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Informa
ació de le
es vacun
nes no fin
nançades, no inc
closes al
ca
alendari de vacun
nacions sistemàtiques del
Dep
partamen
nt de Salut . Gene
eralitat de
d Catalu
unya
Vac
cuna con
ntra el rotavirus.
El De
epartament de
d Salut indica i finança les vacunes
s incloses en
n el Calenda
ari de vacuna
acions
sistem
màtiques, ad
dreçades a to
ota la poblacció, i també aquelles
a
que estan indica
ades en situa
acions
de rissc de manera
a individual.
Algun
ns clínics i societats
s
cie
entífiques fan
n recomanac
cions de vaccunes fora d
de les indica
acions
oficia
als. Aquestess vacunes no
n estan fin
nançades i necessiten
n
la
a prescripció
ó mèdica pe
er ser
administrades.
Vacu
unes disponibles

na de les principals i mé
és freqüents causes de diarrea
d
en elss primers an
nys de
El rottavirus és un
vida i afecta sobretot als nen
ns menors de
d 5 anys. Les
L vacunes disponibles han demostrat la
e
seva seguretat i eficàcia.
n comercialitzades a Esp
panya dues vacunes
v
Rota
ateq® i Rotarix®
Estan
•

®: rotavirus tipus G1, G2, G3, G4, P1A
A humà-bovins (virus viu
us)
Rotateq®

ministren 3 dosis per via oral. La primera dos
si s’ha d’adm
ministrar enttre les 6 i le
es 12
S'adm
setma
anes de vida i l’última abans
a
de less 32 setman
nes separad
des com a m
mínim 4 setm
manes
entre
e elles.
Edatt
6 settmanes a
32 se
etmanes

•

Immunització

Intervalls mínims en
ntre dosis

primària

primàrie
es

3 dosis

4 setmanes

Dosis rec
cord

No

Rotarix®:: Soca rotaviirus humà RIIX4414 (virus
s atenuats)

ministren 2 dosis
d
per via oral. La 2ª dosi
d
preferen
ntment abans de les 16 setmanes, i en tot
S'adm
cas la
a vacunació ha d’estar fin
nalitzada a le
es 24 setman
nes.
Edatt
6 settmanes a
24 se
etmanes

Immunització

Intervalls mínims en
ntre dosis

primària

primàrie
es

2 dosis

4 setmanes

Dosis rec
cord

No
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Risco
os generals
s
ecomana que
e l’administri un professio
onal sanitari, exclusivame
ent per via orral (beguda).
Es re
La se
eva 'administtració pot pro
ovocar reaccciones al·lèrg
giques a qua
alsevol dels sseus compon
nents.
Altress reaccioness adverses de
escrites, tote
es elles lleus son: irritabilitat, febre, vò
òmits o diarre
ea.
En molt
m
rares ocasions
o
po
oden produirr una reacc
ció greu qu
ue requereixxi algun tipu
us de
tracta
ament.
La fitxa tècnica i el prospecte
e descriuen de
d forma dettallada els efectes
e
adverrsos específics de
cada vacuna.

aucions perr la conserv
vació de les vacunes
Preca
c
s’ha reb
but la recom
manació de vacuna
v
no sistemàtica
s
no finançada,
Un cop

per partt d’un

profe
essional de la
a salut, s’ha de comprar a la farmàcia amb el document de p
prescripció medica
m
corre
esponen. S’h
ha de transp
portar en bossses refrigerrades evitan
nt el contacte
e directe am
mb els
acum
muladors de fred.
f
No expo
osar-la a la lllum ni a fonts de calor.
S’han
n de manten
nir en neverra entre 2 i 8 graus, no deixar-les a temperattura ambientt. Les
vacun
nes no han de
d tocar la pa
aret posterio
or de la neverra, i tampoc s’han de gua
ardar a la po
orta de
la nevvera. El trenccament de la
a cadena de fred, pot sup
posar la pèrd
dua d’efectiviitat de la vac
cuna.
Aque
esta vacuna sempre
s
te qu
ue ser admin
nistrada per un
u profession
nal sanitari.

s
méss:
Per saber-ne
http:///canalsalut.g
gencat.cat/ca
a/detalls/articcle/Rotavirus
s
http:///www.vacunas.org/rotaviirus-2/
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