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Injection ng Epinephrine
binibigkas bilang (ep'' i nef' rin)

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang epinephrine injection ay ginagamit kasama ng emerhensiyang medikal na paggamot upang gamutin ang nagbabanta sa buhay na mga 

reaksiyong alerhiya na dulot ng kagat o kagat ng insekto, pagkain, gamot, latex, at iba pang dahilan. Ang epinephrine ay nasa isang klase ng mga 

gamot na tinatawag na alpha- at beta-adrenergic agonists (sympathomimetic agents). Gumagana ito sa pamamagitan ng pagrerelaks ng mga 

kalamnan sa mga daanan ng hangin at paghihigpit sa mga daluyan ng dugo.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang epinephrine injection ay nagmumula bilang isang prefilled na automatic injection device na naglalaman ng solusyon (likido) at sa mga vial para 

mag-iniksyon sa ilalim ng balat (sa ilalim ng balat) o intramuscularly (sa kalamnan). Ito ay karaniwang iniksyon kung kinakailangan sa unang 

senyales ng isang seryosong reaksiyong alerhiya. Gumamit ng epinephrine injection nang eksakto tulad ng itinuro; huwag mag-iniksyon ng mas 

madalas o mag-inject ng mas marami o mas kaunti kaysa sa inireseta ng iyong doktor.

Hilingin sa iyong doktor o parmasyutiko na ipakita sa iyo at sa sinuman sa iyong mga tagapag-alaga na maaaring nag-iiniksyon ng gamot kung 

paano gamitin ang na-prefill na awtomatikong aparato sa pag-iniksyon. Ang mga kagamitan sa pagsasanay ay magagamit upang magsanay kung 

paano gamitin ang awtomatikong aparato sa pag-iniksyon sa panahon ng isang emergency. Ang mga kagamitan sa pagsasanay ay walang gamot at 

walang karayom. Bago mo gamitin ang epinephrine injection sa unang pagkakataon, basahin ang impormasyon ng pasyente na kasama nito. 

Kasama sa impormasyong ito ang mga direksyon para sa kung paano gamitin ang na-prefill na awtomatikong injection device. Siguraduhing 

tanungin ang iyong parmasyutiko o doktor kung ikaw o ang iyong mga tagapag-alaga ay may anumang mga katanungan tungkol sa kung paano 

iturok ang gamot na ito.

Dapat kang mag-iniksyon ng epinephrine injection sa sandaling maghinala kang maaaring nakakaranas ka ng malubhang reaksiyong alerhiya. Ang 

mga palatandaan ng isang seryosong reaksiyong alerdyi ay kinabibilangan ng pagsasara ng mga daanan ng hangin, paghinga, pagbahin, 

pamamalat, pamamantal, pangangati, pamamaga, pamumula ng balat, mabilis na tibok ng puso, mahinang pulso, pagkabalisa, pagkalito, 

pananakit ng tiyan, pagkawala ng kontrol sa ihi o pagdumi, pagkahilo, o pagkawala ng malay. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga 

sintomas na ito at siguraduhing nauunawaan mo kung paano sasabihin kapag nagkakaroon ka ng malubhang reaksiyong alerhiya at dapat kang 

mag-iniksyon ng epinephrine.

Panatilihin ang iyong awtomatikong aparato sa pag-iniksyon sa iyo o magagamit sa lahat ng oras upang mabilis kang makapag-iniksyon 

ng epinephrine kapag nagsimula ang isang reaksiyong alerdyi. Magkaroon ng kamalayan sa petsa ng pag-expire na nakatatak sa device 

at palitan ang device kapag lumipas na ang petsang ito. Tingnan ang solusyon sa device paminsan-minsan. Kung ang solusyon ay kupas 

ang kulay o naglalaman ng mga particle, tawagan ang iyong doktor para kumuha ng bagong injection device.
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Ang epinephrine injection ay nakakatulong na gamutin ang mga seryosong reaksiyong alerhiya ngunit hindi pumapalit sa medikal na paggamot. 

Kumuha kaagad ng emerhensiyang medikal na paggamot pagkatapos mong mag-iniksyon ng epinephrine. Magpahinga nang tahimik habang 

naghihintay para sa emerhensiyang medikal na paggamot.

Karamihan sa mga awtomatikong iniksyon na device ay naglalaman ng sapat na solusyon para sa isang dosis ng epinephrine. Kung magpapatuloy o 

bumalik ang iyong mga sintomas pagkatapos ng unang iniksyon, maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor na gumamit ng pangalawang dosis ng 

epinephrine injection na may bagong device na iniksyon. Tiyaking alam mo kung paano mag-iniksyon ng pangalawang dosis at kung paano 

sasabihin kung dapat kang mag-iniksyon ng pangalawang dosis. Isang healthcare provider lang ang dapat magbigay ng higit sa 2 iniksyon para sa 

isang allergic episode.

Ang epinephrine ay dapat na iturok lamang sa gitna ng panlabas na bahagi ng hita, at maaaring iturok sa pamamagitan ng damit 

kung kinakailangan sa isang emergency. Kung nag-iiniksyon ka ng epinephrine sa isang bata na maaaring gumalaw sa panahon 

ng iniksyon, hawakan nang mahigpit ang kanilang binti sa lugar at limitahan ang paggalaw ng bata bago at sa panahon ng 

iniksyon. Huwag mag-iniksyon ng epinephrine sa puwitan o anumang bahagi ng iyong katawan tulad ng mga daliri, kamay, o paa 

o sa isang ugat. Huwag ilagay ang iyong hinlalaki, mga daliri, o iabot ang bahagi ng karayom   ng aparatong awtomatikong 

iniksyon. Kung ang epinephrine ay aksidenteng na-injected sa mga lugar na ito, kumuha kaagad ng emerhensiyang medikal na 

paggamot.

Pagkatapos mong mag-iniksyon ng dosis ng epinephrine injection, mananatili ang ilang solusyon sa injection device. Ito ay normal at 

hindi nangangahulugan na hindi mo natanggap ang buong dosis. Huwag gumamit ng sobrang likido; itapon nang maayos ang natitirang 

likido at aparato. Dalhin ang ginamit na device sa emergency room o tanungin ang iyong doktor, parmasyutiko, o tagapagbigay ng 

pangangalagang pangkalusugan kung paano itapon nang ligtas ang mga ginamit na device na iniksyon.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago gumamit ng epinephrine injection,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa epinephrine, anumang iba pang mga gamot, sulfites, 
o alinman sa iba pang sangkap sa epinephrine injection. Maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor na gumamit ng 
epinephrine injection kahit na ikaw ay allergic sa isa sa mga sangkap dahil ito ay isang nakakaligtas na gamot. Ang 
epinephrine automatic injection device ay walang latex at ligtas itong gamitin kung ikaw ay may allergy sa latex.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ano ang iba pang mga reseta at hindi iniresetang gamot, 
bitamina, nutritional supplement, at mga produktong herbal na iniinom o pinaplano mong inumin. 
Siguraduhing banggitin ang alinman sa mga sumusunod: ilang antidepressant tulad ng amitriptyline, 
amoxapine, clomipramine (Anafranil), desipramine (Norpramin), doxepin (Silenor), imipramine (Tofranil), 
maprotiline, mirtazapine (Remeron), nortriptyline (Pamelor), protriptyline (Vivactil), at trimipramine (Surmontil); 
antihistamines tulad ng chlorpheniramine (Chlor-Trimeton) at diphenhydramine (Benadryl); beta blocker tulad 
ng propranolol (Hemangeol, Inderal LA, Innopran XL); digoxin (Lanoxicaps, Lanoxin); diuretics ('mga tabletas ng 
tubig'); mga gamot sa ergot tulad ng dihydroergotamine (DHE 45, Migranal), ergoloid mesylates (Hydergine), 
ergotamine (Ergomar, sa Cafergot, sa Migergot), at methylergonovine (Methergine); levothyroxine (Levo-T, 
Levoxyl, Tironsint, iba pa); mga gamot para sa hindi regular na tibok ng puso tulad ng quinidine (sa Nuedexta); 
at phentolamine (Oraverse, Regitine). Sabihin din sa iyong doktor kung umiinom ka ng monoamine oxidase 
inhibitor tulad ng isocarboxazid (Marplan), phenelzine (Nardil),
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selegiline (Eldepryl, Emsam, Zelapar), at tranylcypromine (Parnate) o tumigil sa pag-inom nito sa loob ng nakaraang dalawang 
linggo. Maaaring kailanganin ka ng iyong doktor na subaybayan nang mabuti para sa mga side effect.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nakaranas na ng pananakit ng dibdib, hindi regular na tibok ng puso, mataas na 
presyon ng dugo, o sakit sa puso; hika; diabetes; hyperthyroidism (isang sobrang aktibong thyroid); pheochromocytoma 
(adrenal gland tumor); depresyon o iba pang sakit sa isip; o sakit na Parkinson.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Makipag-usap sa iyong doktor 

tungkol sa kung at kailan mo dapat gamitin ang epinephrine injection kung ikaw ay buntis.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Ang epinephrine injection ay maaaring magdulot ng mga side effect. Kapag nakakuha ka ng emerhensiyang medikal na paggamot 

pagkatapos mong mag-iniksyon ng epinephrine, sabihin sa iyong doktor kung nakakaranas ka ng alinman sa mga side effect na 

ito:

pamumula ng balat, pamamaga, init, o lambot sa lugar ng iniksyon

hirap huminga

tibok, mabilis, o hindi regular na tibok ng puso

pagduduwal

pagsusuka

pagpapawisan

pagkahilo

nerbiyos, pagkabalisa, o pagkabalisa

kahinaan

maputlang balat

sakit ng ulo

hindi mapigil na pagyanig ng isang bahagi ng iyong katawan

Ano ang dapat kong malaman tungkol sa pag-iimbak at pagtatapon ng gamot na ito?

Itago ang gamot na ito sa plastic na may dalang tubo na pinasok nito, mahigpit na nakasara, at hindi maabot ng mga 

bata. Panatilihin ito sa temperatura ng silid at malayo sa liwanag, sobrang init at kahalumigmigan (hindi sa banyo). 

Huwag palamigin ang epinephrine injection o iwanan ito sa iyong sasakyan, lalo na sa mainit o malamig na panahon. 

Kung ang paunang napuno na awtomatikong iniksyon na aparato ay nalaglag, suriin upang makita kung ito ay sira o 

tumutulo. Itapon ang anumang gamot na nasira o hindi dapat gamitin at siguraduhing may magagamit na kapalit.

Ang mga hindi kinakailangang gamot ay dapat na itapon sa mga espesyal na paraan upang matiyak na ang mga alagang hayop, bata, 

at ibang tao ay hindi makakain nito. Gayunpaman, hindi mo dapat i-flush ang gamot na ito sa banyo. Sa halip, ang pinakamahusay na 

paraan upang itapon ang iyong gamot ay sa pamamagitan ng isang programa sa pagkuha ng gamot. Makipag-usap sa iyong 

parmasyutiko o makipag-ugnayan sa iyong lokal na departamento ng basura/pag-recycle upang malaman ang tungkol sa mga 

programa sa pagbabalik sa iyong komunidad. Tingnan ang website ng Safe Disposal of Medicines ng FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://

goo.gl/c4Rm4p]) para sa higit pang impormasyon kung wala kang access sa isang take-back program.
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Mahalagang panatilihing malayo sa paningin at maabot ng mga bata ang lahat ng gamot dahil maraming lalagyan (tulad ng mga 

lingguhang pill minders at mga pampatak sa mata, cream, patches, at inhaler) ay hindi lumalaban sa bata at madaling mabuksan 

ng mga bata ang mga ito. Upang maprotektahan ang mga maliliit na bata mula sa pagkalason, palaging i-lock ang mga takip sa 

kaligtasan at agad na ilagay ang gamot sa isang ligtas na lokasyon - isa na nasa itaas at malayo at hindi nila nakikita at naaabot.

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

n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng 

seizure, nahihirapang huminga, o hindi magising, agad na tumawag sa mga serbisyong pang-emergency sa 911.

Ang mga sintomas ng labis na dosis ay maaaring kabilang ang mga sumusunod:

biglaang panghihina o pamamanhid sa isang bahagi ng katawan

biglang hirap magsalita

mabagal o mabilis na tibok ng puso

kinakapos na paghinga

mabilis na paghinga

pagkalito

pagkapagod o kahinaan

malamig, maputlang balat

nabawasan ang pag-ihi

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor.

Huwag hayaang inumin ng ibang tao ang iyong gamot. Kung gumagamit ka ng paunang napuno na awtomatikong pag-iniksyon na aparato, 

siguraduhing makakuha ng kapalit kaagad. Tanungin ang iyong parmasyutiko ng anumang mga tanong mo tungkol sa muling pagpuno ng iyong 

reseta.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-thecounter) na mga gamot na 

iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat 

mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang 

impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

mga pangalan ng rand

Adrenaclick®¶

Adrenalin®

Auvi-Q®
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EpiPen®Auto-Injector

EpiPen®Jr. Auto-Injector

Symjepi®

Twinject®¶

¶ -Wala na sa market ang branded na produktong ito. Maaaring available ang mga generic na alternatibo.

Huling Binago - 11/15/2018

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer
AHFS®Impormasyon sa Gamot ng Pasyente™. © Copyright, 2022. Ang American Society of Health-System 

Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan. Pagdoble

para sa komersyal na paggamit ay dapat na awtorisado ng ASHP.

Pambansang Aklatan ng Medisina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health at Human Services

National Institutes of Health
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