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epinefrin enjeksiyonu
(ep'' i nef' rin) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Epinefrin enjeksiyonu, böcek ısırıkları veya sokmaları, gıdalar, ilaçlar, lateks ve diğer nedenlerden 
kaynaklanan hayatı tehdit eden alerjik reaksiyonları tedavi etmek için acil tıbbi tedavi ile birlikte kullanılır. 
Epinefrin, alfa ve beta-adrenerjik agonistler (sempatomimetik ajanlar) adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Hava 
yollarındaki kasları gevşeterek ve kan damarlarını sıkılaştırarak çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Epinefrin enjeksiyonu, bir solüsyon (sıvı) içeren ve subkutan (deri altına) veya intramüsküler (kas içine) enjekte etmek 

için flakonlar içeren önceden doldurulmuş otomatik bir enjeksiyon cihazı olarak gelir. Genellikle ciddi bir alerjik 

reaksiyonun ilk belirtisinde gerektiği gibi enjekte edilir. Epinefrin enjeksiyonunu aynen belirtildiği şekilde kullanın; 

Doktorunuzun önerdiğinden daha sık veya daha fazla veya daha az enjekte etmeyin.

Doktorunuzdan veya eczacınızdan size ve ilacı enjekte edebilecek bakıcılarınızdan herhangi birine önceden 

doldurulmuş otomatik enjeksiyon cihazının nasıl kullanılacağını göstermesini isteyin. Acil bir durumda otomatik 

enjeksiyon cihazının nasıl kullanılacağını öğrenmek için eğitim cihazları mevcuttur. Eğitim cihazları ilaç içermez ve 

iğnesi yoktur. Epinefrin enjeksiyonunu ilk kez kullanmadan önce, beraberinde gelen hasta bilgilerini okuyun. Bu 

bilgiler, önceden doldurulmuş otomatik enjeksiyon cihazının nasıl kullanılacağına ilişkin talimatları içerir. Bu ilacı nasıl 

enjekte edeceğiniz konusunda sizin veya bakıcılarınızın herhangi bir sorusu varsa, eczacınıza veya doktorunuza 

sorduğunuzdan emin olun.

Ciddi bir alerjik reaksiyon yaşıyor olabileceğinizden şüphelendiğiniz anda epinefrin enjeksiyonu yapmalısınız. 
Ciddi alerjik reaksiyon belirtileri arasında hava yollarının kapanması, hırıltılı solunum, hapşırma, ses kısıklığı, 
kurdeşen, kaşıntı, şişme, ciltte kızarıklık, hızlı kalp atışı, zayıf nabız, endişe, kafa karışıklığı, mide ağrısı, idrar 
veya bağırsak hareketlerinin kontrolünü kaybetme, baygınlık, bayılma, veya bilinç kaybı. Bu belirtiler hakkında 
doktorunuzla konuşun ve ciddi bir alerjik reaksiyon geçirdiğinizi ve epinefrin enjekte etmeniz gerektiğini nasıl 
anlayacağınızdan emin olun.

Alerjik bir reaksiyon başladığında epinefrini hızlı bir şekilde enjekte edebilmek için otomatik enjeksiyon 
cihazınızı yanınızda veya her zaman hazır bulundurun. Cihaz üzerinde yazan son kullanma tarihine dikkat 
edin ve bu tarih geçtiğinde cihazı değiştirin. Zaman zaman cihazdaki çözüme bakın. Solüsyonun rengi 
değişmişse veya partikül içeriyorsa, yeni bir enjeksiyon cihazı almak için doktorunuzu arayın.
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Epinefrin enjeksiyonu ciddi alerjik reaksiyonların tedavisine yardımcı olur, ancak tıbbi tedavinin 
yerini almaz. Epinefrin enjekte ettikten hemen sonra acil tıbbi tedavi alın. Acil tıbbi tedaviyi 
beklerken sessizce dinlenin.

Çoğu otomatik enjeksiyon cihazı, bir doz epinefrin için yeterli solüsyon içerir. Belirtileriniz ilk enjeksiyondan sonra 

devam ederse veya geri dönerse, doktorunuz size yeni bir enjeksiyon cihazı ile ikinci doz epinefrin enjeksiyonu 

kullanmanızı söyleyebilir. İkinci dozu nasıl enjekte edeceğinizi ve ikinci dozu enjekte etmeniz gerekip gerekmediğini 

nasıl anlayacağınızı bildiğinizden emin olun. Sadece bir sağlık hizmeti sağlayıcısı, tek bir alerjik atak için 2'den fazla 

enjeksiyon yapmalıdır.

Epinefrin sadece uyluğun dış tarafının ortasına enjekte edilmelidir ve acil bir durumda gerekirse giysi içinden 
enjekte edilebilir. Enjeksiyon sırasında hareket edebilecek küçük bir çocuğa epinefrin enjekte ediyorsanız, 
bacaklarını sıkıca yerinde tutun ve enjeksiyondan önce ve enjeksiyon sırasında çocuğun hareketini sınırlayın. 
Kalçalarınıza veya vücudunuzun parmaklar, eller veya ayaklar gibi herhangi bir yerine veya bir damara epinefrin 
enjekte etmeyin. Başparmağınızı, parmaklarınızı veya elinizi otomatik enjeksiyon cihazının iğne bölgesine 
koymayın. Bu bölgelere yanlışlıkla epinefrin enjekte edilirse, hemen acil tıbbi tedavi alın.

Bir doz epinefrin enjeksiyonu enjekte ettikten sonra, enjeksiyon cihazında bir miktar solüsyon kalacaktır. Bu 
normaldir ve tam dozu almadığınız anlamına gelmez. Fazla sıvıyı kullanmayın; kalan sıvıyı ve cihazı uygun 
şekilde atın. Kullanılmış cihazı yanınızda acil servise götürün veya doktorunuza, eczacınıza veya sağlık 
uzmanınıza kullanılmış enjeksiyon cihazlarını nasıl güvenli bir şekilde imha edeceğini sorun.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Epinefrin enjeksiyonunu kullanmadan önce,

epinefrine, diğer ilaçlara, sülfitlere veya epinefrin enjeksiyonundaki diğer bileşenlerden herhangi 
birine alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Doktorunuz, hayat kurtarıcı bir ilaç olduğu 
için, bileşenlerinden birine alerjiniz olsa bile epinefrin enjeksiyonu kullanmanızı söyleyebilir. Epinefrin 
otomatik enjeksiyon cihazı lateks içermez ve lateks alerjiniz varsa kullanımı güvenlidir.

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin 
takviyelerini ve bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi 
birini belirttiğinizden emin olun: amitriptilin, amoksapin, klomipramin (Anafranil), desipramin 
(Norpramin), doksepin (Silenor), imipramin (Tofranil), maprotilin, mirtazapin (Remeron), 
nortriptilin (Pamelor), protriptilin gibi belirli antidepresanlar (Vivactil) ve trimipramin (Surmontil); 
klorfeniramin (Chlor-Trimeton) ve difenhidramin (Benadryl) gibi antihistaminikler; propranolol 
(Hemangeol, Inderal LA, Innopran XL) gibi beta blokerler; digoksin (Lanoxicaps, Lanoxin); 
diüretikler ('su hapları'); dihidroergotamin (DHE 45, Migranal), ergoloid mesilatlar (Hydergine), 
ergotamin (Ergomar, Cafergot'ta, Migergot'ta) gibi ergot ilaçları, ve metilergonovin (Methergine); 
levotiroksin (Levo-T, Levoxyl, Tironsint, diğerleri); kinidin gibi düzensiz kalp atışı ilaçları 
(Nuedexta'da); ve fentolamin (Oraverse, Regitine). Ayrıca izokarboksazid (Marplan), fenelzin 
(Nardil) gibi bir monoamin oksidaz inhibitörü alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.
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selegilin (Eldepryl, Emsam, Zelapar) ve tranilsipromin (Parnate) veya son iki hafta içinde 
almayı bıraktınız. Doktorunuzun sizi yan etkiler açısından dikkatle izlemesi gerekebilir.

doktorunuza göğüs ağrınız, düzensiz kalp atışı, yüksek tansiyon veya kalp hastalığınız olup olmadığını 
söyleyin; astım; diyabet; hipertiroidizm (aşırı aktif tiroid); feokromositoma (adrenal bez tümörü); 
depresyon veya diğer akıl hastalıkları; veya Parkinson hastalığı.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Hamileyseniz epinefrin 

enjeksiyonu kullanıp kullanmamanız ve ne zaman kullanmanız gerektiği konusunda doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Epinefrin enjeksiyonu yan etkilere neden olabilir. Epinefrin enjekte ettikten sonra acil tıbbi 
tedavi gördüğünüzde, aşağıdaki yan etkilerden herhangi birini yaşıyorsanız doktorunuza 
söyleyiniz:

enjeksiyon yerinde cilt kızarıklığı, şişme, sıcaklık veya hassasiyet

nefes almada zorluk

çarpma, hızlı veya düzensiz kalp atışı

mide bulantısı

kusma

terlemek

baş dönmesi

sinirlilik, endişe veya huzursuzluk

zayıflık

soluk ten

baş ağrısı

vücudunuzun bir bölümünün kontrol edilemeyen sallanması

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bu ilacı, geldiği plastik taşıma tüpünde, sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Oda 
sıcaklığında ve ışıktan, aşırı ısıdan ve nemden uzak tutun (banyoda değil). Özellikle sıcak veya soğuk 
havalarda epinefrin enjeksiyonunu buzdolabına koymayın veya arabanızda bırakmayın. Önceden 
doldurulmuş otomatik enjeksiyon cihazı düşerse, kırılıp sızdırmadığını kontrol edin. Hasar görmüş veya 
başka şekilde kullanılmaması gereken ilaçları atın ve yenisinin bulunduğundan emin olun.

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle 
imha edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu 
bir ilaç geri alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için 
eczacınızla konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli 
İlaç İmhası web sitesine bakın (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) bir geri alma 
programına erişiminiz yoksa daha fazla bilgi için.
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Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcıları ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalatörler için olanlar gibi) çocuklara 

dirençli olmadığından ve küçük çocuklar bunları kolayca açabileceğinden, tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve 

erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için, her zaman emniyet 

kapaklarını kilitleyin ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun - yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir 

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

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak 

şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Mağdur bayılmışsa, nöbet 

geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

Doz aşımı belirtileri aşağıdakileri içerebilir:
vücudun bir tarafında ani güçsüzlük veya uyuşukluk

ani konuşma zorluğu

yavaş veya hızlı kalp atış hızı

nefes darlığı

hızlı nefes alma

bilinç bulanıklığı, konfüzyon

yorgunluk veya zayıflık

soğuk, soluk cilt

azalmış idrara çıkma

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Doktorunuzla bütün randevularınızı saklayın.

İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin. Önceden doldurulmuş bir otomatik enjeksiyon cihazı kullanıyorsanız, 
hemen yenisini aldığınızdan emin olun. Reçetenizi tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı eczacınıza sorunuz.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet 
takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya 
hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da 
önemli bilgiler.

rand isimleri

Adrenaclick®¶

Adrenalin®

Auvi-Q®
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Epi kalem®Otomatik Enjektör

Epi kalem®Jr. Otomatik Enjektör

Symjepi®

Twinject®¶

¶ -Bu markalı ürün artık piyasada yok. Genel alternatifler mevcut olabilir.
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