Adrenalinpenn til akutt
behandling av anafylaksi

Pasientinformasjon

Emerade adrenalinpenn
ved anafylaksi
Emerade er en adrenalinpenn til akutt behandling av anafylaksi
(allergisk sjokk). Man kan få anafylaksi av insektsstikk, matvarer
eller legemidler. Det kan også bli utløst av anstrengelser eller av
ukjente årsaker. Emerade motvirker symptomene ved anafylaksi.
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Fjern nålbeskyttelsen

Trykk mot låret, og det høres et klikk.
Hold i 5 sekunder. Masser så injeksjonsstedet.
Ring 113.

Nøl ikke med å bruke Emerade

Emerade inneholder én dose og kan ikke
gjenbrukes.
Det er viktig at du leser pakningsvedlegget, spesielt advarsler og forsiktighetsregler.

Bruk Emerade omgående ved tegn eller
symptomer på en akutt allergisk reaksjon.
Følg de instruksene legen din gir.
Nøl ikke med å bruke din Emerade, selv
om du ikke er sikker på om du har anafylaksi. Emerade kan redde livet ditt.

Se instruksjonsvideoen og les mer om
anafylaksi på emerade.com.

Når du skal bruke Emerade?

Anbefalt dose

Symptomer på en akutt allergisk reaksjon
kan melde seg noen minutter etter kontakt
med det allergifremkallende stoffet.

Emerade finnes i tre doser: 150, 300 og
500 mikrogram. Legen din avgjør hva som
er egnet dose for deg.

Symptomer:
•K
 løe, spesielt under føttene, i hendene
eller i hodet.
• S tikkende fornemmelse i munnen.
•O
 pphovning i munnen og halsen, på
leppene og øynene.
•K
 løe, rødming eller elveblest hvor som
helst på kroppen.
• S vimmelhet, angst, kaldsvetting.
•M
 agesmerter, uvelhet og oppkast.
•Å
 ndenød eller astmasymptomer.
•P
 lutselig svakhet, blodtrykksfall,
bevisstløshet.
•F
 orvirring eller bevissthetstap.

Oppbevaring

Kritiske symptomer: Det er vanskelig å
puste, munnen og svelget hovner opp, du
blir plutselig trett og svimmel, eller du
føler deg stadig dårligere. Skulle du få disse
symptomene, injiser omgående adrenalin.
Ring 113 og be om ambulanse.
Adrenalin motvirker blodtrykksfallet,
stimulerer hjertet og bedrer åndingen. Ha
alltid med deg Emerade hvis du risikerer å
bli utsatt for stoffer du er allergisk mot.

Ny dose etter 5 til 15 minutter
Noen ganger rekker det ikke med én dose
for helt å stanse en akutt allergisk reaksjon.
Legen din kan derfor anbefale at injeksjonen gjentas etter 5–15 minutter med en ny
Emerade. I såfall anbefales det at du har
med deg mer enn én penn.

Emerade tåler kulde, men la den ikke fryse
(0°C). Oppbevares ved maksimalt 25° C.
Har du en treningspenn, oppbevar den
på et annet sted enn Emerade.

Sjekk adrenalinet
Kontroller oppløsningen jevnlig ved å
løsne på etiketten over visningsåpningen
på adrenalinpennen for å forsikre deg om
at væsken er klar og fargeløs. Kasser og
erstatt Emerade hvis væsken er misfarget
eller inneholder utfelt materiale.

Enkel
Emerade har et stort hull der nålen kommer ut og ikke noe hull i bakkant. Du vet
instinktivt hvilken ende du skal trykke
mot låret.

Sikker
Nålen blir automatisk beskyttet etter bruk.

Når du reiser med fly
Du kan ta med deg Emerade i håndbagasjen. For sikkerhets skyld kan du be legen
din om å signere en reiseattest. Blanketten
finnes på emerade.com.
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