Izkaznica osebe z možnostjo anafilaksije
Za dodatne informacije pokličite:
Služba za alergologijo,
revmatologijo in klinično
imunologijo
Pediatrična klinika, Univerzitetni
klinični center
Bohoričeva 20, 1000 Ljubljana
Tel: +386 1 522 92 77
Priporočamo, da je ob otroku tudi
odpustnica obravnave!

IDENTIFIKACIJSKA IZKAZNICA
OTROKA Z ANAFILAKTIČNO
REAKCIJO
……………………………………………………..
IME IN PRIIMEK
………………………………………………………
Datum rojstva

Alergija na:
…………………………………………………….

KAJ NAREDIMO V PRIMERU
ANAFILAKSE V BOLNIŠNICI ALI V
ZDRAVSTVENEM DOMU:
- adrenalin 0,01 mg/kg im (po potrebi na
5 min ponavljati)
- FR 20 ml/kg iv v 10 do 20 min
- clemastin iv (< 7 let: 0,25 mg – 0,5 mg;
7 – 12 let: 0,5 – 1 mg; > 12 let: 2 mg)
- hidrokortizon 4- 7 mg/kg iv ali
metilprednizolon 1- 2 mg/kg TT iv
- ležeč oz sedeč položaj, kisik, ukrepi
oživljanja

….................................................................
KAJ NAREDIMO V PRIMERU
ANAFILAKSE DOMA, V ŠOLI/ VRTCU:
1. Uporabi Epipen®: 0,15 mg 0,3 mg
2. Namesti osebo v ležeč oz sedeč položaj
3. Pokliči 112
4. Obvesti
mati tel: .…………………………….
oče tel: ……………………………...

KDAJ UPORABITI EPIPEN® :

3. Odstranite moder zamašek- varovalo.
Ne dotikajte se oranžnega dela.

Stik z alergenom in znaki težke
alergijske reakcije:
hripavost, kašelj, težko dihanje,
piskanje, pomodrelost, prenehanje
dihanja, vrtoglavica, občutek groze,
prekomerna
umirjenost,
izguba
zavesti, nizek krvni pritisk, srčni
zastoj, težko požiranje, trebušni krči,
bruhanje, driska

4. Z razdalje 10 cm z zamahom pritisnite
Epipen® v zunanjo zgornjo četrtino
stegenske
mišice
z
oranžnim
zamaškom na stegno (lahko preko
oblačil) in zadržite 10 sekund.

KAKO UPORABITI EPIPEN®:
1. Otroka namestite v ležeč ali sedeč
položaj.
2. Odprite rumen pokrovček, vzemite
Epipen® iz nosilne embalaže in ga
primite s celo pestjo.

5. Odmaknite Epipen® in pomasirajte
mesto aplikacije.
6. Kličite 112, otrok mora po anafilaktični
reakciji na opazovanje v bolnišnico.
7. Po 5 minutah dajte drugo injekcijo
Epipena®, če se otroku težave ne
izboljšajo.

