
Terviseamet

Vaktsineerimine rotaviirusnakkuse 

vastu

Teabematerjal vaktsineerijatele



Sisukord

• RotaTeq vaktsiini koostis

• RotaTeq`i vaktsineerimisskeem

• Enneaegse lapse vaktsineerimine

• RotaTeq’i manustamine immuniseerimiskava järgi 

• Vaktsineerimise vastunäidustused

• Vaktsiinipakendi sisu

• Ettevalmistused vaktsineerimiseks

• Rotaviirusvaktsiini manustamine

• Võimalikud kõrvaltoimed

• Rotaviirusvaktsiinide efektiivsus

• Vaktsiinide säilitamine

• Vaktsiinijäätmete käitlemine



RotaTeq vaktsiini koostis

Üks annus (2 ml) sisaldab: 

•rotaviiruse tüüpi* G1 mitte vähem kui 2,2x106 IU ¹ ² 

•rotaviiruse tüüpi* G2 mitte vähem kui 2,8x106 IU ¹ ² 

•rotaviiruse tüüpi* G3 mitte vähem kui 2,2x106 IU ¹ ² 

•rotaviiruse tüüpi* G4 mitte vähem kui 2,0x106 IU ¹ ² 

•rotaviiruse tüüpi * P1A[8] mitte vähem kui 2,3x106 IU ¹ ² 

* Inimese-veise rotaviiruse Vero koekultuuril paljundatud reassortandid  
1 Nakkusühikud 
2 Alumine usalduspiir (p=0,95) 

Vaktsiin sisaldab 1080 mg sahharoosi!



RotaTeq’i vaktsineerimisskeem (1/3)

• Vaktsineerimisskeem koosneb kolmest annusest:

• Esimese annuse võib manustada alates 6. elunädalast 

• ja mitte hiljem kui 12. elunädalal; 

• Annuste vahele peavad jääma vähemalt 4-nädalased vahed; 

• Vaktsiini 3. annus tuleb manustada eelistatavalt

• 20.- 22. elunädalal, kuid hiljemalt 32. elunädalal.



RotaTeq`i vaktsineerimisskeem (2/3)

•Oraalset RotaTeq vaktsiini võib manustada samaaegselt või valikulise 

intervalliga ka muude vaktsiinidega, kaasa arvatud BCG-vaktsiiniga;

•Kui lapse vaktsineerimist on alustatud RotaTeq’ga, siis järgmiste 

annustena on soovitatav manustada sedasama vaktsiini;

•Juhul, kui lapsele on esimese annusena manustatud Rotarix vaktsiini, 

on teise annusena soovitatav manustada sama vaktsiini. Kui see ei ole 

võimalik, võib erandina manustada lapsele teise ja kolmanda annusena 

RotaTeq vaktsiini – seega peab laps saama kokku kolm vaktsiini 

annust.



RotaTeq`i vaktsineerimisskeem (3/3)

• Pärast vaktsineerimisskeemi lõpetamist ei ole vaja 

revaktsineerida;

• Vaktsineerimise järgse immuunsuse kestvus on umbes 

kolm aastat pärast viimase vaktsiiniannuse manustamist;

• Kui vaktsineerimata laps on juba põdenud 

rotaviirusnakkust, on soovitatav teda vaktsineerida, sest 

rotaviiruse tüübid vahelduvad iga aasta.



Enneaegse lapse vaktsineerimine

• RotaTeq’i võib manustada enneaegsetele lastele, kes on sündinud 

vähemalt 25. rasedusnädalal: vaktsiini esimene annus 

manustatakse vähemalt 6 nädalat pärast sündi;

• Vaktsiiniannused manustatakse, lugedes lapse vanust alates 

sündimise päevast;

• Võimalikku apnoe tekke riski tuleb arvestada juhul, kui 

vaktsineeritakse ≤ 28. rasedusnädalast sündinud last või 

hingamiselundkonna puuduliku arenguga last;

• Enneaegsed lapsed vajavad immuunkaitset rotaviirusnakkuse vastu. 

Seetõttu ärge lükake nende vaktsineerimist edasi või ärge jätke neid 

vaktsineerimata.



Rotaviirusvaktsiini manustamine 

immuniseerimiskava järgi

Vanus Vaktsineerimine

2 kuud RV1    

3 kuud DTaP-IPV/Hib 1 + RV 2 

4,5 kuud DTaP-IPV/Hib 2 + RV 3*



Vaktsineerimise vastunäidustused

• Ülitundlikkus toimeaine või abiainete vastu; 

• Ülitundlikkusreaktsioon pärast rotaviirusvaktsiini 

eelmise annuse manustamist;

• Anamneesis on esinenud sooletuppumus; 

• Seedetrakti kaasasündinud väärareng, mis võib 

olla eelsoodumuseks sooletuppumusele. 

RotaTeq’i manustamine tuleb edasi lükata lastel, kellel on:

• äge raske palavikuline haigus 

• äge kõhulahtisus või oksendamine 

Kerge nakkus ei ole vaktsineerimise vastunäidustuseks!



Hoiatused

Vaktsiin on ette nähtud ainult suu kaudu

manustamiseks! Vaktsiini ei tohi süstida!

•Vaktsiini ei tohi segada ühegi teise vaktsiini või 

lahusega; 

•Vaktsiini ei tohi lahjendada.



Vaktsiinipakendi sisu 

• 2 ml lahust eeltäidetud kokkupigistatavas (väikese tihedusega 

polüetüleenist) annustamistuubis, millel on ärakeeratav (suure 

tihedusega polüetüleenist) kork ja mis on kaitsekotis; 

• 1 tuub = 1 doos;

• Vaktsiin on helekollane läbipaistev vedelik, millel võib olla roosa 

varjund;

Vaktsiin tuleb manustada kohe pärast tuubi 

külmkapist välja võtmist!



Ettevalmistused vaktsineerimiseks 

 Avage vaktsiinipakend, rebides kaitsekott lahti ja 

võtke välja annustamistuub; 

 Eemaldage vedelik annustamisotsikust, hoides 

tuubi vertikaalasendis ja koputades ärakeeratavale 

korgile;

 Avage annustamistuub kahe liigutusega:

• Torgake läbi annustamisotsik, keerates korki 

päripäeva, kuni keeramine muutub raskeks;

• Eemaldage kork, keerates seda vastupäeva.



 Vaktsiini manustamisel suhu hoiab 

lapsevanem last poolistuvas 

asendis.

Lapse asend rotaviirusvaktsiini 

manustamise ajal



Vaktsiini manustamine (1/2)

 Avage lapse suu, surudes kergelt 

tema põskedele;

 Suunake tuubi otsik põse sisepinnale.



Vaktsiini manustamine (2/2)

Suruge tuub sõrmedega aeglaselt kokku;

Manustage vaktsiiniannus väikeste kogustena 

ja aeglaselt kuni tuub on tühi (tuubi otsikusse 

võib jääda tilk); 

Veenduge, et laps on vaktsiini alla neelanud

Neelamise stimuleerimiseks suruge lapse 

põsed kokku ning silitage teda lõua alt.



Hoiatused (1/2)

 Vaktsiini korduv manustamine ei ole vajalik väljasülitamise või 

regurgitatsiooni korral;

 Väljasülitamise ja regurgitatsiooni ennetamiseks:

• Vahetult enne vaktsineerimist ei soovitata last toita

• Vaktsiin tuleb manustada väikeste kogustena ja aeglaselt

• Tuubi ots peab olema suunatud põse sisepinnale;

Teadmiseks

• Toit, mahl, piimhappe-bakterid ja rinnapiim ei pärsi vaktsiini toimet

• Vaktsineeritud last võib basseinis ujutada. Ujutada ei või juhul, kui 

lapsel on kõhulahtisus või tema roe on vedel.



Hoiatused (2/2)

• Pärast 1. annuse manustamist võivad vaktsiiniviirused erituda 

roojaga. Eritumine on kõige suurem 7. vaktsineerimise järgsel 

päeval. Vaktsiini korduvannuste manustamise järgselt vaktiiniviirusi 

praktiliselt ei eritu;

• Vaktsiiniviirus võib üle kanduda seronegatiivsele kontaktsele isikule 

haigussümptomeid esile kutsumata;

• Raske kombineeritud immuunpuudulikkusega kontaktsetel isikutel 

võib üksikjuhtudel tekkida gastroenteriit

• Tähtis on hügieeninõuete täitmine vaktsineeritud lapse hooldamisel;

Lapsevanem/hooldaja peab pärast 

vaktsineeritud lapsel mähkmete vahetamist pesema käsi!



Vaktsiini võimalikud kõrvaltoimed

 Sageli 1:10

• palavik

• kõhulahtisus 

• oksendamine

 Aeg-ajalt <1:100

• nasofarüngiit, keskkõrvapõletik 

• lööve

 Harva <1:1000

• apnoe/bronhospasm



RotaTeq ja invaginatsiooni risk

 Invaginatsiooni tekkimise risk 7. päeva jooksul pärast 

vaktsiini esimese annuse manustamist on:

 WHO andmetel 1-2 juhtu 100 000 vaktsineeritud lapse 

kohta;

 Euroopa Ravimiameti andmetel (04/2014)                    

- USA-s ja Austraalias 6 juhtu 100 000 vaktsineeritud 

lapse kohta foonhaigestumisel 33-101 juhtu 100 000 

kuni ühe aasta vanuse lapse kohta aastas. 



Soole invaginatsiooni nähud

• Tugev kõhuvalu

• Püsiv oksendamine

• Veriroe

• Kõhupuhitus

• Kõrge palavik

Teatage lapsevanemaid nendest nähtudest!

Last tuleb jälgida 7 päeva pärast vaktsiini                        
esimese annuse manustamist



Rotaviirusvaktsiini efektiivsus 

rotaviirusnakkuse ennetamisel

 raskekujuline rotaviirusnakkus - 85% kuni 98%

 igasugune rotaviirusnakkus - 74% kuni 87%

• RV5 - 74% 

• RV1 - 84%



RotaTeq vaktsiini efektiivsus 
(Soome kogemus, 2012)

 vanuste laste haiglaravi vajaduse vähenemine

• rotaviirusgastroenteriidi korral - 87,4%

• üldse ägeda gastroenteriidi korral - 67,4%

 vanuste laste ambulatoorse ravi vajaduse vähenemine

• rotaviirusgastroenteriidi korral - 82,0%

• üldse ägeda gastroenteriidi korral - 21,8%

 Kui lapsele on manustatud 3-st vaktsiini annusest 2 

annust, on immuunkaitse efektiivsus

• rotaviirusgastroenteriidi vastu - 60%

• raske haigusvormi vastu - 80%



Vaktsiini säilitamine

•Vaktsiini hoitakse külmkapis temperatuuril +2°C kuni +8°C;

•Annustamistuubi hoitakse pakendis valguse eest kaitstult

•Vaktsiini ei tohi kasutada pärast kõlblikkuseaja lõppu, mis on märgitud 

sildile "Kõlblik kuni: ... „. Kõlblikkuseaeg viitab märgitud kuu viimasele 

päevale; 

•Aegunud või kasutamata vaktsiini ei tohi visata kanalisatsiooni ega 

panna olmejäätmete hulka.



Vaktsiinijäätmete käitlemine

• Vaktsiinid kuuluvad ohtlike bioloogiliste jäätmete hulka;

• Vaktsiinid, mille kasutusaeg on ületatud või mille säilitamistingimusi 

on rikutud, tuleb koguda selleks ettenähtud ohtlike jäätmete 

konteinerisse ja anda ravimijäätmetena üle ohtlike jäätmete 

käitluslitsentsi omavale ettevõttele;

• Ravimijäätmete üleandmise kohta koostatakse akt, kuhu kantakse 

ravimi nimetus, tootja nimi, ravimipartii number, kogus, ravimid 

hävitamiseks üleandnud isiku nimi ja ravimid vastuvõtnud isiku nimi. 

Üleandja ja vastuvõtja kinnitavad toimingut aktil kuupäeva 

märkimise ja allkirjaga. Akt koostatakse kahes eksemplaris, millest 

üks jääb üleandjale ja teine vastuvõtjale.


