Como utilizar os auto-injetores
EpiPen e EpiPen Jr .
®

®

Remova o auto-injetor EpiPen® do tubo transportador e siga estes
dois passos simples:

1. Azul
para cima.

•P
 egue com a ponta laranja

voltada para baixo
• Remova o tampão de

segurança puxando
diretamente para cima – não
dobre nem gire

2. Laranja
para baixo.

•C
 oloque a ponta laranja no

meio da parte de fora da coxa
• Agite e empurre o auto-injetor

firmemente na coxa até ouvir
um “clique”
•M
 antenha na coxa por três
segundos

Depois de utilizar a EpiPen®, deve procurar imediatamente cuidados médicos ou ir ao
serviço de urgência. Durante as 48 horas seguintes, deve permanecer na proximidade
de uma instituição de cuidados de saúde ou onde possa telefonar para o número de
emergência (911 nos EUA).

Esteja informado. Esteja preparado.
Visite o site do consumidor da EpiPen.ca para:
• Saber como e quando utilizar o seu auto-

injetor EpiPen®
• Pedir pochetes e kits de formação

GRATUITOS da EpiPen®, e muito mais
• Inscrever-se para receber boletins

informativos e lembretes de expiração
GRATUITOS da EpiPen®
• Ver a galeria de vídeos da EpiPen® e ler

as perguntas frequentes (FAQs)
Recursos adicionais
• Food Allergy Canada: foodallergycanada.ca
• Allergy, Asthma & Immunology Society of

Ontario: allergyasthma.on.ca
• Allergies Québec: allergies-alimentaires.org
• The Association of Allergists and

Immunologists of Québec: allerg.qc.ca
Os auto-injetores EpiPen® e EpiPen Jr® (epinefrina) são indicados para o tratamento de emergência de reações
anafiláticas em pacientes que foram considerados como tendo um risco aumentado de anafilaxia, incluindo os
indivíduos com um historial de reações anafiláticas. A seleção da concentração apropriada da dose é determinada
em conformidade com o peso do paciente.
Os auto-injetores EpiPen® e EpiPen Jr® são concebidos somente como uma terapia de apoio para emergências.
Não são um substituto para cuidados médicos ou hospitalares subsequentes. Depois da administração, os
pacientes devem procurar imediatamente cuidados médicos ou ir ao serviço de urgência. Durante as 48 horas
seguintes, os pacientes devem permanecer na proximidade de uma instituição de cuidados de saúde ou onde
possam telefonar para o número de emergência (911 nos EUA). Para garantir que este produto é adequado para
si, leia e siga sempre as informações indicadas no rótulo. Consulte o folheto de Informações ao consumidor na
embalagem do produto para ver as advertências e precauções, efeitos secundários e instruções completas de
dosagem e administração.
Este cartão de referência foi traduzido literalmente através de um APS aprovado pelo PAAB.
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