
Jext® adrenaline auto-injector wel leverbaar 

Vanuit Farmanco en IGZ hebben wij een melding ontvangen dat diverse merken en verpakkingen van 
adrenaline auto-injectoren momenteel niet leverbaar zijn.  

Hierbij willen wij benadrukken dat de adrenaline auto-injector Jext® 150 microgram en Jext® 300 
microgram wel leverbaar zijn. Er is voldoende Jext® beschikbaar bij de fabrikant (ALK) om patiënten 
van een adrenaline auto-injector te voorzien. Het is dus niet nodig dat patiënten het zonder deze 
noodmedicatie moeten stellen. 

Jext® is een geregistreerde adrenaline auto-injector voor éénmalig gebruik. Jext® bevat een steriele 
adrenalineoplossing, 1 ml oplossing bevat 1 mg adrenaline (als tartraat), in een auto-injector om in 
een noodsituatie een injectie met een enkelvoudige dosis adrenaline in het buitenste deel van de 
dijbeenspier (intramusculaire injectie) te geven. Jext® dient te worden gebruikt als noodbehandeling 
bij ernstige acute allergische reacties (anafylaxie) op insectensteken of -beten, voedsel, 
geneesmiddelen en andere allergenen.1 

Jext® 150 microgram is bedoeld voor patiënten met een lichaamsgewicht tussen de 15 en 30 
kilogram. Jext® 300 microgram is bedoeld voor patiënten met een lichaamsgewicht boven de 30 
kilogram. 

Artsen krijgen van het Europees Geneesmiddelenbeoordelingscomité (EMA) het advies om twee 
adrenaline auto-injectoren voor te schrijven aan:2 

• Patiënten met een levensbedreigende allergie bij wie één dosis adrenaline mogelijk niet 
genoeg is. 1 op de 3 patiënten heeft niet voldoende aan een enkele dosis adrenaline om de 
effecten van een allergische reactie volledig tegen te gaan.3 

• Patiënten bij wie acute medische hulp niet snel genoeg ter plaatse kan zijn. 
 

U kunt Jext® bestellen via uw groothandel of door rechtstreeks contact op te nemen met Customer 
Service van ALK via: bestelnl@alk.net 

Meer weten? Ga naar ALKpro.nl: (www.alkpro.nl) voor meer informatie over de producten en 
diensten van ALK en de bijsluitertekst van o.a. Jext®. Op deze website kunt u tevens verschillende 
materialen bestellen of informatie vinden over nascholingen, vakliteratuur, etc. 

 

Referenties: 1. SmPC Jext 2018 2. European Medicines Agency: Better trainingtools recommended to support 
patients using adrenaline auto-injectors; EMA/411622/2015 3. Korenblat P. et al Allergy & Asthma Proc 
1999;20:383-386 


