PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT
Pakendi infoleht: teave kasutajale
Rõuge- ja ahvirõugevaktsiin (elus, mittepaljunev), 0,5 ml, 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.
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1.

Mis ravim on rõuge- ja ahvirõugevaktsiin ja milleks seda kasutatakse

Rõuge- ja ahvirõugevaktsiini on vaktsiin, mida kasutatakse rõugete, ahvirõugete ja vaktsiiniaviiruse
põhjustatud haiguse vältimiseks täiskasvanutel.
2.

Mida on vaja teada enne rõuge- ja ahvirõugevaktsiini kasutamist

Rõuge- ja ahvirõugevaktsiini ei tohi kasutada
- kui teil on ülitundlikkus või kui teil on kunagi tekkinud äkiline eluohtlik allergiline reaktsioon
rõuge- või ahvirõugevaktsiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud pakendil)
suhtes;
Vaktsineerimise järgselt peab olema kättesaadav meditsiiniline abi, kuna süste tagajärjel võib tekkida
raske allergiline reaktsioon või anafülaksia.
Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne rõuge- ja ahvirõugevaktsiini kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:
- kui teil on immuunsüsteem nõrgenenud.
- kui teil on atoopiline dermatiit (vt lõik 4).
Kui teil on nõrgenenud immuunsüsteem ja/või kui teil kasutatakse immuunsüsteemi pärssivaid
ravimeid, võib teil olla nõrgem kaitsereaktsioon vaktsiinile.
Kõrge palavikuga haigestumise korral lükkab arst vaktsineerimise edasi seni, kuni tunnete end
paremini. Kerge infektsiooni, näiteks külmetushaiguse esinemine ei nõua vaktsineerimise
edasilükkamist, aga pidage esmalt nõu oma arsti või meditsiiniõega.
Vaktsineerimine ei pruugi alati tagada kaitset rõuge- ja ahvirõugete vastu.
Muud ravimid ja rõuge- ja ahvirõugevaktsiin
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Teatage oma arstile või meditsiiniõele, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis
tahes muid ravimeid.
Rasedus ja imetamine
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage nõu oma arstiga.
Seda vaktsiini ei soovitata kasutada raseduse ja imetamise ajal. Sellegipoolest hindab teie arst, kas
rõugete ja ahvirõugete põhjustatud haiguse vältimisest tuleneda võiv kasu kaalub üles kaasneda võivad
riskid teile ja lootele/imikule.
Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Toime kohta autojuhtimise või masinatega töötamise võimele andmed puuduvad. Sellegipoolest
võivad mõned lõigus 4 loetletud kõrvaltoimetest (juhul, kui need teil esinevad) mõjutada teie
autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet (nt pearinglus).
Lapsed
Ei ole piisavalt andmeid, et järeldada ravimi ohutus ja efektiivsus alla 18 aasta vanustel lastel.
Eakad
Kliinilised uuringud rõuge- ja ahvirõugevaktsiiniga ei kaasanud piisavalt üle 65 aasta vanuses
uuritavaid ja ei ole teada kas eakatel on erinev reaktsioon vaktsiinile.
3.

Kuidas rõuge- ja ahvirõugevaktsiini kasutada

Vaktsiini manustab teile meditsiinitöötaja. Ravim manustatakse nahaaluse süstena, soovitatavalt
ülajäseme deltalihasesse.
Vaktsiin manustatakse kahe doosina (0,5 ml ühes doosis) 4-nädalase vahega.
Kui teile on varasemalt rõugevaktsiini manustatud, pidage nõu täpsema annustamise osas oma arstiga.
Kui te unustate õigel ajal rõuge- ja ahvirõugevaktsiini 2. annuse saada
Kui plaaniline süst jääb vahele, teatage oma arstile või meditsiiniõele, ning leppige kokku uue visiidi
aeg.
4.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Tõsised kõrvaltoimed
Võtke otsekohe arstiga ühendust või pöörduge viivitamatult lähima haigla esmaabiosakonda, kui teil
tekib mõni järgmistest sümptomitest:
• hingamisraskused,
• pearinglus,
• näo ja kaela paistetus.
Need sümptomid võivad viidata tõsisele allergilisele reaktsioonile.
Teised kõrvaltoimed
Kui teil on atoopiline dermatiit, võivad teie nahareaktsioonid (nagu punetus, paistetus ja sügelemine)
ja muud üldsümptomid (nagu peavalu, lihasvalu, halb või väsinud enesetunne) olla ägedamad ning
esineda võib ka nahaseisundi ägenemist või halvenemist.
Kõige sagedamini esinenud kõrvaltoimed olid süstekohas. Enamik neist olid kerged kuni mõõdukad ja
taandusid ilma ravita seitsme päeva jooksul.
Kui teil tekib mõni alljärgnevatest kõrvaltoimetest, teavitage oma arsti.
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Väga sage (võib esineda enam kui ühel inimesel 10-st):
• peavalu;
• valutavad lihased;
• haiglane olek;
• väsimus;
• valu, punetus, paistetus, kõvenemine või sügelus süstekohas.
Sage (võib esineda kuni ühel inimesel 10st):
• külmavärinad;
• palavik;
• liigeste valu, valu jäsemetes;
• isutus;
• sõlmed, värvimuutus, verevalumid või soojatunne süstekohas.
Aeg-ajalt (võib esineda kuni ühel inimesel 100st):
• nina ja kurgu infektsioon, ülemiste hingamisteede infektsioon;
• paistetanud lümfisõlmed;
• häiritud uni;
• pearinglus, anomaalsed nahaaistingud;
• lihasjäikus;
• kurguvalu, nohu, köha;
• kõhulahtisus, oksendamine;
• lööve, sügelus, nahapõletik;
• veritsemine, ärritus;
• tursed kaenlaalustes, halb enesetunne, naha õhetus, valu rindkeres;
• südame laboratoorsete analüüside näitajate (nt troponiin I) suurenemine, maksaensüümide
aktiivsuse tõus, vere valgeliblede arvu vähenemine, trombotsüütide arvu keskmine
vähenemine.
Harv (võib esineda kuni ühel inimesel 1000st):
• põskkoopapõletik;
• gripp;
• konjunktiviit;
• nõgestõbi;
• naha värvimuutus;
higistamine;
• verevalumid nahal;
• öine higistamine;
• nahaalused sõlmed;
• seljavalu;
• kaelavalu;
• lihaskrambid;
• lihasvalu;
• lihasnõrkus;
• pahkluude, jalgade või sõrmede paistetus;
• südame kiirenenud löögisagedus;
• kõrva- ja kurguvalu;
• kõhuvalu;
• suukuivus;
• peapööritus (vertiigo);
• migreen;
• närvisüsteemi häire, mis põhjustab nõrkust, surinat või tundetust;
• uimasus;
• ketendus, põletik, anomaalsed nahaaistingud, reaktsioon süstekohas, lööve, tundetus, kuivus,
liikuvuse piiratus või villid süstekohas;
• nõrkus;
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• gripisarnane haigus;
• näo, suu ja kõriturse;
• vere valgeliblede arvu suurenemine;
• verevalumid.
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 rõuge- ja ahvirõugevaktsiini säilitada

Hoidke laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudeli sildil ja pakendil pärast
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 augustis 2022.
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