ULOTKA DLA PACJENTA
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem szczepionki.
− Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
− Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa
informacja.
− Szczepionka ta została przepisana ściśle określonej osobie i nie należy jej przekazywać
innym.
Spis treści ulotki:
1. Co to jest INFANRIX-DTPa i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się szczepionkę INFANRIX-DTPa
3. Jak stosować szczepionkę INFANRIX-DTPa
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie szczepionki INFANRIX-DTPa
6. Inne konieczne informacje dotyczące szczepionki INFANRIX-DTPa
INFANRIX®-DTPa – 0,5 ml – Zawiesina do wstrzykiwań
Szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi acelularna, adsorbowana
1 dawka (0,5ml) szczepionki zawiera :
Toksoid błoniczy ………………………………..….…
Toksoid tężcowy ………………………………………
Antygeny krztuścowe
Toksoid krztuścowy ……………………………...
Hemaglutynina włókienkowa ……………….……
Pertaktyna ……………………………………...…

≥ 30 j.m.
≥ 40 j.m.
25 mikrogramów
25 mikrogramów
8 mikrogramów

Innymi składnikami zawartymi w szczepionce są chlorek sodu, fenoksyetanol, wodorotlenek
glinu i woda do wstrzykiwań.
Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na
dopuszczenie do obrotu oraz miejsce wytwarzania:

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
rue de l’Institute 89
1330 Rixensart
Belgia

1. Co to jest INFANRIX-DTPa i w jakim celu się go stosuje
INFANRIX-DTPa jest szczepionką stosowaną u dzieci w celu zapobiegania: błonicy, tężcowi i
krztuścowi (kokluszowi). Czynnymi składnikami INFANRIX-DTPa są substancje niezakaźne
wytworzone przez bakterie wywołujące błonicę i tężec oraz oczyszczone białka bakterii
wywołującej krztusiec. Szczepionka nie wywołuje chorób, przed którymi chroni.
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Szczepionka powoduje powstawanie w organizmie swoistej odporności czynnej przeciwko
wymienionym chorobom.
•

Błonica: Błonica najczęściej atakuje drogi oddechowe i czasami skórę. Zazwyczaj w drogach
oddechowych dochodzi do stanu zapalnego i obrzęku, co powoduje poważne trudności w
oddychaniu, a czasami nawet duszenie się. Bakterie błonicy wytwarzają także toksyny
(trucizny), które mogą powodować uszkodzenie nerwów, choroby serca, a nawet mogą
doprowadzić do zgonu.

•

Tężec: Bakterie tężca dostają się do organizmu człowieka na skutek przerwania ciągłości
skóry. Obrażenia, które stwarzają największe ryzyko zakażenia tężcem, to: oparzenia, otwarte
złamania, rany głębokie lub rany zanieczyszczone glebą, kurzem, odchodami końskimi,
drzazgami drzewnymi. Bakterie tężca produkują toksyny (trucizny), które mogą wywoływać
sztywność mięśni, bolesne skurcze mięśni, drgawki, a nawet zgon. Skurcze mięśni mogą być
tak silne, że prowadzą do złamania kości kręgosłupa.

•

Krztusiec (koklusz): Krztusiec jest chorobą o bardzo dużej zakaźności. Choroba atakuje
drogi oddechowe, powodując ciężkie napady kaszlu, które mogą utrudniać normalne
oddychanie. Kaszel występujący w tej chorobie jest bardzo charakterystyczny - mówi się, że
osoby chore na krztusiec „zanoszą się kaszlem”. Kaszel może utrzymywać się przez 1-2
miesiące lub dłużej. Bakterie krztuśca mogą także wywoływać zakażenia uszu, zapalenie
oskrzeli, które może trwać bardzo długo, zapalenie płuc, drgawki, uszkodzenie mózgu, a
nawet zgon.

Szczepienie jest najlepszym sposobem zapobiegania omawianym chorobom. Żaden ze
składników szczepionki nie jest zakaźny.
INFANRIX-DTPa jest mętną, białą zawiesiną w fiolce lub ampułko-strzykawce (0,5 ml).
Szczepionka INFANRIX-DTPa dostępna jest w opakowaniach po 1, 10 i 25.
2. Zanim zastosuje się szczepionkę INFANRIX-DTPa
Należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli:
•

•
•
•

u dziecka kiedykolwiek wystąpiła reakcja alergiczna (uczuleniowa) na INFANRIX-DTPa lub
jakikolwiek składnik wchodzący w skład tej szczepionki. Substancje czynne i inne składniki
INFANRIX-DTPa są wymienione na początku tej ulotki. Wśród objawów uczulenia należy
wymienić swędzącą wysypkę skórną, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy lub języka;
u dziecka kiedykolwiek wystąpiła reakcja alergiczna na którąkolwiek szczepionkę przeciwko
błonicy, tężcowi lub krztuścowi (kokluszowi);
u dziecka doszło do jakichkolwiek zaburzeń układu nerwowego w ciągu 7 dni od
uprzedniego podania szczepionki przeciwko krztuścowi (kokluszowi);
dziecko ma wysoką gorączkę (temperatura ciała powyżej 38,0°C). Łagodna infekcja, jak np.
przeziębienie, nie powinna być przeciwwskazaniem do szczepienia, ale najpierw powiedz o
tym lekarzowi.

W POWYŻSZYCH PRZYPADKACH INFANRIX-DTPa NIE POWINIEN BYĆ PODANY
DZIECKU.
Należy także powiedzieć lekarzowi, jeżeli:
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•

•
•
•

u dziecka kiedykolwiek przedtem po szczepieniu szczepionką INFANRIX-DTPa lub inną
szczepionką przeciwko krztuścowi (kokluszowi), wystąpiły problemy zdrowotne, a w
szczególności:
 wysoka gorączka (temperatura mierzona w odbytnicy powyżej 40,0°C) w ciągu 48
godzin od podania szczepionki;
 zapaść lub stan podobny do wstrząsu w ciągu 48 godzin od podania szczepionki;
 nieustający płacz lub krzyk trwający co najmniej trzy godziny w ciągu 48 godzin od
podania szczepionki;
 drgawki/napady drgawek z towarzyszącą gorączką lub bez w ciągu 3 dni od podania
szczepionki.
dziecko miewa krwawienia lub łatwo dochodzi u niego do powstawania siniaków;
dziecko ma skłonność do drgawek związanych z gorączką, lub takie przypadki miały miejsce
w rodzinie;
dziecko aktualnie przyjmuje inne leki, lub niedawno otrzymało inną szczepionkę.

We wszystkich takich przypadkach lekarz zadecyduje o właściwym terminie i sposobie
przeprowadzenia szczepienia u dziecka.
3. Jak stosować szczepionkę INFANRIX-DTPa
Dziecko otrzyma w sumie trzy dawki w postaci wstrzyknięć w odstępach co najmniej
miesięcznych pomiędzy kolejnymi dawkami. Każda dawka po 0,5 ml podawana jest w czasie
oddzielnej wizyty. Lekarz albo pielęgniarka poinformuje, kiedy należy zgłosić się z dzieckiem na
podanie następnej dawki.
Jeżeli potrzebne będzie podanie dodatkowych dawek lub dawki uzupełniającej, to lekarz
poinformuje o tym.
Jeżeli dziecko nie otrzyma kolejnej dawki szczepionki w wyznaczonym terminie, to koniecznie
należy porozmawiać z lekarzem, aby umówić kolejną wizytę.
Należy upewnić się, że dziecko otrzymało pełne szczepienie złożone z trzech dawek szczepionki.
Jeżeli nie, to dziecko może nie być w pełni chronione przed zachorowaniem na choroby zakaźne
objęte szczepieniem.
Szczepionka INFANRIX-DTPa jest podawana jako wstrzyknięcie domięśniowe.
Szczepionka nigdy nie może być podawana dożylnie.
4. Możliwe działania niepożądane
Po podaniu jakiejkolwiek szczepionki może dojść do wystąpienia działań niepożądanych.
Dziecko może czuć:
• ból albo dyskomfort w miejscu podania
lub można zauważyć:
• zaczerwienienie lub obrzęk w miejscu podania.
Objawy te zazwyczaj ustępują w ciągu kilku dni.
Inne działania niepożądane, jakie mogą wystąpić, to:
 biegunka, utrata apetytu, wymioty,
 gorączka (powyżej 38,0°C),
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bezsenność, drażliwość, nadmierna płaczliwość, niepokój.

Jeżeli objawy te przedłużają się lub nasilają, to należy poinformować o tym lekarza.
Tak jak w przypadku innych szczepionek w postaci wstrzyknięć, istnieje bardzo małe ryzyko
wystąpienia reakcji alergicznych (uczuleniowych). Stan taki można rozpoznać na podstawie
następujących objawów:
 swędząca wysypka na dłoniach i stopach,
 obrzęk okolicy oczu i twarzy,
 trudności w oddychaniu i połykaniu.
Objawy takie występują zazwyczaj przed opuszczeniem gabinetu lekarskiego. W każdym takim
przypadku należy podjąć natychmiastowe leczenie.
Poniżej wymienione są działania niepożądane, które występowały po podaniu innych
szczepionek przeciwko krztuścowi (kokluszowi). Zwykle występowały one w ciągu 2-3 dni od
podania szczepionki:
 zapaść, utrata przytomności lub okresy utraty świadomości,
 drgawki lub napady drgawkowe.
Jeżeli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy
poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.
Nie należy niepokoić się tą listą możliwych działań niepożądanych. Możliwe, że u dziecka nie
wystąpią żadne działania niepożądane po szczepieniu.
5. Przechowywanie szczepionki INFANRIX-DTPa
Szczepionkę INFANRIX-DTPa należy przechowywać w temperaturze 2°C – 8°C (w lodówce).
Nie zamrażać. Zamrożenie niszczy szczepionkę.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować szczepionki po terminie ważności podanym na opakowaniu. Ostatnim
dniem jej stosowania jest ostatni dzień miesiąca podanego na opakowaniu.
6. Inne konieczne informacje dotyczące szczepionki INFANRIX-DTPa
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela
podmiotu odpowiedzialnego.
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
ul.Grunwaldzka 189
Poznań 60-322
Biuro w Warszawie
Al. Armii Ludowej 26
Warszawa 00-609
Tel. +48 (22) 576 90 00
Data opracowania ulotki: lipiec 2004r.
INFANRIX jest znakiem towarowym GlaxoSmithKline.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla fachowego personelu medycznego lub
pracowników służby zdrowia:
W trakcie przechowywania powstaje biały osad i przezroczysty płyn powyżej. Jest to prawidłowe
i nie zmniejsza działania szczepionki.
Przed podaniem szczepionką należy dokładnie wstrząsnąć w celu uzyskania jednorodnej mętnej
zawiesiny.
Zawiesina powinna zostać oceniona wzrokowo przed podaniem. W przypadku jakichkolwiek
zmian dotyczących koloru lub postaci szczepionki nie należy jej podawać.
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