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PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT 
 

Pakendi infoleht: teave kasutajale 
Teetanuse ja difteeria toksoidide suspensioon (Td vaktsiin), 40RÜ/4RÜ 0,5ml, süstesuspensioon 

 
 

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes 
arsti soovitusel. 
 
Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile 

kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased. 
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime 

võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4. 
 
Infolehe sisukord 
1. Mis ravim on Td vaktsiin ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Td vaktsiini kasutamist 
3. Kuidas Td vaktsiini kasutada 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Kuidas Td vaktsiini säilitada 
6. Muu teave 
 
1. Mis ravim on Td vaktsiin ja milleks seda kasutatakse 
 
Td vaktsiin on näidustatud esmaseks immuniseerimiseks teetanuse ja difteeria vastu, alates 7. 
eluaastast. Teetanuse ja difteeria vastane esmane vaktsineerimine, mida alustati pärast 7. eluaastat, 
viiakse läbi kolm korda sügavalt intramuskulaarselt käe deltalihasesse: kaks esimest annust (0,5 ml) 
intervalliga vähemalt 30 päeva eraldi annuste vahel. Kolmas annus (0,5 ml) tuleb manustada  6 kuud 
pärast teist annust.  
 
Revaktsineerimine teetanuse ja difteeria vastu üle 7-aastastel lastel ja täiskasvanutel. 
Reimmuniseerimise intervallid võiksid olla 10-aastaste vahedega, minimaalne intervalli pikkus on 1 
aasta. Td vaktsiini võib kasutada monovalentse teetanuse toksoidi vaktsiini asemel.  
 
Vaktsineerimiseks pärast vigastust või teetanuseriskiga põletust, kui on vajalik difteeria vastu 
vaktsineerimine; tehakse 0,5 ml sügavusega intramuskulaarselt käe deltalihasesse. 
 
 
2. Mida on vaja teada enne Td vaktsiini kasutamist 
 
Td vaktsiini ei tohi kasutada 

- kui olete Td vaktsiini või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline, eriti kui teil on 
tekkinud tõsine allergiline reaktsioon varasema doosi vastu. 
 

Teie arst ütleb teile, kas need seisundid kehtivad teie kohta. 
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
Enne Td vaktsiini kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Immuunpuudulikkus 
Isikud, kellel on inimese immuunpuudulikkuse viirus (HIV), nii asümptomaatiline kui ka 
sümptomaatiline, tuleks immuniseerida Td vaktsiiniga tavalise annustamisjuhise järgi.  
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Muud ravimid ja  Td vaktsiin 
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada 
mis tahes muid ravimeid. 
 
Immuniseerimist (vastavalt reimmuniseerimist) Td vaktsiiniga võib läbi viia samaaegselt teiste 
vaktsiinidega. Td vaktsiin ühildub poliomüeliidi vaktsiiniga, B-hepatiidi vaktsiiniga, leetrite, punetiste, 
mumpsi vatksiiniga ja kollapalaviku vaktsiiniga. Neid preparaate manustatakse teise steriilse süstla ja 
nõelaga mujale kui Td vaktsiini süstekohta.  
 
Andmeid koostoimete kohta teiste ravimitega ei ole teatatud. 
 
Fertiilsus, rasedus ja imetamine 
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi 
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. 
 
 Arsti soovitusel võib raseduse ajal vaktsineerida. 
 
Puuduvad andmed vaktsiini kasutamise kohta rinnaga toitmise ajal. 
 
Autojuhtimine ja masinate käsitsemise võime 
 
Puuduvad tõendid selle kohta, et vaktsiin mõjutaks aktiivset tähelepanu, autojuhtimise ja masinate 
käsitsemise võimet. 
 
Oluline teave ravimi koostisainete suhtes 
Teile määratud ravimis sisalduvate abiainete kohta teavet, palun, küsige oma raviarstilt. 
 
 
3. Kuidas Td kasutada 
 
Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst on teile 
selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga. 
 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
 
Süstekohas võivad tekkida lokaalsed reaktsioonid, nagu valu, punetus, kerge turse ja pingetunne, mis 
võivad kaduda 1-2 päevaga. Mõnikord võib esineda kerget temperatuuri tõusu, mis möödub 1-2 
päevaga. 
 
Mitmeannuselises viaalis olev ravim sisaldab säilitusainena tiomersaali ja võib põhjustada teil/teie 
lapsel allergilist reaktsiooni. 
 
Kõrvaltoimetest teatamine 
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla 
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada 
www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest. 
 
 
5. Kuidas Td vaktsiini säilitada 
 
Hoidke laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudeli sildil ja pakendil pärast 
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lühendit „EXP”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. 
 
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada 
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 
 
Täpsemat säilitusjuhendit vaadake pakendilt. 
 
6. Muu teave 
 
Müügiloa hoidja 
 
Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba. 
 
Abiained 
 
Abiained vt pakendilt. 
 
Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2022.  
 
 
 
 


