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INFLUVAC - Vacina influenza trivalente (inativada, subunitária) MS: 1.0553.0336. USO
ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 6 MESES. VIA INTRAMUSCULAR (PREFERENCIAL) OU
SUBCUTANEA PROFUNDA (ALTERNATIVA). CEPAS 2017: A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09;
A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2); B/ Brisbane/60/2008. INDICAÇÕES: Prevenção da gripe
(influenza) para crianças (>6 meses), adolescentes e adultos, sem limite de idade.
CONTRAINDICAÇÕES: menores de 6 meses de idade, hipersensibilidade conhecida às
substâncias ativas, a qualquer um dos excipientes, ao ovo, proteína de galinha, formaldeído,
brometo de cetiltrimetilamônio, polissorbato 80 ou gentamicina. Adiar imunização em pacientes
com febre ou infecção aguda. Este medicamento é contraindicado para menores de 6 meses de
idade. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: Não administrar por via intravenosa. Administrar
preferencialmente por via intramuscular ou por via subcutânia profunda. O tratamento médico
apropriado devem estar prontamente disponíveis em caso de um evento anafilático. Reações
relacionadas com ansiedade podem ocorrer. Gravidez ou lactação: pode ser utilizada em todos
os estágios da gravidez e pode ser usada durante a amamentação. Categoria de risco na
gravidez: C. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação
médica. POSOLOGIA: Adultos e crianças a partir de 36 meses: 0,5 mL. Crianças de 6 a 35
meses: 0,25 mL. Para crianças 6 meses a 8 anos que ainda não tenham sido previamente
vacinadas: uma segunda dose deverá ser administrada após um intervalo de pelo menos 4
semanas. Para adultos e crianças a partir de 9 anos de idade: é necessária apenas uma dose
de 0,5 mL. Modo de usar: Esta vacina deve ser mantida entre +2°C e +8°C e administrada em
temperatura ambiente. Não deve ser congelada. Proteger da luz. Para as apresentações com
seringa preenchida sem agulha, remover o batoque ou tampa da seringa e acoplar a agulha
apenas no momento da administração, nunca antes disso. Higienizar adequadamente as mãos
antes e sempre que realizar este procedimento. A vacina influenza não deve ser misturada com
outra vacina na mesma seringa. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: a vacina influenza pode
ser administrada simultaneamente a outras vacinas porém em membros distintos e com seringas e
agulhas diferentes. REAÇÕES ADVERSAS: cefaleia*; distúrbios da pele e tecido subcutâneo:
sudorese*; distúrbios músculo-esquelético e do tecido conectivo: mialgia e artralgia*; distúrbios
gerais e no local de administração febre, mal estar, calafrio, fadiga, eritema, edema, dor, equimose
e enduração. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Registrado por: Abbott Laboratórios do Brasil
Ltda. Rua Michigan, 735 - São Paulo – SP. CNPJ 56.998.701/0001-16. ABBOTT CENTER: 0800
703 1050. (BU 28). (ATENÇÃO: A BULA DE INFLUVAC É ATUALIZADA ANUALMENTE.
CERTIFIQUE-SE SEMPRE SE ESTÁ É A BULA MAIS ATUAL)
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