NAUTA

AIKA
ROKOTTAA

Tiedote nautakarjan
omistajille nautojen
rokottamisesta

NAUTOJEN ROKOTTAMINEN
Tässä tiedotteessa kerrotaan siitä, kuinka rokotteet toimivat, miten niitä tulee käsitellä ja
käyttää oikealla tavalla. Oikealla rokotteen käsittelyllä varmistetaan rokotteen
antama teho.
Rokotteiden käyttäminen nautakarjan terveyden säilyttämiseksi säästää rahaa ja
parantaa eläinten hyvinvointia. On tärkeää, että rokote annetaan oikeaan aikaan ja
sille eläinryhmälle, jolle se on tarkoitettu.
Tämä esite on tarkoitettu kaikille, jotka työskentelevät nautojen parissa. Muista antaa
tämä luettavaksi myös tilallasi työskentelevälle henkilökunnalle. Kontrolloi säännöllisesti, että rokottamiseen liittyvät rutiinit toimivat ohjeiden mukaisesti.
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IMMUNITEETIN PERUSKÄSITTEET
Immuniteetin eli elimistön puolustusjärjestelmän peruskäsitteiden ymmärtäminen auttaa ymmärtämään
tarttuvien tautien mekanismeja ja käyttämään rokotteita optimaalisella tavalla.

IMMUUNIPUOLUSTUS

PASSIIVINEN
IMMUNITEETTI

AKTIIVINEN
IMMUNITEETTI

LUONNOLLINEN
VASTUSTUSKYKY

Immuniteetti on elimistön vastaus taudinaiheuttajille, kuten
bakteereille ja viruksille. Osa puolustusjärjestelmästä saadaan
perintönä vanhemmilta, osan joutuu jokainen yksilö rakentamaan itse.
Passiivinen immuniteetti saadaan valmiina ilman, että
immuunipuolustusjärjestelmää aktivoidaan. Sen antama suoja
on lyhytaikainen. Vasta-aineet saadaan elimistöön esimerkiksi
ternimaidon kautta emolta tai seerumi-injektiona. Tätä suojautumistapaa elimistö käyttää silloin, kun oma puolustusjärjestelmä ei ole vielä valmis (vastasyntynyt vasikka) tai eläinlääkäri voi antaa vasta-aineita valmiina seerumina tilanteissa,
joissa tarvitaan nopeasti vasta-aineita, mutta rokotteen antamat vasta-aineet kehittyvät liian hitaasti (esim. jäykkäkouristustapauksissa).
Aktiivisen immuniteetin muodostaa elimistö itse. Se
jaetaan kahteen osa-alueeseen, luonnolliseen ja hankittuun
vastustuskykyyn.
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HANKITTU
VASTUSTUSKYKY

Luonnollinen vastustuskyky on kaikissa tilanteissa aina
samanlainen. Puolustusjärjestelmä vastaa aina samalla
tavalla taudinaiheuttajaan eikä muistia taudinaiheuttajalle
jää. Luonnollinen vastustuskyky toimii ”ensivasteena”
taudinaiheuttajalle ennen kuin hankittu vastustuskyky ehtii
käynnistyä. Tähän soluryhmään kuuluvat esimerkiksi
makrofagit, jotka ovat elimistön syöjäsoluja.
Hankittu vastustuskyky perustuu erityisiin vasta-aineisiin,
joita muodostuu bakteeri- tai virustartunnan tultua elimistöön.
Vasta-aineiden muodostus alkaa ensimmäisen kohtaamisen
jälkeen ja, jos sama tartunta tulee uudestaan, aktivoituu
vastustuskyky nopeammin ja voimakkaammin kuin ensikohtaamisella. Tartunta voidaan eliminoida elimistöstä ilman,
että eläin saa oireita itse taudista, erityisesti, jos elimistössä
jo on vasta-aineita kyseiselle taudinaiheuttajalle. Ajan
kuluessa muistisolujen määrä elimistössä vähenee ja rokottamisella voidaan ”herätellä” vasta-aineiden muodostusta ja
pitää vastustuskykyä korkeammalla tasolla.

MATERNAALINEN IMMUNITEETTI

Hyvän vasta-ainesuojan saamiseksi on tärkeää, että…

Vasikka saa vasta-aineita elimistöönsä emon
ternimaidon kautta. Tätä vasta-aineiden siirtymistä
kutsutaan maternaaliseksi immuniteetiksi ja sen
antama suoja heikkenee vasikan kasvaessa. Yleensä
voidaan ajatella ternimaidon antaman immuniteetin
kestävän muutamia viikkoja riippuen siitä, kuinka
suuren annoksen vasta-aineita vasikka on ternimaidosta saanut.

- Emän puolustuskyky on ”päivitetty” vastaamaan niitä taudinaiheuttajia, joita esiintyy poikimatiloissa. Esimerkiksi, jos tilalle
ostetaan poikiva lehmä juuri ennen poikimista, voi sen vastustuskyky olla puutteellinen.

Ternimaidon sisältämät vasta-aineet siirtyvät
vasikkaan ensimmäisten elintuntien aikana suoliston
läpi edellyttäen, että vasikka on saanut ternimaitoa
tarpeeksi nopeasti syntymän jälkeen ja ternimaito on
hyvänlaatuista (ts. sisältää vasta-aineita). Ensimmäisen elinvuorokauden jälkeen suoliston läpäisevyys suurimolekyylisille vasta-aineille heikkenee, eivätkä vasta-aineet enää siirry vasikan elimistöön tätä
reittiä. Ternimaidon vasta-aineet suojaavat kuitenkin
paikallisesti vasikan suolistoa, joten ternimaidon
juottaminen on hyödyllistä vasikan terveydelle
ensimmäisen elinvuorokauden jälkeenkin. Kunkin
emon ternimaitoon tuottamat vasta-aineet ovat niitä
vasta-aineita, joita emo on kohdannut elämänsä
aikana tai saanut rokottamisen avulla.

- Ternimaidon laatu (= vasta-aineiden määrä) on hyvä (esim.
Brix-mittarin arvo on yli 22%). Huonolaatuinen ternimaito voi
johtua esimerkiksi siitä, että lehmän ensimmäistä lypsyä on
siirretty. Paras vasta-ainepitoisuus saadaan, kun lehmä lypsetään 30 min – 2 tuntia poikimisen jälkeen. Hiehoilla on usein
ternimaidossa vähemmän vasta-aineita kuin vanhemmilla
lehmillä.
- Jokainen vasikka saa 10-15% painostaan ternimaitoa 4 tunnin
kuluessa syntymästä.
- Ternimaidon hygieeninen laatu on hyvä.
- Jos vasikka on heikko syntyessään, saattaa se tarvita apua
maidon juomisessa. Silloin on hyvä käyttää apukeinoja maidon
juottamisessa vasikalle, että se saisi parhaan mahdollisen alun
elämään.
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YLEISTÄ IMMUUNIPUOLUSTUKSESTA
Siitä huolimatta, että eläimet pidetään mahdollisimman puhtaassa ympäristössä, on riski tartunnoille
koko ajan olemassa. Säännöllisillä ja hyvin suunnitelluilla rokotusohjelmilla ylläpidetään hyvää
immuunipuolustusta ja suojaa tiettyjä tartunnanaiheuttajia vastaan.

NÄIN IMMUUNIPUOLUSTUSJÄRJESTELMÄ TOIMII

Vasikan ympärillä on koko ajan
erilaisia tartunnan aiheuttajia.

Rokottamisella tuodaan vasikkaan
antigeenejä tietylle taudinaiheuttajalle.

Rokottaminen käynnistää vasikan
immuunipuolustusjärjestelmän
kehittämään vasta-aineita taudille
ja vasta-aineet suojaavat vasikkaa
tartunnalta.
Infektiopaine
Jos infektiopaine on suuri, on elimistön
immuunipuolustusjärjestelmän vaikeampi
torjua tautia. Sen takia on tärkeää sekä
huolehtia hyvästä hygieniasta eläintiloissa että rokottaa eläimiä vastustuskyvyn parantamiseksi.

Immuniteetti
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ROKOTTEET JA ROKOTTAMINEN
Rokotteet stimuloivat puolustuskykyä niin, että vasta-aineita muodostuu ilman eläimen sairastumista.
Kun ymmärretään immuunipuolustusjärjestelmän toiminta, voidaan rokotteet tehdä sellaisiksi, että ne
stimuloivat parhaalla mahdollisella tavalla puolustusjärjestelmää toimimaan. Tämän takia rokotteet
sisältävät paitsi antigeenin (aineen, jonka elimistö tunnistaa), myös adjuvantin (apuaine) ja usein
säilöntäaineen (apuaine).

Inaktivoidut rokotteet tuotetaan tapetuista, kokonaisista
bakteereista/viruksista tai niiden osista. Inaktivoidut rokotteet
eivät voi aiheuttaa tautia ja suurin osa nautarokotteista kuuluu
tähän ryhmään, esim. rokotteet vasikkaripulia, keuhkotulehdusta ja utaretulehdusta vastaan. Tämän ryhmän rokotteilla
annetaan yleensä 2 perusrokotusta noin kuukauden välein ja
sen jälkeen uusintarokotus tietyn ajan jälkeen immuunijärjestelmän ”muistuttamiseksi”. Jotkin tämän ryhmän rokotteet
sisältävät voimakkaan adjuvantin, jolloin riittää kerta-annos
antamaan suojaa tietylle aikajaksolle.
Elävät rokotteet sisältävät eläviä bakteereita tai viruksia,
mutta niitä on heikennetty niin, että ne eivät voi aiheuttaa
tautia. Eläviä rokotteita annetaan yleensä vain kerta-annos ja
niillä saadaan nopea immuunivaste.
Antigeeni rokotteessa on molekyyli, joka aiheuttaa elimistössä immuunivasteen muodostumisen.
Adjuvantti on apuaine, jolla voimistetaan puolustusvastetta
ja saadaan nostettua muodostuvan vasta-aineen määrää.
Rokotteissa käytetään erityyppisiä adjuvantteja, kuten alumiinihydroksidi ja vesi – tai öljyemulsiot. Adjuvantteja käytetään
myös esim. hidastamaan antigeenin vapautumista ja siten
vahvistamaan vasta-aineen muodostusta pidemmällä aikavälillä.

joskus harvemmatkin rokotuskerrat riittävät. Syynä tähän
ovat tartunnan aiheuttajan ominaisuudet tai tuotantotavan
aiheuttamat tarpeet nostaa suoja tiettyinä ajankohtina
mahdollisimman korkeaksi.

PERUSIMMUNISOINTI
Perusimmunisointi tarkoittaa rokotusohjelman aloittamista.
Ensimmäinen rokotuskerta nostaa vasta-aineet muutaman
ensimmäisen viikon aikana rokotuksen jälkeen. Jos toinen
rokotus annetaan 2-6 viikon kuluessa ensimmäisestä,
vasteesta muodostuu korkeampi ja se kestää pidempään.
Parhaan vasteen saamiseksi on tärkeää noudattaa tarkasti
rokotteen valmistajan ja eläinlääkärin antamia ohjeita.
Ohjeet voivat koskea rokotteen antoa tietyn ikäisenä tai
tietyssä tuotantovaiheessa (esim. ennen poikimista).
Jos jostain syystä haluat poiketa ohjeesta, kysy aina ensin
eläinlääkäriltä, onko se mahdollista.

Vaste II
Pitoisuus

MILLAISIA ROKOTTEITA KÄYTETÄÄN?

Vaste I

KUINKA USEIN ROKOTE ANNETAAN?
Suurin osa nautarokotteista on inaktiivisia (tapettuja) rokotteita.
Osa näistä rokotteista tarvitsee perusimmunisointiin
2 rokotuskertaa, kun osalle taas riittää yksi rokotuskerta
riittävän suojan muodostumiseksi. Myös uusintarokotusten
tarve vaihtelee; rokotteita annetaan 1-2 kertaa vuodessa,

Aika
Rokotus I

Rokotus II
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ROKOTTEIDEN SÄILYTYS
ROKOTTEIDEN KULJETUS JA SÄILYTYS KYLMÄKETJU
Rokotteet ovat viileässä säilytettäviä tuotteita (+2 - +8 °C).
Rokotteet kuljetetaan joko kylmäautoissa tai erityisissä kylmälaatikoissa.

Oikein:
Vain rokotteita ja muita lääkkeitä
puhtaassa jääkaapissa hyvässä
järjestyksessä (ensin käytettävät
järjestetty eturiviin).

VARASTOINTI
Rokotteet tulee säilyttää suositelluissa lämpötiloissa ja
valo-olosuhteissa tehon säilymiseksi. Viileäsäilytys tapahtuu +2
- +8 °C lämpötiloissa. Suosittelemme lämpötilan säännöllistä
tarkkailua ja kirjanpitoa lämpötilapoikkeamien huomioimiseksi.
Pakkausselosteesta ja -etiketistä voi tarkistaa säilytyslämpötilan. Säilytystilan tulee olla sellainen, että lapset tai muut
ulkopuoliset eivät pääse lääkkeisiin käsiksi ja se on mielellään
lukittava.

Väärin:
Ruokaa, maitoa, lääkkeitä ja
muita tarvikkeita jääkaapissa
sekä jään muodostumista
pakastelokeroon.

Väärin:
Säilytä rokotteet ja lääkitsemistarvikkeet lasten ulottumattomissa.
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HUOMIOITAVAA
ROKOTTEIDEN SÄILYTYKSESSÄ
OIKEIN
Tarkista säännöllisesti, että jääkaapin lämpötila pysyy +2 - +8 OC. Suosittelemme lämpötilan säännöllistä tarkkailua ja kirjanpitoa lämpötilapoikkeamien huomioimiseksi.
Sulata jääkaappi tarpeen mukaan, esimerkiksi 3 kk:n välein estääksesi jään
muodostumista. Uudet jääkaapit poistavat huurteen automaattisesti.
Estä rokotteiden jäätyminen sijoittamalla ne oikein jääkaapissa. Älä laita rokotteita
takaseinää vasten, jolloin ne ovat vaarassa jäätyä. Älä täytä jääkaappia aivan täyteen,
koska se voi estää jääkaapin normaalin ilmankierron.
Tarkista säännöllisesti rokotteiden viimeinen käyttöpäivä. Aseta vanhimmat kaapin
etuosaan heti käytettäväksi.
Käytä avatut rokotteet annettujen aikarajojen puitteissa. Rokotteilla voi olla erilaisia
aikarajoja, joten tarkista pakkausselosteesta kunkin rokotteet aikarajat.
Säilytä pakkausseloste niin, että kaikki työntekijät voivat helposti tarkistaa sen
rokottamisen yhteydessä.
Nimitä tilallesi lääkkeiden säilytyksestä vastaava henkilö.

Digitaalinen lämpömittari
voi helpottaa jääkaapin
lämpötilan seurantaa.
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INJEKTIOTEKNIIKKA
Neulojen pituus ja paksuus sovitetaan eläimen koon ja injektiotekniikan mukaiseksi, katso lisätietoa
taulukosta sivulta 12. Käytetty neula on tartuntavaarallinen ja siksi suositellaan neulan vaihtoa jokaisen
eläimen välillä. Jos olet käyttänyt neulaa sairaalle eläimelle, vaihda se aina käytön jälkeen. Injektiopulloon ei tule laittaa likaista neulaa, vaan parempi tapa on pitää pullossa yksi neula ja pistää eläintä
toisella neulalla.

INJEKTION ANTOVÄLINEET
Kun eläimiä joudutaan rokottamaan suuria määriä kerralla, on
hyvä käyttää ns. automaattiruiskuja. Ne ovat helppokäyttöisiä
ja niissä pullon kontaminaatioriski vähenee, kun ruisku ottaa
automaattisesti ennalta säädetyn annoksen pullosta.
Automaattiruiskujen puhdistus on suoritettava huolella, ettei
ruisku itsessään levitä tartuntoja. Tarkista ruiskun puhdistusja sterilointiohjeet sen omista käyttöohjeista, mutta periaatteena tulee olla, että ruisku puhdistetaan jokaisen käytön
jälkeen ja steriloidaan, jos sitä ei käytetä päivittäin. Päivittäin
käytettävä ruisku on steriloitava noin kerran viikossa. Suorita
ruiskun ulkopuolinen puhdistus harjaamalla ja pesemällä se
esim. tiskiaineella. Huuhtele ruisku useita kertoja ruiskuttamalla kuumaa vettä sen läpi. Tyhjennä ja kuivaa ruisku ja lisää
tarvittaessa pieni tippa öljyä kumiosiin. Säilytä ruisku puhtaana
muovipussissa. Jos ruisku kestää keittämisen, steriloi se
keittämällä tai vaihtoehtoisesti mikroaaltouunissa, jos siinä ei
ole metalliosia. Jos ruiskua ei voi steriloida, vaihda se
tarpeeksi usein uuteen tai käytä kertakäyttöisiä injektiovälineitä.
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TARTUNTOJEN JA MÄRKÄPESÄKKEIDEN
VÄHENTÄMINEN
On tavallista, että samaa välineistöä käytetään eläimestä
toiseen suuria eläinmääriä rokotettaessa. Tämä lisää riskiä
tartuntojen leviämiseksi eläimestä toiseen. Kun neula lävistää
ihon, siihen voi tulla likaa ja bakteereita, jotka siirtyvät ruiskutettavan aineen mukana injektiokohtaan ja ne voivat aiheuttaa
märkäpesäkkeitä injektioalueelle. Tämän takia on tärkeää
vaihtaa neulaa jokaisen eläimen jälkeen.

ROKOTTEIDEN KÄSITTELY
Jääkaapissa säilytettävät rokotteet on otettava huoneenlämpöön ennen niiden käyttämistä. Tämä vähentää eläimen
tuntemaa rokotuksesta aiheutuvaa kipua ja rokotteen
lämpöshokkia.
HUOM! Älä käytä mikroaaltouunia rokotepullon lämmittämiseen, koska se voi vahingoittaa rokotekomponentteja. Ravista
rokotepullo hyvin ennen käyttämistä.
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LIHAKSENSISÄINEN JA
IHONALAINEN INJEKTIO
Osa rokotteista annetaan ihon alle ihonalaiskudokseen (sc eli ihonalainen injektio) ja
osa lihakseen (im eli lihaksensisäinen injektio). Tarkista oikea rokotteen antotapa rokotepullosta.

SUOSITELTAVAT NEULAKOOT
Lihaksensisäinen
injektio

Ihonalainen
injektio

Neulan pituus 40 mm

Neulan pituus 25 mm

Neulan paksuus 1,2 mm
18 G

Neulan paksuus 1,2 mm
18 G

LIHAKSENSISÄINEN INJEKTIO
Naudalle voidaan antaa rokote joko kaula- tai lapalihaksistoon. Neula asetetaan kohtisuorasti ihoa vasten
rokotteen antamista varten. Kun neula on ihossa, kertakäyttöruiskua käytettäessä vedetään ruiskun männästä
hieman takaisin (aspiroidaan), jolloin voidaan tarkistaa,
että neulan kärki ei ole verisuonessa. Jos ruiskuun tulee
verta, vaihdetaan neulan paikkaa. Automaattiruiskulla tätä
tarkistusta ei voi tehdä. Neulan tulee olla oikean pituinen
rokotteen saamiseksi lihaksistoon, jos neula on liian lyhyt,
voi rokote jäädä nahan alle tai rasvakudokseen. Tästä voi
seurata:
Rokotteen hidastunut imeytyminen huonomman verenkierron takia.

Rokote annetaan keltaisella rajatun alueen sisäpuolelle.
Alue on noin kämmenen leveyden etäisyydellä kaulan
yläreunasta ja lapaluun etureunasta.

i.m.

s.c.

Lihakseen annettava ruiske annetaan 90 asteen kulmassa
ihoon nähden. Ihonalainen injektio annetaan 45 asteen
kulmassa tai nostamalla ihoa kädellä poimulle, jolloin
rokote annetaan ihopoimun sisään.

Immuunipuolustussolujen hitaampi toiminta huonomman
verenkierron takia.
Rasvakudos ”lukitsee” rokotteen sisälleen ja riski
märkäpesäkkeen muodostumiselle suurenee.
IHONALAINEN INJEKTIO
Ihonalaisen injektion antamiseksi voidaan käyttää
lyhyempää neulaa (25 mm), erityisesti vasikoilla.
Injektio on helpointa antaa kaulalle, jolloin ihopoimun
nostaminen on helpompaa.
Jos olet epävarma oikeasta tekniikasta, pyydä omaa eläinlääkäriäsi näyttämään oikea pistopaikka – ja tekniikka.
12

Vasemmassa kuvassa annetaan lihaksensisäistä injektiota,
oikeassa olevassa kuvassa ihon alle annettavaa injektiota.
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HAITTAVAIKUTUKSET
Kaikki MSD Animal Healthin tekemät rokotteet tarkastetaan paitsi valmistajan toimesta myös viranomaisten
vaatimuksesta tietyin testein, joilla varmistetaan jokaisen rokote-erän tehokkuus ja turvallisuus. Joskus
eläimet voivat kuitenkin reagoida niin lääkkeisiin kuin rokotteisiinkin ei-toivotulla tavalla.
Tavallisin haittavaikutus on pistokohdan turvotus, mutta myös allergisia reaktioita rokotekomponenteille
voi esiintyä. Jos näin tapahtuu tai syntyy epäily rokotteen tehokkuudesta, tulee tehdä haittavaikutusilmoitus joko eläinlääkärille tai Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskukselle Fimealle. Haittavaikutuksista voivat ilmoittaa eläimen omistajat, lääkkeen määrääjät (eläinlääkärit) myyntiluvan haltijat ja apteekit.
MIKSI ROKOTE EI TOIMI?
Taulukossa alla on esitetty syitä, jotka voivat johtaa tehon puuttumiseen tai haittavaikutuksiin.
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SYY

TOIMENPIDE TILANTEEN KORJAAMISEKSI / EHKÄISEMISEKSI

Väärä diagnoosi

Tee ennen rokotteen käyttöönottoa diagnoosi kliinisen tutkimuksen, näytteenoton tai
obduktiotulosten perusteella.

Väärän rokotteen käyttäminen

Tarkista, että rokote on tarkoituksenmukainen haluamaasi sairauteen ja, että se sisältää
juuri niitä antigeenejä, joita tarvitset taudin ehkäisyyn.

Väärä rokottamisen ajankohta

Lue pakkausseloste ja kysy neuvoa eläinlääkäriltäsi oikeasta rokotusajankohdasta.

Väärä annostus

Varmistu, että käyttämäsi annostus on oikea ja eläimet saavat oikean määrän annoksia.

Väärä rokotteen säilytys

Tarkista säilytyslämpötila ja pidä huolta, että kylmäketju ei katkea rokotteen jakelussa sen
saapuessa tilalle. Tarkkaile säilytyslämpötilaa esim. lämpömittarilla, josta näkee alimman ja
korkeimman lämpötilan.

Väärä väliaika rokotteiden välillä

Rokotteet tulee antaa tietyin väliajoin ja, jos väliaika on liian lyhyt tai pitkä, rokotteen
antama immuunisuoja voi jäädä puutteelliseksi. Tarkista pakkausselosteesta tai eläinlääkäriltäsi oikea väli eri rokotteiden antoajankohdalle.

Puutteellinen rokotteen antama
suoja

Vain terveitä eläimiä tulee rokottaa, sairas eläin ei aina pysty muodostamaan vasta-aineita.
Oikea rokotusajankohta ja oikea rokotustekniikka varmistavat rokotteen antaman suojan
muodostumista.

Väärä rokotustekniikka

Varmistu, että neula on suhteessa eläimen kokoon, haluttuun rokotustapaan (nahanalainen
tai lihaksensisäinen rokotus) ja rokotuspaikka on oikea.

Likainen rokotepullo

Varmistu, että rokotepulloja käsitellään hygieenisesti. Jos rokotepullo likaantuu, tulee se
pyyhkiä esim. desinfioivalla pyyhkeellä ja kuivata ennen kumitulpan läpäisyä.

Viimeinen käyttöpäivä on ohi

Tarkista aina ennen rokotteen käyttämistä viimeinen käyttöpäivä. Järjestä pullot jääkaapissa
niin, että vanhin rokote-erä tulee käytettyä ensin.

Rokotteen teho ei näy karjassa

Rokottamisen tuomat hyödyt näkyvät karjatasolla viiveellä. Myös korkea infektiopaine voi
hidastaa karjatason immuniteetin muodostumista.

Korkea infektiopaine

Taudin alkuvaiheessa joudutaan rokotuksen ohella hoitamaan eläimiä lääkkeillä ja tekemään
hygieniatoimenpiteitä infektiopaineen alentamiseksi.

Puutteellinen ternimaidon saanti
vasikoilla

Tarkista vasikoiden ternimaidon saantiajankohta ja laatu.

TERVEYS, TURVALLISUUS JA
YMPÄRISTÖ
VAHINKOINJEKTIOT

KÄYTETYT ROKOTUSMATERIAALIT

Vahinkoinjektioita torjutaan parhaiten kouluttamalla henkilökuntaa injektioiden hyvään antoon ja eläinten rauhalliseen
käsittelyyn, mutta silti vahinko voi tapahtua. Jos pistät vahingossa itseesi, ota rauhallisesti. Lue rokotteen pakkausseloste
ja toimi siinä annettujen ohjeiden mukaan. Jos olet hukannut
pakkausselosteen, löydät tiedot helposti myös esimerkiksi
internetistä Fimean (www.fimea.fi) lääkehaun avulla.

Ympäristö- ja turvallisuussyistä on viranomaismääräyksiä
käytettyjen rokotepullojen, neulojen ja ruiskujen hävittämisestä. Lääkejätteet luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi ja
sille on omat säädökset, jotka osittain vaihtelevat eri alueilla.
Yleisesti vaaditaan neulojen ja muiden terävien lääkintätarvikkeiden pakkaamista läpäisemättömään astiaan. Osa lääkejätteestä on lajiteltava erikseen, esimerkiksi jodipitoiset
aineet tai käyttämättömät rokotteet.

Kuitenkin aina vahinkoinjektio tulee ottaa vakavasti, riski
infektion muodostumisesta injektiopaikkaan on olemassa.
Erityisesti näin voi tapahtua, jos neula on likainen (esim. jo
eläimessä käynyt neula). Puhdista injektiokohta desinfiointiaineella ja varmistu siitä, että jäykkäkouristusrokotteesi on
voimassa. Kirjoita sattunut vahinkoinjektio tilan omavalvontaan ja raportoi siitä Lääkealan turvallisuus- ja
kehittämiskeskukselle Fimealle. Vahinkoinjektioista voivat
ilmoittaa lääkkeen käyttäjä, lääkkeen määrääjät (eläinlääkäri,
lääkäri), myyntiluvan haltija ja apteekit.
Jotkut rokotteet voivat olla vaarallisia pieninäkin määrinä ihmiseen injisoituna. Vahinkoinjektion sattuessa noudata pakkausselosteen ohjetta. Jos olet epävarma tilanteesta, ota yhteyttä
eläinlääkäriisi, lääkäriisi, rokotteen valmistajaan tai mene
suoraan päivystysvastaanotolle ohjeiden saamiseksi.
Ota pakkausseloste esille tai mukaasi, jos menet vastaanotolle.

Ota selvää alueesi apteekista tai jätehuollosta ohjeet lääkejätteiden lajittelulle ja keräämiselle.

Asianmukainen säiliö
käytetyille neuloille.
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