
Potilastiedote  

Adrenaliini-injektorisi 
anafylaktisen reaktion hoidossa



Adrenaliini-injektori äkillisen 
anafylaktisen reaktion hoitoon
Emerade adrenaliini-injektori on tarkoitettu anafylaksian (hengenvaaral-
linen allerginen reaktio) akuuttihoitoon. Anafylaktisen reaktion voi saada 
hyönteisen pistosta, ravintoaineista tai lääkkeistä. Anafylaksian saattaa 
laukaista myös rasitus tai jokin tuntematon syy. Emerade on reseptilääke.

Katso ohjevideo ja lue lisää anafylaksiasta osoitteessa: emerade.com/fi

1. Poista suojus

2. Aseta Emerade reiden ulkosyrjää vasten 90° kulmassa ja paina se niin tiukasti, että 
 neulansuojus työntyy injektorin sisään. Kuulet napsahduksen, kun Emerade on aktivoitu ja   
 injektio on annettu reiteen. 

 ja

 Pidä Emerade-kynää tukevasti reittä vasten 5 sekunnin ajan. 
 Hiero pistoskohtaa kevyesti jälkeenpäin.  

3. Soita 112, tilaa ambulanssi ja sano “anafylaksia”, vaikka tuntisit olosi paranevan.

Odota ambulanssia makuuasennossa ja pidä jalat ylhäällä. Jos sinun on vaikeata hengittää, voit 
nousta istumaan. Jos mahdollista, hae apua välittömästi Emeraden käytön jälkeen. Pyydä, että 
joku pysyttelee luonasi kunnes ambulanssi saapuu.



Milloin käytät Emeradea    
Äkillisen allergisen reaktion oireet saatta-
vat tulla muutamassa minuutissa sen jälkeen 
kun olet ollut kosketuksissa allergiaa aiheut-
tavaan aineeseen.

Oireet:
•  Kutina erityisesti jalkapohjissa, käsissä tai 

päässä
•  Pistely suussa
•  Turvotus suussa ja nielussa, huulissa ja sil-

missä
•  Kutina, punoitus tai nokkosrokko missä 

tahansa keholla
•  Huimaus, ahdistus, kylmä hiki
•  Vatsakivut, pahoinvointi ja oksennus
•  Hengenahdistus tai astmaoireet
•  Äkillinen heikkous, verenpaineen lasku, 

pyörtyminen
•  Sekavuus tai tajunnan menetys

Kriittiset oireet: Hengitysvaikeus, suu ja 
nielu turpoavat, tunnet äkkiä väsymystä ja 
huimausta tai tunnet jatkuvasti tilasi huo-
nontuvan. Jos sinulla ilmenee näitä oireita, 
käytä  Emeradea välittömästi. Soita hätänu-
meroon 112.
 Adrenaliini estää verenpaineen laskua, 
virkistää sydämen toimintaa ja parantaa hen-
gitystä. Pidä aina Emerade mukanasi, mikäli 
sinulla on vaara joutua kosketuksiin aineiden 
kanssa, joille olet allerginen.

Älä epäröi käyttää Emeradea  
Pistä Emerade heti vaikea-asteisen allergisen 
reaktion oireiden ilmaantuessa. Noudata lää-
kärisi ohjeita ja tutustu etukäteen pakkauk-
sen sisällä oleviin ohjeisiin. 
 On tärkeää, että pidät Emerade-
adrenaliini-injektorin aina mukanasi, jos 
sinulla on äkillisen allergisen reaktion riski. 
 On tärkeää lukea Emerade-pakkausse-
loste ja sieltä erityisesti varoitukset ja nou-

dattaa varovaisuutta. On suositeltavaa, että 
myös lähipiirille ohjeistetaan Emeraden oikea 
käyttö. 
 Emerade on tarkoitettu ensiavuksi. Sinun 
pitää aina hakeutua hoitoon Emeraden käyt-
tämisen jälkeen.

Kuinka tarkistetaan, onko injektorisi 
aktivoitunut?
Käytettyäsi Emeraden varmista, että adrena-
liini-injektorisi on aktivoitunut.
 Ellei neulasuojus ole työntynyt ulos, Eme-
radea ei ole aktivoitu.

Käyttämättömän Emeraden (ennen aktivointia) neula-
suojus on normaaliasennossa.

Aktivoidun Emeraden neulasuojus on työntynyt ulos. 

Etiketissä oleva nuoli osoittaa kohdan, josta 
etikettiä voidaan nostaa pois tarkistusikku-
nan päältä.
 Jos tarkistusikkunassa näkyy kirkas neste, 
annosta ei ole käytetty. Jos Emerade on akti-
voitu ja adrenaliiniannos käytetty, tarkistus-
ikkunassa näkyy värillinen mäntä.

Keltainen mäntä: 
Emerade 150 
mikrogrammaa 

Vihreä mäntä: 
Emerade 300 
mikrogrammaa 

Sininen mäntä: 
Emerade 500 
mikrogrammaa

Jos Emerade-kynä ei aktivoidu, paina kynä 
injektiokohtaa vasten voimakkaammin 
uudelleen. Jos injektion anto ei onnistu, 
käytä välittömästi toista kynää.



Medeca Pharma AB  
Box 24005, 75024 Uppsala, Sverige

www.emerade.com/fi
Tel +46 18-25 85 30

www.medeca.se
Fax +46 18-24 71 53      

info@medeca.se

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökun-
nalle tai sairaanhoitajalle. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan 

Fimeaan osoitteessa www.fimea.fi tai Medeca Pharma AB:lle.

2
0
2
2.

0
3

Uusi annos 5–15 minuutin kuluttua
Joskus yksi annos adrenaliinia ei riitä poista-
maan akuuttia allergista reaktiota kokonaan. 
Lääkärisi voi sen vuoksi suositella annoksen 
uusimista 5–15 minuutin jälkeen ottamalla 
uusi Emerade. Sen vuoksi suositellaan, että 
mukanasi on aina enemmän kuin yksi Eme-
rade.  

Suositeltu annos
Emerade on saatavana kolmena eri annok-
sena: 150, 300 ja 500 mikrogrammaa. Lää-
kärisi ratkaisee, mikä annos sopii sinulle.
 Yksi Emerade sisältää yhden annoksen 
eikä samaa adrenaliini-injektoria voida käyt-
tää uudelleen.

Säilytys
Emerade sietää kylmää, mutta älä anna sen 
jäätyä (0°C). Säilytetään korkeintaan 25°C 
lämpötilassa.
 Jos sinulla on harjoitusinjektori, säilytä se 
erillään Emeradesta.
 Säilytä Emerade mukana toimitetussa 
muovisessa suojakotelossa. Muovikoteloa, 
jossa kynä on/kynät ovat, voidaan säilyttää 
ulkopakkauksessa.

Tutki adrenaliini
Tarkista liuos säännöllisesti nostamalla 
adrenaliini-injektorin näyttöikkunan päällä 
olevaa etikettiä varmistaaksesi, että liuos on 
kirkas ja väritön. Jos liuos on värjäytynyt tai 
sakkainen, korvaa injektori uudella Emerade 
-annoksella ja vie vanha injektori apteekkiin 
hävitettäväksi.

Helppokäyttöinen
Emeradessa on suuri neulan ulostuloreikä 
adrenaliini-injektorin kärjessä ja toinen pää 
on umpinainen. Tiedät vaistomaisesti kumpi 
pää tulee painaa reittä vasten.

Käytön jälkeen
Neula suojautuu automaattisesti käytön jäl-
keen injektorin sisään.

Lentomatkalla
Voit sijoittaa Emeraden käsimatkatavaroihin. 
Voit varmuuden vuoksi pyytää lääkäriä kir-
joittamaan matkustusta varten todistuksen 
Emeraden tarpeellisuudesta. Lomake löytyy 
osoitteesta: emerade.com/fi.

Voit tilata kotelon adrenaliini-injektoria varten osoitteesta: emerade.com/fi


