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Sjekkliste når du forskriver Emerade adrenalinpenn 
Forklar pasienten at: 

□ Bær alltid med deg to Emerade. 

□ Kontroller utløpsdato på Emerade. 

□ Når pasienten skal ta i bruk Emerade (symptomer): 

● Kløe, spesielt under føttene, i hendene eller på hodet 

● Stikkende følelse i munnen 

● Hevelse i munnen og halsen, på leppene og rundt øynene 

● Kløe, rødhet eller utslett hvor som helst på kroppen 

● Svimmelhet, angst, kaldsvette 

● Magesmerter, kvalme og oppkast 

● Åndenød eller astmasymptomer 

● Plutselig svekkelse, blodtrykksfall eller besvimelse 

● Forvirring eller tap av bevissthet 

Kritiske symptomer: Det er tungt å puste, munnen og svelget hovner opp, du blir plutselig trøtt og svimmel, 
eller du kjenner på en stadig forverring. 

Dersom pasienten får disse symptomene, skal vedkommende bruke adrenalinpennen umiddelbart. 

 

□ Hvordan man bruker Emerade: 

 Fjern lokket. 

 

Plasser Emerade mot utsiden av låret i 90° vinkel. Trykk ordentlig slik at 
nålbeskyttelsen trykkes inn. Du hører et klikk når Emerade er aktivert og 
injeksjonen går inn i låret. 

og 

Hold Emerade helt inntrykket mot låret i 5 sekunder. Masser injeksjonsstedet lett i 
etterkant. 
Ring 113, be om ambulanse og oppgi ”anafylaksi”, selv om du begynner å føle deg 
bedre. 
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Noen ganger er en dose adrenalin ikke tilstrekkelig for helt å oppheve en allergisk reaksjon. Gjenta i så fall 
injeksjonen med en ny adrenalinpenn etter 5-15 minutter.  

Når pasienten venter på ambulanse bør vedkommende ligge flatt med føttene høyt. Dersom dette gjør 
pasienten andpusten, kan pasienten sette seg opp. 

Dersom pasienten kan, søk hjelp umiddelbart etter man har administrert Emerade. Unngå å være alene til 
ambulansen kommer. 

 

□ Når Emerade er aktivert og adrenalinet injisert. 

Etter å ha brukt Emerade kan pasienten forsikre seg om at adrenlinpennen din har blitt aktivert. 

 
 

 

 

 

 

Ubrukt Emerade (før aktivering) har nålbeskyttelsen i normal posisjon. 

 

 

 

 

 

Emerade som har blitt aktivert har en forlenget nålbeskyttelse. 

 

Dersom nålbeskyttelsen ikke er forlenget har ikke Emerade blitt aktivert. 

Pilen på etiketten angir hvor etiketten kan løftes for å vise inspeksjonsvinduet. 

Dersom inspeksjonsvinduet viser klar væske har ikke dosen blitt administrert.  

En Emerade som har blitt aktivert, og har levert adrenalindosen, vil vise et farget stempel i inspeksjonsvinduet. 

 

Gult stempel i Emerade 150 mkg, grønt stempel i Emerade 300 mkg, og blått stempel i Emerade 500 mkg. 

Dersom pennen ikke aktiveres, gjør så et nytt forsøk med større kraft. Dersom injeksjonen ikke lykkes bør du 
bruke en penne nummer to umiddelbart. 
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□ Hvilken dose pasienten har fått: 

Dosen Emerade kommer an på pasientens kroppsvekt, og det kan bli behov for å justere denne dersom 
pasienten går opp eller ned i vekt. 

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

 

□ Hvordan man oppbevarer Emerade: 

● Oppbevar ved maksimalt 25°C. 
● Ikke la den fryse. 
● Skal brukes før utløpsdatoen som er angitt på etikettene samt på forpakningen. 
● Kontroller utløpsdato på din Emerade og be din lege om fornyet resept innen utløpsdatoen 

passeres. 
● Kontroller løsningen regelmessig gjennom å løfte etiketten over inspeksjonsvinduet på pennen, for 

å sikre at løsningen er klar og fargeløs. Kasser og erstatt Emerade dersom løsningen er misfarget 
eller inneholder utfellinger. 

● Inspiser pennen dersom den mistes. Bytt den dersom du oppdager skader eller lekkasje. 
● Hver penn man mistenker ikke har fungert skal beholdes for rapportering og utredning. Pennen skal 

returneres til nærmeste apotek. 
● Fjern ikke lokket før Emerade skal tas i bruk. 
● Oppbevar Emerade i den beskyttende plastbeholderen som medfølger. Plastbeholderen som 

inneholder pennen/pennene kan oppbevares i ytterkartongen. 
● Oppbevar Emerade separat fra treningspenner for å unngå forveksling. 

 

 

□ Gi treningspenn og pasientbrosjyre til pasienten. 
 

□ Minn pasienten på å se instruksjonsvideoen på www.emerade.com/no. 

 


