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PAKENDI INFOLEHT 
 

Enne vaktsineerimist lugege hoolikalt infolehte. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu arsti või apteekriga. 
- Vaktsiin on välja kirjutatud isiklikult teie lapsele ja seda ei tohi anda kellelegi teisele. 
- Kui täheldate oma lapsel mistahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes või kui 

esinevad kõrvaltoimed on raskekujulised, informeerige sellest oma arsti või apteekrit. 
 
Antud pakendi infoleht ei sisalda kogu informatsiooni Infanrix Polio vaktsiini kohta. Kui teil on 
lisaküsimusi, pöörduge oma arsti või apteekri poole.  
 
Infolehes antakse ülevaade:  
1. Mis vaktsiin on Infanrix Polio ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Infanrix Polio kasutamist 
3. Kuidas Infanrix Polio´t kasutada 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5 Infanrix Polio säilitamine 
6. Lisainfo 
 
Infanrix Polio, süstesuspensioon eeltäidetud süstlas. 
 
Difteeria, teetanuse, läkaköha (atsellulaarne komponentvaktsiin) ja poliomüeliidi (inaktiveeritud) 
vaktsiin (adsorbeeritud). 
 
Toimeaine sisaldus ühes annuses (0,5 ml) on: 
 
Difteeria toksoid 1 mitte vähem kui  30 IU 
Teetanuse toksoid 1 mitte vähem kui  40 IU 
Bordetella pertussis’e antigeenid 
 läkaköha toksoid 1 25 mikrogrammi 
 filamentoosne hemaglutiniin 1 25 mikrogrammi 
 pertaktiin 1 8 mikrogrammi 
Inaktiveeritud polioviirus  2  
tüüp 1 (Mahoney tüvi) 40 antigeen D-ühikut 
tüüp 2 (MEF-1 tüvi) 8 antigeen D-ühikut 
tüüp 3 (Saukett tüvi) 32 antigeen D-ühikut 
 
1 adsorbeeritud hüdreeritud alumiiniumhüdroksiidil 0,5 milligrammi Al 3 + 
2 kasvatatud VERO rakkudel 
 
Abiained on: 

 naatriumkloriid (NaCl), fenoksüetanool, meedium 199 (sisaldab aminohappeid, sooli ja 
vitamiine) ja süstevesi.  

 
Infanrix Polio võib sisaldada neomütsiini, polümüksiini ning formaldehüüdi. 
 
Müügiloa hoidja ja tootja:  GlaxoSmithKline Biologicals S.A. 
     rue de l'Institut 89 
     1330 Rixensart, Belgia 
 
 
1. MIS VAKTSIIN ON INFANRIX POLIO JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE 
 
 
Infanrix Polio on kergelt piimjas süstesuspensioon eeltäidetud süstlas.  
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Pakendi suurused: 
0,5 ml süstesuspensioon eeltäidetud süstlas (I tüüpi klaas), mis on suletud butüülkummist korgiga – 
1 ja 20 tk pakendis, koos nõeltega või ilma. 
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
Infanrix Polio üksikannus (0,5ml) on näidustatud esmase vaktsineerimiskuuri läbinud üle 16-kuu 
vanuste ja alla 13-aastaste laste (kaasaarvatud) revaktsineerimiseks difteeria, teetanuse, läkaköha ja 
poliomüeliidi vastu. 
 
Infanrix Polio manustamisel lähtutakse riiklikust immuniseerimiskavast. 
 
Vaktsiini toimel tekivad organismis kaitsvad antikehad nimetatud haigustekitajate vastu.  
 

• Difteeria: Difteeria on haigus, mis kahjustab hingamisteid ja nahka. Haigus võib 
põhjustada hingamisteede turset, hingamisraskust ja lämbumist. Lisaks vabastavad difteeria 
haigustekitajad oma elutegevuse käigus toksiine (mürkaineid), mis kahjustavad 
närvisüsteemi ja südametööd ning võivad sellega põhjustada surma.  

 
• Teetanus (kangestuskramptõbi): Teetanuse haigustekitajad sisenevad organismi naha 

pindmiste haavade, kriimustuste või suurte traumade tagajärjel. Eriti ohtlikud on 
põletushaavad, lahtised luumurrud, sügavad haavad või mulla, tolmu, puukildude ning 
hobuse sõnnikuga saastunud haavad. Haigustekitajad vabastavad oma elutegevuse käigus 
toksiine (mürkaineid), mis põhjustavad lihaskangestust, valulikke lihaskrampe, tõmblusi ja 
surma. Lihaskrambid võivad olla nii tugevad, et põhjustavad luumurde.  

 
• Läkaköha: Läkakoha on väga nakkav haigus, mis põhjustab hingamisteede kahjustust ning 

tugevaid köhahoogusid. Köhahood võivad olla nii tugevad, et takistavad hingamist. Köhaga 
kaasneb sageli nn. paukuv heli, mistõttu läkaköha kutsutakse ka “paukuvaks köhaks”. Köha 
võib kesta 1...2 kuud või isegi rohkem. Läkaköha tüsistusteks võivad olla kõrvahaigused, 
pikaajaline bronhiit, kopsupõletik, krambid, ajukahjustus ja surm. 

 
• Poliomüeliit (lastehalvatus): Poliomüeliit on viirusinfektsioon, millel on erinevaid 

avaldumisvorme. Sageli põhjustab poliomüeliit ainult kerget haigestumist. Mõnedel 
juhtudel on aga haiguse tulemuseks organismi püsiv kahjustus ja surm. Poliomüeliidi kõige 
raskemaks avaldumisvormiks on lihaste halvatus (lihased kaotavad liikumisvõime). 
Halvatus võib haarata ka neid lihaseid, mis on vajalikud hingamiseks ja kõndimiseks. 
Haigusest haaratud lihased võivad valulikult oma kuju muuta (deformeeruda).  

 
Vaktsineerimine on parim meetod nimetatud haigustest hoidumiseks. Vaktsiini komponendid ei ole 
nakkusohtlikud, mistõttu vaktsiin ei põhjusta haigusi, mille vastu ta suunatud on.  
 
 
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE INFANRIX POLIO KASUTAMIST 
 
Ärge kasutage Infanrix Polio´t: 
- kui teie lapsel on ülitundlikkus vaktsiini toimeainete, ükskõik millise koostisosa või neomütsiini, 

polümüksiini või formaldehüüdi suhtes. Vaktsiinis sisalduvad aktiivsed toimeained ja abiained on 
toodud infolehe ülaosas. Allergilisele reaktsioonile võivad viidata sügelev nahalööve, 
hingamisraskused ja näo või keele turse; 

- kui teie lapsel tekkis ülitundlikkusreaktsioon pärast eelmist difteeria, teetanuse, läkaköha või 
poliomüeliidi vaktsiini manustamist; 

- kui teie lapsel esinesid 7 päeva jooksul pärast eelmise läkaköha vaktsiini manustamist 
närvisüsteemi häired;  
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- kui teie lapsel on pärast difteeria-teetanuse-läkaköha või poliovaktsiini manustamist esinenud 
narvisüsteemi häired;  

- kui teie lapsel on kõrge palavikuga kulgev haigus (palavik üle 38°C). Sellisel juhul lükake 
vaktsineerimine edasi. Kergem haigestumine ei ole vaktsiini manustamise vastunäidustuseks, 
kuid kindlasti konsulteerige arsti või meditsiiniõega.  

 
Eriline ettevaatus on vajalik vaktsiiniga Infanrix Polio: 

- kui teie lapsel esines 48 tunni jooksul pärast eelmist läkaköha komponenti sisaldava vaktsiini 
manustamist: 

 kõrge palavik (üle 40°C) 
 teadvusekadu või šokk 
 pidev nutt, kestusega üle 3 tunni 

- kui teie lapsel esines 3 päeva jooksul pärast eelmist läkaköha komponenti sisaldava vaktsiini 
manustamist: 

 krambid koos või ilma palavikuta 
 

- kui teie lapsel on vere hüübimishäired või kui tal tekivad kergesti nahasisesed verevalandused;  
- kui teie lapsel on kõrgenenud risk palavikukrampide tekkeks või kui perekonnas on esinenud 

palavikukrampe; 
- kui teie lapsel on immuunsüsteemi puudulikkus (kaasa arvatud HIV infektsioon). Lastel, kellel 

on immuunsüsteem nõrgestatud võib Infanrix Polio vaktsiini kasutada, kuid neil ei pruugi 
vaktsiinile tekkida adekvaatset immuunvastust; 

- kui teie laps võtab ravimeid, mis langetavad immuunsust või saab muud ravi, mis mõjutab 
organismi kaitsemehhanisme (näiteks hormoonravi, radioteraapia). Sellisel juhul ei ole 
Infanrix Polio manustamine vastunäidustatud, kuid vaktsiini toime võib olla oodatust nõrgem 
või toimeta. Soovitav oleks  Infanrix Polio manustamine edasi lükata kuni immuunsüsteemi 
mõjutava ravi lõppemiseni. 

 
 
Rasedus ja imetamine 
 
Infanrix Polio´t ei soovitata kasutada raseduse ajal. 
Infanrix Polio´t ei soovitata kasutada rinnaga toitmise ajal. 
Enne vaktsineerimist pidage nõu arsti või apteekriga. 
 
Toime reaktsioonikiirusele 
 
Pärast vaktsineerimist on sagedaseks nähuks uimasus, mis võib lühiajaliselt mõjutada autojuhtimise ja 
masinate käsitsemise võimet.   
 
Kasutamine koos teiste ravimitega 
 
Palun informeerige oma arsti, kui teie laps kasutab või on hiljuti kasutanud ravimeid, kaasa arvatud 
ilma retseptita ostetud ravimeid. 
 
Kasutades iga vaktsiini jaoks erinevat süstekohta, võib Infanrix Polio´t manustada üheaegselt  koos 
Hib (Haemophilus influenzae tüüp b) vaktsiini ja kombineeritud vaktsiiniga MMR (leetrid-mumps-
punetised).  
 
Vaktsiinide manustamisel üheaegselt vastaskäsivartesse ei ole täheldatud muutusi reaktogeensuses ega 
immuunogeensuses. 
 
Koostoimeuuringuid teiste vaktsiinide, bioloogiliste toodete- ja ravimitega ei ole läbi viidud, kuid 
arvestades, et Infanrix Polio sisaldab inaktiveeritud komponente, ei ole vaktsineerimisjuhendite 
kohaselt Infanrix Polio ning teiste vaktsiinide ja immuunoglobuliinide (antikehade) üheaegne 
manustamine erinevatesse süstekohtadesse  keelatud.  
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Kui teie laps võtab regulaarselt ravimeid, siis peale vaktsineerimist jätkake raviga tavapärasel viisil.  
 
 
3. KUIDAS INFANRIX POLIO´t KASUTADA 
 
Vaktsineerimine teostatakse vastavalt riiklikule immuniseerimiskavale..  
Arst või õde informeerib teid, millal tulla vaktsineerimisele. 
 
Infanrix Polio üksikannus (0,5 ml)  on näidustatud laste vaktsineerimiseks, kes on läbinud esmase 
difteeria, teetanuse, läkaköha ja polio vastase vaktsineerimise. Infanrix Poliot võib manustada lastele, 
keda on eelnevalt vaktsineeritud suukaudse poliomüeliidi vaktsiiniga (OPV).  
Kui te ei ole kindel, kas teie laps on läbinud esmase difteeria, teetanuse, läkaköha ja poliomüeliidi 
vastase vaktsineerimise, konsulteerige oma arstiga.  
 
Infanrix Polio manustatakse sügavale lihasesse. Tavaliselt süstitakse vaktsiin õlavarre lihasesse.  
Väga väikestel lastel võib vaktsiini süstida reielihasesse.  
 
Kindlasti ei tohi vaktsiini süstida veresoonde.  
 
 
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED 
 
Nagu kõik vaktsiinid, võib ka Infanrix Polio põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
 
Kliinilistes uuringutes olid sagedasemad kõrvaltoimed lastel pärast Infanrix Polio manustamist:   
 
Väga sagedased (rohkem kui ühel 10st vaktsineeritud lapsest) 

• süstekoha valulikkus, turse ja punetus 
• söögiisu langus 
• ärritatavus, rahutus, ebatavaline nutt 
• peavalu, unisus 
• palavik 
• üldine halb enesetunne 

 
Sagedased (vähem kui ühel 10st, kuid rohkem kui ühel 100st vaktsineeritud lapsest) 

• kõhulahtisus, halb enesetunne 
• nõrkus 

 
Harva esinevad (vähem kui ühel 100st, kuid rohkem kui ühel 1000st vaktsineeritud lapsest) 

• lümfisõlmede suurenemine kaelal, kaenla all ja kubemes 
• võimetus kontrollida oma kusepõit 
• unetus 
• kõhuvalu ja ebamugavustunne kõhus 
• nohu, köha 
• lööve 
• seljavalu 

  
Väga harva esinevad (vähem kui ühel 1000, kuid rohkem kui ühel 10 000 vaktsineeritud lapsest) 

• kurguvalu ja ebamugavustunne neelamisel 
• kõrvavalu 
• silmavalu 
• sügelus 

 
Revaktsineerimisel DTPa komponenti sisaldava vaktsiiniga on täheldatud lokaalsete süstekoha 
reaktsioonide esinemissageduse suurenemist võrreldes esmase vaktsineerimisega. Mõnedel juhtudel 
võib revaktsineerimise järgselt lokaalne reaktsioon haarata jäset täies ulatuses. Üldjuhul ilmevad 
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süstekoha reaktsioonid 48 tunni jooksul pärast revaktsineerimist ja lahenevad iseeneslikult 4 päeva 
jooksul.  
 
Allergilisi reaktsioone on vaktsiini müügiletuleku järgselt kirjeldatud väga harva (vähem kui ühel 
juhul 10 000 vaktsiini annuse kohta). Allergilisele reaktsioonile võivad viidata sügelev või villiline 
nahalööve, hingamis- ja neelamisraskused, näo või silmade turse, järsk vererõhulangus ja 
teadvusekadu. Kiired allergilised nähud võivad ilmneda veel enne, kui te arstikabinetist väljuda jõuate. 
Allergiliste reaktsioonide ilmnemisel on vajalik kiire meditsiiniline abi. 
 
Järgnevad kõrvaltoimed on ilmnenud 2..3 päeva jooksul pärast läkaköha komponenti sisaldava 
vaktsiini manustamist: 

- minestamine, perioodiline teadvusekadu ja segasusseisund; 
- krambid ja tõmblused. 

 
Kui täheldate oma lapsel mistahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes, informeerige 
sellest oma arsti või apteekrit.  
 
  
5. INFANRIX POLIO SÄILITAMINE 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Hoida külmkapis temperatuuril 2 °C...8 °C.  
Mitte hoida sügavkülmas. Vaktsiini külmutamine kahjustab vaktsiini toimet.  
Hoida valguse eest kaitstult originaalpakendis. 
Vaktsiini mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu. Kõlblikkusaja lõpp tähendab, 
et vaktsiini võib kasutada viimast korda märgitud kuu viimasel päeval.  
 
Kasutamata jäänud vaktsiin tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele. Küsige arstilt või apteekrilt, 
kuidas kasutamata jäänud vaktsiini hävitada. Käitumine vastavalt eeskirjadele säästab keskkonda.  
 
 
6. LISAINFO 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle vaktsiini kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja 
poole. 
 
Müügiloa hoidja esindaja Eestis: GlaxoSmithKline Eesti OÜ, Pärnu mnt. 67A, 10134 Tallinn. 
Tel: +372 6676 900 
 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud: oktoobris 2006 
 
 
Järgnev teave on mõeldud ainult meditsiinipersonalile või tervishoiutöötajale: 
 
Säilitamisel võib süstlas täheldada valget sadet ja läbipaistvaid hõljumeid. See ei ole riknemise tunnus.  
 
Enne manustamist tuleb vaktsiini korralikult loksutada kuni tekib homogeenne hägus suspensioon. 
 
Enne Infanrix Polio manustamist kontrollige vaktsiini visuaalselt kõrvaliste osakeste ja/või füüsikaliste 
omaduste muutumise suhtes. Nende esinemisel tuleb süstel ära visata. 
 
Kasutamata jäänud vaktsiin tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele. 
 
 


