
LISTA KONTROLNA 
DLA LEKARZY PRZEPISUJĄCYCH PRODUKT LECZNICZY

Adrenalina WZF  300 mikrogramów/0,3 ml
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce

Poniższa lista kontrolna została opracowana do wykorzystania 
podczas wizyty, w trakcie której przepisywany jest lek Adrenalina WZF. 

W punktach ujęto podstawowe informacje  dotyczące leku 
(wskazań, sposobu podania, warunków przechowywania produktu), 

które powinny zostać omówione z Pacjentem (lub jego rodzicem 
bądź opiekunem) podczas tej wizyty.

• Przekazanie Pacjentowi (rodzicowi/opiekunowi) podstawowych informacji 
o anafi laksji, omówienie objawów

• Poinformowanie Pacjenta (rodzica/opiekuna), w jakich sytuacjach należy podać lek 
Adrenalina WZF

• Szczegółowe omówienie sposobu podania leku Adrenalina WZF (wstrzyknięcie 
w mięsień w przedniobocznej części uda, masowanie miejsca wstrzyknięcia),
pokazanie materiału audio-wizualnego „Adrenalina WZF - Instrukcja użycia 
adrenaliny do samodzielnego podania”

• Poinformowanie Pacjenta (rodzica/opiekuna), jak powinien się zachować po 
podaniu leku Adrenalina WZF
• konieczność wezwania  natychmiastowej pomocy medycznej (tel. 112 lub 999)

i poinformowania, że wystąpiła anafi laksja, nawet jeśli objawy ulegną poprawie
• prawidłowe ułożenie Pacjenta (w przypadku osób przytomnych - płasko 

z uniesionymi nogami, jeżeli występują trudności z oddychaniem – pozycja 
siedząca; osoby nieprzytomne -  na boku w pozycji bezpiecznej)

• konieczność pozostania Pacjenta pod opieką innej osoby do momentu 
przybycia pomocy medycznej

• Poinformowanie Pacjenta (rodzica/opiekuna) o konieczności ponownego 
wstrzyknięcia adrenaliny po 5 15 minutach od podania pierwszej dawki, jeżeli 
objawy utrzymują się bądź ulegają nasileniu. W tym celu Pacjent powinien mieć 
przepisane 2 opakowania leku

• Poinformowanie Pacjenta (rodzica/opiekuna) o możliwości wystąpienia 
dwufazowej anafi laksji

• Przekazanie Pacjentowi (rodzicowi/opiekunowi) informacji
• o warunkach przechowywania produktu Adrenalina WZF 

(Przechowywać w lodówce, 2°C–8°C. W obowiązującym terminie ważności 
dopuszcza się przechowywanie leku przez okres 6 miesięcy w temperaturze 
poniżej 25°C. Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony 
przed światłem. Nie zamrażać.)

• o konieczności sprawdzania terminu ważności
• aby nie używać produktu w przypadku stwierdzenia zmiany zabarwienia 

roztworu
• Poinformowanie o potrzebie przeszkolenia osób z najbliższego otoczenia Pacjenta 

(rodziców, opiekunów, nauczycieli) w zakresie poprawnego stosowania produktu 
Adrenalina WZF w przypadku konieczności udzielenia pomocy w nagłej sytuacji

Informacje o leku zawarte są w zatwierdzonej Charakterystyce Produktu Leczniczego
 Adrenalina WZF dostępnej na stronie internetowej Urzędu Rejestracji 

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 
http://www.urpl.gov.pl/ 

Materiał audio-wizualny dostępny jest na stronie internetowej 
www.adrenalinawzf.pl, 

można go też zamówić telefonicznie pod numerem podanym poniżej. 

Materiały edukacyjne dla Pacjenta dostępne są na stronie internetowej 
www.adrenalinawzf.pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do 
miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

 tel. +48 22 691 39 00

Adrenalina WZF  300 mikrogramów/0,3 ml
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LISTA KONTROLNA 
DLA LEKARZY PRZEPISUJĄCYCH PRODUKT LECZNICZY

Adrenalina WZF Junior 150 mikrogramów/0,3 ml
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce

Poniższa lista kontrolna została opracowana do wykorzystania podczas 
wizyty, w trakcie której przepisywany jest lek Adrenalina WZF Junior. 

W punktach ujęto podstawowe informacje dotyczące leku 
(wskazań, sposobu podania, warunków przechowywania produktu), 

które powinny zostać omówione z rodzicem bądź opiekunem 
Pacjenta podczas tej wizyty.

• Przekazanie rodzicowi/opiekunowi Pacjenta podstawowych informacji o anafi laksji, 
omówienie objawów

• Poinformowanie rodzica/opiekuna Pacjenta, w jakich sytuacjach należy podać lek 
Adrenalina WZF Junior

• Szczegółowe omówienie sposobu podania leku Adrenalina WZF Junior 
(wstrzyknięcie w mięsień w przedniobocznej części uda, masowanie miejsca 
wstrzyknięcia), pokazanie materiału audio-wizualnego „Adrenalina WZF/Adrenalina 
WZF Junior – Instrukcja użycia adrenaliny do samodzielnego podania”

• Poinformowanie rodzica/opiekuna Pacjenta, jak powinien się zachować po podaniu 
leku Adrenalina WZF junior
• konieczność wezwania natychmiastowej pomocy medycznej (tel. 112 lub 999) 

i poinformowania, że wystąpiła anafi laksja, nawet jeśli objawy ulegną poprawie
• prawidłowe ułożenie Pacjenta (w przypadku osób przytomnych – płasko 

z uniesionymi nogami, jeżeli występują trudności z oddychaniem – pozycja 
siedząca; osoby nieprzytomne - na boku w pozycji bezpiecznej)

• konieczność pozostania Pacjenta pod opieką innej osoby do momentu 
przybycia pomocy medycznej

• Poinformowanie rodzica/opiekuna Pacjenta o konieczności ponownego 
wstrzyknięcia adrenaliny po 5 15 minutach od podania pierwszej dawki, jeżeli 
objawy utrzymują się bądź ulegają nasileniu. W tym celu Pacjent powinien mieć 
przepisane 2 opakowania leku

• Poinformowanie rodzica/opiekuna Pacjenta o możliwości wystąpienia dwufazowej 
anafi laksji

• Przekazanie rodzicowi/opiekunowi Pacjenta informacji:
• o warunkach przechowywania produktu Adrenalina WZF Junior (Przechowywać 

temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu 
ochrony przed światłem. Nie zamrażać.)

• o konieczności sprawdzania terminu ważności
• by nie używać produktu w przypadku stwierdzenia zmiany zabarwienia 

roztworu
• o zaleceniu umieszczenia tekturowego pudełka z produktem w sztywnym 

pojemniku zewnętrznym, jeśli opiekun/pacjent nosi ze sobą produkt, 
np. w kieszeni ubrania lub w torbie.

• Poinformowanie o potrzebie przeszkolenia osób z najbliższego otoczenia Pacjenta 
(rodziców, opiekunów, nauczycieli) w zakresie poprawnego stosowania produktu 
Adrenalina WZF Junior w przypadku konieczności udzielenia pomocy w nagłej 
sytuacji

Informacje o leku zawarte są w zatwierdzonej Charakterystyce Produktu Leczniczego 
Adrenalina WZF Junior dostępnej na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych http://www.urpl.gov.pl/ 

Materiał audio-wizualny dostępny jest na stronie internetowej 
www.adrenalinawzf.pl

Materiały edukacyjne dla Pacjenta/opiekuna  dostępne są na stronie internetowej 
www.adrenalinawzf.pl 

oraz w zakładce dedykowanej minimalizacji ryzyka produktów Polfy Warszawa SA. 
https://www.polfawarszawa.pl/minimalizacja-ryzyka/dodatkowe-srodki-minimalizacji

-ryzyka-produktow-grupy-polpharma/ 

Adrenalina WZF Junior 150 mikrogramów/0,3 ml

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do 
miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

 tel. +48 22 691 39 00
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