
PATIENT PACKAGE INSERT IN ACCORDANCE WITH THE PHARMACISTS' REGULATIONS (PREPARATIONS) - 1986
Prescription only medicine

Read the package insert carefully in its entirety before using this medicine
This leaflet format was determined by the MOH and its content was checked and approved in October 2010

Read the package insert. You should make sure that you understand the indications and correct use of the Auto Injector.
The patient should periodically examine the solution in the clear window of the Auto Injector to ensure that no precipitate has been formed or the 

solution has not become discolored. If the solution contains a precipitate or is pinkish or darker than slightly yellow, the patient should contact the 
physician and make sure to replace the Auto Injector. Discoloration of the solution is an indication of reduced effectiveness of the medicine.

EpiPen®  EpiPen® Jr
Auto Injector  Auto Injector 
COMPOSITION: COMPOSITION:
Active ingredient and quantity:  Active ingredient and quantity:
EpiPen® Auto Injector contains a single dose of EpiPen® Jr Auto Injector contains a single dose of
0.3 mg epinephrine injection USP, 1:1000 (0.3 mL)  0.15 mg epinephrine injection USP, 1:2000 (0.3 mL) 
in sterile solution.  in sterile solution. 
Inactive ingredients: 
Sodium Chloride, Sodium Metabisulfite

THERAPEUTIC ACTIvITY:
EpiPen® and EpiPen® Jr Auto Injector are indicated for self administered emergency treatment of severe allergic reactions (anaphylaxis) to insect stings or bites 
(such as: bees, wasps, mosquitoes), food, drugs, latex and other allergens.
EpiPen® and EpiPen® Jr Auto Injector are also indicated for patients who develop idiopathic anaphylaxis (unknown cause) or exercise-induced anaphylaxis.
EpiPen® and EpiPen® Jr Auto Injector are intended for immediate self-administration and are designed as emergency supportive therapy only until you get to 
the nearest hospital or to a doctor for further treatment. 

WHEN SHOULD THIS PREPARATION NOT BE USED? 

Do not use this medicine in patients with organic brain damage.
If you become pregnant or are planning to become pregnant, consult with your physician about what to do in case of need. EpiPen® should be used during 
pregnancy only if the potential benefit justifies the potential risk to the fetus.

 DO NOT USE THIS MEDICINE WITHOUT CONSULTING YOUR PHYSICIAN BEFORE COMMENCING TREATMENT: 
If you suffer or have suffered in the past from dysfunction of the: heart, blood vessels, thyroid.
If you suffer from high blood pressure, diabetes, psychoneurosis.
In children who weigh less than 15 kg.
There are no absolute contraindications to the use of EpiPen® or EpiPen® Jr Auto Injector in life-threatening situations; use the Auto Injector immediately, 
through clothing if necessary.

WARNINGS:
EpiPen® and EpiPen® Jr Auto Injector are disposable for single use only.

DRUG INTERACTIONS:
If you are taking another medicine, or if you have just finished treatment with another medicine, inform your physician in order to prevent hazards or inefficacy 
arising from drug interactions, especially with medicines from the following groups: antidepressants, antihistamines (antiallergic drugs), beta adrenergic blockers, 
ergot derivatives (for migraine) and drugs that may sensitize the heart to arrhythmias, e.g.: general anaesthetics, digitalis, quinidine (for the heart), diuretics.

SIDE EFFECTS:
In addition to the desired effects of the medicine, some side effects may occur during treatment with this medicine, such as: nausea and vomiting, tachycardia, 
sweating, respiratory difficulty, pallor, dizziness, weakness, tremor, nervousness, headache, apprehension, anxiety and cardiac arrhythmias. Patients with coronary 
insufficiency may develop anginal pain. These side effects usually disappear within a short time. If you feel any side effects not mentioned in this leaflet, or if there 
is a change in your general well-being, consult your physician immediately.

DOSAGE UNLESS OTHERWISE DIRECTED BY THE PHYSICIAN:
EpiPen® Auto Injector delivers a dose of 0.3 mg epinephrine (0.3 mL, 1:1000) and is suitable for patients who weigh 30 kg or more. 
EpiPen® Jr Auto Injector delivers a dose of 0.15 mg epinephrine (0.3 mL, 1:2000) and is suitable for children who weigh 15-30 kg.
Dosage according to physician’s instructions only.

ATTENTION:
EpiPen® or EpiPen® Jr Auto Injector should only be injected into the outer front thigh (see illustration 5). Do not inject intravenously or into the buttock.
Do not use the Auto Injector if the solution is discolored or contains a precipitate. Examine the contents in the clear window of the Auto Injector periodically. See 
more details in the explanatory patient leaflet and directions for use.

USAGE:
For details read the explanatory patient leaflet and directions for use carefully.

HOW CAN YOU ASSIST TOWARDS THE SUCCESS OF THE TREATMENT?

You should thoroughly understand the indications and correct use of the Auto Injector.

AvOID POISONING!
This medicine, like all medicines, should be kept in a closed cupboard, out of the reach of children and/or infants, in order to prevent accidental poisoning. In case 
of accidental injection proceed immediately to the hospital emergency room, and bring with you the Auto Injector and the original packaging. 
Do not induce vomiting without explicit instructions from the physician! This medicine has been prescribed for emergency treatment for you, in another patient, 
it may cause harm. Do not give this medicine to relatives, neighbors or acquaintances. 
Medicines should not be taken in the dark! Check the label and the dose every time you take a medicine. Wear your glasses if you need them.

STORAGE: 
Epinephrine is light sensitive and therefore the Auto Injector should be stored in the plastic carrier tube in which it is packed. 
Store the Auto Injector at room temperature - 25°C; excursions are permitted to 15°C-30°C for short intervals. Protect from light. Do not refrigerate. 
Even it stored according to their recommended instructions, medicines have a limited shelf life. Pay attention to the expiry date of the product! If in doubt, you 
must consult your dispensing pharmacist. Different medicines should not be stored in the same package.

DRUG REGISTRATION NO.: 019 37 24854 00, 019 38 24853 00

MANUFACTURER: Meridian Medical Technologies, Missouri, USA.

LICENSE HOLDER: Trupharm Marketing 1985 Ltd., Poleg Industrial Park, P.O.B. 8105, Industrial Zone South Netanya.

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים )תכשירים( התשמ"ו - 1986
תרופה זו חייבת במרשם רופא

קרא/י בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/י תרופה

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על-ידו באוקטובר 2010

קרא/י את העלון לצרכן. עליך לוודא שהינך מבין/ה את ההתוויות והשימוש הנכון במזרק.
על החולה לבדוק מפעם לפעם את התמיסה בחלון המזרק השקוף כדי לוודא שלא נוצר בה משקע או שהתמיסה לא שינתה את צבעה. תמיסה שנוצר בה משקע או 

 ששינתה את צבעה לצבע ורדרד או צבע כהה יותר מצבע צהוב בהיר, על החולה לפנות לרופא ולדאוג להחלפת המזרק. 
שינוי בצבע התמיסה מהווה אינדיקציה ליעילות מופחתת של התרופה.

אפיפן לילדים )ג'וניור( אפיפן		
מזרק אוטומטי מזרק אוטומטי  

הרכב: הרכב:  
החומר הפעיל וכמותו: החומר הפעיל וכמותו:  

אפיפן	לילדים )ג'וניור(	מזרק	אוטומטי,	המכיל	מנה	אחת	של אפיפן	מזרק	אוטומטי,	המכיל	מנה	אחת	של		
0.15	מ"ג	אפינפרין	זריקה	,USP	1:2000	mL(	0.3(	בתמיסה	סטרילית. 0.3	מ"ג	אפינפרין	זריקה	,USP	1:1000	mL(	0.3(	בתמיסה	סטרילית.		

חומרים בלתי פעילים: 
Sodium Chloride, Sodium Metabisulfite

פעילות רפואית:
אפיפן	ואפיפן לילדים )ג'וניור(	מותווים	לטיפול	חירום	עצמי	במצבים	של	תגובות	אלרגיות	חמורות	)אנפילקסיס(	הנגרמות	כתוצאה	מעקיצות	או	נשיכות	חרקים	)כגון:	

דבורים,	צרעות,	יתושים(,	ממזון,	תרופות,	לטקס	ומאלרגנים	אחרים.	
כמו	כן	אפיפן	ואפיפן לילדים )ג'וניור(	מותווים	לחולים	המפתחים	אנפילקסיס	אידיופטי	)מסיבה	לא	ידועה(,	אנפילקסיס	ממאמץ	גופני.

אפיפן ואפיפן לילדים )ג'וניור(	מותווים	אך	ורק	כסיוע	עצמי	ראשוני	עד	ההגעה	לרופא	או	לבית	החולים	הקרוב	להמשך	טיפול.

מתי אין להשתמש בתכשיר?
אין	להשתמש	בתרופה	בחולים	עם	נזק	מוחי	אורגני.	

אם	נכנסת	להריון	או	שהינך	מתכננת	הריון,	התייעצי	עם	הרופא	כיצד	לנהוג	במקרה	הצורך.	השימוש	בהריון	באפיפן הוא	רק	במצב	שבו	התועלת	הפוטנציאלית	
שבשימוש	מצדיקה	את	הסיכון	הפוטנציאלי	שקיים	לעובר.	

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול:   

אם	הינך	סובל/ת	או	סבלת	בעבר	מליקוי	בתפקוד:	הלב,	כלי	הדם,	בלוטת	התריס	)תירואיד(.	אם	הינך	סובל/ת	מיתר	לחץ	דם,	מסוכרת,	מפסיכונוירוזה.	
בילדים	השוקלים	פחות	מ-	15	ק"ג.	במצבים	של	סכנת	חיים	אין	התוויות	נגד	לשימוש	באפיפן	ואפיפן לילדים )ג'וניור(,	יש	להשתמש	בזריקה	מיד,	גם	דרך	בגדים.

אזהרות:
השימוש	במזרק	אפיפן	ואפיפן לילדים )ג'וניור(	הוא	חד-פעמי.

תגובות בין-תרופתיות:
אם	הינך	נוטל/ת	תרופה	נוספת,	או	אם	גמרת	זה	עתה	טיפול	בתרופה	אחרת,	עליך	לדווח	לרופא	המטפל	כדי	למנוע	סיכונים	או	אי-יעילות	הנובעים	מתגובות	בין-
תרופתיות,	במיוחד	לגבי	תרופות	מהקבוצות	הבאות:	תרופות	נגד	דיכאון,	אנטיהיסטמינים	)תרופות	נגד	אלרגיה(,	חוסמי	ביטא	אדרנרגיים,	נגזרות	של	ארגוט	)למיגרנה(	

ותרופות	הגורמות	לרגישות	יתר	של	הלב	לאריטמיות	כגון:	תכשירים	להרדמה	כללית,	דיגיטליס,	קינידין	)ללב(,	תרופות	משתנות.

תופעות לוואי:
בנוסף	לפעילות	הרצויה	של	התרופה,	בזמן	השימוש	בה	עלולות	להופיע	תופעות	לוואי,	כגון:	בחילה	והקאות,	דפיקות	לב	מואצות,	הזעה,	קשיי	נשימה,	חיוורון,	סחרחורת,	
חולשה,	רעד,	עצבנות,	כאב	ראש,	מתח,	חרדה,	הפרעות	בקצב	הלב.	בחולים	עם	אי	ספיקת	לב	עשויים	להתפתח	כאבי	אנגינה	פקטוריס.	תופעות	אלו	חולפות	בדרך-כלל	

תוך	זמן	קצר.	בכל	מקרה	שבו	הינך	מרגיש/ה	תופעות	לוואי	שלא	צוינו	בעלון	זה,	או	אם	חל	שינוי	בהרגשתך	הכללית	עליך	להתייעץ	עם	הרופא	מיד.

מינון מקובל בהיעדר הוראה אחרת מרופא:
זריקה	אחת	של	אפיפן מספקת	מנה	של	0.3	מ"ג	אפינפרין	)mL 1:1000	0.3(	המתאימה	לחולים	השוקלים	30	ק"ג	ויותר.

זריקה	אחת	של	אפיפן לילדים )ג'וניור(	מספקת	מנה	של	0.15	מ"ג	אפינפרין	)mL 1:2000	0.3(	המתאימה	לילדים	השוקלים	בין	15-30	ק"ג.
מינון	לפי	הוראות	הרופא	בלבד.

שים/י לב:
אפיפן	ואפיפן לילדים )ג'וניור(	מיועדים	להזרקה	לירך	בלבד	בצידה	החיצוני	)ראה/י	איור	5(.	אין	להזריק	לוורידים	או	לעכוז.	

אין	להשתמש	בזריקה	שנמצא	בה	משקע	או	ששינתה	צבעה.	יש	לבדוק	את	התכולה	בחלון	השקוף	מעת	לעת.	פירוט	יתר	ראה/י	בדף	הסבר	לחולה	והוראות	
שימוש.

אופן השימוש:
לפירוט	אופן	השימוש	יש	לקרוא	בעיון	את	דף	ההסבר	לחולה	והוראות	שימוש.

כיצד תוכל/י לסייע להצלחת הטיפול?
עליך	להבין	היטב	את	ההתוויות	והשימוש	הנכון	במזרק.

מנע/י הרעלה! תרופה	זו	וכל	תרופה	אחרת	יש	לשמור	במקום	סגור	מחוץ	להישג	ידם	של	ילדים	ו/או	תינוקות	ועל-ידי	כך	תמנע	הרעלה.	אם	הזרקת	לעצמך	את	
הזריקה	בשגגה,	פנה/י	מיד	לחדר	מיון	של	בית-חולים,	והבא/י	את	המזרק	ואת	אריזת	התרופה	איתך.	

אין	לגרום	להקאה	ללא	הוראה	מפורשת	מרופא!	תרופה	זו	נרשמה	לטיפול	חירום	עבורך;	לחולה	אחר/ת	היא	עלולה	להזיק.	אל תיתן/י תרופה זו לקרוביך, שכניך 
או מכריך.	

אין	ליטול	תרופות	בחושך!	יש	לבדוק	התווית	והמנה	בכל	פעם	שהינך	נוטל/ת	תרופה.	יש	להרכיב	משקפיים	אם	הינך	זקוק/ה	להם.

אחסנה: אפינפרין	רגיש	לאור	ולכן	יש	לשמור	את	הזריקה	בנרתיק	הפלסטי	בו	היא	ארוזה.	יש	לשמור	את	הזריקה	בטמפרטורת	החדר	25ºC,	בהיותך	בחוץ	לפרקי	
זמן	קצרים	ניתן	להשתמש	בזריקה	בטווח	טמפרטורה	שבין	15ºC-30ºC.	יש	להגן	מפני	האור.	אין	לאחסן	במקרר.	גם	לפי	תנאי	האריזה/האחסנה	המומלצים,	תרופות	
נשמרות	לתקופה	מוגבלת	בלבד.	נא	לשים	לב	לתאריך	התפוגה	של	התכשיר!	בכל	מקרה	של	ספק,	עליך	להיוועץ	ברוקח	שסיפק	לך	את	התרופה.	אין	לאחסן	תרופות	

שונות	באותה	אריזה.

מס' רישום התרופה: 00	24854	37	019, 00	24853	38	019
יצרן: מרידיין	מדיקל	טכנולוג'יס,	מיסורי,	ארה"ב.

EPIP INJ PL SH 171010בעל הרישום: תרופארם	שיווק	1985	בע"מ,	פארק	תעשייה	פולג,	ת.ד.	8105	א.ת.	דרום	נתניה.		
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דף הסבר לחולה והוראות שימוש
כיצד תוודא/י שימוש בטוח באפיפן ואפיפן לילדים )ג'וניור(?

קרא/י	בעיון	את	דף	ההסבר	לחולה	והוראות	השימוש	כך	שבמצב	חירום	תדע/י	איך	להשתמש	במזרק	האוטומטי.	 	•
כדי למנוע החמרת המצב, במקרה של תגובה אלרגית )אנפילקסיס( יש להשתמש באפיפן או אפיפן לילדים   •

)ג'וניור( מיד כשמתחילה התגובה. פנה/י מיד לבית החולים הקרוב או לרופא להמשך טיפול.
הכר/י	את	חלקי	המזרק. 	•

אסור	לפרק	את	חלקי	המזרק. 	•
אסור	להניח	את	האצבעות	או	היד	על	קצה	המזרק	הכתום.	 	•

אסור	ללחוץ	או	לדחוף	עם	האצבעות	או	היד	את	קצה	המזרק	הכתום.	 	•
המחט	נשלפת	מתוך	קצה	המזרק	הכתום.	 	•

שמור/י	על	המזרק	מוכן	לשימוש	ונגיש	בכל	עת. 	•
מנע/י	חשיפה	לאור	וחום	חזק. 	•

אין	להסיר	את	מכסה	הביטחון	הכחול	אלא	לפני	השימוש. 	•
עליך	לבחון	תקופתית	את	צבע	התמיסה	בחלון	השקוף.	אין	להשתמש	במזרק	שהתמיסה	בו	שינתה	את	צבעה	או	שנוצר	בה	משקע. 	•

אסור	להכניס	את	העלון	או	כל	פריט	אחר	לתוך	נרתיק	הפלסטיק	כשהמזרק	נמצא	בו,	וזאת	כדי	למנוע	תקלות	אפשריות	בזמן	הוצאת	המזרק	מתוך	הנרתיק. 	•
המזרק	היה	בשימוש	במידה	וקצה	המזרק	המכוסה	בכיסוי	כתום	)במקום	שהמחט	נמצאת(,	ארוך	יותר	בהשוואה	למזרק	שלא	השתמשו	בו,	והחלון	במזרק	מכוסה	 	•

)והוא	אינו	שקוף(.
לאחר	השימוש	במזרק	מרבית	התמיסה	)כ-	85%(	נשארת	במזרק	ולא	ניתן	להשתמש	בה	שנית. 	•

שים/י	לב	לתאריך	התפוגה	)EXP(	המופיע	על	גבי	המזרק	ועל	גבי	אריזת	הקרטון.	כשפג	תוקפו	עליך	לרכוש	במקומו	מזרק	חדש	עם	תאריך	תפוגה	תקף. 	•
מזרק	אפיפן	ומזרק	אפיפן לילדים )ג'וניור(	הם	לשימוש	חד-פעמי.	במידה	והשתמשת	במזרק	או	שפג	תוקפו,	אין	להשליך	את	המזרק	לפח	אלא	להביאו	לבית	 	•
המרקחת,	לרופא	או	לבית	החולים,	על	מנת	שהמזרק	יועבר	לאתרי	פסולת	ייעודיים	לסוג	כזה	של	תכשירים.	מזרק	שהשתמשו	בו	לא	ניתן	להכניסו	חזרה	לנרתיק	

הפלסטיק,	היות	וכיסוי	המחט	הכתום	התארך	בעקבות	השימוש	והוא	איננו	מתאים	יותר	לנרתיק.	

מהם אפיפן ואפיפן לילדים )ג'וניור(?
אפיפן	ואפיפן לילדים )ג'וניור(	הם	מזרקים	אוטומטים	להזרקה	עצמית,	חד-פעמית,	תוך-שרירית,	במצבי	חירום	אלרגיים.

מה מכילים אפיפן ואפיפן לילדים )ג'וניור(?
אפיפן	מכיל	אפינפרין	זריקה	USP	1:1000	)0.3	מ"ל(.	כל	מזרק	משחרר	בהזרקה	תוך-שרירית	מנה	מדודה	של	0.3	מ"ג	אפינפרין.

אפיפן לילדים )ג'וניור(	מכיל	אפינפרין	זריקה	USP	1:2000	)0.3	מ"ל(.	כל	מזרק	משחרר	בהזרקה	תוך-שרירית	מנה	מדודה	של	0.15	מ"ג	אפינפרין.

למי מיועדים אפיפן ואפיפן לילדים )ג'וניור(?
אפיפן	ואפיפן לילדים )ג'וניור(	מיועדים	לטיפול	במצבי	חירום	כתוצאה	מתגובה	אלרגית	)אנפילקטית(.	מצבים	כאלה	עלולים	להתרחש	כתוצאה	מעקיצת	חרקים	כמו	

ממשפחת	הדבורניים,	מתרופות,	ממזון,	מלטקס	או	מאלרגנים	אחרים.	
כמו	כן	התכשיר	מיועד	לחולים	המפתחים	אנפילקסיס	אידיופטי	)מסיבה	לא	ידועה(,	אנפילקסיס	ממאמץ	גופני.

מתי עליך להשתמש באפיפן ואפיפן לילדים )ג'וניור(?
במידה	ונחשפת	לאחד	הגורמים	שתוארו	לעיל	או	שהופיעו	אצלך	סימנים	ו/או	סימפטומים	כפי	שתוארו	על-ידי	הרופא,	עליך	להשתמש	מיד	במזרק	האפיפן או	האפיפן 

לילדים )ג'וניור(.	במידת	הצורך	הזרק/י	דרך	הבגדים.

כיצד תנהג/י במידה ונעקצת על-ידי חרק?
במידת	האפשר	הרחק/י	את	העוקץ	באמצעות	ציפורנך,	אולם	אל	תסחוט/י,	תמשוך/י	או	תדחוף/י	את	העוקץ	עמוק	יותר	לתוך	העור.	אם	נמצא	בהישג	ידך	קרח	או	

תמיסת	סודיום	ביקרבונט,	הנח/י	על	אזור	העקיצה.
שמור/י	על	חום	גופך	והמנע/י	ממאמץ.	גש/י	מיד	לבית	החולים	הקרוב	והודע/י	לרופא.	במידה	והשתמשת	במזרק	אפיפן	או	אפיפן לילדים )ג'וניור(	קח/י	את	המזרק	

המשומש	לבית	החולים	ודווח/י	על	כך	לרופא.

הוראות שימוש אפיפן ואפיפן לילדים )ג'וניור(
פתח/י	את	מכסה	נרתיק	הפלסטיק	הצהוב	של	אפיפן,	או	המכסה	הירוק	של	אפיפן לילדים )ג'וניור(	)איור	מס'	1(. 	.1

הוצא/י	את	המזרק	על-ידי	הטיה	והחלקת	המזרק	מתוך	נרתיק	הפלסטיק	)איור	מס'	2(. 	.2
אחוז/י	במזרק	בכף	היד	)כף	היד	כרוכה	מסביב	למזרק	כמו	אגרוף(	כאשר	הקצה	הכתום	מופנה	כלפי	מטה.	ביד	השנייה	משוך/י	ושחרר/י	את	מכסה	הביטחון	הכחול	 	.3

)איור	מס'	3(.
אחוז/י	במזרק	כשהקצה	הכתום	נמצא	סמוך	לירך	החיצונית	)איור	מס'	4(.	אסור להזריק לעכוז. 	.4

תוך	כדי	תנופה	הצמד/י	את	המזרק	ודחוף/י אותו בחוזקה	לירך	החיצונית	עד	להשמעת	"קליק",	כשהמזרק	הוא	בזווית	של	90	מעלות	לירך	)איור	מס'	5(. 	.5
החזק/י	את	המזרק	יציב וצמוד לירך	במשך	כעשר	שניות	עד	לסיום	ההזרקה	)ההזרקה	הסתיימה,	החלון	השקוף	במזרק	יוסתר(. 	.6

הוצא/י	את	המזרק	מהירך	)מכסה	המזרק	הכתום	יתארך	ויכסה	את	המחט(	)איור	מס'	6(,	עסה/י	את	מקום	ההזרקה	במשך	10	שניות.	מיד לאחר ההזרקה, יש  	.7
להגיע מיד לבית	החולים הקרוב ביותר.	את/ה	עלול/ה	להזדקק	לטיפול	רפואי	נוסף.	קח/י	את	המזרק	שהשתמשת	בו	לבית	החולים	ועדכן/י	את	הרופא	כי	קיבלת	
זריקת	אפינפרין	לירך.	מסור/י	את	המזרק	המשומש	לרופא	לבדיקה,	והוא	ידאג	להשמדתו	הנאותה	של	המזרק.	המזרק האוטומטי בנוי כך שניתן להזריק איתו 

בעת הצורך גם דרך הבגד.
שים/י לב: מרבית נוזל הזריקה )כ- 85%( נשאר בתוך המזרק ולא ניתן להשתמש בו שנית. אולם, ההזרקה מספקת לך את המנה הנדרשת אם המכסה   

הכתום התארך ומסתיר את המחט, והחלון השקוף מוסתר.

ExPLANATORY PATIENT LEAFLET AND DIRECTIONS FOR USE
HOW TO ENSURE SAFE USE OF EPIPEN® OR EPIPEN® JR AUTO INJECTOR?
• Read these instructions and directions for use carefully so that in an emergency you will know how to use the 

Auto Injector. 
• When you have an allergic reaction (anaphylaxis) use the EpiPen® or EpiPen® Jr Auto Injector 

immediately at the start of such a reaction in order to prevent the condition from becoming worse.  
Go immediately to the nearest hospital or a physician for further treatment.

• Familiarize yourself with the parts of the Auto Injector.
• Do not attempt to take the Auto Injector apart.
• Never put thumb, fingers or hand over orange tip.
• Never press or push orange tip with thumb, fingers or hand. 
• The needle comes out of orange tip.
• Keep the Auto Injector ready for use and within reach at all times.
• Protect from exposure to light and extreme heat.
• Do not remove blue safety release until ready to use.
• You should periodically examine the solution’s color in the clear window. Do not use the Auto Injector if the solution is discolored or contains a precipitate.
• Do not place patient insert or any other object in the plastic carrier tube with Auto Injector, as this may prevent you from removing the Auto Injector for use.
• If the orange needle tip is extended and the window is obscured, the Auto Injector has been used.
• After use, most of the liquid (about 85%) remains in the Auto Injector and cannot be reused. 
• Note the expiry date (EXP) on the Auto Injector and on the outer carton. After the expiry date passes, purchase a new Auto Injector with a valid expiry date.
• EpiPen® and EpiPen® Jr Auto Injector are disposable. To dispose of an expired or used Auto Injector, do not discard it in the garbage bin, but take it to the 

pharmacy, doctor’s office, or hospital for proper disposal of this type of preparation. A used Auto Injector cannot be replaced  in the plastic carrier tube since 
the orange needle cover is extended following use and the Auto Injector no longer fits into the carrier tube.

WHAT IS EPIPEN® OR EPIPEN® JR AUTO INJECTOR?
EpiPen® or EpiPen® Jr Auto Injector is an automatic unit dose injection device for single self intramuscular administration, in allergic emergencies. 

WHAT DOES EPIPEN® OR EPIPEN® JR AUTO INJECTOR CONTAIN?
EpiPen® Auto Injector contains Epinephrine injection USP 1:1000 (0.3 mL). Each EpiPen® Auto Injector delivers a measured 0.3 mg intramuscular dose of 
Epinephrine.
EpiPen® Jr Auto Injector contains Epinephrine injection USP 1:2000 (0.3 mL). Each EpiPen® Jr Auto Injector delivers a measured 0.15 mg intramuscular dose 
of Epinephrine.

WHO SHOULD USE EPIPEN® OR EPIPEN® JR AUTO INJECTOR?
EpiPen® and EpiPen® Jr Auto Injector are indicated in the emergency treatment of allergic (anaphylactic) reactions. These conditions can occur as a result of 
insect stings or bites such as from the bee family (Hymenoptera), drug, food, latex or other allergens. The preparation is also indicated for patients who develop 
idiopathic anaphylaxis (unknown cause) or exercise-induced anaphylaxis.

WHEN SHOULD YOU USE EPIPEN® OR EPIPEN® JR AUTO INJECTOR? 
If you have been exposed to one of the above mentioned factors, or if you develop the signs and/or symptoms described by your physician, use EpiPen® or 
EpiPen® Jr Auto Injector immediately, through clothing if necessary.

HOW SHOULD YOU ACT IF YOU ARE STUNG BY AN INSECT?
If possible, remove the insect’s stinger with your fingernails. Do not squeeze, pinch or push it deeper into the skin. If available, ice packs or a solution of sodium 
bicarbonate may then be applied to the area stung. Keep warm and avoid exertion. Go immediately to the nearest hospital and notify the physician. If you have 
used EpiPen® or EpiPen® Jr Auto Injector, take the used Auto Injector with you to the hospital and tell the physician about it. 

DIRECTIONS FOR USING EPIPEN® OR EPIPEN® JR AUTO INJECTOR
1. Flip open the yellow cap of the EpiPen® or the green cap of the EpiPen® Jr Auto Injector carrier tube (picture no. 1).
2. Remove the Auto Injector by tipping and sliding it out of the plastic carrier tube (picture no. 2).
3. Grasp the Auto Injector with the palm of your hand (form fist around the unit), with the orange tip pointing downwards. With the other hand, pull off the blue 

safety release (picture no. 3).
4. Hold orange tip near outer thigh (picture no. 4). Do not inject into the buttock.
5. Swing and firmly push against outer thigh until it clicks so that the unit is perpendicular (at 90°angle) to the thigh (picture no. 5).
6. Hold firmly against thigh for approximately 10 seconds to deliver the medicine (The injection is now complete. The window on Auto Injector will be 

obscured).
7. Remove unit from thigh (the orange needle cover will extend to cover needle) (picture no. 6) and massage injection area for 10 seconds.
 Immediately after use, proceed immediately to the nearest hospital. You may need further medical attention. Take your used Auto Injector with you. Tell the 

physician that you have received an injection of epinephrine in your thigh. Give your used EpiPen® or EpiPen® Jr Auto Injector to the physician for inspection 
and proper disposal. Auto Injector is designed to work through clothing if necessary.

 Note: Most of the liquid (about 85%) remains in the Auto Injector and cannot be reused. However, you have received the correct dose of the medication 
if the orange tip is extended and the window is obscured.
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