Eventuele mankementen aan EpiPennen

(25 maart 2020)

Vanuit de Verenigde Staten en het United Kingdom bereiken ons sinds gisteravond
berichten over het niet goed werken van de EpiPen en de EpiPen Jr. van het merk Mylan
(Meda is een onderdeel van Mylan).
Dit wordt namelijk publiekelijk gemeld door de FDA (de U.S. Food and Drug Adminstration)
en dit staat ook in een brief van Mylan en fabrikant Pfizer aan de gezondheidszorg.
In deze brief gaat het onder meer over:
1) Het niet goed werken van sommige EpiPennen door een te vroege of plotselinge
activering: omdat de blauwe veiligheidsdop iets te hoog kan staan, wordt de injectiepen te
vroeg geactiveerd en kan de pen niet meer of vertraagd werken op het moment dat dat
echt nodig is.
2) Problemen dat de injectiepen soms moeilijk of helemaal niet uit de plastic koker te halen
is (i.v.m. een vervorming van de rand van de koker).
3) Het helemaal niet functioneren of een plotselinge activering van de injectiepen, omdat
de gebruiker de blauwe veiligheidsdop een beetje zijwaarts verwijdert. Je houdt dan
bijvoorbeeld de EpiPen in één hand en probeert dan met de duim van diezelfde hand de
blauwe veiligheidsdop te verwijderen.
Veel mensen met een ernstige latexallergie zijn bij een ernstige allergische reactie
afhankelijk van een goed functionerende EpiPen. Je vertrouwt daar gewoon op, dus
maakten deze berichten ons nogal ongerust.
Daarom hebben we vanmorgen contact gehad met Mylan Nederland. Daar werd gezegd
dat zij totaal niet op de hoogte zijn van deze problemen met de EpiPen en dat deze
problematiek zeker niet geldt voor de Nederlandse EpiPennen. Als dat wel zo zou zijn, zou
er in Nederland al wel een groots aangekondigde omruilactie gekomen zijn.
Voorlopig is er voor ons dus nog niet aan de hand.
⚠ Onthoud:
- Houd altijd je EiPen(nen) dicht bij je in de buurt.
- Lees regelmatig nog eens de instructies hoe je de EpiPen precies moet gebruiken, zodat
je in hoge nood de EpiPen meteen op de goede manier kunt gebruiken.
- Je injecteert de EpiPen altijd met enige kracht alleen in de buitenkant van je dijbeen.
- Check regelmatig of de vloeistof in de EpiPen nog helder is via het ‘raampje’.
- Bewaar de EpiPen niet te warm en niet te koud.
- Check voor alle zekerheid even of de injectiepen makkelijk uit de koker komt.
‼ UPDATE: We kregen later vanmorgen alsnog bericht van Mylan, dat op dit moment
toch ook onderzocht wordt of de Nederlandse Epipennen de hierboven genoemde
gebreken vertonen.

