Tarkistuslista määrättäessä Emerade adrenaliinikynä
Selvitä potilaalle, että:
□ Tämän tulee aina pitää kaksi Emeradea mukanaan.
□ Tarkista Emeraden viimeinen käyttöpäivä.
Milloin potilaan on käytettävä Emeradea (oireet):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kutina erityisesti jalkapohjissa, käsissä tai päässä.
Pistely suussa.
Turvotus suussa ja nielussa, huulissa ja silmissä.
Kutina, punotus tai nokkosrokko missä tahansa keholla.
Huimaus, ahdistus, kylmähikoilu.
Vatsakivut, pahoinvointi ja oksennus.
Hengenahdistus tai astmaoireet.
Äkkinäinen heikkous, verenpaineen lasku, pyörtyminen.
Sekavuus tai tajunnan menetys.
Kriittiset oireet: On vaikeata hengittää, suu ja nielu turpoavat, tunnet äkkiä väsymystä ja huimausta tai tunnet
jatkuvasti tilasi huononevan.
Jos sinulla ilmenee näitä oireita, käytä tällöin Emeradea välittömästi.

□ Kuinka Emeradea käytetään:
Poista kansi

Aseta Emerade reiden ulkosivulle 90°
kulmaan. Paina kunnolla niin, että
neulasuojus painuu sisään. Napsahdus
ilmoittaa koska Emerade on aktivoitu ja
ruiske menee reiteen.
ja
Pidä Emerade-kynää tukevasti reittä vasten
5 sekunnin ajan. Hiero pistoskohtaa kevyesti
jälkeenpäin.

Soita 112, pyydä sada ambulanssi ja sano “anafylaksia”, vaikka alat tuntea olosi paranevan.
Toisinaan yksi adrenaliiniannos ei riitä poistamaan täysin akuuttia allergista rektiota. Ota toinen ruiske uudella
adrenaliinikynällä 5–15 minuutin kuluttua.
Ambulanssia odotettaessa potilaan tulee olla makuuasennossa jalat ylöspäin. Jos potilaan on vaikeata hengittää, hän
voi nousta istumaan.
Jos mahdollista, potilaan tulee hakea apua välittömästi Emeraden käytön jälkeen. Potilasta ei pidä jättää yksin
odottamaan ambulanssia.
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□ Milloin Emerade on aktivoitu ja adrenaliiniruiske annettu.
Käytettyään Emeradea potilas voi varmistaa, että adrenaliinikynä on aktivoitu.

Käyttämättömän Emeraden (ennen aktivointia)
neulasuojus on normaaliasennossa.

Aktivoidun Emeraden neulasuojus on työntynyt ulos.

Ellei neulasuojus ole työntynyt ulos, Emeradea ei ole aktivoitu.
Etiketissä oleva nuoli osoittaa mistä kohdasta etiketti voidaan nostaa pois tarkistusikkunan päältä.
Jos tarkistusikkunassa näkyy kirkas neste, annosta ei ole käytetty. Jos Emerade on aktivoitu ja adrenaliiniannos
käytetty, tarkistusikkunassa näkyy värillinen mäntä.

Keltainen mäntä Emerade 150 mikrogrammaa, vihreä mäntä Emerade 300 mikrogrammaa ja sininen mäntä
Emerade 500 mikrogrammaa.
Jos Emerade-adrenaliinikynä ei heti aktivoidu, sitä on painettava injektiokohtaa vasten uudelleen
voimakkaammin. Jos kynä ei vieläkään aktivoidu, on välittömästi käytettävä toista kynää.
□ Minkä annoksen potilas on saanut:
Emeradeannoksen suuruus riippuu potilaan kehon painosta ja annosta ehkä tarvitsee säätää, mikäli potilaan
paino nousee tai laskee.
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150 mikrogrammaa (keltainen)
300 mikrogrammaa (vihreä)
500 mikrogrammaa (punainen)

□ Emeraden säilytys
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Säilytä enintään 25 °C lämpötilassa.
Älä anna jäätyä.
Käytetään ennen viimeistä käyttöpäivää, joka on ilmoitettu etiketeissä ja päällyspakkauksessa.
Tarkista Emeradesi viimeinen käyttöpäivämäärä ja pyydä lääkäriltä uusi resepti ennen viimeistä
käyttöpäivämäärää.
Tarkista liuos säännöllisesti nostamalla autoinjektorin tarkistusikkunan päällä olevaa etikettiä
varmistaaksesi, että liuos on kirkas ja väritön. Heitä pois ja korvaa Emerade, mikäli liuos on värjääntynyt tai
sisältää sakkaa.
Tarkista autoinjektori, mikäli se pudotetaan. Vaihda se, mikäli siinä on vaurioita tai vuoto.
Jokainen kynä, jonka epäillään jääneen toimimatta, on säilytettävä raportointia ja selvitystä varten. Kynä
on palautettava lähimpään apteekkiin.
Älä poista kantta ennen kuin on aika käyttää Emeradea.
Säilytä Emerade mukana toimitetussa muovisessa suojakotelossa. Muovikoteloa, jossa kynä on/kynät ovat,
voidaan säilyttää ulkopakkauksessa.
Säilytä Emerade erillään harjoituskynistä sekaantumisen välttämiseksi.

□ Anna potilaille harjoituskynä ja potilasesite.
□ Muistuta potilasta katsomaan ohjeistusvideo osoitteessa: www.emerade.com/fi ja www.emerade.com/se.

