Pakendi infoleht: teave kasutajale
Tetadif, mitte vähem kui 4 IU/0,5ml + 40 IU/0,5ml, süstesuspensioon
Adsorbeeritud difteeria ja teetanuse vaktsiin

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.
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1.

Mis ravim on Tetadif ja milleks seda kasutatakse

Tetadif on vaktsiin. Vaktsiine kasutatakse kaitseks nakkushaiguste eest.
Tetadif on näidustatud difteeria ja teetanuse vastaseks vaktsineerimiseks lastel alates 7-ndast eluaastast
ja täiskasvanutel.
Pärast Tetadifi süstimist hakkab organism ise tootma kaitset (antikehasid) bakterite vastu, mis
põhjustavad neid haigusi.
Tetadifi manustamisel tuleb lähtuda kohalikest kehtivatest immuniseerimisjuhistest.
2.

Mida on vaja teada enne Tetadifi mist

Ärge kasutage Tetadifi patsiendil:
-

kes on Tetadifi toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline.
kellel on neuroloogiline probleem, mis tekkis pärast eelmist vaktsineerimist.
kellel on palavik, äge haigus või kroonilise haiguse ägenemine, sellisel juhul tuleb
vaktsineerimine edasi lükata.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Tetadifi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:
- kui teie immuunsüsteem on nõrk kortikosteroidide või tsütotoksiliste ravimite, kiiritusravi või muude
ravimite manustamise tõttu.
- kui te olete allergiline vaktsiini koostisosade suhtes või kui teil tekkis ebanormaalne reaktsioon
vaktsiini varasemal manustamisel.
- kui te olete saanud difteeria või teetanuse vaktsiini viimase viie aasta jooksul.
- kui teil esines Guillain-Barre sündroom (ebanormaalne tundlikkus, paralüüs) või brahhiaalne neuriit
(paralüüs, käsivarde ja õlga kiirgav valu) pärast esmast teetanuse toksoidi sisaldava vaktsiini saamist
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(teetanuse vastane vaktsiin). Sel juhul tuleb teie arsti poolt hinnata edasise teetanuse toksoidi sisaldava
vaktsiini saamise otsust.
Lapsed ja noorukid
See vaktsiin on näidustatud kasutamiseks alates 7-ndast eluaastast.
Muud ravimid ja Tetadif
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid
ravimeid.
Tetadifi võib manustada samaaegselt selliste vaktsiinidega nagu poliomüeliidi, gripi, B hepatiidi,
leetrite-mumpsi-punetiste ja BCG vaktsiin.
Enne ükskõik millise ravimi võtmist küsige oma arstilt või apteekrilt, kas seda tohib kasutada
koos Tetadifiga. Ravimite samaaegne kasutamine võib mõjutada nende ravimite toimeid või
põhjustada kõrvaltoimeid.
Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arstiga.
Vaktsiini võib kasutada raseduse ajal.
Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ei ole teada, et Tetadif mõjutaks auto juhtimise või masinatega töötamise võimet.
3.

Kuidas Tetadifi kasutada

Tetadifi üksikannus on 0.5 ml süstituna lihasesse.
Tetadifi tuleb enne manustamist loksutada, et muuta suspensioon homogeenseks.
Iga vaktsineeritava puhul tuleb kasutada uut steriilset nõela.
Vaktsiin tuleb manustada koheselt pärast süstla täitmist.
Kui teile süstitakse Tetadifi rohkem kui ette nähtud
Tetadifi manustab meditsiinitöötaja. Seetõttu on üleannustamine vähetõenäoline. Üleannustamise
juhtudest pole teatatud.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
4.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Tetadif võib põhjustada järgmisi kõrvaltoimeid:
Punetust, valulikkust, turset või nahaaluse sõlmekese tekkimist süstekohale. Enamasti mööduvad need
kõrvaltoimed kiiresti ja ravita, harvemal juhul võivad püsida kauem. Süsteemse kõrvaltoimena on
teataud palaviku esinemisest.
Võimalikud kõrvaltoimed (sh need, mida ei ole otseselt teatatud selle vaktsiiniga, vaid teiste
vaktsiinidega, mis sisaldavad ühte või enamat selle vaktsiini antigeenset koostisosa):
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• Pärast teetanuse toksoidi sisaldava vaktsiini manustamist on teatatud Guillain- Barre sündroomist
(ebanormaalne tundlikkus, paralüüs) ja brahhiaalsest neuriidist (paralüüs, käsivarde ja õlga kiirgav
valu).
Kõrvaltoimetest teavitamine
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 teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.
5.

Kuidas Tetadifi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Vaktsiini tuleb säilitada pimedas kohas temperatuuril - +2 kuni+8 C.
Tetadif vaktsiini ei tohi külmutada.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg
viitab selle kuu viimasele päevale - Vaata pakendilt.
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.
6.

Muu teave

Abiained: Tetadif sisaldab alumiiniumhüdroksiidi, mitte rohkem kui 1,25 mg (adsorbent).
Tetadifi mitmeannuselised viaalid sisaldavad tiomersaali 0,037-0,050 mg/0,5 ml (säilitusaine).
Tetadifi üheannuselised viaalid tiomersaali ei sisalda.
Müügiloa hoidja
Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.
Infoleht on viimati uuendatud novembris 2017.

3

