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אפינפרין הזרקת
''rin) nef' i(ep  כ מבוטא

?זו תרופה נרשמה האם היי

 ידי על הנגרמות חיים מסכנות אלרגיות בתגובות לטיפול חירום רפואי טיפול עם יחד משמשת אפינפרין הזרקת
 הנקראות תרופות של בקבוצה הוא אפינפרין. אחרות וסיבות לטקס, תרופות, מזונות, עקיצות או חרקים עקיצות

 הנשימה בדרכי השרירים הרפיית ידי על עובד זה). סימפטומימטיים סוכנים( אדרנרגיים ובטא אלפא אגוניסטים
.הדם כלי והידוק

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

( עורית תת להזרקה ובבקבוקונים) נוזל( תמיסה המכיל מראש מלא אוטומטי הזרקה כמכשיר מגיעה אפינפרין הזרקת
 השתמש. חמורה אלרגית לתגובה הראשון הסימן עם הצורך לפי כלל בדרך מוזרק זה). לשריר( לשריר או) לעור מתחת

 ממה מזה פחות או יותר להזריק או יותר גבוהה בתדירות זה את להזריק אין; ההוראות לפי בדיוק אפינפרין בהזרקת
.שלך הרופא שרשם

 להשתמש כיצד התרופה את להזריק שיכולים שלך מהמטפלים אחד ולכל לך להראות שלך הרוקח או מהרופא בקש
 האוטומטי ההזרקה במכשיר להשתמש כיצד לתרגול זמינים אימון מכשירי. מראש המולא האוטומטי ההזרקה במכשיר

 בפעם אפינפרין בזריקת משתמש שאתה לפני. מחט להם ואין תרופות מכילים אינם אימון מכשירי. חירום בזמן
 האוטומטי ההזרקה במכשיר להשתמש כיצד הנחיות כולל זה מידע. איתה שמגיע המטופל המידע את קרא, הראשונה
 להזריק איך לגבי כלשהן שאלות שלך למטפלים או לך יש אם שלך הרופא או הרוקח את לשאול הקפד. מראש המולא
.זו תרופה

 אלרגית לתגובה סימנים. חמורה אלרגית תגובה חווה שאתה ייתכן כי חושד שאתה ברגע אפינפרין זריקת להזריק עליך
 דופק, בעור אדמומיות, נפיחות, גירוד, כוורות, צרידות, התעטשות, צפצופים, הנשימה דרכי סגירת כוללים חמורה
 עם שוחח. הכרה אובדן או, עילפון, ביציאות או בשתן שליטה איבוד, בטן כאבי, בלבול, חרדה, חלש דופק, מהיר
.אפינפרין להזריק ועליך רצינית אלרגית תגובה לך יש מתי לדעת כיצד להבין והקפד הללו התסמינים על שלך הרופא

 תתחיל כאשר במהירות אפינפרין להזריק שתוכל כדי עת בכל זמין או איתך האוטומטית ההזרקה מכשיר את שמור
. יעבור זה תאריך כאשר המכשיר את והחליפו המכשיר על המוטבע התפוגה לתאריך לב שימו. אלרגית תגובה
 לקבל כדי שלך לרופא התקשר, חלקיקים מכילה או דהויה התמיסה אם. פעם מדי במכשיר הפתרון על תסתכל
.חדש הזרקה מכשיר
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 קבל. רפואי טיפול של מקומו את תופסת אינה אך חמורות אלרגיות בתגובות לטיפול מסייעת אפינפרין הזרקת
.חירום רפואי לטיפול מחכה שאתה בזמן בשקט נוח. אפינפרין הזרקת לאחר מיד חירום רפואי טיפול

 ממשיכים שלך הסימפטומים אם. אפינפרין של אחת למנה תמיסה מספיק מכילים האוטומטיים ההזרקה מכשירי רוב
 מכשיר עם אפינפרין הזרקת של שנייה במנה להשתמש לך לומר עשוי שלך הרופא, הראשונה ההזרקה לאחר חוזרים או

 ספק רק. שנייה מנה להזריק עליך אם לדעת וכיצד השנייה המנה את להזריק כיצד יודע שאתה ודא. חדש הזרקה
.אחת אלרגית אפיזודה עבור זריקות-2 מ יותר לתת צריך בריאות שירותי

 מזריקים אתם אם. חירום במקרה הבגדים דרך להזריק וניתן, הירך של החיצוני הצד באמצע רק אפינפרין להזריק יש
 לפני הילד תנועת את והגבילו במקום בחוזקה רגלו את החזיקו, ההזרקה במהלך לזוז שעלול צעיר לילד אפינפרין
 אין. לווריד או רגליים או ידיים, אצבעות כגון בגופך אחר חלק לכל או לישבן אפינפרין להזריק אין. ההזרקה ובמהלך
 בטעות מוזרק אפינפרין אם. האוטומטית ההזרקה מכשיר של המחט אזור על היד או האצבעות, האגודל את לשים

.חירום רפואי לטיפול מיד פנה, אלה לאזורים

 קיבלת שלא אומר ולא נורמלי זה. ההזרקה במכשיר כלשהי תמיסה תישאר, אפינפרין הזרקת של מנה הזרקת לאחר
 המשומש המכשיר את איתך קח. כראוי הנותר והמכשיר הנוזל את השלך; הנוסף בנוזל להשתמש אין. המנה מלוא את

 המשומשים ההזרקה מכשירי את להשליך כיצד הבריאות שירותי ספק או הרוקח, הרופא את שאל או המיון לחדר
.בבטחה

זו בתרופה השימושים

.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים להירשם עשויה זו תרופה

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,אפינפרין בהזרקת השימוש לפני
 האחרים מהמרכיבים אחד כל או סולפיטים, אחרת תרופה כל, לאפינפרין אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

 המרכיבים לאחד אלרגי אתה אם גם אפינפרין בזריקת להשתמש לך לומר עשוי שלך הרופא. אפינפרין בהזרקת
 יש אם לשימוש ובטוח לטקס מכיל אינו לאפינפרין האוטומטית ההזרקה מכשיר. חיים מצילת תרופה שזו מכיוון

.ללטקס אלרגיה לך

 אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
 כגון מסוימות דיכאון נוגדות תרופות: הבאים מהדברים אחד כל להזכיר הקפד. לקחת מתכוון או נוטל

טופרניל( אימיפרמין), סילנור( דוקספין), נורפרמין( דסיפרמין), אנאפרניל( קלומיפרמין, אמוקספין, אמיטריפטילין

-)Surmontil( trimipramine; ו(Vivactil),  פרוטריפטילין), פמלור( נורטריפטילין), רמרון( מירטזפין, מפרוטילין),
(XL  פרופרנולול כגון בטא חוסמי); בנאדריל( ודיפנהידרמין) כלור-טרימטון( כלורפנירמין כגון אנטיהיסטמינים
LA, Innopran ;(Hemangeol, Inderalדיגוקסין  ;(Lanoxicaps, Lanoxin)משתנים ')ארגוט תרופות'); מים כדורי 

ב-Cafergot, ב, ארגומאר( ארגוטמין), הידרגין( מסילטים ארגולואידים), מיגרנאלDHE, (45  דיהידרו-ארגוטמין כגון

- ,(Migergotומתילרגונובין  ;(Methergine) levothyroxine-T, Levoxyl, Tironsint) ,Levoתרופות); אחרים 
 אתה אם גם שלך לרופא ספר-)Oraverse, Regitine( phentolamin. ו); בנואדקסטה( כינידין כמו סדיר לא לדופק
),נרדיל( פנלזין), מרפלן( איזוקרבוקסאזיד כגון אוקסידאז מונואמין מעכב נוטל
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 בזהירות אחריך לעקוב יצטרך שלך שהרופא ייתכן. האחרונים השבועיים במהלך אותם ליטול שהפסיקו או.
 )Eldepryl, Emsam, Zelapar( selegilineו )tranylcypromine )Parnate-לוואי תופעות לאיתור

סוכרת; ַאסתְמְהָ; לב מחלת או גבוה דם לחץ, סדיר לא דופק, בחזה מכאבים סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר

 יותרת בבלוטת גידול(pheochromocytoma ); התריס בלוטת של יתר פעילות( התריס בלוטת של יתר פעילות;
.פרקינסון מחלת או; אחרת נפש מחלת או דיכאון); הכליה

 עליך ומתי אם שלך הרופא עם שוחח. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
.בהריון אתה אם אפינפרין בהזרקת להשתמש

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

 לאחר חירום רפואי טיפול מקבל אתה כאשר. לוואי לתופעות לגרום עלולה אפינפרין הזרקת
:הבאות הלוואי מתופעות אחת חווה אתה אם שלך לרופא ספר, אפינפרין הזרקת

ההזרקה במקום רגישות או חום, נפיחות, בעור אדמומיות

נשימה קשיי

סדיר לא או מהיר, דופק דופק

בחילה

הקֲָאָה

מיְֹוזעָ

סחְרַחֹורתֶ

שקט אי או חרדה, עצבנות

חּולׁשהָ

חיוור עור

ראֹׁש ּכאְבֵ

בגופך חלק של נשלט בלתי רעד

?זו תרופה של וסילוק אחסון על לדעת צריך

 שמור. ילדים של ידם מהישג והרחק היטב סגור, אליו הגיע שהוא הפלסטיק נשיאת בצינור הזו התרופה את שמור
 או אפינפרין הזרקת את לקרר אין). האמבטיה בחדר לא( ולחות חום עודף, מאור והרחק החדר בטמפרטורת אותו

 אם בדוק, נפל מראש המולא האוטומטי ההזרקה התקן אם. קר או חם אוויר במזג במיוחד, במכונית אותה להשאיר
.זמין תחליף לך שתהיה והקפד אחרת בדרך בה להשתמש שאסור או שניזוקה תרופה כל השלך. דולף או שבור הוא

 יוכלו לא אחרים ואנשים ילדים, מחמד שחיות להבטיח כדי מיוחדות בדרכים נחוצות שאינן תרופות להשליך יש
 שלך מהתרופות להיפטר ביותר הטובה הדרך, זאת במקום. לאסלה התרופה את לשטוף אסור, זאת עם. אותן לצרוך
 שלך המקומית מיחזור/האשפה למחלקת פנה או שלך הרוקח עם שוחח. תרופות להחזרת תוכנית באמצעות היא
]c4Rm4p/( תרופות של בטוח לסילוק-FDA ה באתר עיין. שלך בקהילה החזרה תוכניות על ללמוד כדי

/c4Rm4p ]http://goo.glhttp://goo.gl (החזרה לתוכנית גישה לך אין אם נוסף למידע.
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 שבועיים גלולות מטפלי כגון( רבים מיכלים שכן, ילדים של ידם ומהישג ראייה מטווח התרופות כל את להרחיק חשוב
בקלות אותם לפתוח יכולים צעירים וילדים לילדים עמידים אינם) ומשאפים מדבקות, קרמים, עיניים טיפות עבור ואלו

 כזה-  בטוח במקום התרופה את מיד ולהניח בטיחות מכסי לנעול תמיד, הרעלה מפני צעירים ילדים על להגן כדי.
.ידם והישג ראייה לטווח ומחוץ והרחק למעלה שנמצא

http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org[

יתר מנת/חירום במקרה

בכתובת באינטרנט גם זמין מידע1-800-222-1222.  בטלפון רעלים לבקרת הסיוע לקו התקשר, יתר מנת של במקרה

/help[/help ]https://www.poisonhelp.orghttps://www.poisonhelp.org .התקף עבר, התמוטט הקורבן אם ,
911. בטלפון החירום לשירותי מיד התקשר, אותו להעיר ניתן לא או לנשום מתקשה

:הבאים הדברים את לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים

הגוף של אחד בצד תחושה חוסר או פתאומית חולשה

בדיבור פתאומי קושי

מהיר או איטי דופק

נשימה קוצר

מהירה נשימה

ּבלִּבּול

חולשה או עייפות

וחיוור קר עור

שתן במתן ירידה

?אחר מידע לדעת צריך

.שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור

 הקפד, מראש מלא אוטומטי הזרקה במכשיר משתמש אתה אם. שלך התרופות את לקחת אחר אחד לאף תיתן אל
.שלך המרשם של מחדש מילוי לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל. מיד חלופי מכשיר לקבל

 מוצר כל וכן, נוטל שאתה) מרשם ללא( מרשם ללא ותרופות מרשם התרופות כל של כתובה רשימה לשמור לך חשוב
 או רופא אצל מבקר שאתה פעם בכל איתך זו רשימה להביא עליך. אחרים תזונה תוספי או מינרלים, ויטמינים כמו
.חירום במקרה מידע איתך לשאת חשוב, כן כמו. חולים בבית מאושפז אתה אם

רנד שמות

¶®אדרנקליק

®ַאדרְנֶלִָין

-QAuvi®

/a603002.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov4/5

http://www.upandaway.org/
https://www.poisonhelp.org/help


MedlinePlus של תרופות על מידע: אפינפרין הזרקת14/4/2216:32,

EpiPen®אוטומטי מזרק

EpiPen®וניור'ג אוטומטי מזרק

Symjepi®

Twinject®¶

.זמינות להיות עשויות גנריות חלופות. בשוק עוד זמין אינו זה ממותג מוצר-¶

15/11/2018-  לאחרונה מתוקן

זה דף לצטט כיצד למד

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

AHFS®כל®הבריאות במערכת לרוקחים האמריקאית האגודה2022. , יוצרים זכויות© . למטופל תרופות על מידע 
Bethesda, Maryland.  900, Highway, Suite-West East, 4500 ׁשכִפּול. שמורות הזכויות

ASHP. ידי על מורשה להיות חייב מסחרי לשימוש

האמריקאית האנוש ושירותי הבריאות מחלקתPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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