Anafylaxi
Medel vid anafylaxi
Adrenalin
		

Emerade

		
		

Emerade

		
		

Emerade

		
		

Adrenalin

Betametason
		
		
Desloratadin
		

Betapred

lösning i förfylld injektionspenna 150 mikrog

lösning i förfylld injektionspenna 300 mikrog

lösning i förfylld injektionspenna 500 mikrog

injektionsvätska 1 mg/ml

tabl 0,5 mg

Aerius
munsönderfallande tabl 2,5; 5 mg		

När det gäller behandling av anafylaxi i övrigt hänvisas till behandlingsrekommendationer som följer SFFA:s rekommendationer, se bilaga 9, sid 325.
Adrenalin vid anafylaxi skall ges intramuskulärt i låret för snabbt systemiskt upptag.
Alla patienter ska observeras på sjukhus även om adrenalin givits i hemmet.
Adrenalinpenna ska endast förskrivas till patienter där indikation föreligger, dvs
där tidigare anafylaxi eller svår astma förekommit eller starkt misstänks kunna
uppstå efter t ex insektsstick eller födoämnesintag. I dessa fall ska alltid två adrenalinpennor förskrivas då en andra dos kan behöva ges efter 5–15 minuter om symtomen inte förbättras, förvärras eller återvänder. Patienten bör också under överinseende själv få ge sig en injektion av adrenalinpennan för att våga ta den vid
”skarpt läge”. På hemsidan www.medicininstruktioner.se finns korta filmer med
användarinstruktioner för adrenalinpennor.
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Emerade har en nållängd på 25 mm för styrkorna 300 mikrog och 500 mikrog. För 150 mikrog är nållängden 16 mm. Emerade har längre nålar vilket vid
ökat subkutant fettlager kan vara gynnsamt för att nå fram intramuskulärt. Hållbarheten för Emerade i samtliga styrkor är 18 månader från tillverkningsdatum.
Emerade rekommenderas som ett förstahandsalternativ för att pennan är mycket
användarvänlig.

EpiPen har en nållängd på ca 15 mm. Pennan skall slås mot låret vilket kan upplevas obehagligt av vissa. Hållbarheten för Epipen Jr är 19 månader och för Epipen
20 månader från tillverkningsdatum. Förskrivs lämpligen till vuxna och kan vara
ett alternativ för de som har tidigare vana med handhavandet av pennan.
Jext är en vidareutveckling av EpiPen. Den kan tryckas i stället för att slås in mot
låret. Nållängden för Jext 150 mikrog är 13 mm och för Jext 300 mikrog 15 mm.
Hållbarheten för Jext i båda styrkorna är 18 månader från tillverkningsdatum. Jext
kan vara ett alternativ för de som har tidigare vana med handhavandet av pennan.
Adrenalin injektionsvätska 1mg/ml användes framför allt inom sjukvården. För

ytterligare information se bilagan ”Åtgärder vid anafylaxi”, sid 325.

Aerius munsönderfallande tablett 5 mg, 2 tabletter ges till vuxna som profylax

i risksituationer eller efter att adrenalindosen givits. Aerius munsönderfallande
tablett 2,5 mg ges till barn < 6 år och 5 mg till barn ≥ 6 år.

Kortison ges för att blockera sen effekt av en allergisk reaktion (ev anafylaxi), anslagstid på ca 2 timmar. Betapred tabl 0,5 mg, till vuxna intas 10 tabletter peroralt
(till barn < 6 år 6 tabletter, och ≥ 6 år 10 tabletter).

Patientinformation

En handlingsplan för akuta allergiska reaktioner kan skrivas ut och ges till
patienten.
Handlingsplanen finns på www.sffa.nu
under Dokument/Anafylaxi (sist i dokumentet).
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