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PM angående BEHANDLING AV ÖVERKÄNSLIGHETSREAKTIONER

Allmänt om symtom på överkänslighetsreaktioner:
Hos en vaken patient är det typiskt med värmekänsla, hudrodnad,
ansiktsrodnad, myrkrypningar, klåda i handflator, fotsulor och hårfäste, ofta
i kombination med illamående. Andra tidiga symtom kan vara torrhetskänsla
i munnen, klåda och svullnad i halsen, hostretning, hösnuva, trånghets-
känsla i bröstet. Senare kan mer uttalade hudsymtom uppträda som
generella erytem, urtikaria, Quinke-ödem, astmatiska symtom och
blodtrycksfall.

OBS! Livshotande tillstånd kan dock uppstå utan initiala reaktioner med
plötslig takykardi och/eller gravt blodtrycksfall inkl cirkulationsstillestånd
och/eller astmasymtom av varierande svårighetsgrad. Underbehandling kan
vara farligare än överbehandling och om man är osäker på graden av
överkänslighetsreaktion bör man behandla som om det vore den svårare
formen.

Adrenalin är det viktigaste läkemedlet vid etablerad anafylaktisk chock då
det snabbt reverserar hypotension och bronkobstruktion. Därtill hämmar
adrenalin frisättningen av histamin och andra mediatorer från mastceller och
granulocyter.

Antihistaminika är verkningslösa vid redan hotande eller etablerad
anafylaktisk chock. Dock lindrar antihistaminer symtom som klåda, och kan
ges om patienten inte erhållit detta före behandlingen, ex Inj Tavegyl 1
mg/ml, 2 ml i.v., ev i kombination med Inj Zantac 25 mg/ml, 2 ml i.v.
Premedicinering med kortikosteroider och antihistaminer har visat sig vara
effektivt för att förebygga ospecifika överkänslighetsreaktioner. Man bör då
ge både histamin1 (H1)-blockerare som klemastin (Tavegyl) och H2-
blockerare som ranitidin (Zantac).

Kortikosteroiders effekt vid etablerad anafylaxi är oklar, men ges
framförallt för att förhindra en senkommen reaktion (bifasiskt förlopp).

Fortsatt handläggande och övervakning av patienten:
Patienter med allvarlig överkänslighetsreaktion bör diskuteras för
observation inneliggande då en andel av patienterna (ca 10-20%) som haft
en anafylaktisk reaktion får nya symtom, i allmänhet inom 8 timmar, även
efter en asymtomatisk period. Patienterna bör övervakas med hänsyn till
medvetande, andning, saturation, puls och blodtryck enligt ordination. Vb
behandlas med adrenalin, antihistaminika, kortikosteroider och
bronkodilaterare.
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Vid utskrivning rekommenderas recept på T Betapred 0.5 mg, 5x1 i 5-7
dagar samt T Tavegyl, 1 mg, 1x2 i 5 dagar alternativt T Loratadin 10 mg,
1x3 i 5-7 dagar.

GLÖM EJ! Ge patienten muntlig och skriftlig information om vilket läkemedel
som utlöst överkänslighetsreaktionen och dokumentera i journalen under
rubrik ”VARNING”.

Remiss till Allergolog bör övervägas om orsaken till en allvarlig
överkänslighetsreaktion är oklar. Tryptas är en markör för att differentiera
anafylaktisk chock från andra chocktillstånd. Blodprov tas inom 0.5-2 (upp
till 8) timmar efter reaktionen. Remiss Klinisk Immunologi/Transfusions-
medicin, provtagning i rör utan tillsats, gul (gel) eller röd propp, vg se
Kemlabs Provtagningsanvisningar.
PM angående BEHANDLING AV ÖVERKÄNSLIGHETSREAKTIONER

Om en överkänslighetsreaktion uppstår är det viktigt att kontakta läkare för
bedömning av grad av reaktion, åtgärd och bedömning om huruvida
behandlingen med det läkemedel som utlöst reaktionen kan återupptas eller
ej.

Vid inträffad överkänslighetsreaktion:

• Avbryt infusionen av läkemedlet.

1: Mild reaktion (övergående rodnad/hudutslag, eller
behandlingsrelaterad feber <38°C):

• Kontrollera blodtrycket. Vid normalt blodtryck avvakta 4-5 minuter och
se hur reaktionen utvecklas.

• Om status förbättras ingen ytterligare åtgärd.
• Om reaktionen försämras se under 2.

2: Måttlig reaktion med urtikaria, klåda, behandlingsrelaterad feber
> 38°C, frossa, illamående, och/eller dyspné:

• Kontrollera blodtryck, puls och saturation. Vid normalt blodtryck
avvakta 4-5 minuter och se hur reaktionen utvecklas.

• Urtikaria utan anafylaxisymtom kan behandlas med Inj Solu-Cortef
200 mg i.v. och vid klåda inj Tavegyl 1 mg/ml, 2 ml, långsamt i.v.

• Vid dyspné; ge patienten syrgas, 5 l/min på grimma eller 10 l/min på
mask. Om astmatiska symtom ge inhalation Ventoline 5 mg/ml, 2
ml och eventuellt inj, Teofyllamin 23 mg/ml, 5 mg/kg långsamt iv
(20 – 30 min). Överväg inj Adrenalin, 1 mg/ml. Dosering: 0.5 ml
subcutant alt intramuskulärt (=0.5 mg Adrenalin) i arm alt i lår.
Kan upprepas med 10-15 minuters intervall.
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• Om status förbättras ingen ytterligare åtgärd.
• Om reaktionen förvärras, inled behandling enligt punkt 3.

3: Allvarlig reaktion (Grad 3-4, inklusive anafylaktisk reaktion med
blodtrycksfall):
Tillkalla LARMNUMMER TELEFON 58888 vid omedelbart livshotande
tillstånd.

• Sätt snabb infusion av Ringer-Acetat 1000-2000 ml, sänk huvudändan
eller höj benen.

• Syrgas 5 l/min på grimma alt 10 l/min på mask.
• Ge inj Adrenalinspädning, 0.1 mg/ml. Dosering: 0.5 ml-1.0 ml

intravenöst
   (=0.05 -0.1 mg adrenalin).
• Patientens tillstånd avgör om en högre adrenalindos är nödvändig.

OBS! Styrkan!! Adrenalin som ges intravenöst får endast ha styrkan
0.1 mg / ml!

• Upprepade bolusdoser av Adrenalinspädning, 0.1 mg/ml kan titreras
intravenöst en gång/minut tills tillräcklig effekt erhålls.

• Inj Solu-Cortef, 150 mg- 200 mg i.v. Kan upprepas efter 15-30 minuter.
• Vid behov av upprepade doser kan man ge adrenalin som infusion

(IVA-fall).


