CUM SE UTILIZEAZĂ AUTOINJECTORUL „EPIPEN” ?
EpiPen este un stilou autoinjector cu vârf portocaliu (din care se declanşează acul) şi cu capac de
siguranţă albastru.
Pe autoinjectorul EpiPen trebuie verificat termenul de valabilitate şi prin fereastra de vizualizare
trebuie observat ca lichidul să nu fie tulbure sau închis la culoare (Fig.2). Nu se păstrează în
căldură!
De fiecare dată se notează ora de administrare a autoinjectorului EpiPen pentru a fi
comunicată echipajului de urgenţă.
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Luați EpiPen în mână (cea cu care scrieţi), cu degetul mare apropiat de capacul albastru și formaţi
pumnul în jurul unității (vârful portocaliu în jos) (Fig.3). Cu cealaltă mână scoateți capacul de
siguranță albastru (Fig4). Epipen se poate administra persoanei care stă în picioare, în poziţie
orizontală, cu picioarele puţin ridicate sau, dacă are probleme respiratorii, i se indică pozitia
şezând.
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Țineți EpiPen la o distanță de aproximativ 10 cm de partea exterioară a coapsei cu vârful portocaliu
îndreptat spre coapsă. (Fig.5)
Apăsaţi ferm cu vârful portocaliu prin haine EpiPen în partea exterioară a coapsei, la un unghi
drept (90 de grade) până se va auzi „click” apoi menţineţi apăsat timp de 10 secunde. (Fig.6)
Injecția este acum completă.
După utilizare, 1,7 ml soluţie va rămâne în stiloul injector, dar nu se poate reutiliza.
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Cand EpiPen-ul folosit se îndepărtează de coapsă, vârful portocaliu se extinde automat, acoperă
acul, oferind astfel protecţie împotriva înţepării accidentale.(Fig.7)
Masaţi 10 secunde locul după administrare.
Sunați la 112, solicitaţi un echipaj de urgenţă, declarați „copil cu anafilaxie” şi urmăriţi
evoluţia stării persoanei, până la sosirea echipajului. (Fig.8)
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Până la sosirea echipajelor de urgenţă, persoana se aşează persoana în poziţie orizontală, cu
picioarele ridicate (Fig.9), sau şezând, dar niciodată după administrare nu se permite să rămână
în picioare şi să se deplaseze.(Fig.10)
Stiloul EpiPen folosit se predă echipajului de urgenţă sau unui cadru medical.
În cazul în care simptomele nu s-au îmbunătățit sau s-au agravat în 5-15 minute de la prima injecție,
persoana căreia i s-a administrat, are nevoie de o a doua injecție cuEpiPen
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