Certifikát
pro cestující letadlem
INFORMACE PRO LETIŠTNÍ A PALUBNÍ PERSONÁL
Prohlášení o život zachraňujícím léku
Adrenalinový autoinjektor se používá v případě léčby náhlých a život ohrožujících
alergických reakcí (anafylaktického šoku), způsobených hmyzem, léky, potravinami
či dalšími alergeny. Autoinjektor obsahuje sterilní roztok adrenalinu (epinefrinu), který
je určený k akutní nitrosvalové aplikaci pomocí injekce.
Pacient
(jméno a příjmení)

trpí život ohrožující
alergií na

Adrenalinový autoinjektor je život zachraňující lék na lékařský předpis, který musí mít
pacient stále u sebe. V naléhavém případě (život ohrožující anafylaktický šok nebo
závažná alergická reakce) je nutné podat adrenalin.
Lékař
razítko/podpis/datum

Dýchací potíže, sípání

Závratě, zmatenost

Svědění, zejména na rukou a hlavě

Bolesti břicha, nevolnost nebo zvracení

Bodavý pocit v ústech

Náhlá únava, snížení krevního tlaku
nebo mdloby

Otok v ústech, krku, rtů nebo očí
Svědění, zarudnutí nebo kopřivka
kdekoliv na těle

Dezorientace nebo ztráta vědomí
Slabý puls
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Příznaky, kterými se může projevit nástup
anafylaktické reakce:

Certificate
for Airline Passenger
INFORMATION FOR AIRPORT AND ONBOARD PERSONNEL
Statement for rescue medication
Adrenaline auto-injector is used for the emergency treatment of sudden and
life-threatening allergic reactions (anaphylactic shock) to insect stings and bites,
foods, drugs and other allergen agents. Auto-injector contains a sterile solution of
adrenaline (epinephrine) for emergency intra muscular self-injection.
The patient
(name)

is suffering from a life
threatening allergy

Adrenaline auto-injector is the prescribed rescue medication that the patient has to
carry at all time. In case of an emergency (a life threatening anaphylactic shock or
a serious allergic reaction) the adrenaline has to be administered.
Physician
stamp/signature/date

Symptoms announcing
an anaphylactic reaction:
Difficulty breathing, wheezing

Dizziness, confusion

Itching, especially under the feet,
on the hands and on the head

Abdominal pain, nausea or vomiting

A stinging feeling in the mouth
Swelling in the mouth, throat,
lips or eyes
Itching, redness or nettle-rash
anywhere on the body

Sudden fatigue, decreased blood
pressure or fainting
Disorientation or loss of consciousness
Weak pulse

