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Vaccin: Prevenar 13 intramuskulär inj
mot pneumokockinfektioner
INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR
Avdödat konjugerat pneumokockvaccin med 13 olika serotyper (PCV13)

VANLIG INDIKATION OCH DOS
Grundvaccination enligt allmänna vaccinationsprogrammet
Tidpunkten för vaccination utgår från ett barns födelsedatum, även om barnet är

Förfylld spruta 0,5 mL, ska ej spädas

för tidigt fött.
Dos: 0,5 mL/dostillfälle
ADMINISTRERINGSSÄTT
Intramuskulär injektion:
Sprutan ska omskakas väl innan den töms på luft. Vaccinet ska vara en vit homogen
suspension. Se Övrig information.

Dos 1: vid 3 mån ålder

(tidigast vid 2,5 mån ålder)

Dos 2: vid 5 mån ålder

(tidigast 6 v efter dos 1)

Dos 3: vid 12 mån ålder

(tidigast 6 mån efter dos 2)

Påskyndad grundvaccinering
Barn under 1 år: Ges i mellersta delen av lårets utsida (anterolaterala delen).

Ska ordineras av läkare.

Barn från 1 år: Ges i övre tredjedelen av överarmens utsida (i deltoideusmuskeln).
Dos: 0,5 mL/dostillfälle
Enligt författning HSLF-FS 2017:37 ange batchnummer i journalhandling.
Dos 1: tidigast vid 6 v ålder

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Prevenar 13 (registrerad produkt)

Dos 2: tidigast 1 mån efter dos 1
Dos 3: tidigast 1 mån efter dos 2

Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
HÅLLBAR: Förvaras i kylskåp. Får ej frysas. Kan förvaras i rumstemperatur i 4

Dos 4: vanligen vid 12 mån ålder

(tidigast 6 mån efter dos 3)

dygn, inom denna tid ska vaccinet användas eller kasseras.
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Vaccin: Prevenar 13 intramuskulär inj
mot pneumokockinfektioner
ÖVRIG INFORMATION
För barn som inte har följt det allmänna vaccinationsprogrammet ska vaccination mot
pneumokocker erbjudas barn upp till 6 års ålder. Se dosering i produktresumé.
För vaccination av barn i riskgrupper, se referens Folkhälsomyndigheten eller lokala
riktlinjer.
Det finns två konjugatvacciner mot pneumokocker; Synflorix (10 serotyper, PCV10)
respektive Prevenar 13 (13 serotyper, PCV13). Prevenar 13 är för närvarande det enda
som är godkänt för användning till personer från 6 års ålder.
Barnhälsovården rekommenderar att varje barn får de två första doserna
(primärdoserna) med samma vaccin, vid boosterdosen (12 mån) kan byte ske. Vid brist
på ett vaccin ska inte en dos fördröjas utan då kan byte göras redan vid dos 2.
Pneumovax är ett polysackaridvaccin mot pneumokocker med 23 serotyper (PPV23).
Det kan ges till vuxna och barn över 2 års ålder och används ofta som komplement till
konjugatvaccin.
Under förvaringen av vaccinet kan det bildas en vit fällning med en klar vätska ovanpå.
Detta påverkar inte vaccinets effekt, men sprutan ska skakas innan administrering för
att en homogen suspension ska erhållas.
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Vaccin: Prevenar 13 intramuskulär inj
mot pneumokockinfektioner
REFERENS/LÄNK
FASS
http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Barnvaccinationsprogrammet
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/vaccinationer/vaccinationsprogram/allmant-program-for-barn/

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Rekommendationer om pneumokockvaccination
till riskgrupper
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rekommendationerom-pneumokockvaccination-/?pub=56914

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Vaccinationsprogram för barn. En
kunskapsöversikt för hälsovårdspersonal.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vaccination-av-barndet-svenska-vaccinationsprogrammet-en-kunskapsoversikt-for-halsovardspersonal/

Internetadress SKL - Rekommendationer från Barnhälsovårdens nationella arbetsgrupp
för vaccinationer angående övergång mellan olika vaccin i samband med nationell
vaccinupphandling 2018 och 2019
https://www.sklkommentus.se/globalassets/inkopscentral/ramavtal/filer-och-block/vaccin-enligtnationella-barnvaccinprogrammet-2018/rekommendationer-fran-barnhalsovardens-nationellaarbetsgrupp-for-vaccin....pdf

Rekommendation ,(Grade 1B)
http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK
Lokal instruktion, begränsad åtkomst
http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3134
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