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Epinefrine-injectie
uitgesproken als (ep'' i nef' rin)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Epinefrine-injectie wordt gebruikt in combinatie met medische noodbehandeling om levensbedreigende allergische reacties te 

behandelen die worden veroorzaakt door insectenbeten of -steken, voedsel, medicijnen, latex en andere oorzaken. Epinefrine zit 

in een klasse medicijnen die alfa- en bèta-adrenerge agonisten (sympathicomimetica) worden genoemd. Het werkt door de 

spieren in de luchtwegen te ontspannen en de bloedvaten aan te spannen.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Epinefrine-injectie wordt geleverd als een voorgevuld automatisch injectieapparaat met een oplossing (vloeistof) en in 

injectieflacons om subcutaan (onder de huid) of intramusculair (in de spier) te injecteren. Het wordt gewoonlijk zo nodig 

geïnjecteerd bij het eerste teken van een ernstige allergische reactie. Gebruik epinefrine-injectie precies zoals aangegeven; 

injecteer het niet vaker of injecteer er niet meer of minder van dan uw arts heeft voorgeschreven.

Vraag uw arts of apotheker om u en uw zorgverleners die de medicatie zouden kunnen injecteren, te laten zien hoe u 

het voorgevulde automatische injectiehulpmiddel moet gebruiken. Er zijn trainingsapparaten beschikbaar om te 

oefenen met het gebruik van het automatische injectieapparaat tijdens een noodgeval. Trainingstoestellen bevatten 

geen medicatie en hebben geen naald. Lees voordat u epinefrine-injectie voor de eerste keer gebruikt de 

bijbehorende patiënteninformatie. Deze informatie bevat instructies voor het gebruik van het voorgevulde 

automatische injectiehulpmiddel. Vraag uw apotheker of arts als u of uw verzorgers vragen hebben over het 

injecteren van dit medicijn.

U moet epinefrine-injectie injecteren zodra u vermoedt dat u een ernstige allergische reactie ervaart. Tekenen van 

een ernstige allergische reactie zijn onder meer het sluiten van de luchtwegen, piepende ademhaling, niezen, 

heesheid, netelroos, jeuk, zwelling, roodheid van de huid, snelle hartslag, zwakke pols, angst, verwardheid, 

maagpijn, controle verliezen over urine of stoelgang, flauwvallen, of verlies van bewustzijn. Praat met uw arts over 

deze symptomen en zorg ervoor dat u begrijpt hoe u kunt zien wanneer u een ernstige allergische reactie heeft en 

epinefrine moet injecteren.

Houd uw automatische injectieapparaat bij u of altijd beschikbaar, zodat u snel epinefrine kunt injecteren wanneer 

een allergische reactie begint. Houd rekening met de vervaldatum die op het apparaat is gestempeld en vervang 

het apparaat wanneer deze datum verstrijkt. Kijk af en toe naar de oplossing in het apparaat. Als de oplossing 

verkleurd is of deeltjes bevat, neem dan contact op met uw arts voor een nieuw injectieapparaat.
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Epinefrine-injectie helpt bij de behandeling van ernstige allergische reacties, maar vervangt geen medische 

behandeling. Krijg onmiddellijk medische noodhulp nadat u epinefrine heeft geïnjecteerd. Rust rustig terwijl u 

wacht op een medische noodbehandeling.

De meeste automatische injectieapparaten bevatten voldoende oplossing voor één dosis epinefrine. Als uw symptomen 

aanhouden of terugkeren na de eerste injectie, kan uw arts u vertellen om een   tweede dosis epinefrine-injectie te 

gebruiken met een nieuw injectieapparaat. Zorg ervoor dat u weet hoe u de tweede dosis moet injecteren en hoe u weet of 

u een tweede dosis moet injecteren. Alleen een zorgverlener mag meer dan 2 injecties geven voor een enkele allergische 

episode.

Epinefrine mag alleen in het midden van de buitenkant van de dij worden geïnjecteerd en kan in geval van nood door 

kleding worden geïnjecteerd. Als u epinefrine injecteert bij een jong kind dat tijdens de injectie kan bewegen, moet u 

het been stevig op zijn plaats houden en de beweging van het kind voor en tijdens de injectie beperken. Injecteer 

geen epinefrine in de billen of enig ander deel van uw lichaam zoals vingers, handen of voeten of in een ader. Plaats 

uw duim, vingers of hand niet over het naaldgebied van het automatische injectieapparaat. Als epinefrine per 

ongeluk in deze gebieden wordt geïnjecteerd, moet u onmiddellijk medische hulp krijgen.

Nadat u een dosis epinefrine-injectie heeft geïnjecteerd, blijft er wat oplossing in het injectieapparaat achter. Dit is 

normaal en betekent niet dat u niet de volledige dosis heeft gekregen. Gebruik de extra vloeistof niet; gooi de resterende 

vloeistof en het apparaat op de juiste manier weg. Neem het gebruikte hulpmiddel mee naar de eerste hulp of vraag uw 

arts, apotheker of zorgverlener hoe u gebruikte injectiehulpmiddelen veilig kunt weggooien.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Dit medicijn kan worden voorgeschreven voor ander gebruik; vraag uw arts of apotheker om meer informatie.

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u epinefrine-injectie gebruikt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor epinefrine, andere medicijnen, sulfieten of een van de 
andere bestanddelen van epinefrine-injectie. Uw arts kan u vertellen om epinefrine-injectie te gebruiken, zelfs 
als u allergisch bent voor een van de ingrediënten, omdat het een levensreddend medicijn is. Het automatische 
injectieapparaat voor epinefrine bevat geen latex en is veilig te gebruiken als u een latexallergie heeft.

vertel uw arts en apotheker welke andere voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines, 
voedingssupplementen en kruidenproducten u gebruikt of van plan bent te nemen. Zorg ervoor dat u een 
van de volgende vermeldt: bepaalde antidepressiva zoals amitriptyline, amoxapine, clomipramine 
(Anafranil), desipramine (Norpramin), doxepin (Silenor), imipramine (Tofranil), maprotiline, mirtazapine 
(Remeron), nortriptyline (Pamelor), protriptyline (Vivactil) en trimipramine (Surmontil); antihistaminica zoals 
chloorfeniramine (Chlor-Trimeton) en difenhydramine (Benadryl); bètablokkers zoals propranolol 
(Hemangeol, Inderal LA, Innopran XL); digoxine (Lanoxicaps, Lanoxin); diuretica ('plaspillen'); ergot-
medicijnen zoals dihydro-ergotamine (DHE 45, Migranal), ergoloïde mesylaten (Hydergine), ergotamine 
(Ergomar, in Cafergot, in Migergot), en methylergonovine (Methergine); levothyroxine (Levo-T, Levoxyl, 
Tironsint, anderen); medicijnen voor een onregelmatige hartslag zoals kinidine (in Nuedexta); en 
fentolamine (Oraverse, Regitine). Vertel het uw arts ook als u een monoamineoxidaseremmer gebruikt, 
zoals isocarboxazide (Marplan), fenelzine (Nardil),
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selegiline (Eldepryl, Emsam, Zelapar) en tranylcypromine (Parnate) of zijn gestopt met het gebruik ervan in 
de afgelopen twee weken. Uw arts moet u mogelijk zorgvuldig controleren op bijwerkingen.

vertel het uw arts als u pijn op de borst, onregelmatige hartslag, hoge bloeddruk of hartziekte heeft of ooit 
heeft gehad; astma; suikerziekte; hyperthyreoïdie (een overactieve schildklier); feochromocytoom 
(bijniertumor); depressie of andere psychische aandoeningen; of de ziekte van Parkinson.

vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Praat 
met uw arts over of en wanneer u epinefrine-injectie moet gebruiken als u zwanger bent.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

Epinefrine-injectie kan bijwerkingen veroorzaken. Als u een medische spoedbehandeling krijgt 
nadat u epinefrine heeft geïnjecteerd, vertel het dan aan uw arts als u een van deze bijwerkingen 
ervaart:

roodheid, zwelling, warmte of gevoeligheid van de huid op de injectieplaats

moeite met ademhalen

bonzende, snelle of onregelmatige hartslag

misselijkheid

braken

zweten

duizeligheid

nervositeit, angst of rusteloosheid

zwakheid

bleke huid

hoofdpijn

oncontroleerbaar schudden van een deel van je lichaam

wat moet ik weten over de opslag en verwijdering van dit medicijn?

Bewaar dit medicijn in de plastic draagtas waarin het is geleverd, goed gesloten en buiten het bereik van kinderen. Bewaar het 

op kamertemperatuur en uit de buurt van licht, overtollige warmte en vocht (niet in de badkamer). Bewaar epinefrine-injectie 

niet in de koelkast en laat het niet in uw auto liggen, vooral niet bij warm of koud weer. Als het voorgevulde automatische 

injectieapparaat is gevallen, controleer dan of het kapot is of lekt. Gooi alle medicatie weg die beschadigd is of die op een andere 

manier niet gebruikt mag worden en zorg ervoor dat u een vervangingsmiddel bij de hand heeft.

Onnodige medicijnen moeten op speciale manieren worden weggegooid om ervoor te zorgen dat huisdieren, kinderen en 

andere mensen ze niet kunnen consumeren. U mag dit medicijn echter niet door het toilet spoelen. In plaats daarvan is de 

beste manier om uw medicatie weg te gooien via een programma voor het terugnemen van medicijnen. Praat met uw 

apotheker of neem contact op met uw plaatselijke afval-/recyclingafdeling om meer te weten te komen over 

terugnameprogramma's in uw gemeenschap. Zie de Safe Disposal of Medicines-website van de FDA (http://goo.gl/c4Rm4p 

[http://goo.gl/c4Rm4p]) voor meer informatie als u geen toegang heeft tot een terugnameprogramma.
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Het is belangrijk om alle medicijnen buiten het zicht en bereik van kinderen te houden, omdat veel containers (zoals 

wekelijkse piloppassers en die voor oogdruppels, crèmes, pleisters en inhalatoren) niet kindveilig zijn en jonge kinderen ze 

gemakkelijk kunnen openen. Om jonge kinderen tegen vergiftiging te beschermen, moet u altijd de veiligheidsdoppen 

sluiten en de medicatie onmiddellijk op een veilige plaats plaatsen - een plaats die omhoog en weg en buiten hun zicht en 

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

n noodgeval/overdosis

Bel in geval van een overdosis de hulplijn voor gifbestrijding op 1-800-222-1222. Informatie is ook online beschikbaar op:

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Als het slachtoffer is ingestort, een aanval heeft 

gehad, moeite heeft met ademhalen of niet wakker kan worden, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten op 911.

Symptomen van een overdosis kunnen de volgende zijn:

plotselinge zwakte of gevoelloosheid aan één kant van het lichaam

plotselinge moeite met spreken

langzame of snelle hartslag

kortademigheid

snelle ademhaling

verwardheid

vermoeidheid of zwakte

koude, bleke huid

verminderd plassen

wat moet ik nog meer weten?

Houd alle afspraken met uw arts.

Laat niemand anders uw medicatie innemen. Als u een voorgevuld automatisch injectieapparaat gebruikt, zorg er 
dan voor dat u meteen een vervanging krijgt. Stel uw apotheker al uw vragen over het bijvullen van uw recept.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle geneesmiddelen op recept en zonder recept 
(zelfzorg) die u gebruikt, evenals alle producten zoals vitamines, mineralen of andere 
voedingssupplementen. Deze lijst dient u bij elk bezoek aan een arts of ziekenhuisopname mee te 
nemen. Het is ook belangrijke informatie om mee te nemen in geval van nood.

randnamen

Adrenaklik®ik

Adrenaline®

Auvi-Q®
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EpiPen®Auto-injector

EpiPen®Jr. auto-injector

Symjepi®

Twinject®ik

-Dit merkproduct is niet meer op de markt. Mogelijk zijn er generieke alternatieven beschikbaar.
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