rabivac veszettség vaccina human alkalmazásra    Összetétel: 1 fiola, amely 1 oltási adag (1 ml): 2,5 NE human diploid sejtkultúrában (HDC) szaporított és inaktivált veszettség vírus (Pitman‑Moore törzs) max. 12 mg poligelin, max. 0,3 mg natriumedetat. Javallat: Postexpositiós oltások: Veszettségre gyanús vagy biztosan veszett állattal történt contactus után. Praeexpositiós oltások: Feltételezhető expositio előtt, elsősorban állatorvosok, állatgondozók, vadászok, erdei munkások, állatkereskedők, mészárosok, veszettséggel foglalkozó laboratóriumok munkatársai stb. Esetében, illetve endemiás területen történő hosszabb tartózkodás előtt. Ellenjavallat: Praeexpositiós oltás: Akut megbetegedés, illetve reconvalescentia időszakában lévők és terhes nők praeexpositiós védőoltásban nem részesülhetnek. Allergia. Expositio után nincs ellenjavallat. Adagolás: Iv. Alkalmazás tilos! A RAVIVAC‑ot im. A m. deltoideusba, kisgyermeknél a comb anterolateralis részébe kell beadni. Immunsuppressív kezelés alatt, valamint veleszületett vagy szerzett immunhiányos állapotban az első oltás alkalmával két adagot kell beadni két különböző testtájra. Ilyen esetekben a harmadik oltást követően 3‑4 nappal ellenanyag‑meghatározás javasolt. F. és Gy: 1 ml (1 adag). Postexpositiós oltás: a 0., 3., 7., 14., 30. és 90. napon egy‑egy adag. Az oltást azonnal el kell kezdeni! A javallat felállításához lásd a táblázatot. A veszettség elleni oltással kapcsolatos WHO iránymutatás szerint a 6. adag beadása a 90. napon a contactus jellegétől függően elhagyható. Emlékeztető oltások: 2‑5 évenként 1x1 adag. Mellékhatás: Helyi reakciók: fájdalom, bőrpír és duzzanat. 38 C feletti láz, nyirokcsomó-duzzanat, arthralgiák és gastrointestinalis panaszok, fejfájás, levertség, keringési zavarok, verejtékezés, hidegrázás, myalgia, valamint allergiás reakciók, átmeneti idegrendszeri zavarok, például paresthesia és inoculatiós neuralgia, valamint felszálló bénulás (Guillain‑Barre‑syndr.). Véletlen intravasalis beadás esetén anaphylaxiás reakció. Figyelmeztetés: Azon személyek, akiket nem az előírt számú és időpontokban beadott oltási sorozattal részesítettek alapimmunizálásban, vagy olyan oltóanyaggal lettek oltva, melyek hatékonysága nem éri el a 2,5 NE/adag értéket, hiányosan oltottnak minősülnek. Veszettségre gyanús állatokkal való érintkezés után az alábbi teendők döntő fontosságúak: Azonnali sebkezelés. Harapásos sérülések esetében a sebszél óvatos kimetszése szükséges; ezt követően a sebet nem szabad összevarrni, illetve csak adaptáló varrat helyezhető fel. A tetanusz elleni védettséget biztosítani kell. Valamennyi oltás, valamint a human immunglobulin vagy immunszérum (állati savó) beadását az oltást végző orvos köteles igazolni. Csak az előírt időpontokban beadott veszettség elleni teljes oltási sorozattól várható optimális védőhatás. Terhesség és szoptatás: Eddig egyetlen terhesség alatt történt oltás sem okozott az anya vagy a magzat szervezetében az oltással oki összefüggésbe hozható károsodást. Szoptató anya oltása a csecsemőre semmilyen veszéllyel nem jár. Tárolás: +2 C–+8 C, hűtőszekrényben. Az oltás az ÁNTSZ‑en keresztül szerezhető be. oltási séma az expositio módjanak megfelelően Az expositióra vonatkozó Az állatra vonatkozó adatok Oltási séma I. Az állat érintése, de az állat Veszett állat Oltás nem szükséges II. Bőr az állat nyálával szennyeződött, vagy sérült (karmolás, dörzsölés, felszínes harapásos sérülés) Az állat veszettségére gyanús és vizsgálatra alkalmas, vagy megfigyelhető Azonnali oltás B séma szerint bizonytalanság esetén C séma szerinti szimultán prophylaxis. Amennyiben a vizsgált állat egészséges az A séma szerint javasolt az oltás folytatása Tetanusz elleni védettséget biztosítani kell!  Az állat veszett, vadállat, vizsgálatra alkalmatlan, vagy nem megfigyelhető Azonnali C séma szerinti szimultán prophylaxis Tetanusz elleni védettséget biztosítani kell! III. Nyálkahártya az állat nyálával szennyeződött, vagy harapásos sérülés Az állat veszettségre gyanús vagy veszett Azonnali C séma szerinti szimultán prophylaxis Amennyiben a vizsgálat eredménye alapján az állat egészséges, az oltás folytatása az A séma szerint javasolt. Tetanusz elleni védettséget biztosítani kell!
 

