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Pneumokockpolysackaridvaccin

ska du vaccinera dig?

Pneumokockpolysackaridvaccin (PPSV23)kan förhindrapneumokocksjukdom.

Pneumokocksjukdomhänvisar till alla sjukdomar som orsakas av pneumokockbakterier. Dessa bakterier kan 

orsaka många typer av sjukdomar, inklusive lunginflammation, som är en infektion i lungorna. 

Pneumokockbakterier är en av de vanligaste orsakerna till lunginflammation.

Förutom lunginflammation kan pneumokockbakterier också orsaka:

Öroninfektioner

Sinusinfektioner

Meningit (infektion i vävnaden som täcker hjärnan och ryggmärgen)

Bakteremi (infektion i blodet)

Vem som helst kan få pneumokocksjukdom, men barn under 2 år, personer med vissa medicinska 
tillstånd, vuxna 65 år eller äldre och cigarettrökare löper störst risk.

De flesta pneumokockinfektioner är milda. Vissa kan dock resultera i långvariga problem, såsom hjärnskador eller 

hörselnedsättning. Meningit, bakteriemi och lunginflammation orsakad av pneumokocksjukdom kan vara dödlig.

neumokockpolysackaridvaccin (PPSV23)

PPSV23 skyddar mot 23 typer av bakterier som orsakar pneumokocksjukdom.

PPSV23 rekommenderas för:

Alltvuxna 65 år eller äldre

Någon2 år eller äldre med vissa medicinska tillstånd som kan leda till ökad risk för 
pneumokocksjukdom

De flesta behöver bara en dos av PPSV23. En andra dos av PPSV23, och en annan typ av 
pneumokockvaccin som kallas PCV13, rekommenderas för vissa högriskgrupper. Din sjukvård

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607022.html 1/3

TITLE - PNEUMOCOCCAL POLYSACCHARIDE / PNEUMOVAX 
23 MEDICATION PATIENT INFORMATION IN SWEDISH

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-pneumococcal-polysaccharide-pneumovax-23-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607022.html


14/4/22, 16:09 Pneumokockpolysackaridvaccin: MedlinePlus läkemedelsinformation

leverantören kan ge dig mer information.

Personer 65 år eller äldre bör få en dos av PPSV23 även om de redan har fått en eller flera doser av 
vaccinet innan de fyllt 65 år.

prata med din vårdgivare

Berätta för din vaccinleverantör om personen som får vaccinet:

Har haft enallergisk reaktion efter en tidigare dos av PPSV23, eller har någon allvarlig, 
livshotande allergi.

I vissa fall kan din vårdgivare besluta att skjuta upp PPSV23-vaccination till ett framtida besök.

Personer med lättare sjukdomar, som förkylning, kan vaccineras. Människor som är måttligt eller svårt sjuka bör 

vanligtvis vänta tills de återhämtar sig innan de får PPSV23.

Din vårdgivare kan ge dig mer information.

är riskerna med en vaccinreaktion?

Rodnad eller smärta där sprutan ges, trötthetskänsla, feber eller muskelvärk kan inträffa efter 
PPSV23.

Människor svimmar ibland efter medicinska ingrepp, inklusive vaccination. Berätta för din läkare om du känner dig yr 

eller har synförändringar eller ringer i öronen.

Som med alla läkemedel finns det en mycket liten chans att ett vaccin orsakar en allvarlig allergisk reaktion, andra 

allvarliga skador eller dödsfall.

hatt om det finns ett allvarligt problem?

En allergisk reaktion kan uppstå efter att den vaccinerade personen lämnar kliniken. Om du ser tecken på en allvarlig 
allergisk reaktion (nässelutslag, svullnad i ansikte och hals, andningssvårigheter, snabba hjärtslag, yrsel eller 
svaghet), ring9-1-1och ta personen till närmaste sjukhus.

För andra tecken som berör dig, ring din vårdgivare. Biverkningar ska rapporteras till Vaccine Adverse Event 
Reporting System (VAERS). Din vårdgivare kommer vanligtvis att lämna in denna rapport, eller så kan du göra 
det själv. Besök VAERS hemsida påhttp://www.vaers.hhs.gov [http://www.vaers.hhs.gov]eller ring
1-800-822-7967.VAERS är endast till för att rapportera reaktioner, och VAERS-personal ger ingen medicinsk 
rådgivning.

hur kan jag lära mig mer?

Fråga din vårdgivare. Ring din lokala eller statliga hälsoavdelning. Kontakta Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC): Ring1-800-232-4636(1-800-CDC-INFO) eller besök CDC:s 
webbplats påhttp://www.cdc.gov/vaccines [http://www.cdc.gov/vaccines].
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rand namn

Pneumovax®23

deras namn

PPV23
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