
 

 

Informasjon til brukeren på polsk 

EpiPen Jr. 150 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i 
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Informacja dla użytkownika 

EpiPen Jr., 150 mikrogramów, roztwór do wstrzykiwań 

we wstrzykiwaczu 
Epinephrinum 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Veiledningen er hentet fra polsk pakningsvedlegg datert april 2016 
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W celach szkoleniowych i pokazowych dostępny jest demonstracyjny wstrzykiwacz EpiPen Jr. (bez 

leku, bez igły). Nie należy nosić razem wstrzykiwacza demonstracyjnego i wstrzykiwacza 

automatycznego EpiPen Jr., aby w nagłej sytuacji nie doszło do pomyłki. 

 

Lek EpiPen Jr. jest przeznaczony do stosowania u dzieci o masie ciała pomiędzy 15 - 30 kilogramów.  

 

Dla dorosłych, młodzieży i dzieci o masie ciała powyżej 30 kg dostępny jest lek EpiPen Senior we 

wstrzykiwaczu automatycznym, zawierający 300 mikrogramów epinefryny w jednej dawce. 

 

W przypadku dzieci ważących mniej niż 15 kg, patrz powyżej - punkt „Dzieci i młodzież”. 

 

Dawkowanie 

Dawkę określi lekarz i dostosuje ją indywidualnie dla pacjenta. Zalecana dawka leku u pacjentów 

pediatrycznych (15-30 kg) w stanach zagrożenia życia spowodowanych alergią wynosi 

150 mikrogramów epinefryny podawane domięśniowo. 

 

EpiPen Jr. należy zastosować natychmiast, jeśli pacjent zaobserwuje objawy ostrej reakcji alergicznej. 

 

Każdy wstrzykiwacz automatyczny zawierający lek EpiPen Jr. umożliwia podanie pojedynczej dawki 

0,3 ml roztworu, stanowiącego równowartość 150 mikrogramów epinefryny. Po wykonaniu 

wstrzyknięcia w pojemniku wstrzykiwacza pozostaje mała objętość roztworu, którego nie można 

ponownie zastosować. 

 

Czasami pojedyncza dawka epinefryny (adrenaliny) może nie być wystarczająca do całkowitego 

usunięcia objawów ciężkiej reakcji alergicznej. Z tego powodu lekarz prawdopodobnie przepisze 

pacjentowi więcej niż jeden wstrzykiwacz EpiPen Jr. Jeśli po pierwszym wstrzyknięciu objawy nie 

ustąpią lub nasilą się w ciągu 5 do 15 minut, drugie wstrzyknięcie powinien podać albo pacjent albo 

osoba towarzysząca. Z tego powodu należy zawsze nosić ze sobą więcej niż jeden wstrzykiwacz 

EpiPen Jr. 

 

Jak podawać lek EpiPen Jr. 

Lek EpiPen Jr. został tak zaprojektowany, aby w łatwy sposób mógł być zastosowany przez osoby bez 

przeszkolenia medycznego. Wstrzykiwacz zawierający lek EpiPen Jr. należy mocno wkłuć 

w zewnętrzną stronę uda z odległości około 10 cm. Nie ma potrzeby precyzyjnego wyboru miejsca 

wstrzyknięcia w obrębie zewnętrznej powierzchni uda. Po dociśnięciu wstrzykiwacza do uda, zostaje 

zwolniony sprężynowy tłoczek naciskający na ukrytą igłę, która wykonuje wkłucie domięśniowe 

i wstrzykuje dawkę epinefryny. W przypadku, gdy pacjent jest ubrany, wstrzykiwacz z lekiem 

EpiPen Jr. można wkłuć przez odzież. 

 

Lek EpiPen Jr. należy stosować zgodnie z instrukcją dotyczącą stosowania.  

 

Lek EpiPen Jr. należy wstrzykiwać WYŁĄCZNIE w zewnętrzną stronę uda.  

Nie należy wstrzykiwać leku w pośladek. 

 

Sposób użycia 

Należy dokładnie zapoznać się z budową wstrzykiwacza automatycznego EpiPen Jr. oraz wiedzieć 

kiedy i jak stosować lek. 

 

pomarańczowa końcówka 

                 niebieska nakładka               okienko 

                     ochronna                         podglądu 

 

 

Należy postępować zgodnie ze wskazówkami tylko w przypadku konieczności zastosowania leku. 
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Należy chwycić wstrzykiwacz w połowie jego długości, nigdy za jeden z końców. Aby prawidłowo 

podać lek, należy zapoznać się z diagramem i postępować według następujących zasad: 

 

- Nigdy nie należy dotykać pomarańczowej końcówki kciukiem, palcami ani ręką. Nigdy nie należy 

naciskać lub popychać pomarańczowej końcówki kciukiem, palcami ani ręką. 

- Igła wysuwa się z pomarańczowej końcówki. 

- NIE wolno zdejmować niebieskiej nakładki ochronnej, dopóki wstrzykiwacz nie jest gotowy do 

użycia. 

 

 

 

1. Chwycić wstrzykiwacz EpiPen Jr. ręką dominującą (ręką 

używaną do pisania) tak, aby kciuk znajdował się najbliżej 

niebieskiej nakładki, a dłoń była zaciśnięta w pięść wokół 

wstrzykiwacza (pomarańczowa końcówka skierowana w dół). 

 

2. Drugą ręką zdjąć niebieską nakładkę ochronną. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Trzymać wstrzykiwacz EpiPen Jr. w odległości około 10 cm od 

zewnętrznej części uda. Pomarańczowa końcówka powinna być 

skierowana w stronę zewnętrznej powierzchni uda. 

 

 

 

 

 

 

4. Wkłuć mocno wstrzykiwacz automatyczny EpiPen Jr. 

w zewnętrzną powierzchnię uda pod kątem prostym (kątem 

90 stopni) (do usłyszenia kliknięcia). 

 

5. Przytrzymać mocno wstrzykiwacz w miejscu wstrzyknięcia 

przez 10 sekund. Po tym czasie wstrzyknięcie jest zakończone 

a okienko podglądu automatycznego wstrzykiwacza 

zaciemnione. 

 

 

 

 
6. Następnie wstrzykiwacz EpiPen Jr. należy wyjąć (pomarańczowa 

osłona igły wysunie się, aby zakryć igłę) i odłożyć w bezpieczny 

sposób. 

 

 

Rozmasować miejsce wstrzyknięcia przez 10 sekund. Zadzwonić 

pod numer alarmowy 112, poprosić o przysłanie karetki i zgłosić 

reakcję anafilaktyczną. 
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We wstrzykiwaczu EpiPen Jr. może znajdować się mały pęcherzyk. Nie ma to wpływu na skuteczność 

działania leku. 

Pomimo, że większość roztworu (około 90%) pozostaje we wstrzykiwaczu EpiPen Jr. po jego użyciu, 

nie można go ponownie zastosować.  

Jeśli pomarańczowa osłona igły jest wysunięta, a okienko podglądu zaciemnione, oznacza to, że 

została podana prawidłowa dawka leku. Po zastosowaniu wstrzykiwacza EpiPen Jr. należy go 

umieścić w bezpieczny sposób w dostarczonej w tym celu rurce i zabrać ze sobą do gabinetu lekarza, 

szpitala lub do apteki. 

 

Lek EpiPen Jr. jest przeznaczony do stosowania w leczeniu stanów nagłych. Po zastosowaniu leku 

EpiPen Jr. należy zawsze natychmiast zgłosić się po pomoc medyczną. Należy zadzwonić pod numer 

alarmowy 112, poprosić o przysłanie karetki i zgłosić „reakcję anafilaktyczną”, nawet jeśli objawy 

ustępują. Należy udać się do szpitala w celu obserwacji lub dalszego leczenia, jeśli będzie to 

konieczne, ponieważ reakcja anafilaktyczna może wystąpić ponownie, po pewnym czasie. Czekając 

na karetkę należy położyć się z nogami podniesionymi, chyba że może to spowodować trudności 

z oddychaniem, w takim przypadku należy usiąść. 

Należy poprosić kogoś, aby pozostał z nami do przyjazdu karetki w przypadku ponownego złego 

samopoczucia.  

Nieprzytomnych pacjentów należy położyć na boku w bezpiecznej pozycji.  
 

W przypadku zażycia większej dawki leku EpiPen Jr. niż zalecana 

W przypadku przedawkowania leku lub przypadkowego wstrzyknięcia epinefryny należy zawsze, 

natychmiast zgłosić się po pomoc medyczną. 

 

 

4. Możliwe działania niepożądane 

 

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. 

 

Zazwyczaj występujące działania niepożądane (częstość nieznana: częstość nie może być określona na 

podstawie dostępnych danych): nieregularna praca serca, zwiększone ciśnienie tętnicze krwi, 

nadmierne pocenie się, nudności, wymioty, ból i zawroty głowy, osłabienie, drżenie i nerwowość lub 

lęk. 

 

U pacjentów uczulonych na pirosiarczyn sodu mogą wystąpić reakcje alergiczne. W rzadkich 

przypadkach (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1 000 osób) u pacjentów leczonych epinefryną 

obserwowano kardiomiopatię. 

 

Opisywano przypadkowe wstrzyknięcie leku do dłoni lub stóp, które może powodować zatrzymanie 

dopływu krwi do tego miejsca. W razie przypadkowego wstrzyknięcia zawsze należy niezwłocznie 

zgłosić się po pomoc medyczną. 

 

Zgłaszanie działań niepożądanych 

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione 

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać 

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych 

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, 

e-mail: ndl@urpl.gov.pl 

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat 

bezpieczeństwa stosowania leku. 

 

 

5. Jak przechowywać lek EpiPen Jr. 

 

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. 

 



Norsk brukerveiledning 



Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per dose, og er så godt som «natrium fritt».

3. Hvordan du bruker EpiPen Jr.
Når legen forskriver EpiPen Jr., er det viktig at du forstår hvorfor den er blitt forskrevet til deg. Du må være sikker på 
at du vet nøyaktig hvordan autoinjektoren skal brukes. Bruk alltid EpiPen Jr. nøyaktig slik legen har anvist. Hvis du er 
det minste i tvil om hvordan autoinjektoren skal brukes, må du få instruksjonene gjentatt av lege, sykepleier eller 
apotek.

EpiPen Jr. skal brukes av barn med en kroppsvekt på mellom 15 og 30 kg.

For voksne, ungdom, og barn med kroppsvekt over 30 kg finnes EpiPen autoinjektor, som inneholder 300 mikrogram 
adrenalin per dose.
For barn som veier mindre enn 15 kg, se avsnittet «Barn og ungdom» ovenfor.

Dosering
Bruk alltid EpiPen Jr. slik legen din har fortalt deg. Den vanlige dosen til barn (15-30 kg) ved akuttbehandling av 
allergiske reaksjoner er 150 mikrogram adrenalin intramuskulært.

Hvis du merker tegn til en akutt allergisk reaksjon, bruk EpiPen Jr. umiddelbart.

Hver autoinjektor avgir en enkeltdose bestående av 0,3 ml væske, tilsvarende 0,15 mg (150 mikrogram) adrenalin. 
Etter bruk er det en liten mengde igjen i autoinjektoren, men dette kan ikke brukes på nytt.

Noen ganger er en enkeltdose adrenalin ikke tilstrekkelig til å oppheve virkningene av en allergisk reaksjon 
fullstendig. Derfor vil legen din forskrive mer enn én EpiPen Jr. til deg. Hvis symptomene vedvarer eller om de 
forverres, kan injeksjonen gjentas etter 5-15 minutter med en ny EpiPen Jr. Derfor er det lurt å alltid ha med seg 
mer enn én EpiPen Jr.

Administrasjonsmåte
EpiPen Jr. er laget slik at den er enkel å bruke av personer uten medisinsk opplæring. EpiPen Jr. skal ganske enkelt 
støtes kraftig mot utsiden av låret fra en avstand på ca. 10 cm. Det spiller ingen rolle hvor på utsiden av låret den 
settes. Når du støter EpiPen Jr. kraftig mot låret, vil en fjærmekanisme skyve en skjult nål inn i lårmuskelen og avgi en 
dose adrenalin. Hvis du har klær på, kan EpiPen Jr. om nødvendig settes gjennom klærne.

Bruksanvisningen for EpiPen Jr. må følges nøye.

EpiPen Jr. skal BARE settes på utsiden av låret. Injeksjonen må ikke settes i setemuskulaturen.

Bruksanvisning
Gjør deg godt kjent med EpiPen Jr. og når og hvordan den skal brukes (se figur 1).

Følg bruksanvisningen først når du er klar til å bruke EpiPen Jr.

Hold autoinjektoren på midten, aldri i endene. For riktig bruk, se figurene og følg disse trinnene:

• Hold aldri tommelen, fingrene eller hånden over den orange tuppen. Aldri trykk eller skyv den orange tuppen 
med tommelen, fingrene eller hånden.

• Nålen kommer ut av orange tupp.
• IKKE fjern den blå sikkerhetshetten før du er klar til å bruke autoinjektoren.

1. Grip EpiPen Jr. med den hånden du vanligvis bruker (hånden du bruker til å skrive med). Hold tommelen 
nærmest den blå sikkerhetshetten og grip om autoinjektoren med den orange tuppen ned.

2. Ta av den blå sikkerhetshetten med den andre hånden.
3. Hold EpiPen Jr. ca. 10 cm fra lårets utside, se figur 2a. Den orange tuppen skal vende mot utsiden av låret.
4. Støt EpiPen Jr. kraftig mot utsiden av låret (til du hører et klikk) slik at den står i rett vinkel (90 grader), se 

figur 2b.
5. Hold EpiPen Jr. fast mot låret i 10 sekunder. Injeksjonen er nå fullført og vinduet på autoinjektoren har blitt 

mørkt. Fjern EpiPen Jr. (den orange enden vil forlenges og dekke nålen) og kasser den på en trygg måte.
6. Masser injeksjonsstedet i 10 sekunder. Ring 113, spør etter ambulanse, oppgi tilstand anafylaksi.
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Av og til kan det forekomme en liten boble i autoinjektoren. Det påvirker ikke produktets effektivitet.
Selv om det meste av injeksjonsvæsken (cirka 90 %) er igjen i EpiPen Jr. etter bruk, kan den ikke brukes på nytt. Du 
har fått riktig dose av medikamentet når den orange enden har blitt forlenget og dekker nålen og når vinduet på 
autoinjektoren har blitt mørkt. Legg EpiPen Jr. i ytteremballasjen etter bruk, og ta den med neste gang du oppsøker 
lege, sykehus eller apotek.

Siden EpiPen Jr. bare er ment som akuttbehandling, må du alltid oppsøke lege eller nærmeste sykehus umiddelbart 
etter at du har brukt EpiPen Jr. Ring 113, spør etter ambulanse, oppgi tilstand anafylaksi, selv om symptomene synes 
å bedres. Du må til sykehus for observasjon og eventuell videre behandling. Dette skyldes at reaksjonen kan komme 
igjen senere.
Mens du venter på ambulansen bør du legge deg ned med føttene høyt, unntatt hvis du har pustevansker, da bør du 
sitte. Be noen om å være hos deg til ambulansen kommer, i tilfelle du føler deg uvel igjen.
Bevisstløse pasienter bør plasseres på siden i stabilt sideleie.

Dersom du tar for mye av EpiPen Jr.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) dersom du har fått i deg for mye eller har satt en 
utilsiktet injeksjon adrenalin eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, 
kontakt lege eller apotek.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan EpiPen Jr. forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Vanlige bivirkninger (frekvens ukjent: kan ikke estimeres ut fra tilgjengelige data): Uregelmessig hjerterytme, høyt 
blodtrykk, svetting, kvalme, oppkast, hodepine, svimmelhet, svakhet, skjelving og nervøsitet eller angst.

Allergiske reaksjoner kan forekomme hos pasienter som er sensibilisert for natriummetabisulfitt. Behandling med 
adrenalin har i sjeldne tilfeller (kan berøre 1 av 1000 personer) forårsaket kardiomyopati (sykdom i 
hjertemuskulaturen).

Det er rapportert om utilsiktet injeksjon med pennen i hender og føtter, og dette kan føre til redusert blodtilførsel i 
det aktuelle området. Skulle dette skje, må du snarest oppsøke nærmeste legevakt eller akuttmottak for behandling.

Kontakt lege eller apotek dersom du får bivirkninger, eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette 
pakningsvedlegget.

Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er 
nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på 
nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger 
bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer EpiPen Jr.
Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og etiketten etter EXP. Utløpsdatoen henviser til 
den siste dagen i den måneden.

Oppbevares ved høyst 25ºC. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.

Oppbevar beholderen i ytteremballasjen for å beskytte den mot lys. Når adrenalin eksponeres for lys, forringes det 
raskt og vil bli rosa eller brunt. Det er viktig at du en gang i blant kontrollerer at injeksjonsvæsken i autoinjektoren 
er klar og fargeløs. Bytt ut autoinjektoren når utløpsdatoen er gått ut eller tidligere hvis injeksjonsvæsken har 
forandret farge eller inneholder partikler.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal 
kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
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