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PREVENAR13®
Fulls d’Informació Sanitària (FIS)

CONTRA QUÈ PROTEGEIX?
La vacuna Prevenar13® protegeix contra una bactèria anomenada Pneumococ, que és capaç de produir algunes
infeccions potencialment greus, com la Meningitis o la Pneumònia, i algunes altres menys perilloses, com les
otitis. Aquestes malalties afecten sobre tot als nens menors de 2 anys, però també poden produir-se en nens més
grans, tot que això és menys probable. Si no es prevenen adequadament, la Meningitis i la Pneumònia poden tenir
greus conseqüències en la salut futura dels nens infectats.
QUINS RISCOS COMPORTA LA SEVA ADMINISTRACIÓ?
Els riscos de posar la vacuna Prevenar13® als nostres fills no superen els que comporta l’inoculació d’altres
vacunes antibacterianes. Normalment, només produeix reaccions adverses lleus i poc duradores, com ara
l’envermelliment de la zona de punció, inflamació local, o una febre variable durant les 24 o 48 hores posteriors a
la seva administració.
HAIG DE POSAR-LI AQUESTA VACUNA AL MEU FILL?
La vacuna Prevenar13® s’inocula en vàries dosis i la vacunació completa és altament recomanable per tots els
menors de 2 anys, tot i que també és aconsellable entre els 2 i els 5 anys. El número de dosis que s’han
d’administrar dependrà de l’edat que tingui el nen a l’inici de la vacunació: quan més petit sigui, més dosis en
rebrà.
Hi ha dos grups de nens, però, que haurien de posar-se-la sempre. Els nens que han passat malalties que hagin
pogut afectar a la seva immunitat natural, com ara alguns tipus de càncer, SIDA o diabetis, i els nens que prenen
corticoides de forma crònica, reben quimioteràpia o tenen malalties de la melsa.
Probablement, el seu fill ja ha rebut les vacunes anti-Meningitis per Haemophilus influenzae tipus B, o Hib, i antiMeningococ C, o MCC. La eficàcia d’aquestes dues vacunes ha estat tan alta que quasi ha aconseguit eradicar
aquests dos tipus de Meningitis. En el futur, la nova vacuna anti-Pneumococ molt probablement eradicarà també
aquest nou tipus de Meningitis, potser el més greu.
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