ﻧﺎم ﻓرآورده  :ﭘروﻧﺎر ١٣
ﮔروه داروﺋﯽ :واﮐﺳن ﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾدی ﮐوﻧژوﮔﮫ
ﺷﮑل و دوزاژ :ﺳرﻧﮓ آﻣﺎده ﺗزرﯾق ﺣﺎوی  ٠/۵ﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر ﺳوﺳﭘﺎﻧﺳﯾون ﭘروﻧﺎر ﺟﮭت ﺗزرﯾق ﻋﺿﻼﻧﯽ
ﻣوارد ﻣﺻرف:
-

اﯾﻣن ﺳﺎزی ﻓﻌﺎل در ﺑراﺑر ذات اﻟرﯾﮫ ) ﭘﻧوﻣوﻧﯽ (  ،ﻋﻔوﻧت ﮔوش ﻣﯾﺎﻧﯽ و ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی ﻣﮭﺎﺟم ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺗرﭘﺗوﮐوک ﭘﻧوﻣوﻧﯾﮫ
) ١٣ﺳروﺗﺎﯾپ ﻣوﺟود در واﮐﺳن (در ﮐودﮐﺎن  ۶ھﻔﺗﮫ ﺗﺎ  ۵ﺳﺎﻟﮫ
اﯾﻣن ﺳﺎزی ﻓﻌﺎل در ﺑراﺑر ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی ﻣﮭﺎﺟم ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺗرﭘﺗوﮐوک ﭘﻧوﻣوﻧﯾﮫ )  ١٣ﺳروﺗﺎﯾپ ﻣوﺟود در واﮐﺳن ( در اﻓراد ۶
اﻟﯽ  ١٧ﺳﺎﻟﮫ.
اﯾﻣن ﺳﺎزی ﻓﻌﺎل در ﺑراﺑر ﭘﻧوﻣوﻧﯽ و ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی ﻣﮭﺎﺟم ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺗرﭘﺗوﮐوک ﭘﻧوﻣوﻧﯾﮫ )  ١٣ﺳروﺗﺎﯾپ ﻣوﺟود در واﮐﺳن (
در اﻓراد ﺑﺎﻻﺗر از  ۵٠ﺳﺎل

ﻣوارد ﻣﻧﻊ ﻣﺻرف :
ﺣﺳﺎﺳﯾت ﺑﮫ ﻣﺎده ﻣوﺛره ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﺗرﮐﯾﺑﺎت واﮐﺳن و ﯾﺎ ﺗوﮐﺳوﺋﯾد دﯾﻔﺗری
وﺟود ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی وﺧﯾم ﺗب زا

ﻧﮑﺎت و ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﻣﮭم:










روش ﺗﺟوﯾز واﮐﺳن  ،ﺗزرﯾق داﺧل ﻋﺿﻼﻧﯽ اﺳت .ﻣراﻗب ﺑﺎﺷﯾد ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻋﻧوان داﺧل ورﯾد ﺗزرﯾق ﻧﮕردد.
ﻗﯾل از ﺗزرﯾق دﻗت ﮐﻧﯾد ﻣﺣﻠول ﺳﻔﯾد رﻧﮓ ،ﺷﻔﺎف و ﻓﺎﻗد ھر ﮔوﻧﮫ ذرات ﻣﻌﻠق ﺟﺎﻣد ﺑﺎﺷد .در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت از
ﺗزرﯾق آن ﺧودداری ﮐﻧﯾد .
در اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﺷﮑﻼت اﻧﻌﻘﺎدی ھﻣﭼون ﺗروﻣﺑوﺳﺎﯾﺗوﭘﻧﯽ ﻣﻧﻊ ﺗزرﯾق ﻋﺿﻼﻧﯽ دارﻧد  ،ﻣﯾﺗوان از طرﯾق
زﯾر ﺟﻠدی اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد.
اﯾن واﮐﺳن ﺗﻧﮭﺎ در ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺳروﺗﺎﯾﭘﮭﺎی ﭘﻧوﻣوﮐوک ﻣوﺟود در واﮐﺳن ﻧﻘش دارد .
ﺗﺎﺛﯾر واﮐﺳن در ﻣﺑﺗﻼﯾﺎن ﺑﺎ ﻧﻘص ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ) اﻧواع ژﻧﺗﯾﮑﯽ ﯾﺎ اﮐﺗﺳﺎﺑﯽ ھﻣﭼون ﻣﺑﺗﻼﯾﺎن ﺑﮫ وﯾروس  ( HIVﺑﮫ
دﻟﯾل ﮐﺎھش در ﻣﯾزان ﺗوﻟﯾد آﻧﺗﯽ ﺑﺎدی ،ﮐﻣﺗر از اﻓراد ﺳﺎﻟم اﺳت.
اﺛرات واﮐﺳن در ﺑﯾﻣﺎران ﺑﺎ ﺿﻌف ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ھﻣﭼون  :ﻧﻘص ﻋﻣﻠﮑرد طﺣﺎل  ،اﺑﺗﻼ ﺑﮫ  ، HIVﺑدﺧﯾﻣﯽ ھﺎ ،
ﭘﯾوﻧد ﻣﻐز اﺳﺗﺧوان و ﯾﺎ ﺳﻧدرم ﻧﻔروﺗﯾﮏ ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﻧﯾﺳت و در ﻣورد ﺗزرﯾق واﮐﺳن در ھر ﻓرد ﺑﺎﯾد
ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت.
ﻣطﺎﻟﻌﮫ اﻧﺟﺎم ﺷده در ﮐودﮐﺎن ﭘر ﺧطر ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﮐم ﺧوﻧﯽ داﺳﯽ ﺷﮑل  ،ﻧﺷﺎن داده اﺳت ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻣﻧﯽ اﯾﺟﺎد ﺷده
ﺑﮫ واﮐﺳن  ،در اﯾن اﻓراد ﻣﺷﺎﺑﮫ اﻓراد ﺳﺎﻟم اﺳت.
در ﮐودﮐﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺗﺷﻧﺞ و ﯾﺎ ﺗﺷﻧﺞ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗب  ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺗزرﯾق واﮐﺳن از داروھﺎی ﺗب ﺑر اﺳﺗﻔﺎده
ﮐرد .

ﻣﺻرف در ﺑﺎرداری و ﺷﯾردھﯽ:

ﮔروه  )Bﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺑودن ﻣطﺎﻟﻌﺎت اﻧﺳﺎﻧﯽ  ،در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﻣﺑرم  ،اﺳﺗﻔﺎده ﮔردد(.
ﺗداﺧﻼت داروﯾﯽ :
واﮐﺳن ﭘروﻧﺎر را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ طور ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ واﮐﺳن ھﺎی دﯾﻔﺗری ،ﮐزاز  ،ﺳﯾﺎه ﺳرﻓﮫ  ،ھﻣوﻓﯾﻠوس آﻧﻔوﻻﻧزا ﻧوع ب ،ﻓﻠﺞ اطﻔﺎل،
ھﭘﺎﺗﯾت ب ،ﻣﻧﻧژﯾت ﻧوع ﺳﯽ ،ﺳرﺧﮏ  ،اورﯾن و ﺳرﺧﭼﮫ ﺗزرﯾق ﮔردد.
در زﻣﺎن ﺗزرﯾق دﻗت ﺷود واﮐﺳن ھﺎ در ﻣﻧﺎطق ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺗزرﯾق ﺷوﻧد.
ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ:
 ﻋوارض ﺑﺎ ﺷﯾوع ﺑﺎﻻدر اطﻔﺎل زﯾر  ۵ﺳﺎل :ﮐﺎھش اﺷﺗﮭﺎ ،ﺗب  ،ﺑﯾﻘراری  ،درد ،ﺗورم ،ﺳﻔﺗﯽ و ﻗرﻣزی ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺗزرﯾق ،
ﮔﯾﺟﯽ و اﺧﺗﻼﻻت ﺧواب .
 ﻋوارض در اﻓراد ﺑﺎﻻی  ۵٠ﺳﺎل:ﮐﺎھش اﺷﺗﮭﺎ  ،ﺳردرد،اﺳﮭﺎل  ،ﺑﺛورات ﺟﻠدی  ،ﻟرز ،ﺧﺳﺗﮕﯽ  ،ﺗﺣرﯾﮏ ﭘذﯾری ،درد،
ﻗرﻣزی در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺗزرﯾق ،ﻣﺣدودﯾت ﺣرﮐﺗﯽ در آرﻧﺞ  ،درد ﻣﻔﺎﺻل و ﻋﺿﻼت .
اﺣﺗﯾﺎط :
از آﻧﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ﺗزرﯾق ﻋﺿﻼﻧﯽ اﯾن واﮐﺳن ﺑﮫ ﻧوزادان ﻧﺎرس زﯾر  ٢٨ھﻔﺗﮫ  ،آﭘﻧﮫ ﮔزارش ﺷده اﺳت  ،در ﺗﺟوﯾز ﺑرای اﯾن ﻧوزادان ،
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾط ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ و ﻟزوم ﺗﺟوﯾز  ،ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﮔردد.
ﺷراﯾط ﻧﮕﮭداری :
واﮐﺳن ﭘروﻧﺎر را در دﻣﺎی  ٢ﺗﺎ  ٨درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯽ ﮔراد داﺧل ﯾﺧﭼﺎل ﻧﮕﮭداری ﮐرده و از ﯾﺦ زدﮔﯽ آن ﺟﻠوﮔﯾری ﻧﻣﺎﺋﯾد.
روش اﺳﺗﻔﺎده :
ﺳن اوﻟﯾن دوز
 ٢-۶ﻣﺎھﮕﯽ
 ٧-١١ﻣﺎھﮕﯽ
 ١٢-٢٣ﻣﺎھﮕﯽ
 ٢-١٧ﺳﺎﻟﮕﯽ
ﺑﺎﻻﺗر از  ۵٠ﺳﺎل

ﺗﻌداد دوز واﮐﺳن
 ٣دوز*
 ٢دوز*
 ٢دوز*
 ١دوز
 ١دوز

دوز ﯾﺎدآور
 ١دوز ) ١٢-١۵ﻣﺎھﮕﯽ (
 ١دوز ) ﺳﺎل دوم زﻧدﮔﯽ (
-------------------------

ﻣﺟﻣوع دوزھﺎی درﯾﺎﻓﺗﯽ
 ۴دوز
 ٣دوز
 ٢دوز
 ١دوز
 ١دوز

*ﺑﯾن دو دوز ﺣداﻗل  ٨ھﻔﺗﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎﺷد.
Reference: FDA Label

