Sjekkliste når du forskriver Emerade adrenalinpenn
Forklar for pasienten at:
□ Ved mangel på klinisk bedring eller ved forverring, kan det være nødvendig å administrere en
ekstra dose med Emerade 5- 15 minutter etter den første injeksjonen. Det anbefales at pasientene
får foreskrevet to Emerade-penner som de skal ha med seg til enhver tid.

□ Når pasienten skal bruke Emerade (symptomer):
●

Kløe, spesielt under føttene, i hendene eller i hodet.

●

Stikkende fornemmelse i munnen.

●

Opphovning i munnen og halsen, på leppene og øynene.

●

Kløe, rødming eller elveblest hvor som helst på kroppen.

●

Svimmelhet, angst, kaldsvetting.

●

Magesmerter, uvelhet og oppkast.

●

Åndenød eller astmasymptomer.

●

Plutselig svakhet, blodtrykksfall, bevisstløshet.

●

Forvirring eller bevissthetstap.

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 pasienten få disse symptomene, skal hun injisere omgående adrenalin.

□ Hvordan man bruker Emerade:

Fjern nålbeskyttelsen.

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

Iblant er en dose av adrenalin ikke tilstrekkelig for helt å stoppe en akutt allergisk reaksjon. Gjenta da
injeksjonen med en ny adrenalinpenn etter 5–15 minutter.
□ Hvilken dose har pasienten fått:
●

150 mikrogram (gul)
300 mikrogram (grønn)
500 mikrogram (rød)

●
●

□ Hvordan man oppbevarer Emerade:
●
●
●
●
●

Oppbevar under 25°C.
La den ikke fryse.
Oppbevares i originalforpakning.
Oppbevar Emerade separat fra treningspenner for å unngå forveksling.
Kontroller løsningen regelmessig, gjennom å løfte etiketten over visningsvinduet på
adrenalinpennen, for å sikre att løsningen er klar og fargeløs. Kasser og erstatt Emerade om
løsningen är missfarget eller inneholder en utfellelse.

□ Gi treningspenn og pasientbrosjyre til pasienten.
□ Påminn pasienten om å se instruksjonsvideo på www.emerade.com/no.

For ytterligere informasjon se oppdatert preparatomtale (SPC) på Legemiddelsøk hos
www.legemiddelverket.no.
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