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Injecție cu epinefrină
pronunțat ca (ep'' i nef' rin)

de ce este prescris acest medicament?

Injecția cu epinefrină este utilizată împreună cu tratamentul medical de urgență pentru a trata reacțiile alergice care pun 

viața în pericol cauzate de mușcături sau înțepături de insecte, alimente, medicamente, latex și alte cauze. Epinefrina face 

parte dintr-o clasă de medicamente numite agonişti alfa şi beta-adrenergici (agenţi simpatomimetici). Funcționează prin 

relaxarea mușchilor din căile respiratorii și strângerea vaselor de sânge.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Injecția cu epinefrină vine ca un dispozitiv de injectare automată preumplut, care conține o soluție (lichid) și în flacoane 

pentru a injecta subcutanat (sub piele) sau intramuscular (în mușchi). De obicei, se injectează după cum este necesar la 

primul semn al unei reacții alergice grave. Utilizați injecția cu epinefrină exact așa cum este indicat; nu-l injectați mai des și 

nu injectați mai mult sau mai puțin decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Cereți medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă arate dumneavoastră și oricăruia dintre îngrijitorii dumneavoastră care ar putea 

injecta medicamentul cum să utilizați dispozitivul de injectare automată preumplut. Sunt disponibile dispozitive de antrenament pentru a 

exersa modul de utilizare a dispozitivului automat de injecție în timpul unei urgențe. Dispozitivele de antrenament nu contin medicamente 

si nu au ac. Înainte de a utiliza injecția cu epinefrină pentru prima dată, citiți informațiile despre pacient care o însoțesc. Aceste informații 

includ instrucțiuni pentru utilizarea dispozitivului de injecție automată preumplut. Asigurați-vă că întrebați farmacistul sau medicul 

dumneavoastră dacă dumneavoastră sau îngrijitorii dumneavoastră aveți întrebări despre cum să injectați acest medicament.

Ar trebui să vă injectați injecția cu epinefrină de îndată ce bănuiți că ați putea experimenta o reacție alergică gravă. 

Semnele unei reacții alergice grave includ închiderea căilor respiratorii, respirație șuierătoare, strănut, răgușeală, 

urticarie, mâncărime, umflături, roșeață a pielii, bătăi rapide ale inimii, puls slab, anxietate, confuzie, dureri de 

stomac, pierderea controlului urinei sau a intestinului, leșin, sau pierderea cunoștinței. Discutați cu medicul 

dumneavoastră despre aceste simptome și asigurați-vă că înțelegeți cum să spuneți când aveți o reacție alergică 

gravă și ar trebui să vă injectați epinefrină.

Păstrați dispozitivul automat de injectare la dumneavoastră sau disponibil în orice moment, astfel încât să vă puteți 

injecta rapid epinefrină atunci când începe o reacție alergică. Fiți conștienți de data de expirare ștampilată pe dispozitiv și 

înlocuiți dispozitivul când această dată trece. Privește din când în când soluția din dispozitiv. Dacă soluția este decolorată 

sau conține particule, adresați-vă medicului dumneavoastră pentru a obține un nou dispozitiv de injectare.
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Injectarea de epinefrină ajută la tratarea reacțiilor alergice grave, dar nu înlocuiește tratamentul medical. 
Obțineți tratament medical de urgență imediat după ce vă injectați epinefrină. Odihnește-te în liniște în 
timp ce aștepți tratament medical de urgență.

Majoritatea dispozitivelor automate de injectare conțin suficientă soluție pentru o doză de epinefrină. Dacă simptomele 

dumneavoastră continuă sau revin după prima injecție, medicul dumneavoastră vă poate spune să utilizați o a doua doză 

de injecție cu epinefrină cu un nou dispozitiv de injectare. Asigurați-vă că știți cum să injectați a doua doză și cum să spuneți 

dacă trebuie să injectați oa doua doză. Doar un furnizor de servicii medicale ar trebui să facă mai mult de 2 injecții pentru 

un singur episod alergic.

Epinefrina trebuie injectată numai în mijlocul părții exterioare a coapsei și poate fi injectată prin îmbrăcăminte 
dacă este necesar în caz de urgență. Dacă injectați epinefrină unui copil mic care se poate mișca în timpul 
injectării, țineți-i piciorul ferm pe loc și limitați mișcarea copilului înainte și în timpul injectării. Nu injectați 
epinefrină în fese sau în orice altă parte a corpului, cum ar fi degetele, mâinile sau picioarele sau într-o venă. 
Nu puneți degetul mare, degetele sau mâna peste zona acului dispozitivului de injectare automată. Dacă 
epinefrina este injectată accidental în aceste zone, solicitați imediat tratament medical de urgență.

După ce injectați o doză de injecție cu epinefrină, o soluție va rămâne în dispozitivul de injectare. Acest lucru este normal și 

nu înseamnă că nu ați primit doza completă. Nu folosiți lichidul suplimentar; aruncați lichidul rămas și dispozitivul în mod 

corespunzător. Luați dispozitivul folosit cu dumneavoastră la camera de urgență sau întrebați medicul, farmacistul sau 

furnizorul de servicii medicale cum să aruncați dispozitivele de injectare uzate în siguranță.

există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a utiliza injecția cu epinefrină,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la epinefrină, la orice alte medicamente, sulfiți sau la 
oricare dintre celelalte ingrediente din injecția cu epinefrină. Medicul dumneavoastră vă poate spune să utilizați injecția cu 
epinefrină chiar dacă sunteți alergic la unul dintre ingrediente, deoarece este un medicament care salvează vieți. Dispozitivul 
de injectare automată cu epinefrină nu conține latex și este sigur de utilizat dacă aveți o alergie la latex.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente pe bază de rețetă și fără prescripție 
medicală, vitamine, suplimente nutritive și produse din plante pe care le luați sau intenționați să le luați. 
Asigurați-vă că menționați oricare dintre următoarele: anumite antidepresive, cum ar fi amitriptilina, amoxapină, 
clomipramină (Anafranil), desipramină (Norpramin), doxepină (Silenor), imipramină (Tofranil), maprotilina, 
mirtazapină (Remeron), nortriptilina (Pamelor), protriptilina (Vivactil) și trimipramină (Surmontil); antihistaminice 
cum ar fi clorfeniramina (Chlor-Trimeton) și difenhidramină (Benadryl); beta-blocante precum propranololul 
(Hemangeol, Inderal LA, Innopran XL); digoxină (Lanoxicaps, Lanoxin); diuretice („pastile de apă”); medicamente 
pentru ergot, cum ar fi dihidroergotamina (DHE 45, Migranal), mesilați ergoloizi (Hydergine), ergotamină 
(Ergomar, în Cafergot, în Migergot), și metilergonovină (Methergine); levotiroxină (Levo-T, Levoxyl, Tironsint, 
altele); medicamente pentru bătăile neregulate ale inimii, cum ar fi chinidina (în Nuedexta); și fentolamină 
(Oraverse, Regitine). De asemenea, spuneți medicului dumneavoastră dacă luați un inhibitor de 
monoaminooxidază, cum ar fi isocarboxazid (Marplan), fenelzină (Nardil),
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selegilină (Eldepryl, Emsam, Zelapar) și tranilcipromină (Parnate) sau ați încetat să o luați în ultimele două săptămâni. 
Este posibil ca medicul dumneavoastră să aibă nevoie să vă monitorizeze cu atenție pentru reacții adverse.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată dureri în piept, bătăi neregulate ale inimii, 
hipertensiune arterială sau boli de inimă; astm; Diabet; hipertiroidism (o tiroidă hiperactivă); feocromocitom (tumoare 
a glandei suprarenale); depresie sau alte boli psihice; sau boala Parkinson.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Discutați cu 

medicul dumneavoastră dacă și când ar trebui să utilizați injecția cu epinefrină dacă sunteți gravidă.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Injecția cu epinefrină poate provoca reacții adverse. Când primiți tratament medical de urgență după ce 
vă injectați epinefrină, spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți oricare dintre aceste reacții 
adverse:

înroșirea pielii, umflare, căldură sau sensibilitate la locul injectării

respiratie dificila

bătăi puternice, rapide sau neregulate ale inimii

greaţă

vărsături

transpiraţie

ameţeală

nervozitate, anxietate sau neliniște

slăbiciune

piele palida

durere de cap

tremurarea incontrolabilă a unei părți a corpului

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în tubul de plastic în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la 

temperatura camerei și ferit de lumină, exces de căldură și umiditate (nu în baie). Nu lăsați injecția de epinefrină la 

frigider și nu o lăsați în mașină, mai ales pe vreme caldă sau rece. Dacă dispozitivul de injecție automată preumplut 

este scăpat, verificați dacă este rupt sau nu are scurgeri. Aruncați orice medicament care este deteriorat sau care 

nu ar trebui utilizat în alt mod și asigurați-vă că aveți un înlocuitor disponibil.

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii 

și alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai 

bun mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau 

contactați departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați 

site-ul FDA privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe 

informații dacă nu aveți acces la un program de preluare.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a603002.html 3/5

http://goo.gl/c4Rm4p


14.04.22, ora 16:32 Injecție cu epinefrină: MedlinePlus informații despre medicamente

It is important to keep all medication out of sight and reach of children as many containers (such as weekly pill 
minders and those for eye drops, creams, patches, and inhalers) are not child-resistant and young children can 
open them easily. To protect young children from poisoning, always lock safety caps and immediately place the 
medication in a safe location – one that is up and away and out of their sight and reach. http://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n case of emergency/overdose

In case of overdose, call the poison control helpline at 1-800-222-1222. Information is also available online at 
https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help] . If the victim has collapsed, had a seizure, 
has trouble breathing, or can't be awakened, immediately call emergency services at 911.

Simptomele supradozajului pot include următoarele:

slăbiciune sau amorțeală bruscă pe o parte a corpului

dificultate bruscă de a vorbi

ritm cardiac lent sau rapid

dificultăți de respirație

respirație rapidă

confuzie

oboseală sau slăbiciune

piele rece, palidă

scăderea urinării

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Dacă utilizați un dispozitiv automat de injecție preumplut, asigurați-

vă că obțineți imediat un înlocuitor. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre reumplerea rețetei.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală (fără prescripție medicală) pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte 

suplimente alimentare. Ar trebui să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat 

într-un spital. De asemenea, este o informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

Adrenaclick®¶

Adrenalină®

Auvi-Q®
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EpiPen®Auto-injector

EpiPen®Jr. Auto-injector

Symjepi®

Twinject®¶

¶ -Acest produs de marcă nu mai este pe piață. Pot fi disponibile alternative generice.
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