
Anafylaktická reakcia?

Zhodnotiť stav pacienta postupom ABCDE 

n

n

 Volať pomoc
  Uložiť pacienta na chrbát a zdvihnuť nohy 
(ak to dovoľuje dýchanie)

2. Adrenalín (vždy i.m. ak nie sú skúsenosti s i.v. podaním)
i.m. dávka v riedení 1:1000 (každých 5 min. ak sa stav nezlepšil)

n Dospelý
n Dieťa > 12 rokov
n Dieťa 6 -12 rokov
n Dieťa < 6 rokov

0.5 mg i.m. (0.5 ml) 
0.5 mg i.m. (0.5 ml) 
0.3 mg i.m.  (0.3 ml) 
0.15 mg i.m. (0.15 ml)

Adrenalin i.v. môže podávať len skúsený špecialista.
Titrácia: Dospelý 50 ug; deti 1ug kg-1

3. I.v. tekutiny (kryštaloid):
Dospelý 500 - 1000 ml 

Dieťa 20 ml/kg

Zastaviť i.v. koloid, ak by mohol byť 
príčinou anafylaxie

Dospelý, dieťa > 12 rokov 
Dieťa 6 - 12 rokov
Dieťa od 6 mesiacov do 6 rokov 
Dieťa < 6 mesiacov 

4. Antihistaminikum (*bisulepin)
(i.m. alebo pomaly i.v.)

1 - 2 mg
1 mg
0.5 - 1mg
výrobca odporúčanú dávku neuvádza

5. Hydrokortizon
(i.m. alebo pomaly i.v.)

200 mg
100 mg
50 mg
25 mg
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n
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Diagnostika - pátrať po:
akútnom začiatku príznakov
 život ohrozujúcich znakoch postihnutia dýchacích ciest 
a/alebo dýchania a/alebo krvného obehu1   
zmenách na koži (zvyčajne prítomné)

Adrenalín2

n 

n 

n 

n 

n 

Zaistiť dýchacie cesty  
 Vysoký prietok kyslíka  
 i.v. tekutiny 3

Antihistaminikum (bisulepin)4

Hydrokortizon5

Monitor:
n    Pulzoxymetria 
n    EKG
n    Krvný tlak

Podľa dostupného vybavenia a skúseností:

1. Život ohrozujúce príznaky:
Dýchacie cesty: opuch, chrapot, stridor
Dýchanie:  tachypnoe, piskoty, únava, cyanóza, SpO2 < 92%, zmätenosť
Krvný obeh: bledosť, chladná a vlhká koža, nízky tlak krvi, porucha vedomia (mdloba, spavý/kóma)
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*V origináli posteru uvedený Chlorphenamin v SR nie je dostupný. V SR je dostupný bisulepin (Dithiaden)
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