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Инжекция с епинефрин
произнася се като (ep'' i nef' rin)

защо е предписано това лекарство?

Инжектирането на епинефрин се използва заедно със спешна медицинска помощ за лечение на животозастрашаващи 

алергични реакции, причинени от ухапвания или ужилвания от насекоми, храни, лекарства, латекс и други причини. 

Епинефринът е в клас лекарства, наречени алфа- и бета-адренергични агонисти (симпатикомиметични средства). Действа чрез 

отпускане на мускулите на дихателните пътища и стягане на кръвоносните съдове.

как трябва да се използва това лекарство?

Инжектирането на епинефрин се предлага като предварително напълнено автоматично инжекционно устройство, съдържащо разтвор 

(течност) и във флакони за инжектиране подкожно (под кожата) или интрамускулно (в мускула). Обикновено се инжектира при 

необходимост при първите признаци на сериозна алергична реакция. Използвайте епинефрин инжекция точно както е указано; не го 

инжектирайте по-често или инжектирайте повече или по-малко от него, отколкото е предписано от Вашия лекар.

Помолете Вашия лекар или фармацевт да покаже на Вас и на някой от Вашите лица, които се грижат за Вас, които биха могли да инжектират 

лекарството, как да използвате предварително напълненото автоматично инжекционно устройство. Предлагат се обучаващи устройства за 

практикуване как да използвате автоматичното инжекционно устройство по време на спешна ситуация. Устройствата за обучение не съдържат 

лекарства и нямат игла. Преди да използвате инжекция с епинефрин за първи път, прочетете информацията за пациента, която идва с нея. Тази 

информация включва указания как да използвате предварително напълненото автоматично инжекционно устройство. Не забравяйте да попитате 

вашия фармацевт или лекар, ако вие или вашите лица, които се грижат за вас, имате въпроси относно това как да инжектирате това лекарство.

Трябва да инжектирате епинефрин, веднага щом подозирате, че може да получите сериозна алергична реакция. 

Признаците на сериозна алергична реакция включват затваряне на дихателните пътища, хрипове, кихане, дрезгав глас, 

копривна треска, сърбеж, подуване, зачервяване на кожата, ускорен сърдечен ритъм, слаб пулс, тревожност, объркване, 

стомашна болка, загуба на контрол върху урината или движенията на червата, припадък, или загуба на съзнание. 

Говорете с Вашия лекар за тези симптоми и се уверете, че разбирате как да разберете кога имате сериозна алергична 

реакция и трябва да инжектирате епинефрин.

Дръжте вашето автоматично инжекционно устройство при вас или на разположение по всяко време, за да можете бързо да 

инжектирате епинефрин, когато започне алергична реакция. Имайте предвид срока на годност, отпечатан върху устройството, 

и сменете устройството, когато тази дата изтече. От време на време разглеждайте решението в устройството. Ако разтворът е 

обезцветен или съдържа частици, обадете се на Вашия лекар, за да получите ново инжекционно устройство.
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Инжектирането на епинефрин помага за лечение на сериозни алергични реакции, но не замества 

медицинското лечение. Получете спешна медицинска помощ веднага след като инжектирате епинефрин. 

Почивайте тихо, докато чакате спешна медицинска помощ.

Повечето автоматични инжекционни устройства съдържат достатъчно разтвор за една доза епинефрин. Ако симптомите 

Ви продължат или се върнат след първата инжекция, Вашият лекар може да Ви каже да използвате втора доза инжекция с 

епинефрин с ново инжекционно устройство. Уверете се, че знаете как да инжектирате втората доза и как да разберете 

дали трябва да инжектирате втора доза. Само доставчик на здравни услуги трябва да дава повече от 2 инжекции за един 

алергичен епизод.

Епинефринът трябва да се инжектира само в средата на външната страна на бедрото и може да се инжектира през 

дрехите, ако е необходимо в спешни случаи. Ако инжектирате епинефрин на малко дете, което може да се движи по време 

на инжектирането, дръжте крака му здраво на място и ограничете движението на детето преди и по време на 

инжектирането. Не инжектирайте епинефрин в задните части или друга част от тялото си, като пръсти, ръце или крака или 

във вена. Не поставяйте палеца, пръстите или ръката си върху зоната на иглата на автоматичното инжекционно 

устройство. Ако епинефрин се инжектира случайно в тези области, незабавно потърсете спешна медицинска помощ.

След като инжектирате доза епинефрин, малко разтвор ще остане в инжекционното устройство. Това е нормално и не означава, 

че не сте получили пълната доза. Не използвайте допълнителната течност; изхвърлете правилно останалата течност и 

устройството. Вземете използваното устройство със себе си в спешното отделение или попитайте Вашия лекар, фармацевт или 

доставчик на здравни услуги как безопасно да изхвърлите използваните инжекционни устройства.

други употреби на това лекарство

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да използвате инжекция с епинефрин,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към епинефрин, други лекарства, сулфити или някоя от 
останалите съставки в инжекцията с епинефрин. Вашият лекар може да ви каже да използвате инжекция с 
епинефрин, дори ако сте алергични към една от съставките, защото това е животоспасяващо лекарство. 
Устройството за автоматично инжектиране на епинефрин не съдържа латекс и е безопасно за употреба, ако имате 
алергия към латекс.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви други лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, 
витамини, хранителни добавки и билкови продукти, които приемате или планирате да приемате. Не 
забравяйте да споменете някое от следните: някои антидепресанти като амитриптилин, амоксапин, 
кломипрамин (Анафранил), дезипрамин (Норпрамин), доксепин (Silenor), имипрамин (Тофранил), 
мапротилин, миртазапин (Remeron), нортриптилин (Pamelor), протриптилин (Vivactil) и тримипрамин 
(Surmontil); антихистамини като хлорфенирамин (Chlor-Trimeton) и дифенхидрамин (Benadryl); бета 
блокери като пропранолол (Hemangeol, Inderal LA, Innopran XL); дигоксин (Lanoxicaps, Lanoxin); диуретици 
(„хапчета за вода“); лекарства против ерго като дихидроерготамин (DHE 45, Migranal), ерголоидни 
мезилати (Hydergine), ерготамин (Ergomar, в Cafergot, в Migergot), и метилергоновин (Methergine); 
левотироксин (Levo-T, Levoxyl, Tironsint, други); лекарства за неравномерен сърдечен ритъм като хинидин 
(в Nuedexta); и фентоламин (Oraverse, Regitine). Също така уведомете Вашия лекар, ако приемате 
инхибитор на моноаминоксидазата, като изокарбоксазид (Marplan), фенелзин (Nardil),
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селегилин (Eldepryl, Emsam, Zelapar) и транилципромин (Parnate) или сте спрели да ги приемате през 
последните две седмици. Може да се наложи Вашият лекар да Ви наблюдава внимателно за нежелани реакции.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали болка в гърдите, неравномерен пулс, високо кръвно налягане или 

сърдечно заболяване; астма; диабет; хипертиреоидизъм (свръхактивна щитовидна жлеза); феохромоцитом (тумор на 

надбъбречната жлеза); депресия или друго психично заболяване; или болестта на Паркинсон.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Говорете с 

Вашия лекар дали и кога трябва да използвате инжекция с епинефрин, ако сте бременна.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Инжектирането на епинефрин може да причини нежелани реакции. Когато получите спешна медицинска 

помощ след инжектиране на епинефрин, уведомете Вашия лекар, ако изпитвате някоя от следните 

нежелани реакции:

зачервяване на кожата, подуване, топлина или чувствителност на мястото на инжектиране

затруднено дишане

удряне, ускорен или неравномерен пулс

гадене

повръщане

изпотяване

световъртеж

нервност, тревожност или безпокойство

слабост

бледа кожа

главоболие

неконтролируемо треперене на част от тялото ви

какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?

Съхранявайте това лекарство в пластмасовата носеща тръба, в която е дошъл, плътно затворена и далеч от деца. Съхранявайте 

го при стайна температура и далеч от светлина, излишна топлина и влага (не в банята). Не съхранявайте в хладилник 

инжекцията с епинефрин и не я оставяйте в колата си, особено в горещо или студено време. Ако предварително напълненото 

автоматично инжекционно устройство изпусне, проверете дали е счупено или изтича. Изхвърлете всички лекарства, които са 

повредени или не трябва да се използват по друг начин, и се уверете, че имате наличен заместител.

Ненужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, децата 

и други хора не могат да ги консумират. Въпреки това, не трябва да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо 

това, най-добрият начин да изхвърлите лекарствата си е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия 

фармацевт или се свържете с местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане във 

вашата общност. Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/

c4Rm4p]) за повече информация, ако нямате достъп до програма за връщане.
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Важно е да пазите всички лекарства далеч от погледа и обсега на деца, тъй като много контейнери (като седмични 

хапчета и тези за капки за очи, кремове, пластири и инхалатори) не са устойчиви на деца и малките деца могат да 

ги отворят лесно. За да предпазите малките деца от отравяне, винаги заключвайте предпазните капачки и 

незабавно поставете лекарството на безопасно място – такова, което е нагоре, далече и далеч от погледа им и 

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

n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

Симптомите на предозиране могат да включват следното:

внезапна слабост или изтръпване от едната страна на тялото

внезапно затруднено говорене

бавен или бърз сърдечен ритъм

недостиг на въздух

бързо дишане

объркване

умора или слабост

студена, бледа кожа

намалено уриниране

каква друга информация трябва да знам?

Запазете всички срещи с Вашия лекар.

Не позволявайте на никой друг да приема вашите лекарства. Ако използвате предварително напълнено автоматично инжекционно устройство, не 

забравяйте да получите подмяна веднага. Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно презареждането на Вашата 

рецепта.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без 

рецепта), които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. 

Трябва да носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също 

така е важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.

рандови имена

Adrenaclick®¶

адреналин®

Auvi-Q®
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ЕПИ химикалка®Автоматичен инжектор

ЕПИ химикалка®Младши Авто-инжектор

Symjepi®

Twinject®¶

¶ -Този марков продукт вече не е на пазара. Може да са налични общи алтернативи.
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