
Din adrenalinpenna för  
akut behandling av anafylaxi

Patientinformation 



Emerade är din livförsäkring 
vid anafylaxi
Emerade är en adrenalinpenna för akut behandling av anafylaxi 
(allergisk chock). Anafylaxi kan man få av insektsstick, födoämnen 
eller läkemedel. Den kan också utlösas av ansträngning eller ha 
okänd orsak. Emerade motverkar symtomen vid en anafylaxi.

Se instruktionsvideo och läs mer om anafylaxi på emerade.com/se

1. Ta bort locket

2. Placera Emerade mot lårets utsida i 90° vinkel. Tryck ordentligt så att nålskyddet trycks in.    
 Ett klick hörs när Emerade har aktiverats och injektionen går in i låret.

 och

 Håll Emerade med stadigt tryck mot låret i 5 sekunder. 
 Massera injektionsstället lätt efteråt.

3. Ring 112, be om en ambulans och uppge “anafylaxi” även om du börjar känna dig bättre.

I väntan på ambulans bör du ligga ner med fötterna upp. Om detta gör dig andfådd, så kan 
du sitta upp. Om du kan, sök hjälp omedelbart efter att du har använt din Emerade. Be 
någon stanna hos dig tills ambulansen kommer.



Säkerställ att din penna har aktiverats
Efter att ha använt Emerade kan du försäkra 
dig om att din adrenalinpenna har aktiverats.
 Om nålskyddet inte har förlängts har 
Emerade inte aktiverats.

Oanvänd Emerade (före aktivering) har 
nålskyddet i sitt normala läge.

Emerade som har aktiverats har ett förlängt 
nålskydd.

Pilen på etiketten anger var etiketten kan lyf-
tas för att visa inspektionsfönstret.
 Om inspektionsfönstret visar klar vätska 
har dosen inte levererats.
 En Emerade som har aktiverats och har 
levererat adrenalindosen kommer att visa en 
färgad kolv i inspektionsfönstret.

Gul kolv 
i Emerade 
150 µg

Grön kolv 
i Emerade 
300 µg 

Blå kolv 
i Emerade 
500 µg

Då använder du Emerade
Symtom på en akut allergisk reaktion  
kan uppträda inom några minuter efter  
kontakt med det allergiframkallande ämnet.

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 sta-
dig försämring. Om du får dessa symtom, 
använd då Emerade omedelbart. Ring 112 
och be om ambulans. 
 Adrenalin motverkar blodtrycks fallet, 
 stimulerar hjärtat och förbättrar andningen. 
 Bär alltid med dig Emerade om du 
 riskerar att komma i kontakt med ämnen 
som du är allergisk mot.

Tveka inte att använda Emerade
Använd Emerade omedelbart vid tecken eller 
symtom på en akut allergisk  reaktion. Följ 
din läkares instruktioner. 
 Tveka inte att använda din Emerade, även 
om du inte är säker på om du har  ana fylaxi. 
Emerade kan rädda ditt liv. Emerade ger en 
dos och kan inte återanvändas. 
 Om pennan inte aktiverar, gör då ett nytt 
försök med högre kraft.

Om aktiveringen av din Emeradepenna 
misslyckas, ska du omedelbart försöka igen 
genom att använda ökad kraft när pennan 
trycks mot det avsedda injektionsstället. Om 
din injektion inte lyckas, ska du omedelbart 
använda din andra penna.

Det är viktigt att du läser bipacksedeln, 
 speciellt varningar och försiktighet. 



Ny dos efter 5 till 15 minuter
Ibland är en dos av adrenalin inte tillräcklig 
för att helt häva en akut allergisk reaktion. 
Din läkare kan därför rekommendera att 
injektionen upprepas efter 5–15 minuter med 
en ny Emerade. Du rekommenderas därför 
att alltid ha med dig mer än en Emerade. 

Rekommenderad dos
Emerade finns i tre doser: 150, 300 och 500 
mikrogram. Din läkare bestämmer lämplig 
dos för dig.

Förvaring
Emerade tål kyla men låt den inte frysa 
(0°C). Förvaras i högst 25°C.
 Om du har en träningspenna, förvara den 
separat från Emerade.
 Förvara Emerade i skyddsfodralet av plast 
som medföljer. Plastfodralet som innehåller 
pennan/pennorna kan förvaras i ytterkarton-
gen.

Undersök adrenalinet
Kontrollera lösningen regelbundet, genom 
att lyfta etiketten över visningsfönstret på 
adrenalinpennan, för att säkerställa att lös-
ningen är klar och färglös. Om lösningen är 
missfärgad eller innehåller en fällning (par-
tiklar), kassera pennan och kontakta läkare 
för att få en ny Emerade.

Enkel
Emerade har ett stort hål där nålen kommer 
ut och inget hål i bakänden. Du vet instink-
tivt vilken ände som du ska trycka mot låret. 

När du flyger 
Du kan ta med dig Emerade i hand bagaget. 
För säkerhets skull kan du be din läkare att 
skriva under ett reseintyg.  Blankett finns på 
emerade.com/se.

Medeca Pharma AB  
Box 24005, 75024 Uppsala

www.emerade.com/se
Tel 018-25 85 30
www.medeca.se

Fax 018-24 71 53      
info@medeca.se

Beställ gratis fodral på emerade.com/se

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Du kan också 
rapportera biverkningar direkt till Fimea på www.fimea.fi eller till Medeca Pharma AB.
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