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1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Prevenar 13 suspensija injekcijām
Pneimokoku polisaharīdu konjugēta vakcīna (13-valenta, adsorbēta)
Pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine (13-valent, adsorbed)
2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 devas (0,5 ml) sastāvs:
Pneimokoku polisaharīds, 1.1 serotips
Pneimokoku polisaharīds, 3.1 serotips
Pneimokoku polisaharīds, 4.1 serotips
Pneimokoku polisaharīds, 5.1 serotips
Pneimokoku polisaharīds, 6A1 serotips
Pneimokoku polisaharīds, 6B1 serotips
Pneimokoku polisaharīds, 7F1 serotips
Pneimokoku polisaharīds, 9V1 serotips
Pneimokoku polisaharīds, 14.1 serotips
Pneimokoku polisaharīds, 18C1 serotips
Pneimokoku polisaharīds, 19A1 serotips
Pneimokoku polisaharīds, 19F1 serotips
Pneimokoku polisaharīds, 23F1 serotips

2,2 µg
2,2 µg
2,2 µg
2,2 µg
2,2 µg
4,4 µg
2,2 µg
2,2 µg
2,2 µg
2,2 µg
2,2 µg
2,2 µg
2,2 µg
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Konjugēts ar CRM197 nesējproteīnu un adsorbēts uz alumīnija fosfāta (0,125 mg alumīnija).

Palīgvielas ar zināmu iedarbību
Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1 apakšpunktā.
3.

ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijām.
Vakcīna ir homogēna balta suspensija.
4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1

Terapeitiskās indikācijas

Aktīva imunizācija, lai aizsargātu zīdaiņus un bērnus vecumā no 6 nedēļām līdz 5 gadiem no
Streptococcus pneumoniae izraisītām invazīvām slimībām, pneimonijas un akūta vidusauss iekaisuma.
Aktīva imunizācija, lai aizsargātu pieaugušos vecumā no 50 gadiem un vecākus no Streptococcus
pneumoniae izraisītām invazīvām pneimokoku slimībām.
Skatīt 4.4 un 5.1 apakšpunktus, lai iegūtu informāciju par aizsardzību pret specifiskiem pneimokoku
serotipiem.
Prevenar 13 ir jālieto saskaņā ar oficiāliem ieteikumiem, ņemot vērā invazīvās slimības ietekmi
dažādās vecuma grupās un serotipu epidemioloģijas atšķirības dažādos ģeogrāfiskos reģionos.
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4.2

Devas un lietošanas veids

Prevenar 13 imunizācijas grafikam jābūt pamatotam ar oficiālām rekomendācijām.
Devas
Zīdaiņi un bērni vecumā no 6 nedēļām līdz 5 gadiem
Zīdaiņiem, kuri saņem pirmo Prevenar 13 devu, vakcinācijas kursu iesaka pabeigt ar Prevenar 13.
Zīdaiņi vecumā no 6 nedēļām līdz 6 mēnešiem
Trīs devu primārais kurss
Ieteicamais imunizācijas kurss sastāv no četrām devām, katra 0,5 ml. Primārais zīdaiņu imunizācijas
kurss sastāv no trim devām, pirmo devu parasti ievada 2 mēnešu vecumā, un intervāls starp devām ir
vismaz 1 mēnesis. Pirmo devu var ievadīt, sākot no 6 nedēļu vecuma. Ceturto devu (revakcināciju)
rekomendē 11 - 15 mēnešu vecumā.
Divu devu primārais kurss
Ja Prevenar 13 ir iekļauts zīdaiņu standarta imunizācijas programmā, var izmantot citu kursu, kas
sastāv no trim devām, katra 0,5 ml. Pirmo devu var ievadīt no 2 mēnešu vecuma, otro devu – pēc 2
mēnešiem. Trešo devu (revakcināciju) rekomendē 11 - 15 mēnešu vecumā (skatīt 5.1 apakšpunktu).
Nevakcinēti zīdaiņi un bērni ≥ 7 mēnešu vecumā
7 - 11 mēnešus veci zīdaiņi
Divas devas, katra 0,5 ml, intervāls starp devām vismaz 1 mēnesis. Trešo devu rekomendē otrajā
dzīves gadā.
12 - 23 mēnešus veci bērni
Divas devas, katra 0,5 ml, intervāls starp devām vismaz 2 mēneši (skatīt 5.1 apakšpunktu).
2 - 5 gadus veci bērni
Viena 0,5 ml deva.
Prevenar 13 vakcinācijas grafiks zīdaiņiem un bērniem, kuri iepriekš vakcinēti ar Prevenar (7-valentu)
(Streptococcus pneumoniae 4., 6B, 9V, 14., 18C, 19F un 23F serotipi)
Prevenar 13 satur tos pašus septiņus serotipus, kas ir Prevenar sastāvā, izmantojot tādu pašu
nesējproteīnu CRM197.
Zīdaiņiem un bērniem, kuriem vakcinācija uzsākta ar Prevenar, to var nomainīt uz Prevenar 13
jebkurā vakcinācijas grafika posmā.
Mazi bērni (12-59 mēnešus veci), kuri pilnībā imunizēti ar 7-valento Prevenar
Maziem bērniem, kuriem ir veikta pilnīga imunizācija ar 7-valento Prevenar, jāsaņem viena 0,5 ml
Prevenar 13 deva, lai izraisītu imūno atbildi pret 6 papildus serotipiem. Šī 0,5 ml Prevenar 13 deva
jāievada ne ātrāk kā 8 nedēļas pēc pēdējās 7-valentā Prevenar devas (skatīt 5.1 apakšpunktu).
Pieaugušie vecumā no 50 gadiem un vecāki
Viena deva.
Revakcinācijas nepieciešamība ar sekojošu Prevenar 13 devu nav noteikta.
Neatkarīgi no iepriekšējā pneimokoku vakcinācijas statusa, ja 23-valentās polisaharīdu vakcīnas
lietošana tiek uzskatīta par lietderīgu, Prevenar 13 jāievada vispirms (skatīt 4.5 un 5.1 apakšpunktus).
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Ievadīšanas veids
Vakcīna jāievada intramuskulāras injekcijas veidā. Ieteicamās injicēšanas vietas ir augšstilba
priekšējā sānu virsma (musculus vastus lateralis) zīdaiņiem vai deltveida muskulis augšdelmā
bērniem un pieaugušajiem.
4.3

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām un/vai jebkuru no 6.1 apakšpunktā uzskaitītajām
palīgvielām vai pret difterijas toksoīdu.
Tāpat kā citu vakcīnu gadījumā, Prevenar 13 ievadīšana jāatliek pacientiem, kuriem ir akūta, smaga
febrīla slimība. Tomēr viegla infekcija, piemēram, saaukstēšanās, nav iemesls vakcinācijas atlikšanai.
4.4

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Prevenar 13 nedrīkst ievadīt intravaskulāri.
Tāpat kā gadījumos ar citām injicējamām vakcīnām, jābūt viegli pieejamai medicīniskai palīdzībai un
uzraudzībai reti iespējamām anafilaktiskām reakcijām pēc vakcīnas ievadīšanas.
Šo vakcīnu intramuskulāras injekcijas veidā nedrīkst ievadīt cilvēkiem ar trombocitopēniju vai
jebkādiem asinsreces traucējumiem, kas varētu būt kontrindikācija intramuskulārai injekcijai, taču
vakcīnu drīkst ievadīt subkutāni, ja vien iespējamais ieguvums pārliecinoši atsver ievadīšanas risku
(skatīt 5.1 apakšpunktu).
Prevenar 13 aizsargā tikai pret tiem Streptococcus pneumoniae serotipiem, kas iekļauti vakcīnā, un
neaizsargā pret citiem mikroorganismiem, kas izraisa invazīvas slimības, pneimoniju vai vidusauss
iekaisumu. Tāpat kā jebkura vakcīna, arī Prevenar 13 var neaizsargāt visus indivīdus, kas saņēmuši
vakcināciju pret pneimokoku slimību.
Cilvēkiem ar imūnās sistēmas traucējumiem imunosupresīvās terapijas, ģenētiska defekta, cilvēka
imūndeficīta vīrusa infekcijas (HIV) vai citu iemeslu dēļ aktīvā imunizācijā var būt samazināta
antivielu veidošanās.
Prevenar 13 drošuma un imunogenitātes dati nav pieejami pacientiem ar specifiskiem imunitātes
traucējumiem (piem., ar iedzimtiem vai iegūtiem liesas darbības traucējumiem, HIV inficētiem, ar
ļaundabīgiem audzējiem, pēc asinsrades cilmes šūnu transplantācijas, ar nefrotisko sindromu), tādēļ
vakcinācija jāizvērtē individuāli.
Zīdaiņi un bērni vecumā no 6 nedēļām līdz 5 gadiem
Klīniskajos pētījumos Prevenar 13 izraisīja imūno atbildi pret visiem trīspadsmit vakcīnā iekļautajiem
serotipiem. Imūnā atbilde pret 3. serotipu pēc revakcinācijas devas nepārsniedza līmeni, kas tika
novērots pēc zīdaiņu vakcinācijas kursa; šī fenomena klīniskā nozīme attiecībā uz imūnās atmiņas
ierosināšanu pret 3. serotipu nav zināma (skatīt 5.1 apakšpunktu).
Reaģējušo personu funkcionālo antivielu titru attiecības (OPA titri ≥ 1:8) pret 1., 3. un 5. serotipiem
bija augstas. Tomēr OPA ģeometriskie vidējie titri pret šiem serotipiem bija zemāki kā pret pārējiem
papildu vakcīnas serotipiem; šī fenomena klīniskā nozīme attiecībā uz aizsargājošo efektivitāti nav
zināma (skatīt 5.1 apakšpunktu).
Ierobežoti dati liecina, ka 7-valentā Prevenar vakcīna (trīs devas primārajā kursā) ierosina labu imūno
reakciju zīdaiņiem ar sirpjveida šūnu slimību, un tās drošība ir līdzīga zema riska grupām (skatīt 5.1
apakšpunktu).
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Bērniem, kuri jaunāki par 2 gadiem, jāsaņem vecumam atbilstošs Prevenar 13 vakcinācijas kurss
(skatīt 4.2 apakšpunktu). Konjugētas pneimokoku vakcīnas lietošana neaizstāj 23-valentas
pneimokoku polisaharīdu vakcīnas lietošanu 2 gadus veciem un vecākiem bērniem ar augstu
Streptococcus pneumoniae izraisītu invazīvu slimību risku (piem., bērniem ar sirpjveida šūnu slimību,
aspleniju, HIV infekciju, hroniskām slimībām vai novājinātu imunitāti). Ja vien tiek rekomendēts, tad
paaugstināta riska bērniem pēc 24 mēnešu vecuma un iepriekš jau vakcinētiem ar Prevenar 13
jāsaņem 23-valenta pneimokoku polisaharīdu vakcīna. Intervālam starp 13-valentu pneimokoku
konjugētu vakcīnu (Prevenar 13) un 23-valentu pneimokoku polisaharīdu vakcīnu jābūt ne mazākam
par 8 nedēļām. Nav datu, kas liecinātu, ka 23-valentas pneimokoku polisaharīdu vakcīnas ievadīšana
nevakcinētiem vai iepriekš ar Prevenar 13 vakcinētiem bērniem radītu samazinātu atbildes reakciju
pret turpmākām Prevenar 13 devām.
Primārai imunizēšanai ordinējot vakcīnas ļoti neiznēsātiem (priekšlaicīgi dzimušiem) zīdaiņiem (kas
dzimuši ≤ 28 grūtniecības nedēļās), īpaši tiem, kam anamnēzē ir elpošanas sistēmas nepietiekama
brieduma pazīmes, jāapsver iespējamais apnojas risks un nepieciešamība uzraudzīt zīdaiņa elpošanu
48 - 72 stundas pēc vakcīnas ievadīšanas. Vakcinēšana šai zīdaiņu grupai sniedz lielu ieguvumu, tāpēc
to nedrīkst atlikt vai no tās atteikties.
Vakcīnas serotipiem aizsardzība pret vidusauss iekaisumu iespējama mazāka nekā pret invazīvu
slimību. Tā kā vidusauss iekaisumu izraisa daudzi citi mikroorganismi, ne tikai pneimokoku serotipi,
kas iekļauti vakcīnā, sagaidāmā aizsardzība pret vidusauss iekaisumu kopumā ir zema (skatīt 5.1
apakšpunktu).
Ja Prevenar 13 tiek lietots vienlaikus ar Infanrix hexa (DTPa HBV-IPV/Hib), tad novēroto febrīlo
reakciju biežums ir līdzīgs tam, kas novērots Prevenar (7-valentu) un Infanrix Hexa vienlaikus
lietošanas gadījumā (skatīt 4.8 apakšpunktu).
Bērniem ar krampju lēkmēm vai drudža izraisītiem krampjiem anamnēzē, kā arī visiem bērniem,
kuriem Prevenar 13 tiek ievadīts kopā ar veselu šūnu garā klepus vakcīnu, atbilstoši vietējām
ārstēšanas vadlīnijām jādod temperatūru pazeminoši līdzekļi.
4.5

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Zīdaiņi un bērni vecumā no 6 nedēļām līdz 5 gadiem
Prevenar 13 var ievadīt vienlaikus ar jebkuriem šo vakcīnu antigēniem gan monovalentu, gan
kombinētu vakcīnu veidā: difterijas, stingumkrampju, acelulāras vai veselu šūnu garā klepus, b tipa
Haemophilus influenzae, inaktivēta poliomielīta, B hepatīta, meningokoku C serotipa, masalu, cūciņu,
masaliņu, vējbaku un rotavīrusa vakcīnu.
Pieaugušie vecumā no 50 gadiem un vecāki
Prevenar 13 var ievadīt vienlaikus ar sezonālo trivalento inaktivēto gripas vakcīnu (TIGV).
Divos pētījumos pieaugušajiem vecumā no 50 līdz 59 gadiem un 65 gadus veciem un vecākiem tika
pierādīts, ka Prevenar 13 var lietot vienlaicīgi ar trivalento inaktivēto gripas vakcīnu (TIGV). Atbildes
reakcija uz visiem trim TIGV antigēniem bija līdzīga gan ievadot TIGV vienu pašu, gan vienlaicīgi ar
Prevenar 13.
Atbildes reakcija uz Prevenar 13 bija zemāka, ievadot to vienlaicīgi ar TIGV, salīdzinot ar
gadījumiem, kad Prevenar 13 tika ievadīts viens pats. Šī novērojuma klīniskais nozīmīgums nav
zināms.
Vienlaicīga lietošana ar citām vakcīnām nav izvērtēta.
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Dažādas injicējamās vakcīnas jāievada atšķirīgās vakcinācijas vietās.
Prevenar 13 un 23-valentās polisaharīdu vakcīnas vienlaicīga ievadīšana nav pētīta. Klīniskajos
pētījumos imūnā atbildes reakcija bija zemāka pret visiem serotipiem gadījumos, kad Prevenar 13 tika
ievadīts vienu gadu pēc 23-valentās polisaharīdu vakcīnas lietošanas, salīdzinājumā ar gadījumiem,
kad Prevenar 13 tika ievadīts ar 23-valento polisaharīdu vakcīnu iepriekš nevakcinētiem subjektiem.
Šī novērojuma klīniskais nozīmīgums nav zināms.
4.6

Fertilitāte, grūtniecība un zīdīšana

Grūtniecība
Nav datu par pneimokoku 13-valentā konjugāta lietošanu grūtniecēm.
Barošana ar krūti
Nav zināms, vai pneimokoku 13-valentais konjugāts izdalās mātes pienā.
Fertilitāte
Pētījumi ar dzīvniekiem neliecina par tiešu vai netiešu kaitīgu ietekmi attiecībā uz reproduktīvo
toksicitāti (skatīt 5.3 apakšpunktu).
4.7

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav piemērojama.
4.8

Nevēlamās blakusparādības

Klīniskajos pētījumos un pēcreģistrācijas uzraudzības laikā ziņotās blakusparādības visās vecuma
grupās ir uzskaitītas šajā apakšpunktā katrā orgānu sistēmas klasē to sastopamības biežuma un
nopietnības samazinājuma secībā. Sastopamības biežums tiek noteikts šādi: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži
(≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk (≥ 1/1000 līdz < 1/100), reti (≥ 1/10000 līdz < 1/1000), ļoti reti
(≤ 1/10000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).
Zīdaiņi un bērni vecumā no 6 nedēļām līdz 5 gadiem
Vakcīnas drošība vērtēta kontrolētos klīniskajos pētījumos, kur 14267 devas tika ievadītas 4429
veseliem zīdaiņiem no 6 nedēļu vecuma pirmās vakcinācijas laikā un 11-16 mēnešu vecumā kā
revakcinācija. Visos klīniskajos pētījumos zīdaiņiem Prevenar 13 ievadīja kopā ar standarta
pediatriskām vakcīnām (skatīt 4.5 apakšpunktu).
Zāļu drošums tika izvērtēta arī 354 iepriekš nevakcinētiem bērniem (vecumā no 7 mēnešiem līdz 5
gadiem).
Visbiežāk novērotās blakusparādības bija reakcija vakcinācijas vietā, drudzis, uzbudināmība,
samazināta ēstgriba, miegainība un/vai miega traucējumi.
Klīniskā pētījumā bērniem, kuri vakcinēti 2, 3 un 4 mēnešu vecumā, drudzis ≥ 38°C biežāk bija
bērniem, kuri saņēma Prevenar (7-valentu) vienlaikus ar Infanrix hexa (28,3% līdz 42,3%)
salīdzinājumā ar bērniem, kuri saņēma tikai Infanrix hexa (15,6% līdz 23,1%). Pēc revakcinācijas
devas 12 līdz 15 mēnešu vecumā novērotā drudža ≥ 38°C biežums bija 50,0% bērniem, kuri saņēma
vienlaikus Prevenar (7-valentu) un Infanrix hexa, salīdzinājumā ar 33,6% gadījumu bērniem, kuri
saņēma tikai Infanrix hexa. Šīs reakcijas galvenokārt bija vidēji smagas (temperatūra 39°C vai
zemāka) un īslaicīgas.
Primārā Prevenar 13 kursa laikā reakcijas vakcinācijas vietā biežāk tika novērotas bērniem, kuri
vecāki par 12 mēnešiem, salīdzinājumā ar zīdaiņiem.
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Klīniskajos pētījumos novērotās blakusparādības
Klīniskajos pētījumos Prevenar 13 drošuma profils bija līdzīgs Prevenar drošumam. Tālāk raksturotais
drošuma profils balstās uz klīniskajos pētījumos iegūtiem datiem par vakcināciju ar Prevenar 13:
Imūnās sistēmas traucējumi
Reti:
Paaugstinātas jutības reakcijas, tajā skaitā sejas tūska, aizdusa, bronhu
spazmas.
Nervu sistēmas traucējumi
Reti:
Krampji (arī febrīlie krampji), hipotonijas-hiporeaktivitātes epizode.
Kuņģa-zarnu trakta traucējumi
Ļoti bieži:
Samazināta ēstgriba.
Retāk:
Vemšana; caureja.
Ādas un zemādas audu bojājumi
Reti:
Izsitumi; nātrene vai nātrenei līdzīgi izsitumi.
Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā
Ļoti bieži:
Drudzis; uzbudināmība; vakcinācijas vietas eritēma, sacietējums/pietūkums
vai sāpes/jutīgums; miegainība; slikts miegs.
Vakcinācijas vietas eritēma vai sacietējums/pietūkums 2,5–7,0 cm (pēc
revakcinācijas devas vecākiem bērniem [2 - 5 gadus veciem]).
Bieži:
Drudzis > 39°C; kustību traucējumi vakcinācijas vietā (sāpju dēļ);
vakcinācijas vietas eritēma vai sacietējums/pietūkums 2,5–7,0 cm (pēc
zīdaiņu kursa).
Retāk:
Vakcinācijas vietas eritēma vai sacietējums/pietūkums > 7,0 cm; raudulība.
Prevenar 13 pēcreģistrācijas laikā novērotās blakusparādības
Lai gan šīs blakusparādības netika novērotas Prevenar 13 klīniskajos pētījumos zīdaiņiem un bērniem,
uzskata, ka tās ir Prevenar 13 blakusparādības, jo tās tika ziņotas pēcreģistrācijas uzraudzības laikā.
Tā kā šīs reakcijas tika ziņotas spontānos ziņojumos, to sastopamības biežumu nevar noteikt, un tādēļ
tas tiek uzskatīts kā „nav zināms”.
Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi
Limfadenopātija (lokalizējas vakcinācijas vietas reģionā).
Imūnās sistēmas traucējumi
Anafilaktiskas/anafilaktoīdas reakcijas ar šoku; angioneirotiska tūska.
Ādas un zemādas audu bojājumi
Multiformā eritēma.
Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā
Nātrene vakcinācijas vietā; dermatīts vakcinācijas vietā; nieze vakcinācijas
vietā; pietvīkums.
Papildu informācija īpašām populācijām
Elpošanas apstāšanās (apnoja) ļoti neiznēsātiem jaundzimušajiem (≤ 28 grūtniecības nedēļām) (skatīt
4.4 apakšpunktu).
Pieaugušie vecumā no 50 gadiem un vecāki
Zāļu drošums tika izvērtēts 6 klīniskos pētījumos 6198 pieaugušajiem vecumā no 50 līdz 95 gadiem.
Prevenar 13 tika ievadīts 5667 pieaugušajiem; 2616 (46,2 %) bija vecumā no 50 līdz 64 gadiem un
3051 (53,8 %) bija vecumā no 65 gadiem un vecāki. 1916 no Prevenar 13 saņēmušajiem
pieaugušajiem iepriekš bija vakcinēti ar 23- valento pneimokoku polisaharīdu vakcīnu ne mazāk kā
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pirms 3 gadiem, un 3751 pieaugušais iepriekš nebija vakcinēts ar 23- valento pneimokoku
polisaharīdu vakcīnu. Subjekti vecumā virs 65 gadiem retāk ziņoja par novērotām blakusparādībām
nekā gados jaunāki pieaugušie, neatkarīgi no iepriekšējā vakcinācijas statusa. Kopumā biežuma
kategorijas bija līdzīgas abās grupās.
Klīniskos pētījumos novērotās blakusparādības
Informācija par lokālām un sistēmiskām reakcijām tika iegūta visos klīniskajos pētījumos katru dienu
14 dienu ilgā laika posmā pēc katras vakcinācijas. Turpmāk minētais blakusparādību biežums
pamatots ar Prevenar 13 vakcinācijas datiem pieaugušajiem:
Vielmaiņas un uztures traucējumi
Ļoti bieži:
Samazināta ēstgriba
Nervu sistēmas traucējumi
Ļoti bieži:
Galvassāpes
Kuņģa-zarnu trakta traucējumi
Ļoti bieži:
Caureja
Bieži:
Vemšana
Retāk:
Slikta dūša
Imūnās sistēmas traucējumi
Retāk:
Paaugstinātas jutības reakcija, ieskaitot sejas tūsku, aizdusu, bronhospazmas
Ādas un zemādas audu bojājumi
Ļoti bieži:
Izsitumi
Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā
Ļoti bieži:
Drudzis; nogurums; eritēma vakcinācijas vietā, sacietējums/pietūkums
vakcinācijas vietā; sāpes/jutīgums vakcinācijas vietā; ierobežota rokas
kustība.
Bieži:
Drudzis
Retāk:
Limfadenopātija vakcinācijas vietas rajonā.
Skeleta- muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi
Ļoti bieži:
Artralģija; mialģija
Kopumā netika konstatētas nozīmīgas atšķirības blakusparādību biežumā, ja Prevenar 13 tika ievadīts
ar 23- valento pneimokoku polisaharīdu vakcīnu iepriekš vakcinētiem pieaugušajiem.
Dažu ziņoto sistēmisko reakciju biežums bija lielāks gadījumos, ja Prevenar 13 tika ievadīts
vienlaicīgi ar trivalento inaktivēto gripas vakcīnu (TIGV) salīdzinot ar gadījumiem, kad atsevišķi tika
ievadīta TIGV (galvassāpes, drebuļi, izsitumi, samazināta ēstgriba, artralģija un mialģija) vai Prevenar
13 (galvassāpes, nogurums, drebuļi, samazināta ēstgriba un artralģija).
4.9

Pārdozēšana

Prevenar 13 pārdozēšana ir maz iespējama, jo vakcīna ir pilnšļircē. Tomēr ir ziņojumi par Prevenar 13
pārdozēšanu zīdaiņiem un bērniem, ar to saprotot secīgu devu ievadīšanu pēc iepriekšējās devas
biežāk nekā ieteicams. Prevenar 13 pārdozēšanas gadījumā ziņotās blakusparādības bija tādas pašas,
kā ievadot vakcīnu atbilstoši bērniem rekomendētajam ievadīšanas režīmam.
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5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: vakcīnas, pneimokoku vakcīnas; ATĶ kods: J07AL02
Prevenar 13 satur septiņus pneimokoku kapsulāros polisaharīdus, kas ir Prevenar sastāvā (4., 6B, 9V,
14., 18C, 19F, 23F), un sešus papildu polisaharīdus (1., 3., 5., 6A, 7F, 19A), visi konjugēti ar CRM197
nesējproteīnu.
Saslimstība zīdaiņiem un bērniem vecumā no 6 nedēļām līdz 5 gadiem
Pamatojoties uz serotipu izplatības pētījumiem Eiropā pirms Prevenar ieviešanas, paredzams, ka
Prevenar 13 aptvers 73–100 % (atkarībā no valsts) no visiem serotipiem, kas izraisa invazīvu
pneimokoku slimību bērniem līdz 5 gadu vecumam. Šajā vecuma grupā 1., 3., 5., 6A, 7F un 19A
serotipi izraisa 15,6 % – 59,7 % invazīvo slimību; tas atkarīgs no valsts, pētījuma laika un Prevenar
lietošanas.
Akūts vidusauss iekaisums ir bieži sastopama bērnu slimība ar dažādu etioloģiju. Baktērijas var
izraisīt 60–70 % akūta vidusauss iekaisuma klīnisko epizožu. S. pneumoniae ir viens no biežāk
sastopamajiem akūta vidusauss iekaisuma bakteriālajiem cēloņiem pasaulē.
Aplēses rāda, ka Prevenar 13 aptver 90% serotipu, kas izraisa pret antibiotikām rezistentu invazīvu
pneimokoku slimību.
Saslimstība pieaugušajiem vecumā no 50 gadiem un vecākiem
Invazīvu pneimokoku slimību (IPS) biežums pieaugušajiem pieaug līdz ar vecumu no 50 gadiem, riska
faktoriem (smēķēšana vai alkohola lietošana) un esošām blakus slimībām (hroniska sirds un asinsvadu
slimība, hroniska plaušu slimība, ieskaitot astmu, nieru darbības traucējumi, cukura diabēts un
hroniskas aknu slimības, ieskaitot alkohola izraisītu aknu slimību). Visbiežāk IPS pieaugušajiem
vecumā no 50 gadiem vai vecākiem izpaužas ar bakterēmisku pneimoniju, nespecifisku bakterēmiju
un meningītu. Pamatojoties uz iegūtajiem datiem, Prevenar 13 pneimokoku serotipi var būt atbildīgi
par vismaz 50 – 76 % (atkarībā no valsts) IPS pieaugušajiem vecumā virs 50 gadiem. Aptuveni 80 %
no IPS pieaugušajiem ir bakterēmiska pneimonija.
Prevenar 13 imunogenitātes klīniskie pētījumi zīdaiņiem un bērniem
Nav pētīta Prevenar 13 aizsargājošā efektivitāte pret invazīvu pneimokoku slimību. Saskaņā ar
Pasaules Veselības organizācijas (PVO) ieteikumiem, potenciālā spēja aizsargāt pret invazīvu
pneimokoku slimību zīdaiņiem un bērniem tiek vērtēta, salīdzinot imūno atbildi pret septiņiem plaši
izplatītiem serotipiem, kas ir iekļauti gan Prevenar, gan Prevenar 13 sastāvā un pret kuriem vakcīnas
tiešām aizsargā. Imūnā atbilde pret sešiem papildu serotipiem arī tika vērtēta.
Imūnā atbilde pēc trīs devu primārā kursa zīdaiņiem
Klīniskajos pētījumos, kas veikti virknē Eiropas valstu un ASV, izmantojot dažādus vakcinācijas
kalendārus, iekļauti divi randomizēti līdzvērtības pētījumi (Vācijā, izmantojot 2, 3, 4 mēnešu primāro
kursu [006] un ASV, izmantojot 2, 4 un 6 mēnešu primāro kursu [004]),. Šajos divos pētījumos imūno
atbildi pret pneimokokiem salīdzināja, izmantojot līdzvērtības kritērijus, tostarp pacientu skaitu
procentos, kuriem pret polisaharīdu serotipa specifisku IgG koncentrācija serumā vienu mēnesi pēc
primārā kursa bija ≥ 0,35 μg/ml, kā arī IgG ģeometriskās vidējās koncentrācijas salīdzinājumus
(ELISA GMC). Turklāt tika salīdzināts arī funkcionālo antivielu titrs (OPA) pacientiem, kas saņēma
Prevenar un Prevenar 13. Sešiem papildu serotipiem šos rezultātus salīdzināja ar Prevenar recipientu
mazāko atbildreakciju pret septiņiem biežākajiem serotipiem.
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1. tabulā ir parādīts imūnās atbildes līdzvērtības pētījumā 006 salīdzinājums, ņemot vērā to zīdaiņu
skaitu, kam pneimokoku antikapsulārā polisaharīda IgG koncentrācija sasniedza ≥ 0,35 μg/ml.
Pētījuma 004 rezultāti bija līdzīgi. Prevenar 13 līdzvērtība (mazākā 95% TI vērtība reaģējušo
(0,35 µg/ml) skaita atšķirībai procentos dažādām grupām bija >-10 %) tika novērota visiem 7
biežākajiem serotipiem, izņemot 6B serotipam pētījumā 006, kā arī 6B un 9V serotipiem pētījumā
004, kas nedaudz atšķīrās. Visi septiņi serotipi atbilda iepriekš noteiktajiem IgG ELISA GMC
līdzvērtības kritērijiem. Prevenar 13 izraisīja līdzīgu, bet nedaudz zemāku antivielu līmeņa pieaugumu
nekā Prevenar pret septiņiem biežākajiem serotipiem. Šo atšķirību klīniskā nozīme nav zināma.
Līdzvērtība tika konstatēta 6 papildu serotipiem, ņemot vērā to zīdaiņu skaitu, kam antivielu
koncentrācija sasniedza ≥ 0,35 μg/ml, un IgG ELISA GMC salīdzinājumu pētījumā 006, un 5 no šiem
6 serotipiem, izņemot 3. serotipam, pētījumā 004. IgG antivielu koncentrāciju ≥ 0,35 µg/ml
3. serotipam sasniedza 98,2% (pētījums 006) un 63,5% (pētījums 004) Prevenar 13 saņēmēju.
1. tabula: Pacientu, kam pneimokoku kapsulāro polisaharīdu IgG koncentrācija pēc zīdaiņu
kursa 3. devas sasniedza ≥ 0,35 μg/ml – pētījums 006
7-valenta Prevenar
Prevenar 13
vakcīna
Atšķirība
Serotipi
%
%
(95 % TI)
(N=282-285)
(N=277-279)
7-valentas Prevenar vakcīnas serotipi
4
98,2
98,2
0,0 (-2,5; 2,6)
6B
77,5
87,1
-9,6 (-16,0; -3,3)
9V
98,6
96,4
2,2 (-0,4; 5,2)
14
98,9
97,5
1,5 (-0,9; 4,1)
18C
98,6
-1,4
(-4,2; 1,2)
97,2
19F
95,8
96,0
-0,3 (-3,8; 3,3)
23F
88,7
89,5
-0,8 (-6,0; 4,5)
Prevenar 13 papildu serotipi
1
96,1
87,1*
-9,1 (4,5, 13,9)
3
98,2
87,1
11,2 (7,0, 15,8)
5
93,0
87,1
5,9 (0,8, 11,1)
6A
91,9
87,1
4,8 (-0,3, 10,1)
7F
98,6
87,1
11,5 (7,4, 16,1)
19A
99,3
87,1
12,2 (8,3, 16,8)
* Vismazāk vakcinēto pētījumā 006 reaģēja uz 6B serotipu (87,1 %).
Pētījumos 004 un 006 Prevenar 13 izraisīja funkcionālu antivielu rašanos pret visiem 13 vakcīnas
serotipiem. Atšķirības starp grupām pacientu skaitā, kam OPA titri pret 7 bieži sastopamajiem
serotipiem bija ≥ 1:8, netika konstatētas. Pētījumos 006 un 004 pēc primārā kursa OPA titru pret
visiem septiņiem bieži sastopamajiem serotipiem sasniedza attiecīgi > 96 % un > 90 % Prevenar 13
saņēmēju.
Pārējiem 6 serotipiem pētījumos 004 un 006 vienu mēnesi pēc primārā kursa OPA titru ≥ 1:8
sasniedza 91,4 % līdz 100 % vakcinēto ar Prevenar 13. Funkcionālo antivielu (OPA) ģeometriskie
vidējie titri pret 1., 3. un 5. serotipu bija zemāki kā titri pret katru no pārējiem papildu serotipiem; šī
fenomena klīniskā nozīme attiecībā uz aizsargājošo efektivitāti nav zināma.
Imūnā atbilde pēc divu devu primārā kursa zīdaiņiem
Imunogenitāte pēc divām devām zīdaiņiem ir aprakstīta četros pētījumos. Zīdaiņu skaits, kam mēnesi
pēc otrās devas pneimokoku antikapsulārā polisaharīda IgG koncentrācija sasniedza ≥ 0,35 μg/ml, bija
no 79,6 % līdz 98,5 % pret 11 no 13 vakcīnas serotipiem. Mazāks skaits zīdaiņu sasniedza šo antivielu
koncentrācijas slieksni pret 6B serotipu (27,9 % - 57,3 %) un 23F (55,8 % - 68,1 %) visos pētījumos 2
un 4 mēnešu režīmā, salīdzinot ar 58,4 % pret 6B serotipu un 68,6 % pret 23F serotipu pētījumā 3 un
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5 mēnešu režīmā. Pēc revakcinācijas devas pret visiem vakcīnas serotipiem, tostarp 6B un 23F, bija
divu devu primārajam kursam adekvāta imūnā atbilde. Lielbritānijas pētījumā funkcionālā antivielu
reakcija (OPA) bija līdzīga pret visiem serotipiem, tostarp 6B un 23F, Prevenar un Prevenar 13 grupās
pēc primārā kursa divu un četru mēnešu vecumā un pēc revakcinācijas devas 12 mēnešu vecumā. Pēc
zīdaiņu kursa reaģējušo skaits ar OPV titru ≥ 1:8 bija vismaz 87 % un vismaz 93 % – pēc
revakcinācijas devas. OPA ģeometriskā vidējā titri pret 1., 3. un 5. serotipu bija zemāki kā pret
pārējiem papildu vakcīnas serotipiem; šī fenomena klīniskā nozīme attiecībā uz aizsardzības
efektivitāti nav zināma.
Revakcinācijas atbildes reakcijas pēc divu devu un trīs devu primārā kursa zīdaiņiem
Pēc revakcinācijas devas ievadīšanas pieauga antivielu koncentrācija pret visiem 13 serotipiem
(salīdzinot ar līmeņiem pirms revakcinācijas). 12 serotipiem antivielu koncentrācija pēc
revakcinācijas bija augstāka, nekā pēc primārā kursa zīdaiņiem. Šie novērojumi saskan ar adekvātas
imūnās atmiņas ierosināšanu. Imūnā atbilde pret 3. serotipu pēc revakcinācijas devas nepārsniedza to
līmeni, kas tika novērots pēc zīdaiņu vakcinācijas kursa; šī fenomena klīniskā nozīme attiecībā uz
imūnās atmiņas ierosināšanu pret 3. serotipu nav zināma.
Antivielu atbildes reakcija pret revakcinācijas devu pēc divu vai trīs devu primārā kursa bija līdzīga
visiem 13 vakcīnas serotipiem.
Bērniem vecumā no 7 mēnešiem līdz 5 gadiem vecumam atbilstoša imunizācijas kalendāra ievērošana
(kā aprakstīts apakšpunktā 4.2) izraisīja antikapsulārā polisaharīda IgG antivielu līmeņa pieaugumu
pret katru no 13 serotipiem, kas ir vismaz tādā pašā līmenī kā trīs devu primārajā kursā zīdaiņiem.
Antivielu saglabāšanās un imunoloģiskā atmiņa tika vērtēta pētījumos veseliem bērniem, kuri saņēma
vienreizēju Prevenar 13 devu ne ātrāk kā 2 gadus pēc to iepriekšējās imunizācijas ar 4 Prevenar
devām, vai 3 devu Prevenar kursu zīdaiņiem ar sekojošu Prevenar 13 vakcināciju 12 mēnešu vecumā,
vai 4 Prevenar 13 devām.
Vienreizēja Prevenar 13 deva bērniem vidēji 3,4 gadu vecumā, neatkarīgi no iepriekšējās vakcinācijas
vēstures ar Prevenar vai Prevenar 13, izraisīja spēcīgu antivielu atbildes reakciju gan pret 7
kopīgajiem serotipiem, gan 6 papildus Prevenar 13 serotipiem.
Kopš 7-valentā Prevenar ieviešanas 2000. gadā, pneimokoku slimību uzraudzības dati nav pierādījuši,
ka Prevenar bērnībā ierosinātā imunitāte būtu vājinājusies laika gaitā.
Bērni (12-59 mēnešus veci), kuriem veikts pilns imunizācijas kurss ar 7-valento Prevenar
Pēc vienreizējas Prevenar 13 devas ievadīšanas bērniem (12-59 mēnešus veciem), kuriem ir veikts
pilns imunizācijas kurss ar 7-valento Prevenar (2 vai 3 devu primārais kurss plus revakcinācija),
seruma IgG līmenis ≥ 0.35 μg /ml un OPA titrs ≥ 1:8 tika sasniegts vismaz 90 % gadījumu. Tomēr 3
(serotipi 1, 5 un 6A) no 6 papildus serotipiem tika uzrādīts zemāks IgG GMC un OPA GMT līmenis,
salīdzinot ar tiem bērniem, kuri iepriekš bija saņēmuši vismaz vienu Prevenar 13 vakcinācijas devu.
GMC un GMTs zemāka līmeņa klīniskā nozīme pašlaik nav zināma.
Nevakcinēti bērni (12-23 mēnešus veci)
Pētījumi nevakcinētiem bērniem (12-23 mēnešus veciem) ar 7-valento Prevenar pierādīja, ka
nepieciešamas 2 devas, lai sasniegtu tādu seruma IgG koncentrāciju serotipiem 6B un 23F, kas līdzīga
tam, ko izraisa 3 devu kurss zīdaiņiem.
Imūnā atbilde pēc ievadīšanas subkutāni
Prevenar 13 ievadīšana subkutāni tika izvērtēta nesalīdzinošā pētījumā, apsekojot 185 veselus japāņu
zīdaiņus un bērnus, kas saņēma 4 devas attiecīgi 2; 4; 6 un 12–15 mēnešu vecumā. Pētījumā
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konstatētā drošība un imunogenitāte kopumā atbilda novērojumiem pētījumos par ievadīšanu
intramuskulāri.
Eiropas Zāļu aģentūra ir atlikusi pienākumu iesniegt pētījumu rezultātus Prevenar 13 vienā vai
vairākās pediatriskās populācijas apakšgrupās ar pneimokoku slimību (skatīt 4.2 apakšpunktu par
lietošanu bērniem).
Ietekme uz nazofaringeālu nēsāšanu
Uzraudzības pētījumā Francijā bērniem ar akūtu vidusauss iekaisumu, tika noteiktas izmaiņas
pneimokoku serotipu nazofaringeālā (NF) nēsāšanā pēc Prevenar (7-valentā) ieviešanas un pēc tam arī
pēc Prevenar 13 ieviešanas. Prevenar 13 ievērojami samazināja visu papildus 6 serotipu (un serotipa
6C) NF nēsāšanu un atsevišķu serotipu 6.c, 7F, 19A nēsāšanu, salīdzinot ar Prevenar. Nēsāšanas
samazināšanās bija novērota arī serotipam 3 (2,5% vs 1,1%, p = 0,1). Nēsāšana netika novērota
serotipiem 1 un 5.
Konjugētas pneimokoku vakcinācijas ietekme uz nazofaringeālu nēsāšanu tika pētīta randomizētā
dubultmaskētā pētījumā, kurā zīdaiņi Izraēlā saņēma Prevenar 13 vai Prevenar (7-valentu) 2, 4, 6 un
12 mēnešu vecumā. Prevenar 13 ievērojami samazināja visu 6 papildus serotipu (un serotipa 6C) un
atsevišķu serotipu 1, 6a, 6c, 7F, 19A iegūšanu NF ceļā, salīdzinājumā ar Prevenar. Samazināšanās
netika novērota serotipam 3, un serotipam 5 kolonizācija bija pārāk reta, lai novērtētu ietekmi.
Pārējiem 6 no atlikušajiem 7 kopīgajiem serotipiem novēroja līdzīgu NF nēsāšanu abu vakcīnu
grupās; ievērojama samazināšanās tika novērota serotipam 19F.
Prevenar (7-valentas vakcīnas) aizsargājošā efektivitāte zīdaiņiem un bērniem
7-valentā Prevenar efektivitāte vērtēta divos lielos pētījumos: Ziemeļkalifornijas (the Northern
California Kaiser Permanente -NCKP) pētījumā un Somijas vidusauss iekaisuma pētījumā (Finnish
Otitis Media - FinOM). Abi pētījumi bija randomizēti, dubultmaskēti, aktīvi kontrolēti pētījumi, kur
zīdaiņus randomizēja Prevenar vai kontroles vakcīnas grupās (NCKP pētījumā kontrolei bija
meningokoku C serogrupas CRM-konjugēta [MnCC] vakcīna; FinOM pētījumā –B hepatīta vakcīna)
četru devu kursā 2, 4, 6 un 12-15 mēnešu vecumā. Šo pētījumu efektivitātes rezultāti (par invazīvu
pneimokoku slimību, pneimoniju un akūtu vidusauss iekaisumu) apkopoti 2. tabulā.
2. tabula: 7-valentās Prevenar vakcīnas efektivitātes kopsavilkums1
Tests
N
VE2
3
NCKP: vakcīnas serotips, stacionārā
97 %
30258
NCKP: klīniska pneimonija ar patoloģiskām izmaiņām
23746
35 %
krūškurvja rentgenā
NCKP: akūts vidusauss iekaisums (AVI)4
23746
Visas epizodes
7%
Recidivējošs AVI (3 epizodes 6 mēnešu laikā vai 4
9%
epizodes gada laikā)
Recidivējošs AVI (5 epizodes 6 mēnešu laikā vai 6
23 %
epizodes gada laikā)
Ievietota timpanostomijas caurulīte
20,3 %
FinVA: akūts vidusauss iekaisums
1662
Visas epizodes
6%
Visi pneimokoku izraisīti AVI
34 %
Vakcīnas serotipu izraisīti AVI
57 %
1
Saskaņā ar protokolu
2
Vakcīnas efektivitāte
3
1995. gada oktobris līdz 1999. gada 20. aprīlis
4
1995. gada oktobris līdz 1998. gada 30. aprīlis
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95% TI
85; 100
4, 56

4, 10
3, 15
7, 36
2, 35
-4, 16
21; 45
44; 67

Prevenar (7-valentas) vakcīnas efektivitāte
7-valentās Prevenar vakcīnas efektivitāte (gan tiešais, gan netiešais efekts) pret pneimokoku slimību ir
pētīts gan divu, gan trīs devu zīdaiņu primārā kursa imunizācijas programmās, katrai ar revakcinācijas
devām (3. tabula). Pateicoties Prevenar plašajai izmantošanai, invazīvas pneimokoku slimības
biežums ir pastāvīgi un būtiski samazinājies. Dažās valstīs ir ziņots par Prevenar sastāvā neietilpstošu
serotipu, piemēram, 1, 7F un 19A, izraisītas pneimokoku slimības biežuma pieaugumu. Pētījums
turpinās ar Prevenar 13, un informācija tabulā var mainīties, jo valstis savus izplatības datus
atjaunina.
Izmantojot skrīninga metodi, serotipiem tika noteikta specifiskā efektivitāte pēc divām devām pret 6B
un 23F serotipiem līdz 1 gada vecumam un Lielbritānijā tā bija attiecīgi 66 % (-29; 91 %) un 100 %
(25; 100 %)
3. tabula: Kopsavilkums par 7-valentās Prevenar vakcīnas efektivitāti pret invazīvu pneimokoku
slimību
Valsts
Ieteicamā vakcinācijas
Slimības samazināšanās, %
95 % TI
(ieviešanas gads)
shēma
Lielbritānija
49; 95 %
2, 4 un 13 mēneši
Vakcīnas serotipi:
(Anglija un
2 devas līdz 1 gada vecumam: 85 %
Velsa)1
(2006.g.)
2, 4, 6, +12-15 mēneši
ASV (2000.g.)
Bērni < 52

Vakcīnas serotipi: 98 %
Visi serotipi: 77 %

97; 99 %
73; 79 %

Personas ≥ 653

nav piemērots
Vakcīnas serotipi: 76 %
nav piemērots
Visi serotipi: 38 %
Kanāda
2, 4 un 12 mēneši
Visi serotipi: 73 %
nav piemērots
(Kvebeka)4
Vakcīnas serotipi:
(2004.g.)
divu devu zīdaiņu kursā: 99 %
92, 100 %
pabeigtā kursā: 100 %
82, 100 %
1
Bērni līdz 2 gadu vecumam. Aprēķinātā vakcīnas efektivitāte 2008. gada jūnijā (Brūma metode).
2
2005. gada dati
3
2004. gada dati
4
Bērni līdz 5 gadu vecumam. 2005. gada janvāris līdz 2007. gada decembris. Pilna efektivitāte standarta
2+1 kursam vēl nav pieejama.
Kopš vakcīnas iekļaušanas nacionālās imunizācijas programmās Prevenar 13 efektivitāte 3+1 kursā
novērota arī pret akūtu vidusauss iekaisumu un pneimoniju. Retrospektīvi vērtējot plašu ASV
apdrošinātāju datu bāzi, bērniem līdz 2 gadu vecumam vizītes AVI dēļ samazinājās par 42,7 % (95 %
TI, 42,4-43,1 %) un zāles AVI ārstēšanai tika parakstītas par 41,9 % mazāk, salīdzinot ar situāciju
pirms vakcīnas reģistrācijas (2004. gads pret 1997.–1999.gadu). Līdzīgā analīzē hospitalizācijas un
ambulatorās vizītes visu iemeslu pneimoniju dēļ samazinājās par attiecīgi 52,4 % un 41,1 %.
Gadījumos, kas atzīti par pneimokoku pneimonijām, bērniem līdz 2 gadu vecumam novērotais
hospitalizāciju un ambulatoro vizīšu samazinājums bija attiecīgi 57,6 % un 46,9 %, salīdzinot ar
situāciju pirms vakcīnas reģistrācijas (2004.gads pret 1997.–1999.g.). Lai arī šāda veida novērojumu
analīzēs nevar secināt tiešu cēloņu un seku saistību, šie dati liek domāt, ka Prevenar ir būtiska loma
gļotādu slimību (AVI un pneimonijas) uzliesmojumu samazināšanā mērķa populācijā.
Papildu imunogenitātes dati par Prevenar (7-valentu) vakcīnu: bērni ar sirpjveida šūnu slimību
Prevenar imunogenitāte pētīta atklātā daudzcentru pētījumā 49 zīdaiņiem ar sirpjveida šūnu slimību.
Bērnus vakcinēja ar Prevenar (trīs devas ar mēneša intervālu no 2 mēnešu vecuma), un 46 no šiem
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bērniem saņēma arī 23-valentu pneimokoku polisaharīdu vakcīnu 15-18 mēnešu vecumā. Pēc primārās
imunizācijas 95,6% pacientu antivielu līmenis pret visiem septiņiem serotipiem Prevenar sastāvā bija
vismaz 0,35 μg/ml. Būtisks antivielu koncentrācijas pieaugums pret septiņiem serotipiem bija redzams
pēc polisaharīdu vakcinācijas, sniedzot norādi par izveidotu imūnatmiņu.
Imunogenitātes pētījumi pieaugušajiem vecumā no 50 gadiem un vecākiem
Pieaugušajiem aizsargājošo antivielu līmeņa slieksnis pret polisaharīdu serotipa specifisku IgG
koncentrāciju serumā nav noteikts. Lai novērtētu potenciālo spēju aizsargāt pret invazīvu pneimokoku
slimību un pneimoniju, visos pivotālajos klīniskajos pētījumos kā surogāta marķieris tika izmantots
serotipa specifisks opsanofagocitējošo funkcionālo antivielu titrs (OPA). Vienu mēnesi pēc katras
vakcinācijas tika aprēķināti OPA ģeometriskie vidējie titri. OPA titri tiek izteikti kā augstākā seruma
atšķaidījuma apgrieztais lielums, kas samazina pneimokoku izdzīvošanu par vismaz 50 %.
Pivotāli pētījumi ar Prevenar 13 tika veikti, lai pierādītu, ka funkcionālo antivielu reakcija pret 13
serotipiem ir bez klīniski nozīmīgām atšķirībām, un pret dažiem serotipiem tā ir augstāka, salīdzinot ar
imūno atbildi pret 12 serotipiem, ja izmanto licencēto 23-valentu pneimokoku polisaharīdu vakcīnu
[1, 3, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F] vienu mēnesi pēc vakcinēšanas. Specifiskajā
funkcionālajā antivielu titrā imūnā atbilde pret 6A serotipu, ko satur tikai Prevenar 13, uzrādīja
četrkārtīgu pieaugumu, salīdzinot ar līmeni pirms imunizācijas,
Prevenar 13 imunogenitāte pētīta piecos klīniskajos pētījumos Eiropā un ASV dažādās vecuma grupās
no 50 līdz 95 gadu vecumam. Šobrīd pieejami imunogenitātes dati par veiktajiem klīniskajiem
pētījumiem ar Prevenar 13 pieaugušo grupā vecumā no 50 gadiem un vecākiem, ieskaitot tos
pieaugušos, kuri ir 65 gadus veci un vecāki, kuri iepriekš saņēmuši vienu vai vairākas 23-valentu
polisaharīdu vakcīnas devas piecus gadus pirms iesaistīšanās pētījumā. Katrā pētījumā iekļauti veseli
un imunoloģiski veseli pieaugušie ar stabilu blakussaslimšanu stāvokli pētījuma sākumā, kas var
veicināt pneimokoku infekciju (piem., hroniskas kardiovaskulāras slimības, hroniskas elpceļu
slimības, ieskaitot astmu, nieru slimības un cukura diabēts, hroniskas aknu slimības, ieskaitot alkohola
aknu slimības), kā arī pieaugušie ar tādiem riska faktoriem kā smēķēšana un alkoholisms.
Prevenar 13 imunogenitāte un drošība konstatēta pieaugušajiem, kuri ir 50 gadus veci un vecāki,
ieskaitot arī tos, kuri iepriekš saņēmuši pneimokoku polisaharīdu vakcīnu.
Pieaugušie, kuri iepriekš nav saņēmuši 23-valentu pneimokoku polisaharīdu vakcīnu
Tiešajā salīdzinošajā klīniskajā pētījumā, kas veikts pieaugušajiem vecumā no 60 līdz 64 gadiem,
pētījumā iesaistītie saņēma vienu devu Prevenar 13 vai vienu devu 23-valentu pneimokoku
polisaharīdu vakcīnu. Šī pētījuma ietvaros citi pieaugušie vecumā no 50 līdz 59 gadiem saņēma vienu
devu Prevenar 13.
4. tabulā salīdzināti OPA ģeometriskie vidējie titri vienu mēnesi pēc devas saņemšanas vecuma grupā
no 60 līdz 64 gadiem, kuri saņēmuši vienu devu Prevenar 13 vai 23-valentu pneimokoku polisaharīdu
vakcīnu, un vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem, kuri saņēmuši vienu devu Prevenar 13.
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4. tabula: OPA ģeometriskie vidējie titri pieaugušajiem vecumā no 60 līdz 64 gadiem, kuri
saņēmuši vienu devu Prevenar 13 vai 23-valentu pneimokoku polisaharīdu vakcīnu (PPSV23),
un pieaugušajiem vecumā no 50 līdz 59 gadiem, kuri saņēmuši vienu devu Prevenar13a,b,c
Prevenar 13 Prevenar 13

PPSV23

Prevenar 13
Prevenar 13 attiecībā
50-59 gadus veci
pret PPSV23,
attiecībā pret
50-59 gadi 60-64 gadi 60-64 gadi
60-64 gadi
N=350-384 N=359-404 N=367-402 60-64 gadus veciem
GMT
GMT
GMT
GM Ratio (95% TI) GM Ratio (95 % TI)
Serotips
1
200
146
104
1,4
(1,08, 1,73)
1,4
(1,10, 1,78)
3
91
93
85
1,0
(0,81, 1,19)
1,1
(0,90, 1,32)
4
2833
2062
1295
1,4
(1,07, 1,77)
1,6
(1,19, 2,13)
5
269
199
162
1,4
(1,01, 1,80)
1,2
(0,93, 1,62)
6A†
4328
2593
213
1,7
(1,30, 2,15) 12,1 (8,63, 17,08)
6B
3212
1984
788
1,6
(1,24, 2,12)
2,5
(1,82, 3,48)
7F
1520
1120
405
1,4
(1,03, 1,79)
2,8
(1,98, 3,87)
9V
1726
1164
407
1,5
(1,11, 1,98)
2,9
(2,00, 4,08)
14
957
612
692
1,6
(1,16, 2,12)
0,9
(0,64, 1,21)
18C
1939
1726
925
1,1
(0,86, 1,47)
1,9
(1,39, 2,51)
19A
956
682
352
1,4
(1,16, 1,69)
1,9
(1,56, 2,41)
19F
599
517
539
1,2
(0,87, 1,54)
1,0
(0,72, 1,28)
23F
494
375
72
1,3
(0,94, 1,84)
5,2
(3,67, 7,33)
a
Ne mazāka efektivitāte tika noteikta, jo zemākā divpusējā 95% ticamības intervāla (TI) robeža pret
ģeometriski mazāko rezultātu vidējo lielumu (GMR) bija lielāka nekā 0.5.
b
Statistiski nozīmīgi augstākā atbildes reakcija tika noteikta, ja divpusējā 95% ticamības intervāla
(TI) zemākā robeža pret ģeometriski mazāko rezultātu vidējo lielumu (GMR) bija lielāka nekā 1.
c
Serotipam 6A†, ko satur tikai Prevenar 13, tika noteikta statistiski nozīmīgi augstākā atbildes
reakcija, ja divpusējā 95% ticamības intervāla (TI) zemākā robeža pret ģeometriski mazāko rezultātu
vidējo lielumu (GMR) bija lielāka nekā 2.
Pieaugušajiem vecumā no 60 līdz 64 gadiem OPA ģeometriskie vidējie titri ar Prevenar 13 ir bez
klīniski nozīmīgām atšķirībām, salīdzinot ar 23-valentu pneimokoku polisaharīdu vakcīnu pret
divpadsmit serotipiem, kurus satur abas vakcīnas. Pret 9 serotipiem OPA titri konstatēti kā statistiski
nozīmīgāki to vidū, kuri saņēma Prevenar 13.
Pieaugušajiem vecumā no 50 līdz 59 gadiem OPA ģeometriskie vidējie titri pret visiem 13 serotipiem
ar Prevenar 13 ir bez klīniski nozīmīgām atšķirībām, salīdzinot ar imūno atbildi pieaugušajiem
vecumā no 60 līdz 64 gadiem. 9 serotipos imūnā atbilde ir saistīta ar vecumu, jo pieaugušajiem
vecumā no 50 līdz 59 gadiem imūnā atbilde ir statistiski nozīmīgāka nekā pieaugušajiem vecumā no
60 līdz 64 gadiem.
Visiem pieaugušajiem ≥ 50 gadiem, kuri saņēma vienu devu Prevenar 13, OPA titri pret 6A serotipu
bija nozīmīgi lielāki nekā pieaugušajiem ≥ 60 gadiem, kuri saņēma vienu devu 23-valentu
pneimokoku polisaharīdu vakcīnu.
Vienu gadu pēc vakcinācijas ar Prevenar 13 OPA titri bija samazinājušies, salīdzinot ar vienu mēnesi
pēc vakcinācijas, tomēr OPA titri pret visiem serotipiem saglabājās augstāki nekā sākotnējā stāvoklī:
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Pieaugušie vecumā no 50 līdz 59
gadiem, kuri iepriekš nav vakcinēti
ar 23-valentu polisaharīdu vakcīnu
Pieaugušie vecumā no 60 līdz 64
gadiem, kuri iepriekš nav vakcinēti
ar 23-valentu polisaharīdu vakcīnu

Sākotnējie OPA
ģeometriskie vidējie titri

OPA ģeometriskie vidējie
titri vienu gadu pēc Prevenar
13

5 līdz 45

20 līdz 1234

5 līdz 37

19 līdz 733

Pieaugušie, kuri iepriekš ir saņēmuši 23-valentu pneimokoku polisaharīdu vakcīnu
Imūnās atbildes pret Prevenar 13 un 23-valentu pneimokoku polisaharīdu vakcīnu tika salīdzinātas
tiešajā salīdzinošajā pētījumā pieaugušajiem vecumā ≥ 70 gadiem, kuri bija saņēmuši vienu devu
pneimokoku polisaharīdu vakcīnu vismaz 5 gadus pirms pētījumā veiktās vakcinācijas.
5. tabulā salīdzināti OPA ģeometriskie vidējie titri vienu mēnesi pēc devas saņemšanas ≥ 70 gadus
veciem pieaugušajiem, kuri jau iepriekš vakcinēti ar pneimokoku polisaharīdu, un pētījuma ietvaros
saņēmuši vienu devu Prevenar 13 vai 23-valentu pneimokoku polisaharīdu vakcīnu.
5. tabula – OPA ģeometriskie vidējie titri ≥ 70 gadus veciem pieaugušajiem, kuri jau iepriekš
vakcinēti ar pneimokoku polisaharīdu, un pētījuma ietvaros saņēmuši vienu devu Prevenar 13
vai 23-valentu pneimokoku polisaharīdu vakcīnu (PPSV23)a,b,c
Prevenar 13
PPSV23
Prevenar OPA ģeometriskie vidējie
N=400-426
N=395-445
titri attiecībā pret PPSV23
OPA GMT
OPA GMT
GM Ratio
(95 % TI)
Serotips
1
81
55
1,5
(1,17, 1,88)
3
55
49
1,1
(0,91, 1,35)
4
545
203
2,7
(1,93, 3,74)
5
72
36
2,0
(1,55, 2,63)
6A†
903
94
9,6
(7,00, 13,26)
6B
1261
417
3,0
(2,21, 4,13)
7F
245
160
1,5
(1,07, 2,18)
9V
181
90
2,0
(1,36, 2,97)
14
280
285
1,0
(0,73, 1,33)
18C
907
481
1,9
(1,42, 2,50)
19A
354
200
1,8
(1,43, 2,20)
19F
333
214
1,6
(1,17, 2,06)
23F
158
43
3,7
(2,69, 5,09)
a
Ne mazāka efektivitāte tika noteikta, jo zemākā divpusējā 95 % ticamības intervāla (TI) robeža pret
ģeometriski mazāko rezultātu vidējo lielumu (GMR)bija lielāka nekā 0.5.
b
Statistiski nozīmīgi augstākā atbildes reakcija tika noteikta, ja divpusējā 95 % ticamības intervāla
(TI) zemākā robeža pret ģeometriski mazāko rezultātu vidējo lielumu (GMR) bija lielāka nekā 1.
c
Serotipam 6A†, ko satur tikai Prevenar 13, tika noteikta statistiski nozīmīgi augstākā atbildes
reakcija, ja divpusējā 95 % ticamības intervāla (TI) zemākā robeža pret ģeometriski mazāko rezultātu
vidējo lielumu (GMR) bija lielāka nekā 2.
Pieaugušajiem, kuri saņēmuši pneimokoku polisaharīdu vakcīnu vismaz 5 gadus pirms pētījumā
veiktās vakcinācijas, OPA ģeometriskie vidējie titri ar Prevenar 13 bija bez klīniski nozīmīgām
atšķirībām, salīdzinot ar 23-valentu polisaharīdu vakcīnu pret divpadsmit serotipiem, kurus satur abas
vakcīnas. Turklāt, šajā pētījumā statistiski nozīmīgi augstāki OPA ģeometriskie vidējie titri tika
konstatēti pret 10 no 12 serotipiem, kurus satur abas vakcīnas. Imūnās atbildes pret 6A serotipu bija
statistiski nozīmīgi augstākas pēc vakcinēšanas ar Prevenar 13, nekā pēc 23-valentu polisaharīdu
vakcīnas.
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Gadu pēc vakcīnas Prevenar 13 saņemšanas 70 gadus veciem un vecākiem pieaugušajiem, kuri bija
saņēmuši pneimokoku polisaharīdu vakcīnu vismaz 5 gadus pirms pētījumā veiktās vakcinācijas, OPA
titri bija samazinājušies, salīdzinot ar rādītājiem mēnesi pēc vakcinācijas, tomēr, OPA titri pret visiem
serotipiem saglabājās augstāki nekā sākotnējā stāvoklī:
Sākotnējie OPA ģeometriskie
vidējie titri

OPA ģeometriskie vidējie
titri vienu gadu pēc Prevenar
13

9 līdz 122

18 līdz 381

≥ 70 gadus veci pieaugušie, kuri
saņēmuši pneimokoku
polisaharīdu vakcīnu vismaz 5
gadus pirms pētījumā veiktās
vakcinācijas
5.2

Farmakokinētiskās īpašības

Vakcīnām farmakokinētisko īpašību novērtēšana nav nepieciešama.
5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

Prevenar 13 preklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, vienreizēju un
atkārtotu devu toksicitāti, lokālo panesamību un reprodukcijas un attīstības toksicitāti neliecina par
īpašu risku cilvēkam.
6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1

Palīgvielu saraksts

Nātrija hlorīds
Dzintarskābe
Polisorbāts 80
Ūdens injekcijām
Informāciju par adjuvantu skatīt 2. apakšpunktā.
6.2

Nesaderība

Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.
6.3

Uzglabāšanas laiks

3 gadi
6.4

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt ledusskapī (2°C–8°C). Nesasaldēt.
Prevenar 13 ir stabils četras dienas temperatūrā līdz 25°C. Šī perioda beigās Prevenar 13 jāizlieto vai
jāiznīcina. Šie dati ir paredzēti veselības aprūpes speciālistiem kā padoms īslaicīgu temperatūras
noviržu gadījumos.
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6.5

Iepakojuma veids un saturs

0,5 ml suspensija injekcijām pilnšļircē (I klases stikls) ar virzuļa aizbāzni (lateksu nesaturoša
hlorbutila gumija) un aizsargvāciņu (lateksu nesaturoša izoprēna brombutila gumija).
Iepakojumā 1 vai 10 pilnšļirces, ar adatām vai bez tām, un lielajos iepakojumos ir 5 iepakojumi, katrā
10 pilnšļirces, ar adatām vai bez tām.
Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.
6.6

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un norādījumi par sagatavošanu lietošanai

Uzglabājot var izveidoties baltas nogulsnes un dzidrs slānis virs tā.
Pirms gaisa izvadīšanas no šļirces vakcīna kārtīgi jāsakrata, lai iegūtu homogēnu baltu suspensiju. Tā
pirms ievadīšanas vizuāli jāapskata, lai konstatētu, vai nav izveidojušās sīkas daļiņas un/vai mainījies
fizikālais stāvoklis. Ja saturs izskatās savādāk nekā tam vajadzētu būt, nelietojiet to.
Nav īpašu atkritumu likvidēšanas prasību.
Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.
7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT13 9NJ
Lielbritānija
8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/09/590/001
EU/1/09/590/002
EU/1/09/590/003
EU/1/09/590/004
EU/1/09/590/005
EU/1/09/590/006
9.

REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2009. gada 09. decembris.
10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē
http://www.ema.europa.eu/.
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II PIELIKUMS
A.

BIOLOĢISKI AKTĪVĀS (-O) VIELAS (-U) RAŽOTĀJS(-I)
UN RAŽOTĀJS(-I), KURŠ(-I) ATBILD PAR SĒRIJAS
IZLAIDI

B.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS
NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI

C.

CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS

19

A.

BIOLOĢISKI AKTĪVĀS (-O) VIELAS (-U) RAŽOTĀJS(-I) UN RAŽOTĀJS(-I),
KURŠ(-I) ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Bioloģiski aktīvās vielas ražotāja nosaukums un adrese
Wyeth Biotech
One Burtt Road
Andover, MA 01810
ASV
Pfizer Ireland Pharmaceuticals
Grange Castle International Business Park
Clondalkin
Dublin 22
Īrija
Wyeth Pharmaceuticals, Division of Wyeth Holdings Corporation
4300 Oak Park
Sanford, NC 27330
ASV
Wyeth Pharmaceuticals, Division of Wyeth Holdings Corporation
401 N. Middletown Road
Pearl River, NY 10965
ASV
Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese
John Wyeth & Brother Ltd. (Trading as Wyeth Pharmaceuticals)
New Lane
Havant
Hampshire PO9 2NG
Lielbritānija
B.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI
IEROBEŽOJUMI

Speciālu recepšu zāles ar parakstīšanas ierobežojumiem
•

Oficiāla sērijas izlaide

Saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 114. pantu oficiālu sērijas izlaidi veiks valsts laboratorija vai
cita šim mērķim apstiprināta laboratorija.
C.

CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS

Farmakovigilances sistēma
Reģistrācijas apliecības īpašniekam ir jānodrošina, lai pirms zāļu nonākšanas tirgū un zāļu
tirdzniecības laikā būtu ieviesta un darbotos farmakovigilances sistēma, kas uzrādīta reģistrācijas
pieteikuma 1.8.1 modulī.
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Riskvadības plāns (RVP)
Reģistrācijas apliecības īpašnieks veiks farmakovigilances pasākumus, kas sīkāk aprakstīti
farmakovigilances plānā atbilstoši reģistrācijas pieteikuma 1.8.2 modulī apstiprinātajam RVP un veiks
papildinājumus RVP, saskaņojot ar Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteju (CHMP).
Saskaņā ar CHMP vadlīnijām attiecībā uz cilvēkiem paredzēto zāļu riska vadības sistēmām,
papildināts RVP jāiesniedz vienlaicīgi ar nākamo periodiski atjaunojamo drošības ziņojumu (PADZ).
Turklāt, papildināts RVP jāiesniedz:
•
ja saņemta jauna informācija, kas var ietekmēt esošo drošības specifikāciju, farmakovigilances
plānu vai riska mazināšanas pasākumus;
•
60 dienu laikā pēc būtisku (farmakovigilances vai riska mazināšanas) rezultātu sasniegšanas;
•
pēc Eiropas Zāļu aģentūras pieprasījuma.
PADZi
Zāļu PADZ ciklam jāatbilst pusgada ciklam, kamēr CHMP nenolemj citādi.
•

NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ EFEKTĪVU UN DROŠU
ZĀĻU LIETOŠANU

Reģistrācijas apliecības īpašniekam (RAĪ) jāinformē veselības aprūpes speciālisti par 13vPnC un
7vPnC atšķirībām, piemēram, iepakojuma, zāļu marķējuma, šļirces un tās vāciņa krāsas atšķirībām, kā
arī par to, kā 13vPnC sākt lietot bērniem, kuriem vakcinācijas kurss sākts ar 7vPnC.
•

Lai nodrošinātu to, ka iespējamie ziņojumi par nevēlamajām blakusparādībām nepārprotami
norādītu konkrēto ievadīto vakcīnas tipu, RAĪ jāparūpējas par to, lai šīm divām vakcīnām
būtu atšķirīgi sērijas numuri, atšķirīgas šļirces virzuļa un vāciņa krāsas un atšķirīgs kartona
iepakojums un marķējums.
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III PIELIKUMS
MARĶĒJUMA TEKSTS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
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A. MARĶĒJUMA TEKSTS
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INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA
TEKSTS UZ KASTĪTES
Pilnšļirce, ar adatu vai bez tās. Iepakojumā 1 vai 10 pilnšļirces.

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Prevenar 13 suspensija injekcijām
Pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine (13-valent, adsorbed)

2.

AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

1 deva (0,5 ml) satur 2,2 µg 1., 3., 4., 5., 6A, 7F, 9V, 14., 18C, 19A, 19F, 23F serotipa un 4,4 µg 6B
serotipa polisaharīda.

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

Nātrija hlorīds, dzintarskābe, polisorbāts 80 un ūdens injekcijām.

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām
1 vienas devas (0,5 ml) pilnšļirce ar atsevišķu adatu
1 vienas devas (0,5 ml) pilnšļirce bez adatas
10 vienas devas (0,5 ml) pilnšļirces ar atsevišķām adatām
10 vienas devas (0,5 ml) pilnšļirces bez adatām

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Intramuskulārai lietošanai.
Pirms lietošanas kārtīgi sakratīt.
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN
NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.

CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz
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9.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.
Nesasaldēt.
Prevenar 13 ir stabils četras dienas temperatūrā līdz 25°C. Šī perioda beigās Prevenar 13 jāizlieto vai
jāiznīcina.

10.

ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI
IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA
PIEMĒROJAMS

11.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT13 9NJ
Lielbritānija

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/09/590/002 – iepakojumā 1 pilnšļirce ar atsevišķu adatu
EU/1/09/590/001 – iepakojumā 1 pilnšļirce bez adatas
EU/1/09/590/004 – iepakojumā 10 pilnšļirces ar atsevišķām adatām
EU/1/09/590/003 – iepakojumā 10 pilnšļirces bez adatām

13.

SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts
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INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA
TEKSTS UZ KASTĪTES
Pilnšļirce, ar adatu vai bez tās. Iesaiņojumā 10 iepakojumi, kopā 50 pilnšļirces (5 x 10) (bez blue
box).

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Prevenar 13 suspensija injekcijām
Pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine (13-valent, adsorbed)

2.

AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

1 deva (0,5 ml) satur 2,2 µg 1., 3., 4., 5., 6A, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F serotipa un 4,4 µg 6B
serotipa polisaharīda.

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

Nātrija hlorīds, dzintarskābe, polisorbāts 80 un ūdens injekcijām.

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām
Iesaiņojumā 5 iepakojumi, katrā 10 vienas devas (0,5 ml) pilnšļirces ar atsevišķām adatām.
Iesaiņojumā 5 iepakojumi, katrā 10 vienas devas (0,5 ml) pilnšļirces bez adatām.

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Intramuskulārai lietošanai.
Pirms lietošanas kārtīgi sakratīt.
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN
NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.

CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz
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9.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.
Nesasaldēt.
Prevenar 13 ir stabils četras dienas temperatūrā līdz 25°C. Šī perioda beigās Prevenar 13 jāizlieto vai
jāiznīcina.

10.

ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI
IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA
PIEMĒROJAMS

11.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT13 9NJ
Lielbritānija

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/09/590/006 – iepakojumā 50 (5 x 10) pilnšļirces ar atsevišķām adatām
EU/1/09/590/005 – iepakojumā 50 (5 x 10) pilnšļirces bez adatām

13.

SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts
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INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA
IEPAKOJUMA TEKSTS UZ KASTĪTES
Pilnšļirce, ar adatu vai bez tās. Iesaiņojumā 50 (5 x 10) pilnšļirces (ārējā marķējuma tekstam
jābūt uz caurspīdīgas folijas, ieskaitot blue box).

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Prevenar 13 suspensija injekcijām
Pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine (13-valent, adsorbed)

2.

AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

1 deva (0,5 ml) satur 2,2 µg 1., 3., 4., 5., 6A, 7F, 9V, 14., 18C, 19A, 19F, 23F serotipu un 4,4 µg 6B
serotipa polisaharīda.

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

Nātrija hlorīds, dzintarskābe, polisorbāts 80 un ūdens injekcijām.

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām
Iesaiņojumā 5 iepakojumi, katrā 10 vienas devas (0,5 ml) pilnšļirces ar atsevišķām adatām.
Iesaiņojumā 5 iepakojumi, katrā 10 vienas devas (0,5 ml) pilnšļirces bez adatām.

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Intramuskulārai lietošanai.
Pirms lietošanas kārtīgi sakratīt.
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN
NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.

CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz
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9.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.
Nesasaldēt.
Prevenar 13 ir stabils četras dienas temperatūrā līdz 25°C. Šī perioda beigās Prevenar 13 jāizlieto vai
jāiznīcina.

10.

ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI
IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA
PIEMĒROJAMS

11.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT13 9NJ
Lielbritānija

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/09/590/006 – iepakojumā 50 (5 x 10) pilnšļirces ar atsevišķām adatām
EU/1/09/590/005 – iepakojumā 50 (5 x 10) pilnšļirces bez adatām

13.

SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts
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MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA
Pilnšļirce

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Prevenar 13 suspensija injekcijām
i.m.

2.

LIETOŠANAS METODE

Pirms lietošanas kārtīgi sakratīt.

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.

SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.

SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1 deva (0,5 ml)

6.

CITA
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B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
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Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
Prevenar 13 suspensija injekcijām
Pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine (13 valent, adsorbed)
Pirms Jūsu vai Jūsu bērna vakcinēšanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums
svarīgu informāciju.
Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.
Šī vakcīna ir parakstīta tikai Jums vai Jūsu bērnam. Nedodiet to citiem.
Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas
attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas
Šajā instrukcijā varat uzzināt:
1.
Kas ir Prevenar 13 un kādam nolūkam tās lieto
2.
Kas jāzina pirms Jūsu vai Jūsu bērna vakcinēšanas ar Prevenar 13
3.
Kā lietot Prevenar 13
4.
Iespējamās blakusparādības
5.
Kā uzglabāt Prevenar 13
6.
Iepakojuma saturs un cita informācija
1.

Kas ir Prevenar 13 un kādam nolūkam tās lieto

Prevenar 13 ir pneimokoku vakcīna, ko lieto:
• bērniem vecumā no 6 nedēļām līdz 5 gadiem, lai palīdzētu aizsargāt no šādām slimībām:
meningīta (smadzeņu apvalka iekaisuma), sepses vai bakterēmijas (baktērijām asinīs),
pneimonijas (plaušu infekcijas) un auss infekcijām
• pieaugušajiem vecumā no 50 gadiem un vecākiem, lai palīdzētu izsargāties no tādām
slimībām kā bakterēmiska pneimonija (plaušu infekcija ar baktērijām asinsritē), bakterēmija
(baktērijas asinīs) un meningīts (smadzeņu apvalka iekaisums), ko izraisa baktērijas
Streptococcus pneumoniae 13 serotipi.
Vakcīna darbojas, palīdzot organismam pašam veidot savas antivielas, kas aizsargā Jūs vai Jūsu bērnu
pret šīm slimībām.
2.

Kas jāzina pirms Jūsu vai Jūsu bērna vakcinēšanas ar Prevenar 13

Prevenar 13 nedrīkst lietot:
• ja Jums vai Jūsu bērnam ir alerģija (paaugstināta jutība) pret aktīvajām vielām vai kādu citu
sastāvdaļu, vai citu vakcīnu, kas satur difterijas toksoīdu. Aktīvās vielas un citas sastāvdaļas
minētas 6. apakšpunktā „Ko Prevenar 13 satur”.
• ja Jums vai Jūsu bērnam ir smaga infekcija ar augstu temperatūru (virs 38°C). Ja tā ir, tad
vakcinācija jāatliek, kamēr Jūs vai Jūsu bērns jūtas labāk. Nelielas infekcijas, piemēram,
saaukstēšanās, nerada problēmas. Vispirms tomēr aprunājieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Pirms vakcinācijas informējiet ārstu, farmaceitu vai medmāsu:
• ja Jums vai Jūsu bērnam ir bijusi vai ir kāda medicīniska problēma, piemēram, alerģiska reakcija
vai elpošanas problēmas, pēc jebkuras Prevenar vai Prevenar 13 devas;
• ja Jums vai Jūsu bērnam ir asiņošanas problēmas vai ātri rodas zilumi;
• ja Jums vai Jūsu bērnam ir novājināta imūnsistēma (piemēram, HIV infekcijas dēļ), tad
maksimālais ieguvums no vakcinācijas ar Prevenar 13 var neizveidoties.
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Tāpat kā jebkura vakcīna, Prevenar 13 neaizsargā 100 % visus, kas saņem vakcīnu.
Prevenar 13 aizsargā tikai pret tām ausu infekcijām, ko bērniem izraisa Streptococcus pneumoniae
tipi, pret kuriem paredzēta vakcīna. Tā nepasargās no citiem infekcioziem aģentiem, kuri izraisa
ausu infekcijas.
Citas zāles/vakcīnas un Prevenar 13
Ārsts var Jums lūgt pirms Prevenar 13 ievadīšanas iedot Jūsu bērnam paracetamolu vai citus
pretdrudža līdzekļus. Tas palīdzēs atvieglot dažas no Prevenar 13 blakusparādībām.
Pastāstiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai par visām zālēm, ko Jūs vai Jūsu bērns lieto vai pēdējā
laikā ir lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes, vai nesen saņemtām citām vakcīnām.
Grūtniecība un zīdīšanas periods
Ja Jums iestājusies grūtniecība vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies
grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.
Prevenar 13 satur nātriju
Šīs zāles satur mazāk nekā 1 mmol nātrija (23 mg) vienā devā, t.i., būtībā tās ir "nātriju nesaturošas".
3.

Kā lietot Prevenar 13

Ārsts vai medmāsa injicēs ieteikto vakcīnas devu (0,5 ml) Jūsu rokas vai Jūsu bērna rokas vai kājas
muskulī.
Zīdaiņi vecumā no 6 nedēļām līdz 6 mēnešiem
Parasti bērnam jāsaņem sākotnējais vakcinācijas kurss, kurā ietilpst trīs injekcijas, bet pēc tam ir
jāsaņem revakcinācijas deva.
•
•
•
•

Pirmo injekciju var ievadīt, sākot no 6 nedēļu vecuma.
Injekcijas jāveic ar vismaz viena mēneša intervālu.
Ceturto injekciju (revakcināciju) bērnam ievadīs 11-15 mēnešu vecumā.
Jums pateiks, kad bērns jāved uz nākamo injekciju.

Saskaņā ar oficiāliem ieteikumiem Jūsu veselības aprūpes speciālists var izmantot citu vakcinācijas
kalendāru. Vairāk informācijas Jums sniegs ārsts, farmaceits vai medmāsa.
Nevakcinēti zīdaiņi un bērni pēc 7 mēnešu vecuma
Bērniem 7 līdz 11 mēnešu vecumā jāsaņem divas injekcijas. Injekcijas jāveic ar vismaz viena mēneša
intervālu. Trešo injekciju (revakcināciju) ievadīs bērna otrajā dzīves gadā.
Bērniem 12 līdz 23 mēnešu vecumā jāsaņem divas injekcijas. Injekcijas jāveic ar vismaz divu mēnešu
intervālu.
Bērniem 2 līdz 5 gadu vecumā jāsaņem viena injekcija.
Zīdaiņi un bērni, kas iepriekš vakcinēti ar Prevenar
Zīdaiņiem un bērniem, kas iepriekš vakcinēti ar Prevenar, var ievadīt Prevenar 13, lai pabeigtu
injekciju kursu.
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Ārsts vai medmāsa ieteiks, cik Prevenar 13 injekcijas ir nepieciešamas bērniem vecumā no 1 līdz 5
gadiem, kuri iepriekš vakcinēti ar Prevenar.
Svarīgi ievērot ārsta, farmaceita vai medmāsas instrukcijas, lai bērns saņemtu visu injekciju kursu.
Ja aizmirstat norādītajā laikā ierasties atkārtoti, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.
Pieaugušie vecumā no 50 gadiem un vecāki
Pieaugušajiem jāsaņem viena deva.
Pastāstiet savam ārstam, farmaceitam vai medmāsai, ja Jums agrāk ir ievadīta pneimokoku vakcīna.
Ja Jums ir kādi jautājumi par Prevenar 13 lietošanu, jautājiet savam ārstam, farmaceitam vai
medmāsai.
4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas vakcīnas, Prevenar 13 var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Ziņots par šādām Prevenar 13 blakusparādībām zīdaiņiem un bērniem:
Ļoti bieži sastopamas blakusparādības (tās var rasties biežāk nekā pēc 1 no 10 vakcīnas devām):
• Samazināta ēstgriba
• Drudzis; uzbudināmība; sāpes; jutīgums; apsārtums; pietūkums vai sacietējums vakcinācijas vietā;
miegainība; miega traucējumi
Biežas blakusparādības (tās var rasties līdz 1 no 10 vakcīnas devām):
• Drudzis virs 39°C; jutīgums vakcinācijas vietā, traucējot kustības, apsārtums, sacietējums vai
pietūkums vakcinācijas vietā 2,5 cm – 7,0 cm
Retākas blakusparādības (tās var rasties līdz 1 no 100 vakcīnas devām):
• Vemšana; caureja
• Apsārtums, pietūkums vai sacietējums vakcinācijas vietā, kas pārsniedz 7 cm; raudulība
Retas blakusparādības (tās var rasties līdz 1 no 1000 vakcīnas devām):
• Krampji (vai lēkmes), tostarp augstas temperatūras radīti krampji
• Hipotoniska epizode ar pazeminātu reakciju (kolapss vai šokam līdzīgs stāvoklis)
• Alerģiskas (paaugstinātas jutības) reakcijas, tajā skaitā sejas un/vai lūpu tūska, apgrūtināta
elpošana
• Izsitumi; nātrene vai nātrenei līdzīgi izsitumi
• Pietvīkums
Prevenar 13 aizsargā pret 13 Streptococcus pneumoniae baktēriju tipiem un aizstāj Prevenar, kas
aizsargā pret septiņiem tipiem.
Šīs blakusparādības novērotas bērniem un zīdaiņiem, lietojot Prevenar 13 pēcreģistrācijas
uzraudzības laikā:
•
•

Anafilaktiskas/anafilaktoīdas reakcijas, tajā skaitā ar šoku (kardiovaskulāru kolapsu);
angioneirotiska tūska (lūpu, sejas vai rīkles tūska)
Nātrene; dermatīts (apsārtums un kairinājums) un nieze vakcinācijas vietā; pietvīkums
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•
•

Palielināti limfmezgli (limfadenopātija) netālu no vakcinācijas vietas, piemēram, padusēs vai
cirkšņos
Multiformā eritēma (niezoši, sarkani, plankumaini izsitumi)

Ļoti neiznēsātiem bērniem (dzimušiem 28. grūtniecības nedēļā vai agrāk) 2 - 3 dienas pēc vakcinācijas
var būt ilgākas pauzes starp ieelpām.
Ziņots par šādām Prevenar 13 blakusparādībām pieaugušajiem vecumā no 50 gadiem un
vecākiem:
Ļoti bieži sastopamas blakusparādības (tās var rasties biežāk nekā pēc 1 no 10 vakcīnas devām):
• Samazināta ēstgriba, galvassāpes, caureja
• Drebuļi, nogurums, izsitumi, sāpes, apsārtums, ciets pietūkums vai jutīgums vakcinācijas vietā ar
traucētu rokas kustību
• Pasliktināšanās vai jaunas sāpes locītavās, pasliktināšanās vai jaunas sāpes muskuļos
Biežas blakusparādības (tās var rasties līdz 1 no 10 vakcīnas devām):
• Vemšana, drudzis
Retākas blakusparādības (tās var rasties līdz 1 no 100 vakcīnas devām):
• Slikta dūša
• Alerģiskas (paaugstinātas jutības) reakcijas, tajā skaitā sejas un/vai lūpu tūska, apgrūtināta
elpošana
• Palielināti limfmezgli vai dziedzeri (limfadenopātija) vakcinācijas vietas tuvumā, piemēram,
padusē
Ja Jums vai Jūsu bērnam rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai
medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas.
5.

Kā uzglabāt Prevenar 13

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un etiķetes. Derīguma termiņš
attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.
Uzglabāt ledusskapī (2°C–8°C).
Nesasaldēt.
Prevenar 13 ir stabils četras dienas temperatūrā līdz 25°C. Šī perioda beigās Prevenar 13 jāizlieto vai
jāiznīcina. Šie dati ir paredzēti veselības aprūpes speciālistiem kā padoms īslaicīgu temperatūras
noviržu gadījumos.
Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras
vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
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6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Prevenar 13 satur
Aktīvās vielas ir:
• 2,2 µg polisharīdu 1., 3., 4., 5., 6A, 7F, 9V, 14., 18C, 19A, 19F un 23F serotipiem
• 4,4 µg polisharīda 6B serotipam
Konjugēts ar CRM197 nesējproteīnu un adsorbēts uz alumīnija fosfāta (0,125 mg alumīnija).
Citas sastāvdaļas ir nātrija hlorīds, dzintarskābe, polisorbāts 80, ūdens injekcijām.
Prevenar 13 ārējais izskats un iepakojums
Vakcīna ir balta suspensija injekcijām, viena deva pilnšļircē (0,5 ml). Iepakojumā ir 1 vai 10
pilnšļirces, ar adatu vai bez tās. Lielajos iepakojumos ir 5 iepakojumi ar 10 pilnšļircēm, ar adatu vai
bez tās.
Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs
Ražotājs, kurš atbild par sērijas izlaidi:
Wyeth Pharmaceuticals
New Lane
Havant
Hampshire, PO9 2NG
Lielbritānija

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:
Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT13 9NJ
Lielbritānija

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka
vietējo pārstāvniecību:
België/Belgique/Belgien
Luxembourg/Luxemburg
Pfizer S.A./N.V.
Tél/Tel: + 32 (0)2 554 62 11

Lietuva
Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje
Tel. + 370 52 51 4000

България
Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон
България
Teл: +359 2 970 4333

Magyarország
Pfizer Kft
Tel: +36 1 488 3700

Česká Republika
Pfizer s.r.o.
Tel: +420 283 004 111

Malta
Vivian Corporation Ltd.
Tel: + 35621 344610

Danmark
Pfizer ApS
Tlf: + 45 44 201 100

Nederland
Pfizer BV
Tel: +31 (0)10 406 43 01

Deutschland
Pfizer Pharma GmbH
Tel: + 49 (0)30 550055-51000

Norge
Pfizer AS
Tlf: +47 67 526 100
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Eesti
Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal
Tel.: +372 6 405 328

Österreich
Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H
Tel: + 43 (0)1 521 15-0

Ελλάδα
Pfizer Hellas A.E.
Τηλ.: +30 210 6785 800

Polska
Pfizer Polska Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 335 61 00

España
Pfizer, S.L.
Télf:+34914909900

Portugal
Laboratórios Pfizer, Lda.
Tel: (+351) 21 423 55 00

France
Pfizer
Tél +33 1 58 07 34 40

România
Pfizer Romania S.R.L
Tel: +40 (0) 21 207 28 00

Ireland
Pfizer Healthcare Ireland
Tel: 1800 633 363 (toll free)
+44 (0)1304 616161

Slovenská Republika
Pfizer Luxembourg SARL,
organizačná zložka
Tel: + 421 2 3355 5500

Ísland
Icepharma hf
Simi: + 354 540 8000

Slovenija
Pfizer Luxembourg SARL
Pfizer, podružnica za svetovanje s področja
farmacevtske dejavnosti, Ljubljana
Tel.: + 386 (0) 1 52 11 400

Italia
Pfizer Italia S.r.l.
Tel: +39 06 33 18 21

Suomi/Finland
Pfizer Oy
Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

Kύπρος
Pfizer ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (Cyprus Branch)
Tηλ: +357 22 817690

Sverige
Pfizer AB
Tel: +46 (0)8 550 520 00

Latvija
Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā
Tel.: + 371 670 35 775

United Kingdom
Pfizer Limited
Tel: +44 (0) 1304 616161

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta
Citi informācijas avoti
Sīkāka informācija par šīm ir zālēm pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē
http://www.ema.europa.eu/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem:
Uzglabāšanas laikā var veidoties baltas nogulsnes un dzidrs virsējais slānis.
Vizuāli apskatiet, vai nav izveidojušās sīkas daļiņas un/vai mainījies fizikālais stāvoklis. Ja
konstatējat kaut ko no minētā, nelietojiet vakcīnu.
Pirms lietošanas labi sakratiet, lai izveidotos homogēna balta suspensija.
Ievadiet visu devu.
Prevenar 13 paredzēts tikai intramuskulārai lietošanai. Neievadiet to intravaskulāri.
Prevenar 13 nedrīkst jaukt vienā šļircē kopā ar citām vakcīnām.
Prevenar 13 drīkst ievadīt vienā reizē ar citām bērnu vakcīnām, šajā gadījumā jāizvēlas dažādas
vakcinācijas vietas.
Pieaugušajiem vecumā no 50 gadiem un vecākiem Prevenar 13 drīkst ievadīt vienlaicīgi ar trivalento
inaktivēto gripas vakcīnu.
Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.
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