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05-08-2021
05-08-20224

Gældende for:

Akuthjælper Region
Syddanmark

Må gives til Kraftige allergiske reaktioner med påvirket:
A-luftvej (fornemmelse af at halsen snører sig sammen, evt. hvæsende
vejrtrækning)
B-vejrtrækning (hurtig vejtrækning, evt. med forlænget udånding)
C-cirkulation/kredsløb (bleg, kold, måske klam hud, hurtig puls).
Hvis I er sikre på det er allergisk reaktion – Giv straks Epipen
I tvivl – Ring straks til AMK-vagtcentralen på
Dosis

70 15 12 50 –

Og bed om at tale med den sundhedsfaglige
Voksne ≥25 kg (7-8 år): 300 mkr.gr. (1 Epipen 300 mik.gr.)
Børn ≤ 25 kg (under 7-8 år): 150 mik.gr (1 Epipen junior 150 mik.gr.)

Behandlingen kan gentages efter 10 min., såfremt der stadig er livstruende
symptomer.
Vejledning i brug






Beskyttelseshætten fjernes, umiddelbart før pennen benyttes.
EpiPen® stødes hårdt mod ydersiden af låret, hvorved injektionen
foretages automatisk.
EpiPen holdes fastpresset mod låret i 10 sek.
Efter injektionen masseres injektionsstedet i 10 sek.

Alle patienter der er stukket med Epipen, skal også have ilt på maske 10 L/min
Vær opmærksom At Epipen vender rigtigt, så du ikke selv får nålen i fingeren.
Må ikke gives til Hvis du IKKE er sikker på allergisk reaktion, der truer A, B eller C!
I tvivl Ring til AMK-vagtcentralen på tlf. 70 15
Og bed om at tale med den sundhedsfaglige

12 50–

Indsatsjournal Husk at notere i indsatsjournal i fri tekst, at der er brugt epipen, og husk også
at fortælle det til ambulancepersonale/ helikopterlægen

Værd at vide Adrenalin virker ved at øge puls og blodtryk. Pt kan komme til at ryste / sitre.
Epipen kan også hedde Jext.

