Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen

Nyhetsbrev

2017-05-12

Indragning av adrenalinpennor – EpiPen
Vissa tillverkningssatser av EpiPen och EpiPen jr har dragits in på grund av att det finns
en liten risk för att utlösningsmekanismen i pennorna inte fungerar.
Den 16 mars 2017 drogs en tillverkningssats av EpiPen in pga. att det finns en liten risk för att
utlösningsmekanismen i pennorna inte fungerar. Som en försiktighetsåtgärd utökas indragningen med
ytterligare fem tillverkningssatser; tre av EpiPen jr och två av EpiPen. Företaget kan inte utesluta att det
finns risk för att vissa adrenalinpennor inte fungerar. Risken är dock mycket liten.

Indragningen omfattar enbart tillverkningssatser med följande (LOT) batchnummer:
Förpackning

Batch (LOT)

Utgångsdatum

EpiPen Jr 1 pack, 150 mikrogram

6ED117W

08-2017

EpiPen 1 pack, 300 mikrogram

6FA293J

09-2017

EpiPen 2 pack, 300 mikrogram

6FA293H

09-2017

Tre av de indragna tillverkningssatserna är inte med i tabellen eftersom utgångsdatum 03-2017 och 042017 har passerat. Alla förpackningar med pennor från de aktuella tillverkningssatserna kan lämnas till
närmaste apotek för gratis utbyte mot ny EpiPen/EpiPen jr.
Patienter som redan använt adrenalinpenna från de aktuella tillverkningssatserna, där autoinjektorn har
löst ut, har ingen anledning till oro. Se även information från Läkemedelsverket.

Terapigruppens rekommendationer vid förskrivning av adrenalinpennor
Förskrivning av adrenalinpenna är indicerat till patienter som haft allvarliga anafylaktiska reaktioner,
däremot inte vid allergi utan allmänpåverkan eller vid urtikaria. I första hand rekommenderas Emerade. I
andra hand EpiPen eller Jext. Ge patienten noggrann instruktion hur injektionspennan ska användas.
Skriv alltid ut två pennor till anafylaxipatienter eftersom adrenalinets effektduration är kort och dosen
kan behöva upprepas innan patienten når sjukvårdsinrättning. Se även REKlistan
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