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 FluMistחיסון חי מוחלש לשפעת בתרסיס לאף – חיסון חדש

חברת אסטרהזניקה שמחה לבשר על השקת חיסון חדש לשפעת ® FluMistהניתן בתרסיס לאף.
® FluMistהוא חיסון שפעת חי מוחלש ופעיל כנגד שפעת עונתית ,המיועד לילדים ,למתבגרים ולמבוגרים מגיל שנתיים עד  49שנים.
® FluMistהינו חיסון השפעת היחיד הניתן בתרסיס לאף ,ומציע אפשרות התחסנות פשוטה ויעילה כנגד השפעת ללא צורך בשימוש
במחט ובמזרק.
® FluMistהראה יעילות משמעותית בהפחתת תחלואת השפעת בילדים וזאת בהשוואה לחיסון הניתן בזריקה .במחקר שנערך בילדים
בגילאי שנתיים עד  5שנים בעונת החיסונים  2004-2005נמצא כי החיסון הביא להפחתה של כ 54.4% -בתחלואת השפעת בקרב
הילדים המתחסנים ב FluMist® -בהשוואה לאלה שקיבלו חיסון כנגד שפעת בזריקה .1יתרה מכך ,החיסון נמצא יעיל 2משמעותית
יותר מחיסון בזריקה ב 54.2%-בהפחתת תחלואת השפעת גם כנגד זנים שאינם כלולים בחיסון ). (mismatched strains
® FluMistמעניק כיסוי חיסוני רחב המאפשר התחסנות מוקדמת עוד לפני עונת השפעת .במחקר שנערך בקרב ילדים בגילאי 12
בהשוואה לפלצבו ,ההגנה נשמרה גם כנגד התפרצות
חודשים עד  35חודשים ,החיסון הראה הפחתה של  69%בתחלואת שפעת
מאוחרת של מחלת השפעת שאירעה  5.5חודשים עד  13חודשים לאחר ההתחסנות.3
החיסון אינו מכיל תימרוסאל או חומרים משמרים אחרים.
מינון מומלץ:
• מנת חיסון בודדת :ילדים מגיל  8-2שנים ,שקיבלו חיסון שפעת בעבר ,ואוכלוסיה מגיל  49-9שנים ,יזדקקו למנת חיסון אחת בלבד.
• שתי מנות חיסון ,בהפרש של  28ימים לפחות בין מנה למנה :ילדים בני  8-2שנים המקבלים חיסון שפעת לראשונה בחייהם.
)מנת חיסון אחת היא  0.2מ"ל  ,לכל נחיר ינתן  0.1מ"ל(.
INDICATIONS:

FluMist® is a vaccine indicated for the active immunization of individuals 2-49 years of age against inﬂuenza disease caused
by inﬂuenza virus subtypes A and type B contained in the vaccine.
COMPOSITION:

Each 0.2 mL dose contains 106.5-7.5 FFU of live attenuated inﬂuenza virus reassortants of each of the three strains: A/South
Dakota/6/2007 (H1N1) (an A/Brisbane/59/2007-like), A/Uruguay/716/2007 (H3N2) (an A/Brisbane/10/2007-like), and B/
Brisbane/60/2008.

העלון לרופא והעלון לצרכן מפורסמים במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות.
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