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Az anaphylaxia nagyon valószínű, ha az alábbi háromból egy kritérium is teljesül. 

1. Akut kezdettel (percek-órák) bőr, nyálkahártya vagy mindkettő érintettsége 
(pl.: generalizált urticaria, viszketés vagy kipirulás, ajak/nyelv, uvula duzzanat) 
ÉS az alábbiak közül legalább EGY TÜNET:  
- légzési nehezítettség (pl. dyspnoe, ziháló légzés bronchospasmus jeleként, 
stridor, hypoxaemia) 
- vérnyomásesés vagy perifériás keringési elégtelenség egyéb jele 
(pl.:hypotensio, collapsus, syncope, széklet/vizelet inkontinencia) 
 

2. KETTŐ VAGY TÖBB TÜNET az alábbiak közül, ami az allergén expozíciót 
követően gyorsan (percek-órák) alakul ki:  
- bőr, nyálkahártya érintettsége (pl.: generalizált urticaria, viszketés vagy 
kipirulás, ajak/nyelv, uvula duzzanata) 
-  légzési nehezítettség (pl. dyspnoe, ziháló légzés bronchospasmus jeleként, 
stridor, hypoxaemia) 
- vérnyomásesés vagy perifériás keringési elégtelenség egyéb jele 
(pl.:hypotensio, collapsus, syncope, széklet/vizelet inkontinencia) 
- állandósuló gyomor-bél tünetek (pl: görcsös hasi fájdalom, hányás)  

 
3. Vérnyomásesés ismert allergén hatására (percek-órák): 

- csecsemők és gyermekek esetében alacsony korspecifikus vérnyomás, vagy 
systoles vérnyomás 30%-nál nagyobb esése 
- felnőtteknél 90 Hgmm alatti systoles vérnyomás, vagy az alap 
vérnyomásértékhez képest 30%-nál nagyobb csökkenés 

 

  Azonnali teendők 
 

1. Legyen írott sürgősségi protokoll, gyakorold rendszeresen az anaphylaxia 
felismerését, ellátását.  

2. Távolítsd el az allergént, ha lehet, pl.: állítsd le az infúziót, ami kiválthatta a 
tüneteket. 

3. Mérd fel a beteg légútját, légzését, keringését, tudatát, bőrét, súlyát! 
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Azonnal és egyszerre hajtsd végre a 4., 5., 6. utasítást. 

4. Hívj segítséget: kórházban újraélesztési csapatot, vagy közterületen mentőt. 
5. Fecskendezz adrenaline-t intramuscularisan a comb középső anterolateralis 

részére 0,01mk/kg dózisban 1mg/ml-es oldatból, maximum 0,5mg-ot 
felnőttnek, maximum 0,3mg-ot gyereknek, jegyezd fel a beadás idejét, 
ismételd 5-15perc múlva, ha szükséges. A legtöbb beteg 1-2 dózisra reagál.  

6. Fektesd le a beteget, vagy légzési elégtelenség és/vagy hányás esetén helyezd 
komfortos pozícióba; emeld meg a lábait; másodpercek alatt fatális lehet, ha a 
beteg áll vagy hirtelen felül.  
 

7. Ha szükséges, adj nagy áramlással oxigént arcmaszkon, Guedel tubuson 
keresztül. 

8. Biztosíts vénás utat nagy átmérőjű kanülön keresztül (14-16G). Ha szükséges 
adj 1-2liter 0,9%-os isotoniás sóoldatot gyorsan. (pl.: 5perc alatt 5-10ml/kg-ot 
felnőttnek, 10m/kg-ot gyereknek)  

9. Ha szükséges kezdj újraélesztést.  

Közben: 

10. Rendszeresen ellenőrizd a beteg vérnyomását, pulzusát, légzését, 
szaturációját (monitorozz folyamatosan, ha lehet). 


