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VACUNA CONTRA EL MENINGOCOC ACWY
Vacuna no inclosa al calendari de vacunació de Catalunya 2022
Algunes vacunes que li pot recomanar el seu equip de salut (infermera o
pediatre o metge de família), no estan finançades per la sanitat pública.
Vacuna tetravalent contra el meningococ ACWY
La meningitis meningocòccica és una infecció greu de les membranes
(meninges) que envolten el cervell i la medul·la espinal. El bacteri
neissèria

meningitidis

meningocòccia

o

meningococ,

és

la

causant

de

la

malaltia

invasiva greu, la responsable de la majoria de les sèpsies

(infecció generalitzada), meningitis i altres infeccions menys greus. El
meningococ, viu a la nasofaríngia de les persones sanes i es transmet amb
facilitat a través de les gotetes i secrecions (petons, esternuts, tos, etc.).
Pot afectar a totes les persones, però hi han grups de major risc com ara
els lactants menors de 12 mesos, nens d’1 a 4 anys, adults o viatgers a
països

amb

circulació

sostinguda

del

germen.

Hi

ha

dues

vacunes

antimeningocòcciques tetravalents (ACWY) de venta a les farmàcies,
Menveo® i Nimenrix®.
Menveo® està autoritzada a partir de los 2 anys d’edat, adolescents i
adults i se n’administra una única dosis. PVP aprox. 54,64 €/dosis
Nimenrix® està autoritzada a partir de las 6 setmanes d’edat, adolescents i
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adults. El nombre de dosis necessàries varia segons l’edat de inici de la
vacunació. PVP aprox. 54€/dosis.
Qualsevol

dels

dos

productes

requereix

una

dosi

addicional

a

l’adolescència, a partir dels 10 anys d’edat (finançada pel SNS)

www.infovacaldia.com
twitter @infovacaldia

Si decideix administrar alguna d'aquestes vacunes,
ha d'anar a comprar-la a la farmàcia amb la recepta
mèdica.
Totes les vacunes han d'estar refrigerades (entre 2º i
8ºC) i per això, el millor es que la reculli a la
farmàcia,

amb

una

bossa

isotèrmica,

just

abans

d'anar a la cita amb l'infermera o el metge que li ha
d'administrar la vacuna.
Si en vol saber més consulti sempre fonts acreditades:
Canal Salut - calendari http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/vacunacions/Calendari-de-vacunacions-sistematiques/
Canal Salut https://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/Malaltia_meningococcica
Asociación Española de Pediatria https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-30
Consulti els prospectes a CIMA de l'agència espanyola dels medicaments

https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html
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