
Kontrolný dotazník pre osoby oprávnené 

predpisovať pero Jext® 
 
 

Jext® je naplnené (injekčné) pero na podanie jednej dávky adrenalínu 
(vo forme tartrátu). 
 
Pero Jext® je indikované na naliehavú liečbu závažných akútnych 

alergických reakcií (anafylaxie) po pichnutí alebo uštipnutí hmyzom, 
po jedle, liekoch a iných alergénoch a tiež pri anafylaxii z 
idiopatických príčin alebo vyvolanej fyzickou námahou. 
 
Informovanosť pacientov a ich opatrovateľov je mimoriadne dôležitá 

na zabezpečenie včasného a správneho použitia a podania 
adrenalínu v naliehavých situáciách, a preto je tiež dôležitou 
súčasťou riadenia rizík u pacienta. Poznatky o metóde správneho 
podania a starostlivosti o pomôcku okrem toho znížia riziko 
náhodného alebo zbytočného podania lieku, čím sa minimalizuje 
riziko nežiaducich reakcií. 
 
Účelom tohto dotazníka je pomôcť 

Vám ako osobe oprávnenej 

predpisovať Jext®  informovať 
pacienta a/alebo jeho 
opatrovateľov o správnom použití, 
uchovávaní a starostlivosti o pero 

Jext®. Tento dotazník môže byť 
použitý ako inštruktážna pomôcka 
alebo na dokumentovanie 
konzultácií s jednotlivými 
pacientmi. 
 

 
Pre pacientov a ich opatrovateľov 

sú k dispozícii vzdelávacie 

materiály týkajúce sa správneho 

použitia, uchovávania a 

starostlivosti o pero Jext®: 

Školiace pero Jext® 

Inštruktážne video 

Informačná karta pacienta 

 

 Jext®: Návod na použitie 
 
 
 

1 
 1. Uchopte Jext do dominantnej ruky (ruka 

používaná pri písaní), pričom palec je 

umiestnený čo najbližšie k žltému poistnému 

uzáveru. 
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 2. Druhou rukou odstráňte žltý poistný uzáver. 

 

3 
 3.Čierny hrot injekčného pera priložte na vašu 

vonkajšiu stranu stehna, držte pero v pravom 

uhle (približne 90 °) oproti stehnu. 

 

4 

 

4. Tlačte čierny hrot do vonkajšej strany vášho 

stehna, pokiaľ nezaznie „klik“, čo potvrdzuje, že 

injekcie sa začala podávať, potom držte pero 

zatlačené. Zabodnuté pero podržte v stehne 10 

sekúnd (pomaly počítajte do 10) a potom ho 

vytiahnite. Čierny hrot sa rozšíri a automaticky 

skryje ihlu. 
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 5. Miesto vpichu masírujte 10 sekúnd. 

Vyhľadajte okamžite lekársku pomoc. Zavolajte 

na číslo 112, požiadajte o rýchlu zdravotnú 

pomoc a oznámte “anafylaxia“. 

 

pred použitím po použití 

žltý poistný 

uzáver 

okienko 

farebná plastiková 

čiarka viditeľná v 

okienku po použití 

(biela v Jext 300 a 

modrá v Jext 150) 

Čierny hrot 

injektora 



   

 Kontrolný dotazník pre osoby oprávnené predpisovať pero Jext® 
 

Zabezpečte, aby ste ako osoba oprávnená predpisovať mohli odpovedať „Áno“ na ďalej uvedené otázky týkajúce sa predpisovania, pokynov 

pre používateľov, uchovávania a starostlivosti o pero Jext®. 

 
Meno pacienta: _____________________________________________________________ 

 

Predpisovanie 

 Má pacient hmotnosť 15 kg až 30 kg?                                       Predpíšte pero Jext® 150 mikrogramov 

Má pacient vyššiu hmotnosť ako 30 kg?                                   Predpíšte pero Jext® 300 mikrogramov 

Boli pacientovi predpísané dve perá Jext®?  

Bolo pacientovi odporučené nosiť vždy so sebou dve perá Jext®?  

 
Pokyny na použitie 

 Bol pacient poučený za akých okolností má použiť Jext ?  

 Bolo pacientovi ukázané správne zaobchádzanie s perom a metóda podania?  

Bol pacient poučený, aby kontaktoval pohotovosť a požiadal o rýchlu zdravotnú pomoc a oznámil „anafylaxia“ po použití pera Jext®?  

Bol pacient informovaný, že si má po 5-15 minútach podať druhé pero Jext®, ak nenastalo klinické zlepšenie?  

Bol pacient zaškolený v metóde podávania lieku v budúcnosti pomocou školiaceho pera Jext®?  

Dostal pacient Informačnú kartu pacienta obsahujúcu ďalšie informácie a odporúčania?  

Bolo pacientovi odporučené, aby si pozrel inštruktážne video, ako používať pero Jext 

Inštruktážne video je dostupné na stránke : http://www.alkabello.sk/jext/ 

 

 

 

<vložte informáciu, ako získať prístup/pozrieť si inštruktážne video v konkrétnej krajine> 

 

 

Uchovávanie a starostlivosť 

 Bol pacient poučený, že svoje pero Jext® má uchovávať pri teplote do 25 ºC a že liek nemá uchovávať v mrazničke?  

Bol pacient poučený, aby pravidelne kontroloval adrenalínový roztok cez okienko jednotky na uistenie, že roztok je číry a bezfarebný, 
a aby pero vymenil, ak roztok zmenil zafarbenie alebo obsahuje zrazeninu? 

 

Bol pacient informovaný, že má pravidelne kontrolovať svoje pero Jext® a po uplynutí dátumu exspirácie má pero vymeniť?  

 
 
 

Podpis predpisujúcej osoby:_________________________________________________  Dátum:_______________  
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