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Julkinen EPAR-yhteenveto 

Infanrix hexa 
kurkkumädän (D), jäykkäkouristuksen (T), hinkuyskän (soluton) (AP), 
hepatiitti B:n (rDNA) (HBV), poliomyeliitin (inaktivoitu) (IPV) ja Haemophilus 
influenzae tyypin b (Hib) ehkäisemiseen tarkoitettu (adsorboitu) 
konjugaattirokote 

Tämä on yhteenveto Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR), joka koskee Infanrix hexa -
lääkevalmistetta. Tekstissä selitetään, miten virasto on arvioinut lääkevalmistetta ja päätynyt 
puoltamaan myyntiluvan myöntämistä EU:ssa ja suosituksiin sen käytön ehdoista. Tarkoituksena ei ole 
antaa käytännön neuvoja Infanrix hexan käytöstä. 

Potilas saa Infanrix hexan käyttöä koskevaa tietoa pakkausselosteesta, lääkäriltä tai apteekista. 

Mitä Infanrix hexa on ja mihin sitä käytetään? 

Infanrix hexa on rokote, jota käytetään vauvojen ja leikki-ikäisten rokottamiseen kurkkumätää, 
jäykkäkouristusta, hinkuyskää, hepatiitti B:tä, poliomyeliittiä (polio) sekä sairauksia, kuten 
Haemophilus influenzae tyypin b (Hib) aiheuttamaa bakteeriperäistä aivokalvontulehdusta vastaan. 
Infanrix hexa sisältää seuraavia vaikuttavia aineita: 

• toksoideja (kemiallisesti heikennettyjä toksiineja) kurkkumätä- ja jäykkäkouristusbakteereista 

• Bordetella pertussis -bakteerin osia (hinkuyskää aiheuttava B. pertussis -bakteeri) 

• hepatiitti B -viruksen osia 

• inaktivoituja polioviruksia 

• Haemophilus influenzae tyypin b polysakkarideja (sokereita). 

Miten Infanrix hexaa käytetään? 

Infanrix hexaa saa injektiokuiva-aineena ja suspensiona, joista valmistetaan suspensio injektiota 
varten. Suositeltava Infanrix hexa -rokotusohjelma koostuu kahdesta tai kolmesta annoksesta, jotka 
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annetaan vähintään kuukauden väliajoin, yleensä kuuden ensimmäisen elinkuukauden aikana. Infanrix 
hexa annetaan syvänä injektiona lihakseen. Rokotuskohtaa on vaihdeltava eri rokotuskerroilla. 

Tehosteannos Infanrix hexaa tai samanlaista rokotetta on annettava aikaisintaan kuusi kuukautta 
ensimmäisen rokotussarjan viimeisen annoksen jälkeen. Tehosterokotteen valinta riippuu virallisista 
suosituksista. 

Rokotetta saa ainoastaan lääkärin määräyksestä. Lisätietoja on pakkausselosteessa. 

Miten Infanrix hexa vaikuttaa? 

Infanrix hexa on rokote, joka suojaa monilta eri infektioilta. Rokotteet vaikuttavat ”opettamalla” 
immuunijärjestelmää (kehon luonnollista puolustusmekanismia) puolustamaan elimistöä infektioilta. 

Kun lapsi saa rokotteen, immuunijärjestelmä tunnistaa rokotteessa olevien bakteerien ja virusten osat 
tunkeilijoiksi ja valmistaa vasta-aineita niitä vastaan. Kun henkilö tulee kosketuksiin näiden bakteerien 
tai virusten kanssa, immuunijärjestelmä pystyy tuottamaan vasta-aineita nopeammin. Tämä auttaa 
elimistöä suojautumaan näiden bakteerien ja virusten aiheuttamia sairauksia vastaan. 

Rokote on adsorboitu. Se tarkoittaa sitä, että vaikuttavien aineiden osat ovat kiinnittyneet 
alumiiniyhdisteisiin paremman vasteen aikaansaamiseksi. 

Mitä hyötyä Infanrix hexasta on havaittu tutkimuksissa? 

Infanrix hexaa on tutkittu yhdeksässä tutkimuksessa, joissa oli mukana yhteensä lähes 5 000 yli 
kuuden viikon ja alle kahden vuoden ikäistä lasta. Yli 3 000 näistä lapsista sai Infanrix hexa -
rokotussarjan. Infanrix hexan vaikutuksia vertailtiin samoja vaikuttavia aineita sisältävien erillisten 
rokotteiden vaikutuksiin. Tehon pääasiallinen mitta oli suojaavien vasta-aineiden muodostuminen. 

Näiden tutkimusten tulokset yhdessä osoittivat Infanrix hexa -rokotussarjan olevan yhtä tehokas 
suojaavien vasta-ainepitoisuuksien tuottamisessa kuin samat vaikuttavat aineet sisältävät 
erillisrokotteet. Kaiken kaikkiaan 95–100 prosentilla lapsista oli kuukausi ensimmäisen rokotussarjan 
jälkeen vasta-aineita kurkkumädälle, jäykkäkouristukselle, hinkuyskälle, hepatiitti B -virukselle, 
polioviruksille ja Hib:lle. 

Viidessä lisätutkimuksessa tarkasteltiin Infanrix hexa -tehosterokotteen vaikutuksia. Nämä tutkimukset 
osoittivat Infanrix hexa -tehosterokotteiden olevan yhtä tehokkaita kuin samat vaikuttavat aineet 
sisältävät erillisrokotteet kuukausi tehosterokotuksen jälkeen. 

Mitä riskejä Infanrix hexaan liittyy? 

Infanrix hexan yleisimmät sivuvaikutukset (joita saattaa aiheutua useammassa kuin yhdessä 
rokoteannoksessa kymmenestä) ovat injektiokohdan turvotus, kipu ja punoitus, ruokahaluttomuus, 
vähintään 38 ºC:n kuume, väsymys, epätavallinen itkeskely, ärtyisyys ja levottomuus. 
Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Infanrix hexan ilmoitetuista sivuvaikutuksista. 

Infanrix hexaa ei pidä käyttää lapsilla, jotka ovat yliherkkiä (allergisia) jollekin vaikuttavista aineista, 
rokotteen jollekin muulle aineosalle tai neomysiinille ja polymyksiinille (antibiootteja) sekä 
formaldehydille. Sitä ei saa käyttää lapsilla, joilla on aikaisemmin ollut allerginen reaktio jollekin 
kurkkumätä-, jäykkäkouristus-, hinkuyskä-, hepatiitti B- tai polio- tai Hib-rokotteelle. Infanrix hexaa ei 
saa käyttää lapsilla, joilla on ollut tuntemattomasta syystä johtunut enkefalopatia (aivosairaus) 
seitsemän päivän aikana hinkuyskärokotteen saamisen jälkeen. Infanrix hexan käyttöä on siirrettävä 
lapsilla, joille nousee äkillinen korkea kuume. 
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Miksi Infanrix hexa on hyväksytty? 

Infanrix hexan on osoitettu olevan tehokas suojaavien vasta-ainepitoisuuksien tuottamisessa 
kurkkumädälle, jäykkäkouristukselle, hinkuyskälle, hepatiitti B -virukselle, polioviruksille ja Hib:lle. 
Infanrix hexan turvallisuus on samanlainen kuin muiden näiden sairauksien ehkäisyyn käytettyjen 
rokotteiden. Siksi Euroopan lääkevirasto katsoi, että Infanrix hexan hyöty on sen riskejä suurempi, ja 
suositteli myyntiluvan myöntämistä sille. 

Miten voidaan varmistaa Infanrix hexan turvallinen ja tehokas käyttö? 

Suositukset ja varotoimet, joita terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden on syytä noudattaa, 
jotta Infanrix hexan käyttö olisi turvallista ja tehokasta, sisältyvät valmisteyhteenvetoon ja 
pakkausselosteeseen. 

Muita tietoja Infanrix hexasta 

Euroopan komissio myönsi 23. lokakuuta 2000 Infanrix hexalle koko Euroopan unionin alueella 
voimassa olevan myyntiluvan. 

Infanrix hexaa koskeva EPAR-arviointilausunto on kokonaisuudessaan viraston verkkosivustolla 
osoitteessa: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. 
Lisää tietoa Infanrix hexalla annettavasta hoidosta saa pakkausselosteesta (sisältyy myös EPAR-
lausuntoon), lääkäriltä tai apteekista. 

Tätä yhteenvetoa on päivitetty viimeksi 11-2017. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000296/human_med_000833.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
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