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  Anafylaxi

Medel vid anafylaxi

Adrenalin Emerade
  lösning i förfylld injektionspenna 150 mikrog

  Emerade
  lösning i förfylld injektionspenna 300 mikrog

  Emerade
  lösning i förfylld injektionspenna 500 mikrog

  Adrenalin 
  injektionsvätska 1 mg/ml

Betametason Betapred
  tabl 0,5 mg
  injektionsvätska 4 mg/ml

Hydrokortison  Solu-Cortef
  pulver och vätska till
  injektionsvätska 100 mg       (komb förp)
  (färdig lösning 50 mg/ml)
  
Cetirizin Cetirizin
  tabl 10 mg   

Desloratadin Caredin
  munsönderfallande tabl 2,5; 5 mg   
 

När det gäller behandling av anafylaxi i övrigt hänvisas till behandlingsrekom-
mendationer som följer SFFA:s rekommendationer, se bilaga 14 ”Åtgärder vid 
anafylaxi”.

Adrenalin vid anafylaxi är det viktigaste läkemedlet. Det skall ges tidigt och 
intramuskulärt i lårets utsida för snabbt systemiskt upptag. Alla patienter ska ob-
serveras på sjukhus även om adrenalin givits i hemmet. 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/vardriktlinjer/lakemedelscentrum/rekommenderade-lakemedel/kort-och-lathundar/atgarder-vid-anafylaxi.pdf
https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/vardriktlinjer/lakemedelscentrum/rekommenderade-lakemedel/kort-och-lathundar/atgarder-vid-anafylaxi.pdf
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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 adre-
nalinpennor förskrivas (2 st med 2 uttag på receptet), då en andra dos kan behöva 
ges efter 5–15 minuter om symtomen inte förbättras, förvärras eller återvänder. 
Patienten ska alltid ha med sig 2 adrenalinpennor. Patienten bör också under 
överinseende själv få ge sig en injektion med en atrapp av adrenalinpennan (be-
ställs från företaget till mottagningen) för att våga ta den vid ”skarpt läge”. Korta 
filmer med användarinstruktioner finns för Emerade (Googla ”Emerade”), Jext 
(Googla ”Jext träningspenna”) och EpiPen (www.medicininstruktioner.se). 

Emerade har en nållängd på 23 mm för styrkorna 300 mikrog och 500 mikrog. 
För 150 mikrog är nållängden 16 mm. Emerade har längre nålar vilket kan vara en 
fördel för patienter med ökat subkutant fettlager så att läkemedlet deponeras intra-
muskulärt. Hållbarheten för Emerade 150 mikrog är 18 månader och för Emerade 
300 och 500 mikrog 24 månader från tillverkningsdatum. Emerade rekommende-
ras som ett förstahandsalternativ för att pennan är mycket användarvänlig.

EpiPen har en nållängd på 13 mm för styrkan 150 mikrog (Jr) och 15 mm för 
EpiPen 300 mikrog. Pennan skall slås mot låret vilket kan upplevas obehagligt av 
vissa. Hållbarheten för EpiPen 150 mikrog (Jr) är 19 månader och för EpiPen 300 
mikrog 24 månader från tillverkningsdatum. EpiPen är ett alternativ till vuxna 
patienter.

Jext är en vidareutveckling av EpiPen. Pennan trycks mot låret i stället för att slås 
in. Nållängden för Jext 150 mikrog är 13 mm och för Jext 300 mikrog 15 mm. 
Hållbarheten för Jext i båda styrkorna är 22 månader från tillverkningsdatum. Jext 
kan vara ett alternativ för de som har tidigare vana med handhavandet av pennan. 

Adrenalin injektionsvätska 1 mg/ml användes framför allt inom slutenvården. 
För ytterligare information se bilaga 14 ”Åtgärder vid anafylaxi”.

Antihistamin minskar hudklåda, urtikaria samt rinitsymtom och ger full effekt 
efter tidigast 2 timmar. Cetirizin tablett ges i dosen 20 mg (2 tabletter à 10 mg) 
till vuxna och barn > 12 år som profylax i risksituationer eller efter att adrenalin-
dosen givits. Desloratadin (Caredin munsönderfallande (munlöslig) tablett) 
ges i dosen 2,5 mg (1 tablett à 2,5 mg) till barn < 6 år och i dosen 5 mg (1 tablett 
à 5 mg) till barn 6–12 år.

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

Betametason (Betapred injektion) eller hydrokortison (Solu-Cortef injektion) är 
ett alternativ som ges intravenöst om patienten inte kan svälja eller är illamående. 

https://www.emerade.com/se/
https://www.infoaai.com/sv/public.php
http://www.medicininstruktioner.se/
https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/vardriktlinjer/lakemedelscentrum/rekommenderade-lakemedel/kort-och-lathundar/atgarder-vid-anafylaxi.pdf
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Betapred injektion 4 mg/ml ges i dosen 8 mg (2 ml) till vuxna och till barn ≥ 6 år 
samt i dosen 4 mg (1 ml) till barn < 6 år. 
Alternativt ges Solu-Cortef i dosen 200 mg (4 ml) till vuxna och till barn ≥ 6 år 
samt i dosen 100 mg (2 ml) till barn < 6 år.

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).

http://www.sffa.nu/wp-content/uploads/2021/01/Anafylaxi_jan_2021.pdf
http://www.sffa.nu/wp-content/uploads/2021/01/Anafylaxi_jan_2021.pdf

