Háziorvosi praxis
Betegtájékoztató és beleegyező nyilatkozat

BETEGTÁJÉKOZTATÓ
Engerix-B Hepatitis B vakcina adásáról
Kedves Betegünk!
Az eljárás célja: Hepatitis B vírus fertőzés elleni aktív immunizálás. A vakcina nem véd
hepatitis A és non -, non –B hepatitis vírusok okozta fertőzések ellen. Mivel a hepatitis D
hepatitis B fertőzés nélkül nem jelenik meg, várható, hogy a hepatitis D is megelőzhető a
védőoltás segítségével.
Az oltás ajánlott: egészségügyi dolgozók számára, olyan betegeknek, akik rendszeres
vértranszfúzióban részesülnek, onkológiai betegek, sarlósejtes anémiában, májzsugorban,
vérzékenységben szenvedők, intézmények lakói és ápolóik Ajánlott azon személyeknek, akik
szexuális tevékenységükből eredően fokozottan veszélyeztetettek, a kábítószerélvezők, erősen
ferőzött területekre utazók, hepatitis B vírust hordozó anyák újszülöttjei, szerv
transzplantációra váró betegek és bárki számára, aki munkája vagy személyes életvitele révén
hepatitis B vírus fertőzésnek lehet kitéve.
Az eljárás technikája:
Az injekciót az izomba kell beadni, kivételesen bőr alá is beadható súlyos vérzékenységben
szenvedő betegek esetében. Az immunizálás 3 izomba beadott adagból áll:
1. Az első adag a választott időpontban
2. második adag 1 hónap múlva
3. harmadik adag 6 hónappal az első adag beadása után.
Az eljárás esetleges veszélyei és az ezzel kapcsolatos eddigi tapasztalatok:
A vakcina bármely komponensével szembeni túlérzékenység, súlyos, lázas fertőzés esetén
nem adható. A vakcina magzati fejlődésre gyakorolt hatása nem ismert, így terhes nők oltása
általánosan nem ajánlott, de megfontolandó azon terhes nők esetében, akik a hepatitis B
fertőzés fokozott veszélyének vannak kitéve.
Az oltás helyén kialakulhat múló fájdalom, bőrpír, beszűrődés az injekció helyén. Ritkán
előfordulhat fáradtság, láz, rossz közérzet, influenza-szerű tünetek, szédülés, fejfájás,
hányinger, hányás, hasmenés, hasi fájdalom, abnormális májfunkciós teszt eredmények,
izomfájdalom, bőrkiütés, viszketés.. Nagyon ritkán kialakuló mellékhatások: anaphylaxiás
reakció,
alacsony
vérnyomás,
idegbántalmak,
bénulásos
tünetek,
agyvelő-,
agyhártyagyulladás, izületi gyulladások, érgyulladások, hörgőszűkület-szerű tünetek.
A beavatkozás elmaradásának veszélyei és más eljárási lehetőségek:
Hepatitis B fertőzés kialakulásának veszélye. A védőoltáson kívül a hepatitis B megelőzésének más lehetősége jelenleg nem áll rendelkezésre.
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