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ΑΝΣΙΔΡΑΘ ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ 

 
 
Εντοπιςμζνθ 

Πόνοσ, ερυκρότθτα, κνθςμόσ ι οίδθμα ςτο ςθμείο τθσ 
ζνεςθσ 
 

Εφαρμόςτε κρφα κομπρζςα ςτο ςθμείο τθσ ζνεςθσ 
Εξετάςτε το ενδεχόμενο χοριγθςθσ αναλγθτικισ και αντικνθςμϊδουσ 
αγωγισ  

Ήπια αιμορραγία 
 

Εφαρμόςτε αυτοκόλλθτο επίκεμα ςτο ςθμείο τθσ ζνεςθσ 

 
Συνεχισ αιμορραγία 

Τοποκετιςτε παχφ επίκεμα γάηασ ςτο ςθμείο τθσ  ζνεςθσ και πιζςτε 
ςτακερά. Αναςθκϊςτε το ςθμείο τθσ αιμορραγίασ  ψθλότερα από το 
επίπεδο τθσ καρδιάσ του αςκενι 

 
 
 
Φόβοσ, ςυγκοπτικό 
επειςόδιο 
(λιποκυμία λόγω 
διζγερςθσ 
πνευμονογαςτρικοφ 
αντανακλαςτικοφ) 

Φόβοσ πριν τθν χοριγθςθ τθσ ζνεςθσ Τοποκετείςτε τον αςκενι ςε φπτια ι κακιςτι κζςθ  για τον 
εμβολιαςμό 

Ωχρότθτα άκρων, εφίδρωςθ, ψυχρότθτα 
άκρων, ναυτία, ηάλθ, αδυναμία ι  διαταραχζσ όραςθσ 

Τοποκετείςτε τον αςκενι  ςε φπτια  ι κακιςτι ι να κακιςτό με το 
κεφάλι ανάμεςα ςτα γόνατα για αρκετι ϊρα. Χαλαρϊςτε ςφικτό 
ρουχιςμό και διατθριςτε ανοιχτό τον αεραγωγό. Εφαρμόςτε 
δροςερά υγρά πανιά ςτο πρόςωπο και τον αυχζνα 

Πτϊςθ χωρίσ απϊλεια ςυνείδθςθσ Εξετάςτε τον αςκενι για ενδεχόμενο τραυματιςμό κατά τθν πτϊςθ,  
πριν επιχειριςετε οποιαδιποτε μετακίνθςθ. Τοποκετιςτε τον ςε 
φπτια κζςθ με τα πόδια αναςθκωμζνα 

Απϊλεια ςυνείδθςθσ Εξετάςτε τον αςκενι για ενδεχόμενο τραυματιςμό κατά τθν πτϊςθ 
πριν επιχειριςετε να τον μετακινιςετε. Τοποκετιςτε ςε φπτια κζςθ 
με τα πόδια αναςθκωμζνα. Ζθτιςτε βοικεια από δεφτερο άτομο και 
καλζςτε το 166 εφόςον  ο αςκενισ δεν επανζλκει άμεςα 

 
Αναφυλαξία 

Αιφνίδια ι προοδευτικι ζναρξθ γενικευμζνου κνθςμοφ, 
ερυκιματοσ ι κνίδωςθσ. Αγγειοοίδθμα (οίδθμα χειλζων, 
προςϊπου ι τραχιλου). Σοβαρόσ βρογχόςπαςμοσ , 
αναπνευςτικι δυςχζρεια, καταπλθξία, κοιλιακζσ 
κράμπεσ, καρδιαγγειακι ςυγκοπι 

Ακολουκιςτε το πρωτόκολλο επείγουςασ αντιμετϊπιςθσ των 
αναφυλακτικϊν αντιδράςεων ςτα παιδιά και τουσ εφιβουσ 

ΤΣΑΕΙ ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ ΘΠΙΩΝ ΚΑΙ ΟΒΑΡΩΝ ΑΝΕΠΙΘΤΜΘΣΩΝ ΑΝΣΙΔΡΑΕΩΝ ΜΕΣΑ ΕΜΒΟΛΙΑΜΟ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΘΒΟΤ 
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ΤΣΑΕΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ ΟΒΑΡΩΝ ΑΝΣΙΔΡΑΕΩΝ ΑΝΑΦΤΛΑΚΣΟΕΙΔΟΤ ΣΤΠΟΤ E ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΘΒΟΤ 

 

1. Εφόςον θ αντίδραςθ περιορίηεται ςε αίςκθμα κνθςμοφ και οίδθμα ςτο ςθμείο τθσ ζνεςθσ, παρακολουκείτε ςτενά τον 

αςκενι για πικανι εκδιλωςθ γενικευμζνων ςυμπτωμάτων 

2. Εφόςον θ ςυμπτωματολογία είναι γενικευμζνθ ενεργοποιείται το ςφςτθμα ζκτακτθσ ιατρικισ βοικειασ:  ζνα δεφτερο άτομο 

καλεί το 166 και ο ιατρόσ αξιολογεί τον αεραγωγό, τθν αναπνοι, τθν κυκλοφορία, και το επίπεδο ςυνείδθςθσ του αςκενοφσ 

3. Φάρμακο πρϊτθσ εκλογισ για τθν αντιμετϊπιςθ ςοβαρϊν αναφυλακτοειδϊν αντιδράςεων είναι θ επινεφρίνθ. Δεν 

υπάρχουν αντενδείξεισ  για τθ χοριγθςι τθσ ςτθν αντιμετϊπιςθ ςοβαρϊν αντιδράςεων αναφυλακτοειδοφσ  τφπου.  

Χορθγείςτε διάλυμα  επινεφρίνθσ  ςε αραίωςθ 1: 1000 (1mg/ml) ενδομυϊκά, ςε δόςθ 0,01 mg/kg Β, ζωσ 0,5 mg μζγιςτθ 

εφάπαξ δόςθ, ςε παιδιά και εφιβουσ 

4. Προαιρετικι  χοριγθςθ αντιιςταμινικϊν όταν υπάρχει κνθςμόσ ι κνίδωςθ. Συςτινεται θ χοριγθςθ υδροξυηίνθσ ςε 

δοςολογία:  0,5-1 mg/kg Β/δόςθ, po, ζωσ 50-100 mg μζγιςτθ θμεριςια δόςθ, ςε παιδιά και εφιβουσ 

5. Παρακολουκείτε ςτενά τον αςκενι μζχρι να φτάςει το αςκενοφόρο. Ξεκινιςτε καρδιοπνευμονικι ανάνθψθ, εάν είναι 

απαραίτθτο.  Κρατιςτε τον αςκενι ςε φπτια κζςθ, εκτόσ εάν ζχει δυςκολία ςτθν αναπνοι.  Εφόςον παρουςιάηει 

αναπνευςτικι δυςχζρεια, μπορείτε να αναςθκϊςετε το κεφάλι του, εάν θ αρτθριακι πίεςθ είναι ικανοποιθτικι, 

προκειμζνου να αποφευχκεί θ απϊλεια ςυνείδθςθσ. Στθν περίπτωςθ που θ αρτθριακι πίεςθ είναι χαμθλι, αναςθκϊςτε τα 

κάτω άκρα. Παρακολουκείςτε και καταγράψετε τθν αρτθριακι πίεςθ και τισ ςφφξεισ κάκε 5 λεπτά 

6. Εάν το 166 δεν ζχει φτάςει και τα ςυμπτϊματα επιμζνουν, επαναλάβετε τθ δόςθ τθσ επινεφρίνθσ κάκε 5-15 λεπτά μζχρι 

ςυνολικά 3 δόςεισ, ανάλογα με τθν ανταπόκριςθ του αςκενοφσ 

7. Καταγράψτε όλα τα ηωτικά ςθμεία, τα φάρμακα που χορθγιςατε, ςυμπεριλαμβανομζνου του χρόνου, τθσ δοςολογίασ, τθσ 

αντίδραςθσ, μαηί και το όνομα του ιατροφ που χοριγθςε το φάρμακο, κακϊσ και άλλεσ κλινικζσ πλθροφορίεσ 

8. Ενθμερϊςτε τον παιδίατρο που παρακολουκεί τον αςκενι 
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ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ ΑΝΣΙΔΡΑΘ ΑΝΑΦΤΛΑΚΣΟΕΙΔΟΤ ΣΤΠΟΤ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ 

ΕΦΘΒΟΤ 
 

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 1θσ ΓΡΑΜΜΘ: ΕΠΙΝΕΦΡΙΝΘ ΔΟΘ ΕΠΙΝΕΦΡΙΝΘ*  

 
 
 
 

ΒΡΕΦΘ ΚΑΙ 
ΠΑΙΔΙΑ 

ΘΛΙΚΙΑ  ΕΤΡΟ ΒΑΡΟΤ 
ΩΜΑΣΟ   

1mg/1ml, διάλυμα 1: 1000, im, 
ελάχιςτθ εφάπαξ δόςθ: 0,05ml 

Προγεμιςμζνεσ ςφριγγεσ 
επινεφρίνθσ 0,15 mg ι 0,3 mg  

1-6 μθνϊν 4- 8,5 kg 0,05 ml ( ι mg) Βάςει οδθγιϊν προϊόντοσ 

7-36 μθνϊν 9- 14,5 Kg 0,1 ml (ι mg) Βάςει οδθγιϊν προϊόντοσ 

37-59 μθνϊν 
 

15- 17,5 Kg 0,15 ml (ι mg) 0,15 mg/δόςθ 

5-7 ετϊν 18- 25,5 Kg 0,2- 0,25 ml (ι mg) 0,15 mg/δόςθ 

8-10 ετϊν 26- 34,5 Kg 0,25- 0,3 ml (ι mg) 0,15 mg ι 0,3 mg/δόςθ 

 

ΖΦΘΒΟΙ 
11-12 ετϊν 35-45 Kg 0,35- 0,4 ml (ι mg) 0,3 mg/δόςθ 

≥ 13 ετϊν 46+ Kg 0.5 ml (ι mg)- μζγιςτθ εφάπαξ 
δόςθ 

0,3 mg/δόςθ 

      *υνιςτϊμενθ δόςθ: 0,01 mg/kg Β  (0,5 mg μζγιςτθ δόςθ). Επί ανάγκθσ, επανάλθψθ κάκε 5-15 λεπτά (ςφνολο, 3 δόςεισ)                                      
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ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΘ ΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΤΔΡΟΞΤΗΙΝΘ (ςε κνίδωςθ ι κνθςμό) ΔΟΘ ΤΔΡΟΞΤΗΙΝΘ* 
 ΘΛΙΚΙΑ  ΕΤΡΟ ΒΑΡΟ 

ΩΜΑΣΟ 

ιρόπι: 10 mg/5 ml  
Tab: 25 mg ι 100 mg 

 
ΒΡΕΦΘ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ 

7- 36 μθνϊν 9-14,5 kg 5-7.5 mg/δόςθ 

37- 59 μθνϊν 15-17,5 kg 7.5-10 mg/δόςθ 

5-7 ετϊν 18- 25,5 kg 10-12.5 mg/δόςθ 

8- 10 ετϊν 26- 34,5 kg 12.5-15 mg/δόςθ 

 
ΖΦΘΒΟΙ 

11- 12 ετϊν 35- 45 kg 15-25 mg/δόςθ 

≥ 13 ετϊν  46+ kg 25 mg/δόςθ (max: 50-100 mg/θμερθςίωσ) 

*υνιςτϊμενθ δοςολογία po: 0,5-1 mg/kg Β, κάκε 4-6 ϊρεσ 

 

 

 

      www.infovac.gr 

 

Τροποποιθμζνοι πίνακεσ από: American Academy of Pediatrics. Red Book: 2012 Report of the Committee on Infectious Diseases. Pickering LK, ed. 29th ed. Elk Grove Village, IL:     

American Academy of Pediatrics; 2012: pp. 67–69 


