for at noen andre
ringer for deg.
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