Difteri, stelkramp, kikhosta (acellulärt, komponent)
och polio (inaktiverat) vaccin, adsorberat

Sanofi Pasteur MSD samägs av Sanofi Pasteur
och Merck Sharp & Dohme, MSD.
Sanofi Pasteur MSD är ett företag som specialiserat sig enbart på vacciner.
Våra ägares starka fokus på forskning gör att vi hela tiden är med och driver
utvecklingen framåt med nya innovativa vacciner.
Sanofi Pasteur MSD har ett omfattande vaccinsortiment för barn, vuxna och
resenärer.
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Vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio (DTacP-IPV)
Vaccinationsdatum
har/kommer ert barn
vaccineras med en dos
Vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio ges i en och samma
spruta och är en påfyllnadsdos som förstärker och förlänger grundskyddet
av tidigare givna vaccinationer. Ditt barn kan komma att uppleva ömhet,
värmeökning, rodnad och svullnad vid injektionsstället efter vaccinationen.
Feber om ≥ 38˚C, dåsighet, diarré, kräkning och irritabilitet kan förekomma.
Dessa reaktioner är inte farliga, inträffar vanligen inom 48 timmar och går i
allmänhet över på några dagar.
Rådgör gärna med din sköterska.
För barn födda 2002 eller senare
Ytterligare en påfyllnadsdos (dos 5) med reducerad antigenhalt mot difteri,
stelkramp och kikhosta, kommer att ges vid 14–16 års ålder, inom ramen
för det svenska barnvaccinationsprogrammet.
För barn födda 2001 eller tidigare
Till individer som är 18 år eller äldre och som är grundvaccinerade med 3 doser
vaccin innehållande full difteri- och stelkrampsantigenhalt, ges difterivaccin och
stelkrampsvaccin med reducerad antigenhalt efter 10 år. Till individer som är
18 år eller äldre och som är grundvaccinerade med 4 doser innehållande full
difteri- och stelkrampsantigenhalt, ges difterivaccin och stelkrampsvaccin med
reducerad antigenhalt vart 20:e år.
Kontakta ev. sköterska och/eller sjukvården om det uppstår frågor kring
vaccinationen och/eller vid eventuella biverkningar.
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