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Epinefrininjektion
uttalas som (ep'' i nef' rin)

hur är denna medicin utskriven?

Epinefrininjektion används tillsammans med akut medicinsk behandling för att behandla livshotande 
allergiska reaktioner orsakade av insektsbett eller stick, mat, mediciner, latex och andra orsaker. Adrenalin är 
i en klass av läkemedel som kallas alfa- och beta-adrenerga agonister (sympatomimetiska medel). Det 
fungerar genom att slappna av musklerna i luftvägarna och dra åt blodkärlen.

hur ska detta läkemedel användas?

Epinefrininjektion kommer som en förfylld automatisk injektionsanordning som innehåller en lösning (vätska) och i 

injektionsflaskor för att injicera subkutant (under huden) eller intramuskulärt (i muskeln). Det injiceras vanligtvis vid behov 

vid första tecken på en allvarlig allergisk reaktion. Använd epinefrininjektion exakt enligt anvisningarna; injicera inte det 

oftare eller injicera mer eller mindre av det än vad din läkare har ordinerat.

Be din läkare eller apotekspersonal visa dig och någon av dina vårdgivare som kan injicera medicinen hur du använder den 

förfyllda automatiska injektionsanordningen. Träningsapparater finns tillgängliga för att öva på hur man använder den 

automatiska injektionsanordningen under en nödsituation. Träningsapparater innehåller ingen medicin och har ingen nål. 

Innan du använder epinefrininjektion för första gången, läs patientinformationen som följer med den. Denna information 

innehåller anvisningar för hur den förfyllda automatiska injektionsanordningen ska användas. Var noga med att fråga din 

apotekspersonal eller läkare om du eller dina vårdgivare har några frågor om hur man injicerar detta läkemedel.

Du bör injicera epinefrininjektion så snart du misstänker att du kan uppleva en allvarlig allergisk reaktion. 
Tecken på en allvarlig allergisk reaktion inkluderar stängning av luftvägarna, väsande andning, nysningar, 
heshet, nässelutslag, klåda, svullnad, hudrodnad, snabba hjärtslag, svag puls, ångest, förvirring, magsmärtor, 
att tappa kontrollen över urin eller tarmrörelser, svimning, eller förlust av medvetande. Tala med din läkare om 
dessa symtom och se till att du förstår hur du ska berätta när du får en allvarlig allergisk reaktion och bör 
injicera adrenalin.

Håll din automatiska injektionsanordning med dig eller tillgänglig hela tiden så att du snabbt kan injicera 
adrenalin när en allergisk reaktion börjar. Var medveten om utgångsdatumet stämplat på enheten och byt ut 
enheten när detta datum passerar. Titta på lösningen i enheten då och då. Om lösningen är missfärgad eller 
innehåller partiklar, kontakta din läkare för att få en ny injektionsanordning.
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Epinefrininjektion hjälper till att behandla allvarliga allergiska reaktioner men ersätter inte medicinsk 
behandling. Få akut medicinsk behandling omedelbart efter att du injicerar adrenalin. Vila tyst medan du 
väntar på akut medicinsk behandling.

De flesta automatiska injektionsanordningar innehåller tillräckligt med lösning för en dos adrenalin. Om dina 

symtom fortsätter eller återkommer efter den första injektionen, kan din läkare säga till dig att använda en andra dos 

av adrenalininjektion med en ny injektionsanordning. Var säker på att du vet hur du ska injicera den andra dosen och 

hur du berättar om du ska injicera en andra dos. Endast en vårdgivare bör ge mer än 2 injektioner för en enda 

allergisk episod.

Adrenalin ska injiceras endast mitt på utsidan av låret, och kan injiceras genom kläder om det behövs i en 
nödsituation. Om du injicerar adrenalin till ett litet barn som kan röra sig under injektionen, håll benet 
stadigt på plats och begränsa barnets rörelser före och under injektionen. Injicera inte adrenalin i 
skinkorna eller någon annan del av din kropp såsom fingrar, händer eller fötter eller i en ven. Lägg inte 
tummen, fingrarna eller handen över nålområdet på den automatiska injektionsanordningen. Om 
epinefrin av misstag injiceras i dessa områden, skaffa akut medicinsk behandling omedelbart.

Efter att du injicerat en dos av adrenalininjektion kommer en del lösning att finnas kvar i injektionsanordningen. 

Detta är normalt och betyder inte att du inte fått hela dosen. Använd inte den extra vätskan; kassera den 

återstående vätskan och enheten på rätt sätt. Ta med dig den använda enheten till akuten eller fråga din läkare, 

apotekspersonal eller vårdgivare hur du gör dig av med använda injektionsutrustning på ett säkert sätt.

användningsområdena för detta läkemedel

Denna medicin kan ordineras för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du använder epinefrininjektion,

Tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot epinefrin, andra mediciner, sulfiter eller något av 
de andra ingredienserna i epinefrininjektion. Din läkare kan säga åt dig att använda adrenalininjektion även om du är 
allergisk mot något av ingredienserna eftersom det är ett livräddande läkemedel. Den automatiska 
injektionsanordningen för adrenalin innehåller inte latex och är säker att använda om du har latexallergi.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka andra receptbelagda och receptfria läkemedel, 
vitaminer, kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna något av 
följande: vissa antidepressiva medel som amitriptylin, amoxapin, klomipramin (Anafranil), desipramin 
(Norpramin), doxepin (Silenor), imipramin (Tofranil), maprotilin, mirtazapin (Remeron), nortriptylin 
(Pamelor), protriptylin (Vivactil) och trimipramin (Surmontil); antihistaminer såsom klorfeniramin 
(Chlor-Trimeton) och difenhydramin (Benadryl); betablockerare såsom propranolol (Hemangeol, 
Inderal LA, Innopran XL); digoxin (Lanoxicaps, Lanoxin); diuretika ('vattenpiller'); ergotmediciner 
såsom dihydroergotamin (DHE 45, Migranal), ergoloida mesylater (Hydergine), ergotamin (Ergomar, i 
Cafergot, i Migergot), och metylergonovin (metergin); levotyroxin (Levo-T, Levoxyl, Tironsint, andra); 
mediciner för oregelbundna hjärtslag såsom kinidin (i Nuedexta); och fentolamin (Oraverse, Regitine). 
Tala även om för din läkare om du tar en monoaminoxidashämmare som isokarboxazid (Marplan), 
fenelzin (Nardil),
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selegilin (Eldepryl, Emsam, Zelapar) och tranylcypromin (Parnate) eller har slutat ta det inom de 
senaste två veckorna. Din läkare kan behöva övervaka dig noggrant för biverkningar.

tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft bröstsmärtor, oregelbunden hjärtrytm, högt 
blodtryck eller hjärtsjukdom; astma; diabetes; hypertyreos (en överaktiv sköldkörtel); feokromocytom 
(binjuretumör); depression eller annan psykisk sjukdom; eller Parkinsons sjukdom.

berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Tala med din 
läkare om huruvida och när du ska använda epinefrininjektion om du är gravid.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Adrenalininjektion kan orsaka biverkningar. När du får akut medicinsk behandling efter 
att du injicerat adrenalin, berätta för din läkare om du upplever någon av dessa 
biverkningar:

hudrodnad, svullnad, värme eller ömhet vid injektionsstället

svårt att andas

bultande, snabba eller oregelbundna hjärtslag

illamående

kräkningar

svettas

yrsel

nervositet, ångest eller rastlöshet

svaghet

blek hud

huvudvärk

okontrollerbar skakning av en del av din kropp

hatt bör jag veta om förvaring och kassering av denna medicin?

Förvara läkemedlet i plaströret som det kom in i, tätt stängt och utom räckhåll för barn. Förvara den i 
rumstemperatur och borta från ljus, överskottsvärme och fukt (inte i badrummet). Förvara inte 
epinefrininjektion i kylen eller lämna den i bilen, särskilt i varmt eller kallt väder. Om den förfyllda 
automatiska injektionsanordningen tappas, kontrollera om den är trasig eller läcker. Kassera all medicin 
som är skadad eller annars inte bör användas och se till att ha en ersättning tillgänglig.

Onödiga mediciner bör kasseras på särskilda sätt för att säkerställa att husdjur, barn och andra människor 
inte kan äta dem. Du bör dock inte spola ner denna medicin i toaletten. Istället är det bästa sättet att göra 
sig av med din medicin genom ett program för återtagning av medicin. Prata med din apotekspersonal eller 
kontakta din lokala sop-/återvinningsavdelning för att lära dig mer om återtagningsprogram i ditt samhälle. 
Se FDA:s webbplats för säker bortskaffande av läkemedel (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) för 
mer information om du inte har tillgång till ett återtagningsprogram.
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Det är viktigt att förvara all medicin utom syn- och räckhåll för barn eftersom många behållare (som 
veckovis tabletter och de för ögondroppar, krämer, plåster och inhalatorer) inte är barnsäkra och små 
barn kan lätt öppna dem. För att skydda små barn från förgiftning, lås alltid skyddslock och placera 
omedelbart läkemedlet på en säker plats – en som är upp och bort och utom syn- och räckhåll.http://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online på
https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Om offret har kollapsat, fått ett 
anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

Symtom på överdosering kan inkludera följande:

plötslig svaghet eller domningar på ena sidan av kroppen

plötsliga svårigheter att tala

långsam eller snabb puls

andnöd

snabb andning

förvirring

trötthet eller svaghet

kall, blek hud

minskad urinering

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare.

Låt inte någon annan ta din medicin. Om du använder en förfylld automatisk injektionsanordning, se 
till att få en ersättning omedelbart. Ställ dina frågor på apoteket om att fylla på ditt recept.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) 
läkemedel du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Du bör ta 
med dig denna lista varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också 
viktig information att ha med sig i nödsituationer.

rand namn

Adrenaclick®¶

Adrenalin®

Auvi-Q®
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EpiPen®Auto-injektor

EpiPen®Jr. Auto-injektor

Symjepi®

Twinject®¶

¶ -Denna märkesprodukt finns inte längre på marknaden. Generiska alternativ kan finnas tillgängliga.
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