Behandling af mistænkt anafylaksi under anæstesi
Nedenstående er generelle behandlingsforslag, baseret på danske og udenlandske retningslinjer.
Behandling skal altid tilpasses den aktuelle kliniske situation.

Voksne
Primær behandling
 Afbryd tilførsel af mistænkt allergen, kald hjælp
 Frie luftveje, ventilation med 100% ilt
 Trendelenburgs leje
 ADRENALIN
o ved hypotension 0,01-0,05 mg iv - gentages til effekt
o ved kredsløbskollaps 0,1-1,0 mg iv - gentages til effekt
o hvis ingen iv adgang 0,3-0,5 mg im
o evt. infusion af adrenalin 0,05-0,1 µg/kg/min eller noradrenalin 0,05-0,1 µg/kg/min
 Væskebehandling hurtigt indløb af krystalloid 500-1000 ml, yderligere 1-3 liter til effekt
Sekundær behandling
 Antihistamin f.eks. clemastin (Tavegyl) 2 mg iv
 Steroid Methylprednisolon (SoluMedrol) 80 mg iv eller Hydrocortison (SoluCortef) 250 mg iv
 Inhaleret beta-2-agonist f.eks. terbutalin (Bricanyl) eller salbutamol (Ventoline)

Børn


Adrenalin
o ved hypotension 0,001mg/kg iv - gentages til effekt
o ved kredsløbskollaps 0,01 mg/kg iv - gentages til effekt
o hvis ingen iv adgang 0,15 mg im (< 25 kg) eller 0,3 mg im (> 25 kg)





Væskebehandling krystalloid 20 ml/kg over 10 min - kan gentages x 3 i første time
Clemastin (Tavegyl) 0,025 mg/kg iv evt. im
Methylprednisolon (SoluMedrol) 2mg/kg iv / Hydrocortison (SoluCortef) 50-100 mg iv

Fremgangsmåde ved henvisning til DAAC
1. Der tages blodprøve til analyse af tryptase. (Brug udstyr i anafylaksipakken)
 Tages ½ - 3 timer efter reaktion (kan evt. tages senere ved alvorlige reaktioner)
 10 ml blod i tørglas (oftest rød/brun top)
 Label med patientnavn, cpr.nr. , dato og tidspunkt påklæbes
 Blodprøverekvisition (findes på www.daac.dk) udfyldes og vedlægges
 Blodprøven sendes i plastikrør ved stuetemperatur med almindelig post til:
Laboratoriet for Medicinsk Allergologi
Gentofte Hospital, opgang 22 kælderen
Kildegårdsvej 28
2900 Hellerup
2. Henvisning til Dansk Anæstesi Allergi Center
 Henvisningsblanketten (findes på www.daac.dk) udfyldes og sendes til:
Dansk Anæstesi Allergi Center
Gentofte Hospital, Klinik for allergi UA-816GE
Kildegårdsvej 28
2900 Hellerup
Tlf. 3867 2497
240216

