
Checklista när du förskriver Emerade adrenalinpenna 

Förklara för patienten att:  

 

□ Alltid bära med sig två Emerade.  

 

□ När patienten ska använda Emerade (symtom):  

● Klåda, speciellt under fötterna, i händerna eller på huvudet 

● Stickande känsla i munnen 

● Svullnad i munnen och halsen, på läpparna och ögonen 

● Klåda, rodnad eller nässelutslag var som helst på kroppen 

● Yrsel, ångest, kallsvettning 

● Magsmärtor, illamående och kräkning 

● Andnöd eller astmasymtom 

● Plötslig svaghet, blodtrycksfall, svimning 

● Förvirring eller förlorat medvetande 

Kritiska symtom: Det är svårt att andas, din mun och ditt svalg sväller upp, du blir plötsligt trött och 
yr eller du känner en stadig försämring. 

Om patienten får dessa symtomen, ska denne använda adrenalinpennan omedelbart. 

  



□ Hur man använder Emerade: 

 

    Ta bort nålskyddet. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tryck mot yttersidan av låret och håll i 5 sekunder. Massera lätt. Ring 112 
och säg “anafylaxi”.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Ibland är en dos av adrenalin inte tillräcklig för att helt häva en akut allergisk reaktion. Upprepa då 
injektion med en ny adrenalinpenna efter 5–15 minuter.  

□ Vilken dos som patient har fått:  

● 150 mikrogram (gul) 
● 300 mikrogram (grön) 
● 500 mikrogram (röd) 

Emerade dosen beror på patientens kroppsvikt och den kan behöva justeras om patientens vikt ökar 
eller minskar. Väger patienten mindre än 15 kg, mellan 15 och 30 kg, mellan 30 och 60 kg eller väger 
patienten mer än 60 kg?  

□ Hur man förvarar Emerade:  

● Förvara under 25°C. 
● Låt den inte frysa. 
● Förvaras i originalförpackning.  
● Förvara Emerade separat från träningspennor för att undvika förväxling. 
● Kontrollera lösningen regelbundet, genom att lyfta etiketten över visningsfönstret på 

adrenalinpennan, för att säkerställa att lösningen är klar och färglös.  

● Byt adrenalinpennan vid utgångsdatum eller tidigare om lösningen är missfärgad eller 
innehåller partiklar. 

□ Ge trainer och patientbroschyr till patienten.  

□ Påminn att patienten titta på instruktionsvideo på www.emerade.com. 

http://www.emerade.com/

