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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.
Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
Rūpīgi sekojiet Jūsu ārsta vai medmāsas padomam. Ja Jums rodas vēl kādi jautājumi,
vaicājiet ārstam vai medmāsai.
Šajā instrukcijā varat uzzināt:
1.
Kas ir TYPHIM Vi un kādam nolūkam to lieto
2.
Pirms TYPHIM Vi lietošanas
3.
Kā lietot TYPHIM Vi
4.
Iespējamās blakusparādības
5
TYPHIM Vi uzglabāšana
TYPHIM Vi

Polisaharīda vēdertīfa vakcīna
Vaccinum febris typhoidis polysaccharidicum
-

Aktīvā viela ir:
Salmonella typhi (Ty2 celms) polisaharīdi .......... (0.025 miligrami vienai 0,5 ml devai)
Pārējās sastāvdaļas: fenols un buferšķīdums, kas satur nātrija hlorīdu, nātrija
hidrogēnfosfātu, nātrija dihidrogēnfosfātu un ūdeni injekcijām

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS:
SANOFI PASTEUR S.A.;
2, Avenue Pont Pasteur
69007 LYON – Francija
RAŽOTĀJS:
SANOFI PASTEUR S.A.;
2, Avenue Pont Pasteur
69007 LYON – Francija
un
SANOFI-AVENTIS Zrt.
1225 Budapest,

Campona u.1. (Harbor Park)
Ungārija

1.

KAS IR TYPHIM Vi UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

TYPHIM Vi ir šķīdums injekcijām 0,5 ml pilnšļircē .Šis medicīnas produkts ir vakcīna,
indicēta profilaksei pret vēdertīfu pieaugušajiem un bērniem no 2 gadu vecuma.
TYPHIM Vi ir sevišķi indicēts ceļotājiem uz endēmiskajiem rajoniem, migrantiem,
medicīniskajam un militārajam personālam.
2.

PIRMS TYPHIM Vi LIETOŠANAS

Nelietojiet TYPHIM Vi, ja Jums vai Jūsu bērnam:
ir alerģija pret kādu no vakcīnas sastāvdaļām;
ir drudzis, akūta saslimšana, hroniska progresējoša slimība (tādos gadījumos
vakcinācija ir jāatliek).
Īpaša piesardzība, lietojot TYPHIM Vi:
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-

Šo vakcīnu nedrīkst ievadīt intravaskulāri: jāpārliecinās, ka adata nav iekļuvusi
asinsvadā.
Šī vakcīna aizsargā pret vēdertīfa baktēriju (Salmonella typhi), bet ne pret radniecīgām
baktērijām (Salmonella paratyphi A vai B).
Šī vakcīna nav indicēta bērniem līdz 2 gadu vecumam, jo efektivitāte nav pietiekama
šajā vecuma grupā.

Grūtniecība un zīdīšanas periods
Nav pietiekamu datu par šīs vakcīnas lietošanu grūtniecēm, tādēļ nerekomendē vakcīnu lietot
grūtniecības laikā. Grūtnieces drīkst vakcinēt tikai absolūtas nepieciešamības gadījumā,
rūpīgi izvērtējot riska/ ieguvumu attiecības.
Nav zināms, vai vakcīna nonāk mātes pienā. Vakcinējot zīdīšanas laikā, jāievēro piesardzība.

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar Jūsu ārstu vai farmaceitu.
Citu zāļu lietošana:
TYPHIM Vi var ievadīt kopā ar citām vakcīnām (A hepatītu, dzelteno drudzi, difteriju,
stingumkrampjiem, poliomielītu, trakumsērgu, meningītu A+C, B hepatītu) vienas
vakcinācijas sesijas laikā.
Lūdzu pastāstiet Jūsu ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā
esat lietojis, arī par tādām, ko izsniedz bez receptes.
3.

KĀ LIETOT TYPHIM Vi

Devas
ORDINĒ PIEAUGUŠAJIEM UN BĒRNIEM NO 2 GADU VECUMA.
Viena injekcija nodrošina aizsardzību.
Revakcinācija ir jāveic katrus 3 gadus, ja vēdertīfa risks turpinās.
Bērniem un pieaugušajiem vakcinācijas grafiks ir vienāds.
Ievadīšanas metode un veids:
Ievadīt intramuskulāri vai subkutāni.
Jebkurš neizlietotais produkts vai izmantotais materiāls ir jāiznīcina saskaņā ar vietējām
prasībām.
4.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, arī TYPHIM Vi dažos subjektos var izraisīt blakusparādības.
Pēc vakcinācijas novērotās blakusparādības parasti ir vidēji smagas un īslaicīgas.
- Lokālas reakcijas injekcijas vietā (sāpes, pietūkums, apsārtums).
- Retas vispārējas reakcijas (drudzis, nogurums, galvassāpes, savārgums, locītavu un
muskuļu sāpes, slikta dūša, vemšana, caureja, sāpes vēderā, astma, ).
- Ļoti retas alerģiskas reakcijas: nieze, izsitumi, nātrene.
Atsevišķos gadījumos ir ziņots par seruma slimību un nopietnām alerģiskām reakcijām
(anafilaktoīdām reakcijām).
JA JŪS NOVĒROJAT KĀDAS BLAKUSPARĀDĪBAS, KAS ŠAJĀ INSTRUKCIJĀ NAV
MINĒTAS, LŪDZAM PAR TĀM ZIŅOT JŪSU ĀRSTAM VAI FARMACEITAM.
5.

TYPHIM Vi UZGLABĀŠANA

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.
Uzglabāt ledusskapī (+2°C līdz +8°C). Nesasaldēt.
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Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma.
Šī lietošanas instrukcija akceptēta

