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یننفر یاپ نطقه،  یکاز  یشب دریف خف یمعال یبرا  

شودداده   

 دنبال یرز یمنطقه ، دستورالعملهافقط یک  یکدر یفخف یمعال یبرا

:شود  

رصورت تجویز پزشک آنتی هیستامین داده د -1
 شود

خبر به مرکز کمکهای ؛مورد نظر اندن با فردم -2 .1

 اضطراری

 درصورت تشدید. ییراتتغ یر نظر داشتن دقیقز-3

داده شود یننفر یاپ یمعال . 

دوز/ داروها   
یننفر یاپ ینام تجار _______________________________  : 

  mg IM [ ] 0.3 mg IM 0.15 [ ] :یننفر دوزاپی

 :  یستامینهیا عمومی آنتی  ینام تجار

 یستامینه ینتدوز آ

 ی،استنشاق،گشادکننده برونش  یمثال، دارو) داروهایگرد

 (:ینهگشادکننده برونش اگر خس خس س یدارو

 

 

 

اریخ ت  :نام

 :به یآلرژ                                                                                 :تولد

 نه( ][ یدشد حساسیت یبرا یشتریمعرض خطر بدر)بله : ][ آسم. پوند -----------:وزن

 محل الصادق عکس

  
.ین استفاده شودنفر یاپاز ..یدشد حساسیتبه منظور درمان  .ندارد احتیاج( برونش) یاسپر یا یستامینه یآنتبه : توجه  

 

: بنابراین ---------------------------------------------------------------------------:حساسیت زیاد به مواد غذایی زیر  

. داده شود یننفر یاپ ،زا یآلرژ مواد ی درصورت احتمال  مصرفهر گونه عالئم یبرا ،این گزینه در صورت انتخاب  []  

. داده شود یننفر یاپ ، حتی بدون هیچ عالمتیزا یآلرژ درصورت  مصرف قطعی مواد ،این گزینه در صورت انتخاب  []  

: 

 : یراز موارد ز یکهر  یبرا

یدشد یتحساس

 

 

 
 یننفر یاپ فوری یقتزر .1

رسیدنشان  زماندارد و در  یالکسیآنافبه آنها اطالع دهید که کودک .111 با تماس .2 ·
 .باشدیازن یننفر یاپ ممکن است به

 :به این شرح است یننفر یاپبا  دیگر یو کمک ها که داروها یدتوجه کن •

نت «  یستامینه یآ

 خس خسدر صورت ( گشادکننده برونش یدارو) یستنشاقداروی ا« ·

. یدو گرم نگه دارال برده ا ا را بپاه ، ودراز کشیده گذاشته  تخت را بصورت فرد • ·

 .او را بحالت نشسته یا به پهلو بخوابانید، میکند  استفراغ یاو  دارد اگر تنفس مشکل

 یقهدق 5حدود را پس از  یننفر یاپاز  یشتری، دوز بفتدیابرگشتیابهبود نعالئم اگر . ·
 .میتوان داددوز  یناز آخر یشترب یا

 .یمواقع اضطراربا مراکز تماس  • ·

به مدت  ER در یدفرد با. برطرف شود یماگر عال یحت امرجنسی  یا  ER  بردن بیمار به •

.ت کنندممکن است بازگش یمعال یراز مانده ساعت  4حداقل 

یهر  دهان گلو قلب 
نفس، یتنگ  
ینه،خس س خس  

کرارم سرفه  

رنگ 
افسردگی،پریدگی،

ضعف،تپش 
ضعیف 

 قلب،سرگیجه

 

کی و، خشیتنگ  

در مشکل  

 /نفس كشیدن

 بلع

/ تورم چشمگیر زبان  

 یا لب

   

 یا بصورت ترکیبی

 
 در نقاطعالئم از

 .مختلف بدن
 پوست

 کهیر زیاد در بدن،

 سرخی

 معده
اسهال و استفراغ 

 مکرر یا شدید

یگرد  
احساس 

اینکه چیز بدی در 
حال وقوع است، 
اضطراب و 
 تشویش



 

 

 یاضطرار یها یگرشمارهد

 نسبت/ نام

 تلفن 

 نسبت/ نام

 تلفن 

 

 یریدتماس بگ  199با  -یتماس اضطرار

  ______________________ : :امداد و نجات یمت

 :تلفن                                                           :دکتر

 والدین / قیم 

 (استفاده اپی نفرین توسط شخصحمل و  راههای )دستورالعملهای دیگر / اطالعات 

 .شوندبه سرعت بدتر  ممکن است اما  ،بوده  یفتواند خف یمعالئم حساسیت  یناول. با شماره ها  یقبل از تماس اضطرار یدرمان کس

1. EPIPEN® اپی نفرین اتوماتیک  

 .انژکتور یکیپالست یفک داخل خودکار از EpiPen دراوردن .2

 بیرون کشیدن کالهک آبی نشر دارو .3

 .اواسط خارجی ران آن به  یفشار نوک نارنجبا  فرو کردن  و اندنچرخ .4

 . یدنگه دارثانیه آنرا  11برای مدت  .5

 .ثانیه11درآوردن و ماساژ منطقه مذکور به مدت  .6

2 

4 

 AUVI-QTM ین،نفر یاپدستور العمل تزریق   .1

فعال خواهد رابه طور خودکار دستورالعمل صداعمل  ینا .Auvi-Q از یرونیبقطعه  برداشتن .2
 .کرد

 بیرون آوردن محافظ قرمز رنگ  .3

 قسمت بیرونی و میانی ران مشکی آنرا بر روی  دادن سررقرا .4

 .ثانیه نگه دارید 5بشدت فشار داده  .5

 .از ران خارج کنید .6

2 3 

  ADRENACLICK®/ADRENACLICKدستورالعمل عمومی 

 .قسمت بیرونی را درآورده .1

و " 1"با برچسب  یخاکستر ککاله بیرون آوردند .2
"2". 

 .قرار دادن سر قرمز بر روی قسمت بیرونی وسط ران .3

 .محکم فشار داده تا سوزن وارد شود .4

 .ثانیه نگه داشته و از ران درآورید 11 .5

 

2 3 

 

 تاریخ HCP/ امضا پزشک تاریخ قیم     / امضا ولی 

         امضا جواز  4/2114/HCP (FARE) آموزش و پژوهش غذاییفرم 
PARENT/GUARDIAN AUTHORIZATION SIGNATURE DATE 

ep 


