Finska

Tietoa vanhemmille

Rokote rotaviruksen
aiheuttamaa vatsa- ja
suolistoinfektiota vastaan

Ota yhteyttä BVC:n sairaanhoitajaan,
kun tarvitset neuvoja ja tukea.

Ennen Rotarix®-rokotteen antamista
lapsellesi, kerro sairaanhoitajalle tai
lääkärille, jos
• lapsellasi on allergioita/yliherkkyyksiä
• lapsellasi on ollut ongelmia aiempien Rotarix®-annosten jälkeen
• lapsellasi on kuumetta
• lapsesi käyttää tai on äskettäin käyttänyt lääkkeitä,
myös ilman reseptiä saatavia
• lapsesi on äskettäin saanut jonkin toisen rokotteen
• lapsesi on leikattu tai häntä on hoidettu tai tutkittu
jonkin vatsa- tai suolisto-ongelman takia
• lapsellasi on vastustuskykyä infektioita vastaan
heikentävä sairaus
• lapsesi on läheisessä kontaktissa esim. perheenjäseneen, jolla on heikentynyt immuunipuolustus, esim.
henkilöön, jonka sairaus tai lääkitys heikentää
immuniteettia.

Rokotuksen jälkeen
Ota yhteyttä neuvolan sairaanhoitajaan, jos huomaat
lapsessasi jotakin epätavallista rokotuksen jälkeisenä
aikana.

Osoitteesta 1177.se saat lisää
tietoa omasta ja lapsesi terveydestä.
Neuvoja sairaanhoitoon liittyvissä
asioissa numerosta 1177,
akuuttitilanteissa soita 112.

Annostellaan suuhun
kahtena eri ajankohtana
kuuden viikon
ikäisestä alkaen

Kaikille Tukholman läänissä asuville lapsille
tarjotaan neuvoloissa (BVC) maksutonta rokotusta rotavirusinfektiota vastaan. Rokote annetaan 6 viikon − 5 kk:n ikäisenä. Rokote antaa
lapsellesi suojan rotaviruksen aiheuttamia
vatsa- ja suolistoinfektioita vastaan.

Miten vaarallinen rotavirusinfektio on?

Mikä on rotavirus?

Mitä rokotetta rotavirusinfektiota
vastaan tarjotaan?

Rotavirus on yleisesti esiintyvä virus, joka on levinnyt
kaikkialle maailmaan. Virus aiheuttaa tulehduksen
vatsassa ja suolistossa.

Miten rotavirusinfektio
ilmenee lapsella?
Rotavirusinfektio on tavallisin syy pienten lasten vakaviin vatsa- ja suolistoinfektioihin. Se tarttuu hyvin helposti. Useimmat saavat tartunnan jo varhaisessa iässä.
Lähes kaikki lapset saavat rotavirusinfektion viidenteen
ikävuoteen mennessä. 1−3 vuorokauden kuluttua tartunnasta alkavat äkillinen oksentelu, kuume ja vetinen
tiheä ripulointi. Oksentelu ja/tai ripulointi kestää noin
5−8 vuorokautta, joskus pidempään.
Osalla lapsista oksentelu ja ripulointi on hyvin voimakasta, mikä voi pahimmassa tapauksessa johtaa kuivumiseen, suolatasapainon häiriintymiseen, kramppeihin
ja aivotulehdukseen. Tartunnan voi saada ja infektioon
sairastua useamman kerran mutta ensimmäinen kerta
on taudinkuvaltaan rajuin. Rotavirusinfektiot ovat
yleisimpiä helmi- ja maaliskuussa.

Infektio on raskas sekä sairastuneille lapsille että heidän
perheilleen mutta useimmat paranevat siitä ilman sairaalahoitoa. Alle 2-vuotiailla lapsilla on suurin riski saada
vakava infektio komplikaatioineen. Pysyvät vahingot
ovat harvinaisia. Kuolintapaukset ovat Ruotsissa erittäin
harvinaisia.

Tarjottava rokote on nimeltään Rotarix®. Se sisältää
heikennettyjä viruksia. Elimistön oman puolustusjärjestelmän kautta lapsi saa rokotuksen jälkeen suojan
vakavaa rotavirusinfektiota vastaan. Rotarix® otettiin
Euroopassa käyttöön vuonna 2006, ja sitä on annettu
jo miljoonia annoksia. Tähän mennessä yleiset rokotukset rotavirusta vastaan on aloitettu jo 80 maassa,
muun muassa Suomessa, Norjassa, Isossa-Britanniassa,
Yhdysvalloissa, Argentiinassa, Irakissa, Jordaniassa,
Etiopiassa ja Etelä-Afrikassa.

Miten rotavirusrokote annetaan?
Rokote koostuu liuoksesta, joka on putkilossa. Rokote
annetaan suun kautta kahdella eri kerralla kuuden
viikon iästä alkaen. Rokote sisältää sokereita ja maistuu
makealle. Se voidaan antaa riippumatta siitä, mitä lapsi
on syönyt. Jos lapsi sylkäisee tai pulauttaa rokotteen
saman tien, annetaan heti uusi annos.

Milloin Rotarix® annetaan?
• Ensimmäinen annos voidaan antaa 6 viikon
ikäisestä lähtien.
• Toinen annos annetaan vähintään kuukauden
kuluttua ensimmäisestä annoksesta. Molemmat
annokset tulee antaa mieluiten 16 viikon ikään
mennessä, mutta rokote voidaan antaa vielä
24 viikon ikään mennessäkin.
• Keskoset, jotka ovat syntyneet 27. raskausviikon
jälkeen, voidaan rokottaa kuten edellä. Ensimmäinen
rokoteannos ennen 32. raskausviikkoa syntyneille
lapsille tai lapsille, joiden syntymäpaino on alle
1500 g, annetaan vastasyntyneiden osastolla.
• Rokote voidaan antaa samanaikaisesti muiden lapsen
rokotusohjelmaan kuuluvien rokotteiden kanssa.

Minkälaisen suojan Rotarix®-rokote
antaa?
Rokote antaa hyvän suojan vakavaa rotavirusinfektiota vastaan.

Mitä sivuvaikutuksia voi ilmetä?
• Melko tavallisia oireita lapsella ovat ripuli, vatsakipu,
ilmavaivat ja ihottuma.
• Erittäin harvinainen sivuvaikutus on suolentuppeuma (ohutsuolen pää työntyy paksusuolen sisään,
jolloin suoli tukkeutuu). Tyypillisiä oireita siitä
ovat kovat toistuvat, tihenevät kipukohtaukset.
Lapsi voi myös oksentaa. Lapsi on kalpea, voimaton
ja poissaoleva. Näiden oireiden ilmaantuessa lapsi
on vietävä heti päivystysvastaanotolle. Tuppeuma
saadaan tavallisesti hoidettua sairaalassa annettavalla peräruiskeella.

