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BILAGA I 
 

FÖRTECKNING ÖVER LÄKEMEDLETS NAMN, LÄKEMEDELSFORM, STYRKA, 
ADMINISTRERINGSSÄTT AV LÄKEMEDLET SAMT SÖKANDE OCH INNEHAVARE AV 

GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING I MEDLEMSSTATERNA 
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Medlemsstat Innehavare av 
godkännande för 
försäljning 

Sökanden Läkemedlets 
namn 
 

Styrka Läkemedelsform Administreringssätt Innehåll 
(Koncentration) 

England SmithKline Beecham PLC, 
980 
Great West Road, Brentford, 
Middlesex TW8 9GS 
England 

 Menitorix 5 µg Hib PRP 
+ 12.5 µg TT    
+ 5 µg MenC 
PSC + 5 µg TT 

Pulver och vätska 
till 
injektionsvätska, 
lösning 

Intramuskulär 
injektion 

0,5 ml 

Belgien GlaxoSmithkline Biologicals 
S.A., 89 rue de l'Institut, B-
1330 Rixensart, Belgien 

 Menitorix 5 µg Hib PRP 
+ 12.5 µg TT    
+ 5 µg MenC 
PSC + 5 µg TT 

Pulver och vätska 
till 
injektionsvätska, 
lösning 

Intramuskulär 
injektion 

0,5 ml 

Grekland  GlaxoSmithkline 
Α.Ε.Β.Ε.    266 Leof. 
Kifisias, 152 32 Halandri   
Grekland                            

Menitorix 5 µg Hib PRP 
+ 12.5 µg TT    
+ 5 µg MenC 
PSC + 5 µg TT 

Pulver och vätska 
till 
injektionsvätska, 
lösning 

Intramuskulär 
injektion 

0,5 ml 

Irland  GlaxoSmithKline 
(Ireland) Ltd. 
Stonemasons Way, 
Rathfarnham, Dublin 16 
Irland 

Menitorix 5 µg Hib PRP 
+ 12.5 µg TT    
+ 5 µg MenC 
PSC + 5 µg TT 

Pulver och vätska 
till 
injektionsvätska, 
lösning 

Intramuskulär 
injektion 

0,5 ml 

Polen  SmithKline Beecham plc 
980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex 
TW8 9GS, 
England 

Menitorix 5 µg Hib PRP 
+ 12.5 µg TT    
+ 5 µg MenC 
PSC + 5 µg TT 

Pulver och vätska 
till 
injektionsvätska, 
lösning 

Intramuskulär 
injektion 

0,5 ml 

Spanien  GlaxoSmithKline, S.A   
Severo Ochoa, 2  Tres 
Cantos, Madrid 
Spanien 

Menitorix 5 µg Hib PRP 
+ 12.5 µg TT    
+ 5 µg MenC 
PSC + 5 µg TT 

Pulver och vätska 
till 
injektionsvätska, 
lösning 

Intramuskulär 
injektion 

0,5 ml 

* Hib PRP - Haemophilus influensa typ B polyribosylribotolfosfat 
TT - tetanustoxoid 
MenC PSC - Neisseria meningitidis serogrupp C polysackarid 
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BILAGA II 
 

EMEA:S VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄLEN TILL ÄNDRING AV 
PRODUKTRESUMÉN, MÄRKNINGEN OCH BIPACKSEDELN 
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VETENSKAPLIGA SLUTSATSER 
 
ÖVERGRIPANDE SAMMANFATTNING AV DEN VETENSKAPLIGA UTVÄRDERINGEN 
AV MENITORIX 
 
Menitorix är ett frystorkat vaccinpreparat som består av 5 µg av den renade kapselpolysackariden 
polyribosylribitolfosfat (PRP) från H. influenzae typ b och 5 µg av meningokockkapselpolysackarid 
från grupp C (PSC), som båda är direktkonjugerade till bärarproteinet tetanustoxoid (TT). Produkten 
används vid aktiv immunisering av spädbarn från 2 månaders ålder och barn upp till 2 års ålder för att 
förebygga invasiva sjukdomar som orsakas av Haemophilus influenzae typ b (Hib) och Neisseria 
meningitidis grupp C (MenC) och administreras genom intramuskulär injektion. 
 
Den sökande/innehavaren av godkännandet för försäljning ingav en ansökan om godkännande för 
försäljning via förfarandet för ömsesidigt erkännande av Menitorix baserat på det godkännande för 
försäljning som beviljats av Förenade kungariket. Hänskjutningsförfarandet inleddes med Förenade 
kungariket som referensmedlemsstat (RMS) med anledning av farhågor avseende säkerhet och effekt 
och det immunologiska skyddets motsvarigheter som tagits upp av medlemsstaterna Grekland, Polen 
och Spanien. De ansåg att den kliniska dokumentation som ingetts inte var tillräcklig för att fastställa 
den kliniska effekten och säkerheten för Menitorix, eftersom produkten är ett helt nytt konjugerat, 
bivalent vaccin. Dessa frågor hänsköts till CHMP vid hänskjutningsförfarandet den 26 april 2007 i 
enlighet med artikel 29 i direktiv 2001/83/EG (i dess senaste lydelse). 
 
Efter den inledande bedömningen slog CHMP fast att tillhandahållna säkerhets- och 
immunogenicitetsdata, mot bakgrund av undersökningsförhållandena, var fullt tillräckliga för 
bedömning av nytta-/riskförhållandet vid användning av Menitorix för primär- och/eller 
boostervaccinering och kunde användas för att bedöma vaccinets förmodade skydd. Omfattningen av 
den säkerhetsdatabas som sammanställts utifrån kliniska studier och det nya vaccinets likhet med 
andra redan godkända produkter var två anledningar till att den tillhandahållna databasen godkändes. 
Detta stöds också av det faktum att tillgängliga säkerhetsdata inte tyder på några ovanliga problem. 
CHMP ansåg dock att det fanns vissa farhågor beträffande antikropparnas fortlevnad på lång sikt, om 
säkerhetsdata var tillräckliga med hänsyn till CHMP:s riktlinjer om klinisk prövning av nya vaccin och 
Menitorix indikation för både primär- och boostervaccinering. CHMP sammanställde en lista över 
särskilda frågor som den sökande/innehavaren av godkännandet för försäljning skulle bemöta och 
ombad arbetsgruppen för vaccin (VWP) att se över samma frågor. VWP granskade de nya data som 
ingetts och de data som ingetts tidigare och instämde i uppfattningen att säkerhets- och 
immunogenicitetsdata var fullt tillräckliga och tillfredsställande för att stödja godkännandet av 
Menitorix. Dessa data ger stöd för användning av Menitorix för primärvaccinering av spädbarn och 
boostervaccinering under det andra levnadsåret samt för boostervaccinering av små barn som har 
primärvaccinerats med Menitorix eller andra Hib- eller MenC-konjugatvaccin. 
 
För att diskutera följderna för det långsiktiga skyddet mot MenC i studie 022 av datan 18 månader 
efter boosteradministrering, framför allt för de som får primärvaccination med Menitorix, granskade 
den sökande/innehavaren av godkännandet för försäljning tillgängliga data om antikroppstitrar och 
vaccinets effektivitet efter administrering av en enkeldos med enkelkomponentsvaccin under det andra 
levnadsåret. Data från produktresuméer, litteratur och klinisk utveckling tillsammans med nya 
övervakningsdata från Förenade kungariket och Kanada tyder på att vaccinets effektivitet var fortsatt 
hög hos personer som inte primärvaccinerats men som hade vaccinerats med en enkeldos under sitt 
andra levnadsår. Baserat på de serumbaktericida antikroppstitrarna för MenC och de geometriska 
medelantikroppsnivåerna av serumbaktericida antikroppar som erhållits i studier och på grund av 
effekten av enkeldoser av enkelkomponentskonjugatvaccin mot MenC hos små barn som inte 
primärvaccinerats, slog den sökande/innehavaren av godkännandet för försäljning fast att den 
långsiktiga effekten av Menitorix är minst lika bra eller bättre än den som observerades för samma 
åldersgrupp i Förenade kungariket och Kanada. En studie pågår för att ta fram långsiktiga data om 
serumbaktericida antikroppar och dessutom kommer den sökande/innehavaren av godkännandet för 
försäljning att övervaka antikropparnas fortlevnad under fem år i de efterföljande studierna 023, 024, 
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025 och 026 i enlighet med EMEA:s riktlinjer för kliniska prövningar av läkemedel i den pediatriska 
populationen (CPMP/ICH/2711/99). 

CHMP ansåg att data tyder på att det förmodade långsiktiga skydd som Menitorix ger inte bör vara en 
anledning till oro när det används för primär- och boostervaccinering eller för boostervaccinering hos 
barn som har primärvaccinerats med andra konjugatvaccin mot MenC. Dessutom anser CHMP att 
enbart data om fortlevnaden för serumbaktericida antikroppstitrar i upp till 5 år efter 
boostervaccinering med Menitorix inte kan förutsäga effekten av vaccinationen på längre sikt, vilken 
bara kan bedömas genom noggrann sjukdomsövervakning. Därför samtycker CHMP till den 
föreslagna omarbetade produktresumén som på ett korrekt och ingående sätt återger den betydande 
mängd data som redan har sammanställts beträffande den immunitet som vaccinet ger. 
 
Som ytterligare motivering till att säkerhetsdatabasen för barn som primärvaccinerats och/eller 
boostervaccinerats med Menitorix är adekvat ingav den sökande/innehavaren av godkännandet för 
försäljning ytterligare data från två nyligen rapporterade studier, vilket utökade databasen med 
1 131 personer som sammanlagt fått 2 992 doser med Menitorix. Den nya totalsiffran är därmed 
3 293 spädbarn som vaccinerats med Menitorix antingen som primärbehandling eller som boosterdos 
och 578 spädbarn som vaccinerats med 1 713 doser med närbesläktade Hib-MenC-preparat. 
Incidensen av spontana symptom av grad 3 i samband med vaccination eller boostervaccination i 
tidigare ingivna data var mycket låg och liknande mellan de olika undersökningsgrupperna. Liknande 
data erhölls genom de två nya studierna. Menitorix har använts i Förenade kungariket sedan 
september 2006 och hittills har tre 6-månaders periodiska säkerhetsuppdateringsrapporter utfärdats 
som visar på lugnande låga rapporterade tal och inga nya farhågor avseende säkerheten, vilket gör att 
den sökande/innehavaren av godkännandet för försäljning kan konstatera att säkerhetsprofilen har 
återgivits på ett tillfredsställande sätt i den grundläggande säkerhetsinformationen. Efter flera 
rapporter om misstänkta negativa läkemedelsreaktioner har dock avsnitt 4.8 i produktresumén till 
Menitorix uppdaterats. Den sökande/innehavaren av godkännandet för försäljning anser att 
omfattningen av den totala säkerhetsdatabasen är helt i linje med rekommendationerna i CHMP:s 
riktlinjer för klinisk prövning av nya vaccin och tillräckligt stor för att identifiera ovanliga händelser. 
 
CHMP ansåg att de säkerhetsdata som ingivits tyder på att de lokala och systemiska negativa 
händelser som observerades under de kliniska studierna motsvarade förväntningarna om typer och 
frekvens för ett polysackarid-proteinkonjugatvaccin och uppvisade en reaktogenicitet som liknade den 
för andra enkelkomponentsvaccin mot MenC och Hib i olika kliniska studier. De data som samlades in 
efter godkännandet för försäljning väckte inga nya frågeställningar och den tillfredsställande 
säkerhetsprofilen för vaccinet fick stöd av de säkerhetsdata som rapporteras i den tredje periodiska 
säkerhetsuppdateringen (PSUR 3) om användning av Menitorix hos cirka 0,6 miljoner små barn i form 
av en boosterdos mot Hib och MenC i Förenade kungariket. Därför ansåg CHMP att omfattningen av 
säkerhetsdatabasen var fullt tillräcklig redan innan ytterligare data från kliniska studier tillhandahölls 
och att den nya information som ingavs gör att den totala mängden data är långt över den minimigräns 
som föreslås i CHMP:s riktlinjer. Totalt sett anser CHMP att säkerhetsdatabasen är tillräckligt 
omfattande och innehåller data som är adekvata, vilket stöder användningen av Menitorix för 
primärvaccination av spädbarn och boostervaccination av små barn under det andra levnadsåret som 
har primärvaccinerats med Menitorix eller med andra Hib- eller MenC-konjugatvaccin. 
 
Slutsatser om effekt och säkerhet 
Immunogenicitetsdata tyder på att Menitorix kommer att bli minst lika effektivt som de godkända 
konjugatvaccinen mot PRP-T och MenC när det används för primärvaccination och/eller 
boostervaccination i enlighet med informationen i produktresumén. Menitorix kan användas för 
boostervaccination av små barn som har primärvaccinerats med detta vaccin eller med andra godkända 
konjugatvaccin mot Hib och MenC. CHMP anser att Menitorix, med hänsyn till 
undersökningsförhållandena, ger ett immunsvar på båda konjugatkomponenterna som är tillräckligt för 
att ge ett skydd som förväntas vara minst lika bra som det som de godkända jämförelseprodukterna 
ger. Företaget har redan planerat att utvärdera antikropparnas fortlevnad på lång sikt och ska, för att 
slutföra detta förfarande, formellt åta sig att förse berörda nationella behöriga 
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utvärderingsmyndigheter med data från den långsiktiga uppföljningen av studierna 010/022 och 013 
inom den överenskomna tidsramen. 
 
Den totala säkerhetsdatabasen med resultat från kliniska studier består nu av 3 293 spädbarn som 
vaccinerats med Menitorix antingen som primärbehandling eller som booster och 578 spädbarn som 
vaccinerats med 1 713 doser med närbesläktade Hib-MenC-preparat. Därmed överstiger databasen den 
minimigräns som föreslås i CHMP:s riktlinjer för nya vaccin. Menitorix likhet med redan godkända 
produkter och det faktum att tillgängliga säkerhetsdata inte visar på några ovanliga problem är två 
anledningar till att den tillhandahållna databasen bör godtas. Behandlingar som omfattade Menitorix 
var inte mer reaktogeniska än de jämförelsebehandlingar där samma totala omfattning antigener 
administrerades. Slutligen är de data som samlades in i Förenade kungariket efter godkännandet för 
försäljning lugnande. De säkerhets- och immunogenicitetsdata som tillhandahålls är fullt tillräckliga 
för att slå fast att nytta-/riskförhållandet vid användning av Menitorix för primärvaccinering av 
spädbarn och/eller boostervaccinering under det andra levnadsåret är gynnsamt. De senaste 
uppdateringarna av produktresumén återspeglar den totala mängd data som hittills finns tillgängliga. 
 
I enlighet med dessa slutsatser fann CHMP att Menitorix (GSK Bio) kan godkännas för registrering. 
 
Baserat på 
- rapportörens och medrapportörens utvärderingsrapporter, 
- svaren från den sökande/innehavaren av godkännandet för försäljning på CHMP:s frågor och 
- den vetenskapliga diskussionen inom kommittén 
 
har CHMP rekommenderat att Menitorix ska godkännas för försäljning, under förutsättning att de 
berörda avsnitten i produktinformationen ändras och att åtagandena uppfylls. Den omarbetade 
produktinformationen (produktresumén, märkningen och bipacksedeln) finns i bilaga II till yttrandet. 
Villkoren för godkännandet för försäljning finns i bilaga IV. 
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MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUKTRESUMÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9

 
1. LÄKEMEDLETS NAMN 
 
Menitorix och associerade namn (se Bilaga I) pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 
Haemophilus typ b och Meningokock grupp C-konjugatvaccin 
[Se Bilaga I – Kompletteras nationellt] 
 
 
2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 
 
Efter rekonstituering innehåller varje dos à 0,5 ml: 
 
Haemophilus typ b polysackarid 
(polyribosylribitolfosfat)  5 mikrogram  
konjugerat till tetanustoxoid som bärarprotein 12,5 mikrogram 
Neisseria meningitidis serogrupp C (stam C11) polysackarid  5 mikrogram 
konjugerat till tetanustoxoid som bärarprotein 5 mikrogram 
 
För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1. 
 
 
3. LÄKEMEDELSFORM 
 
Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 
Vitt pulver och ett klart, färglöst lösningsmedel. 
 
 
4. KLINISKA UPPGIFTER 
 

4.1 Terapeutiska indikationer 
  
Aktiv immunisering av spädbarn från 2 månaders ålder och småbarn upp till 2 års ålder för prevention 
av invasiva sjukdomar orsakade av Haemophilus influenzae typ b (Hib) och Neisseria meningitidis 
grupp C (MenC). 
 
Se även avsnitt 4.4. 
 

4.2 Dosering och administreringssätt 
 
Primärvaccination av spädbarn från 2 månaders upp till 12 månaders ålder: 
 
Tre doser à 0,5 ml ska ges med ett intervall om minst en månad mellan doserna. 
 
Det finns inga data när det gäller administrering av Menitorix i enbart en eller två av 
primärvaccinationsschemats doser och andra Hib- och/eller MenC-konjugatvacciner för den/de andra 
doserna. Det rekommenderas att spädbarn som får första dosen Menitorix även får andra och tredje 
dosen av detta vaccin enligt primärvaccinationsschemat. 
 
Boostervaccinering: 
 
Efter primärvaccinering i spädbarnsåldern ska boosterdoser med Hib- och MenC-vaccin ges. Till barn 
som fått ett acellulärt pertussis kombinationsvaccin innehållande Hib vid primärvaccinationsserien 
som spädbarn, ska boosterdosen mot Hib ges före 2 års ålder. 
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En enstaka (0,5 ml) dos Menitorix kan användas för att öka immuniteten mot Hib och MenC hos barn 
som tidigare avslutat en primärvaccinationsserie med Menitorix eller andra Hib- eller MenC-
konjugatvacciner. Tidpunkten för boosterdosen ska överensstämma med officiella rekommendationer, 
vanligen från 12 månaders ålder och framåt, men innan barnet fyllt 2 år.  
Menitorix rekommenderas inte till barn över 2 år beroende på brist på data avseende säkerhet och 
effekt.  
 
Ännu finns inga immunogenicitetsdata tillgängliga från långtidsstudier av administrering av Menitorix 
som primär- och boostervaccinering (se avsnitt 5.1). 
 
Menitorix ska ges som intramuskulär injektion, helst i den anterolaterala lårregionen. Hos barn som är 
mellan 12 och 24 månader gamla kan vaccinet ges i deltoideusregionen (se även avsnitt 4.4 och 4.5). 
 
Menitorix får under inga omständigheter administreras intravaskulärt, intradermalt eller subkutant. 
 

4.3 Kontraindikationer 
 
Överkänslighet mot de aktiva innehållsämnena, inklusive tetanustoxoid, eller mot något hjälpämne 
(se avsnitt 2 och 6.1). 
 
Överkänslighetsreaktion efter tidigare administrering av Menitorix.  
 
Allvarlig akut febersjukdom. Lindrig infektion utgör ingen kontraindikation för vaccination. 
 

4.4 Varningar och försiktighet 
 
Som för alla vacciner för injektion, ska lämplig medicinsk behandling och övervakning alltid finnas 
lätt tillgänglig i händelse av sällsynt anafylaktisk reaktion efter administrering av vaccinet.  
 
Vaccination ska föregås av anamnes (särskilt vad gäller tidigare vaccination och eventuella oönskade 
biverkningar) och en klinisk undersökning. 
 
Vaccinet bör ges med försiktighet till personer med trombocytopeni eller blödningsrubbning. Det finns 
inga data när det gäller subkutan administrering av Menitorix. Därför känner man inte till om detta 
administreringssätt kan medföra någon eventuell toxicitet eller reducering av effekten. 
 
Menitorix ger enbart skydd mot Haemophilus influenzae typ b och Neisseria meningitidis grupp C. 
Precis som när det gäller alla andra vacciner kan Menitorix inte garantera varje vaccinerad person ett 
fullständigt skydd mot de infektioner det är avsett att skydda mot. 
Det finns inga data när det gäller administrering av Menitorix till små barn som inte redan fått Hib- 
och MenC-konjugat. 
 
Det finns inga data när det gäller användning av Menitorix hos patienter med nedsatt immunförsvar. 
Hos personer med nedsatt immunförsvar (oavsett om det beror på användning av immunosuppressiv 
behandling, genetisk sjukdom, infektion med humant immunbristvirus (HIV) eller andra orsaker), kan 
ett skyddande immunologiskt svar på Hib och MenC-konjugatvaccin inte alltid uppnås. Man kan 
förvänta att personer med komplementbrist liksom funktionell eller anatomisk aspleni kan uppvisa ett 
immunförsvar mot Hib- och meningokock C-konjugatvaccin. Man vet dock inte vilken grad av skydd 
som uppnås. 
 
Det finns inga data när det gäller användning av Menitorix på prematura barn. Därför vet man inte 
vilken grad av skydd som uppnås. 
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Trots att symtom på meningism, såsom nacksmärta/stelhet eller ljuskänslighet, har rapporterats efter 
administrering av andra meningokock C-konjugatvaccin, finns inga bevis för att meningokock C-
konjugatvaccin orsakar meningit. Man bör vara uppmärksam på möjligheten av samtidigt 
förekommande meningit av annan genes. 
 
Immunisering med detta vaccin kan inte ersätta vanlig tetanusimmunisering. 
 
Eftersom Hib-kapselpolysackaridantigen utsöndras i urinen, kan antigen påvisas i urinprov inom 1–2 
veckor efter vaccination. Under denna period bör andra diagnostiska prover, som inte grundar sig på 
detektion av kapselantigen i urinen, användas för att bekräfta Hib-sjukdom. 
 

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner 
 
Menitorix får inte blandas med något annat vaccin i samma spruta. 
 
Olika vacciner för injektion ska alltid ges på olika injektionsställen. 
 
I olika studier med godkända monovalenta meningokock grupp C-konjugatvacciner, har samtidig 
administrering av kombinationsvacciner som innehåller difteri, tetanus och acellulära 
pertussiskomponenter (med eller utan inaktiverat poliovirus, hepatit B ytantigen eller Hib-konjugat 
[t ex DTPa-HBV-IPV-Hib*]) visats ge lägre GMT-nivåer (geometriska medeltitrar) av 
serumbaktericida antikroppar (SBA) jämfört med separata administreringar eller samtidig 
administrering med helcells pertussisvacciner. Andelen försökspersoner som uppnår SBA-titrat på 
minst 1:8 påverkas inte. För närvarande är betydelsen av dessa observationer för skyddets varaktighet 
inte känd. 
 
I kliniska studier av primärvaccinationsserier gavs Menitorix samtidigt (i olika lår) som ett DTPa-
HBV-IPV-vaccin. Svaren på alla samtidigt administrerade antigener var tillfredsställande och liknade 
dem som uppnåtts i kontrollgrupper som erhållit DTPa-HBV-IPV-Hib* samtidigt med ett 
meningokock C-konjugatvaccin (MenCC) eller DTPa-HBV-IPV* samtidigt med ett Hib-
konjugatvaccin utan MenCC. Immunsvaret på Hib- och MenC-komponenterna i Menitorix mättes 
endast i kliniska primärvaccinationsstudier där man samtidigt administrerade DTPa-IPV* eller DTPa-
HBV-IPV*-vacciner. 
 
I en primärvaccinationsstudie gav samtidig administrering av ett undersökningsvaccin som innehöll 
samma mängd konjugerade Hib- och MenC-sackarider som Menitorix med DTPa-HBV-IPV* och ett 
godkänt konjugerat pneumokocksackarid vaccin (de tre injektionerna gavs på olika injektionsställen) 
liknande immunsvar på de sju pneumokock-serotyperna som det som uppnåddes i en grupp som fick 
DTPa-HBV-IPV* samtidigt med Hib (konjugerat till tetanustoxoid) och ett godkänt konjugerat 
pneumokocksackarid vaccin. 
 
Det finns inga uppgifter om samtidig användning av Menitorix med helcells pertussis- och oralt 
poliomyelitvaccin, men inga interaktioner förväntas. 
 
I en studie med boostervaccinering mot Hib och meningokock C, gavs Menitorix samtidigt (i olika 
lår) med en första dos MMR-vaccin (mot mässling, påssjuka, röda hund). Jämfört med de två 
kontrollgrupper som fick enbart Menitorix eller enbart MMR påverkades inte immunförsvaret mot 
antigenerna i de två vaccinerna av den samtidiga administreringen. Se avsnitt 4.8 och 5.1. 
 
*GlaxoSmithKline kombinationsvaccin 
 

4.6 Graviditet och amning 
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Menitorix är inte avsett för vuxna. Det finns ingen information om vaccinets säkerhet vid graviditet 
och amning. 
 

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner 
 
Ej relevant. 
 
4.8 Biverkningar 
 
• Kliniska prövningar 
 
I kliniska prövningar gavs Menitorix som en primärserie om tre doser (N=1 171) eller som boosterdos 
(N=991). När Menitorix gavs som en primärvaccinationsserie om tre doser, gavs samtidigt ett DTPa-
HBV-IPV*-vaccin (N=796) eller ett DTPa-IPV-vaccin* (N=375). 
De biverkningar som uppstod under dessa studier rapporterades i de flesta fall inom 48 timmar efter 
vaccinationen.  
 
I två kliniska prövningar (N=578) administrerades Menitorix samtidigt med ett vaccin mot mässling, 
påssjuka och röda hund (MMR). I en av dessa prövningar var incidensen av observerade biverkningar 
hos försökspersoner (N=102) som fick Menitorix samtidigt med MMR* likartad med den som 
observerades i den grupp som fick enbart MMR (N=91) eller enbart Menitorix (N=104) (Se avsnitt 
4.5 och 5.1). 
 
Biverkningar som ansågs möjligen kunna relateras till vaccinationen har kategoriserats efter frekvens 
enligt följande: 
 
Mycket vanliga (≥ 1/10) 
Vanliga (≥ 1/100, < 1/10) 
Mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100) 
Sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000) 
Mycket sällsynta (< 1/10 000) 
Okänt (kan ej beräknas utifrån tillgängliga data) 
 
Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad. 
 
Psykiska störningar: 
Mycket vanliga: irritabilitet 
Mindre vanliga: gråt 
 
Centrala och perifera nervsystemet: 
Mycket vanliga: dåsighet  
 
Magtarmkanalen: 
Mycket vanliga: aptitlöshet 
Mindre vanliga: diarré, kräkningar 
 
Hud och subkutan vävnad: 
Mindre vanliga: atopisk dermatit 
Sällsynta: utslag 
 
Allmänna symtom och symtom vid administreringsstället: 
Mycket vanliga: feber (rektal ≥ 38 °C), svullnad, smärta, rodnad. 
Vanliga: reaktioner vid injektionsstället 
Mindre vanliga: feber (rektal > 39,5 °C), sjukdomskänsla 
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• Erfarenheter efter marknadsföringen 
 
Följande biverkningar har rapporterats efter administrering med Menitorix: Allergiska reaktioner 
(inklusive urticaria och anafylaktiska reaktioner), lympadenopati, yrsel, feberkramper, hypotoni, 
huvudvärk. 
 
• Andra möjliga biverkningar 
 
Följande har inte rapporterats i samband med administrering av Menitorix, men har uppstått i mycket 
sällsynta fall vid rutinanvändning av godkända meningokock grupp C-konjugatvacciner: 
Allvarliga hudreaktioner, kollaps eller chockliknande tillstånd (hypotona-hyporesponsiva episoder), 
svimning, kramper hos patienter med tidigare krampsjukdom, hypoestesi, parestesi, återfall av 
nefrotiskt syndrom, artralgi, petekier och/eller purpura. 
 
*GlaxoSmithKline kombinationsvaccin 
 

4.9 Överdosering 
 
Inga fall av överdosering har rapporterats. 
 
 
5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER 
 

5.1  Farmakodynamiska egenskaper 
 
Farmakoterapeutisk grupp: bakteriellt vaccin ATC-kod: J07AG53 
 
Primärvaccinationsschema 
 
Kliniska prövningar har utvärderat antikroppssvaret en månad efter två doser och efter slutfört 3-dos 
primärvaccinationsschema med Menitorix (administrerat tillsammans med DTPa-HBV-IPV eller 
DTPa-IPV-vacciner) givet vid cirka 2, 3, 4 månader eller 2, 4, 6 månader till 814 spädbarn. 
 
Andel försökspersoner med antikroppstitrar ≥ analysens gränsvärde en månad efter primärvaccination 
med Menitorix administrerat tillsammans med DTPa-IPV* eller DTPa-HBV-IPV*-vacciner såg ut 
enligt följande: 
 

2-3-4-månadersschema Antikropp  
Efter två doser 

N=93 
Efter tre doser 

N=330† 
≥ 0,15 mikrogram/ml 96,8 % 100,0 % 
≥ 1 mikrogram/ml  76,3 % 97,3 % 

Anti-PRP 

GMC (mikrogram/ml) 3,40 11,18 
≥ 1:8 100,0 % 98,8 % 
≥ 1:32 98,9 % 97,9 % 
≥ 1:128 98,9 % 92,4 % 

rSBA-MenC 

GMT 679,6 685,5 
N = antal försökspersoner med tillgängliga resultat 
% = procent försökspersoner med titrar lika med eller högre än gränsvärdet 
PRP = polyribosylribitolfosfat 
rSBA-MenC = serumbaktericida antikroppar mot meningokockpolysackarid C med kaninkomplement 
GMC eller GMT = geometrisk medelkoncentration eller medeltiter av antikroppar 
† = försökspersoner ≤ 18 veckor gamla vid den tredje Menitorix-dosen 
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2-4-6-månadersschema Antikropp  

Efter två doser 
N=111 

Efter tre doser 
N=111 

≥ 0,15 mikrogram/ml 96,4 % 100,0 % 
≥ 1 mikrogram/ml  74,8 % 97,3 % 

Anti-PRP 

GMC (mikrogram/ml) 3,26 12,84 
≥ 1:8 100,0 % 100,0 % 
≥ 1:32 100,0 % 100,0 % 
≥ 1:128 96,4 % 99,1 % 

rSBA-MenC 

GMT 847,2 2467,1 
N = antal försökspersoner med tillgängliga resultat 
% = procent försökspersoner med titrar lika med eller högre än gränsvärdet 
PRP = polyribosylribitolfosfat 
rSBA-MenC = serumbaktericida antikroppar mot meningokockpolysackarid C med kaninkomplement 
GMC eller GMT = geometrisk medelkoncentration eller medeltiter av antikroppar 
 
Persisterande antikroppsnivåer har påvisats för Hib i tre kliniska försök (N=217) där 98,2 % av 
försökspersonerna hade en koncentration av anti-PRP på ≥ 0,15 mikrogram/ml vid 11–18 månaders 
ålder, d v s 7–14 månader efter slutförd 3-dos primärvaccinationsserie med Menitorix. 
 
I tre kliniska studier (N=209) hade 92,3 % av försökspersonerna en SBA-MenC-titer ≥ 1/8 vid 11–18 
månaders ålder, d v s 7–14 månader efter slutförd 3-dos primärvaccinationsserie med Menitorix. Alla 
försökspersonerna svarade immunologiskt på en ”challenge”-dos på 10 µg icke-konjugerat 
meningokock grupp C-polysackarid med en 33-faldig ökning av SBA-titern, vilket visar vilket 
immunologiskt minne som induceras av primärvaccinationsschemat. 
 
Boostervaccinering  
 
Andel försökspersoner med antikroppstitrar ≥ analysens gränsvärde en månad efter boostervaccination 
med Menitorix administrerat enbart eller tillsammans med DTPa-HBV-IPV*-vaccin: 
 

Tidigare primärvaccinationer  
Försökspersoner som 

fått 3 doser Menitorix* 
N=123 

Försökspersoner som fått 2 
doser NeisVac-C** 

N=167 

Försökspersoner som fått 
3 doser Meningitec** 

eller Menjugate** 
N=96 

Anti-PRP-antikroppar 
≥ 0,15 
mikrogram/ml  

100,0 % 100,0 % 100,0 % 

≥ 1 
mikrogram/ml  

100,0 % 98,8 % 99,0 % 

GMC 
(mikrogram/ml) 

56,72 77,15 30,27 

rSBA-MenC  
≥ 1:8 100,0 % 99,4 % 98,9 % 
≥ 1:32 100,0 % 99,4 % 97,9 % 
≥ 1:128 99,2 % 99,4 % 92,6 % 
GMT 4172,5 11710,5 685,0 
N= antal försökspersoner med tillgängliga resultat 
PRP = polyribosylribitolfosfat 
rSBA-MenC = serumbaktericida antikroppar mot meningokockpolysackarid C med kaninkomplement 
GMC eller GMT = geometrisk medelkoncentration eller medeltiter av antikroppar 
% = procent försökspersoner med titrar lika med eller högre än gränsvärdet 
*= administrerat tillsammans med DTPa-HBV-IPV 
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**= administrerat tillsammans med DTPa-Hib-TT innehållande vacciner 
 
Andel försökspersoner med antikroppstitrar ≥ analysens gränsvärde en månad efter boostervaccination 
med Menitorix administrerat tillsammans med MMR-vaccin (mässling, påssjuka, röda hund): 
 
 Tidigare primärvaccinationer 

 Försökspersoner som 
fått 3 doser Menitorix* 

N= 349 

Försökspersoner som fått 
3 doser Meningitec + 

Pediacel 
N= 115 

 

Försökspersoner som fått 
3 doser godkänd  

Meningitec** eller 
Menjugate** 

N= 96 
Anti-PRP-antikroppar 

≥ 0,15 
mikrogram/ml  

100 % 100 % 100 % 

≥ 1 
mikrogram/ml  

100 % 100 % 97,9 % 

GMC 
(mikrogram/ml) 

93,19 44,27 37,17 

rSBA-MenC 
≥ 1:8 99,1 % 95,6 % 98,9 %  
≥ 1:32 98,8 % 94,7 % 96,8 %  
≥ 1:128 97,7 % 86,0 % 89,5 %  
GMT 2193,7 477,9 670,2 
N= antal försökspersoner med tillgängliga resultat 
PRP = polyribosylribitolfosfat 
rSBA-MenC = serumbaktericida antikroppar mot meningokockpolysackarid C med kaninkomplement 
GMC eller GMT = geometrisk medelkoncentration eller medeltiter av antikroppar 
% = procent försökspersoner med titrar lika med eller högre än gränsvärdet 
*= administrerat tillsammans med DTPa-IPV-vacciner 
**= administrerat tillsammans med vacciner innehållande DTPa-Hib-TT 
 
Antikroppsnivåerna har uppmätts vid 18 månaders ålder efter administrering av en boosterdos 
Menitorix, som gavs vid 14 månaders ålder, till försökspersoner som primärvaccinerats i tidig –
spädbarnsålder med Menitorix vid 2, 4 och 6 månaders ålder eller NeisVac-C vid 2 och 4 månaders 
ålder (samt DTPa/Hib innehållande vaccin vid 2, 4 och 6 månaders ålder). SBA-MenC-resultat finns 
tillgängliga för 177 försökspersoner och anti-PRP-resultat finns för 178 försökspersoner. Sammanlagt 
92,7 % av de 177 försökspersonerna hade SBA-MenC-titrar motsvarande minst 1:8, och 99,4 % av de 
178 försökspersonerna hade en koncentration av anti-PRP-antikroppar om minst 0,15 mikrogram/ml. I 
den grupp som primär- och boostervaccinerats med Menitorix hade 49 av 56 (87,5 %) av 
försökspersonerna SBA-MenC-titrar motsvarande minst 1:8, och 56 av 56 (100 %) hade 
koncentrationer av anti-PRP-antikroppar om minst 0,15 mikrogram/ml. I den grupp som 
primärvaccinerats med NeisVac-C hade 115 av 121 (95 %) av försökspersonerna SBA-MenC-titrar 
motsvarande minst 1:8, och 121 av 122 (99,2 %) hade koncentrationer av anti-PRP-antikroppar om 
minst 0,15 mikrogram/ml. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan de två grupperna med 
avseende andelen med SBA-MenC-titrar om minst 1:8 eller koncentrationer av anti-PRP-antikroppar 
om minst 0,15 mikrogram/ml. 
 
Uppskattningar av vacciners effektivitet från Storbritanniens rutinmässiga immuniseringsprogram 
(med varierande mängder av tre olika meningokock grupp C-konjugatvacciner) som täcker perioden 
från introduktionen av MenC-vacciner i slutet av 1999 till mars 2004 har visat att det behövs en 
boosterdos efter den primära immuniseringsserien (tre doser givna vid 2, 3 och 4 månader). Inom ett år 
efter att primärimmuniseringsserien slutförts uppskattades vaccinets effektivitet i spädbarnskohorten 
till 93 % (95 % konfidensintervall 67-99 %). Mer än ett år efter slutförandet av den primära serien 
fanns det dock klara belägg för avtagande skyddseffekt. Uppskattningar av effektiviteten som hittills 
baserats på ett begränsat antal fall tyder också på ett avtagande skydd hos barn som fått en enda 
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boosterdos i småbarnsåldern. Effektiviteten i alla andra åldersgrupper (upp till 18 år) som fått en enda 
boosterdos har hittills legat kvar runt 90 % eller mer inom och mer än ett år efter vaccination. 
 
*GlaxoSmithKline kombinationsvaccin 
 

5.2 Farmakokinetiska egenskaper 
 
Farmakokinetiska studier krävs ej för vacciner. 
 

5.3 Prekliniska säkerhetsdata 
 
Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, toxicitet vid enstaka doser och efter upprepad dosering 
visade inte några särskilda risker för människa. 
 
 
6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER 
 

6.1 Förteckning över hjälpämnen 
 
Pulver: 
Trometamol 
Sackaros 
 
Lösningsmedel: 
Natriumklorid 
Vatten för injektionsvätskor 
 

6.2 Inkompatibiliteter 
 
Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel. 
 

6.3 Hållbarhet 
 
3 år. 
 
Efter rekonstituering ska vaccinet användas omedelbart eller förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C). Om det 
inte används inom 24 timmar ska det kasseras. 
 
Experimentella data visar att det rekonstituerade vaccinet även kan förvaras upp till 24 timmar i 
rumstemperatur (25 °C). Om det inte används inom 24 timmar ska det kasseras. 
 

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar 
 
Förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C). 
Får ej frysas. 
Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. 
 

6.5 Förpackningstyp och innehåll 
 
Pulver i en injektionsflaska (typ I-glas) med propp (butylgummi). 
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0,5 ml lösningsmedel i förfylld spruta (typ I-glas) med kolvring (butylgummi), med eller utan separata 
nålar i följande förpackningsstorlekar: 
- förpackningsstorlek om 1 flaska med pulver och 1 förfylld spruta med lösningsmedel, med 2 

separata nålar eller utan nålar 
- förpackningsstorlek om 10 flaskor med pulver och 10 förfyllda sprutor med lösningsmedel, med 

2 separata nålar eller utan nålar 
 
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. 
 

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering 
 
Det rekonstituerade vaccinet ska, innan det administreras, inspekteras visuellt med avseende på 
främmande partiklar och/eller fysikaliska förändringar. Om något avvikande observeras ska vaccinet 
kasseras. 
 
Vaccinet rekonstitueras genom att hela innehållet i den förfyllda sprutan med lösningsmedel tillsätts 
till flaskan med pulver. Efter det att lösningsmedlet tillsatts ska blandningen skakas väl tills pulvret är 
helt upplöst i vätskan. 
 
Det rekonstituerade vaccinet är en klar och färglös lösning. Injicera hela flaskans innehåll. 
 
Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar. 
 
 
7. Innehavare av Godkännande För Försäljning 
 
[Se Bilaga I – Kompletteras nationellt] 
 
 
8. Nummer på godkännande för försäljning  
 
[Kompletteras nationellt] 
 
 
9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE 
 
[Kompletteras nationellt] 
 
 
10. Datum för Översyn av Produktresumén 
 
[Kompletteras nationellt] 
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UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN 
 
 
1. LÄKEMEDLETS NAMN 
 
Menitorix och associerade namn (Se Bilaga I) pulver och vätska till injektionsvätska, lösning  
Haemophilus typ b och Meningokock grupp C-konjugatvaccin 
[Se Bilaga I – Kompletteras nationellt] 
 
 
2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) 
 
Efter rekonstituering innehåller en dos (0,5 ml): 
 
Haemophilus typ b polysackarid 
(polyribosylribitolfosfat)  5 mikrogram 
konjugerat till tetanustoxoid som bärarprotein 12,5 mikrogram 
Neisseria meningitidis serogrupp C (stam C11) polysackarid  5 mikrogram 
konjugerat till tetanustoxoid som bärarprotein 5 mikrogram 
 
 
3. FÖRTECKNING ÖVER INNEHÅLLSÄMNEN 
 
Pulver: 
Trometamol 
Sackaros 
 
Lösningsmedel: 
Natriumklorid 
Vatten för injektionsvätskor 
 
 
4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK 
 
Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 
1 injektionsflaska: Pulver 
1 förfylld spruta: Lösningsmedel 
1 dos (0,5 ml) 
 
1 injektionsflaska: Pulver 
1 förfylld spruta: Lösningsmedel  
2 nålar 
1 dos (0,5 ml) 
 
10 injektionsflaskor: Pulver 
10 förfyllda sprutor: Lösningsmedel 
10 x 1 dos (0,5 ml) 
 
10 injektionsflaskor: Pulver 
10 förfyllda sprutor: Lösningsmedel 
20 nålar 
10 x 1 dos (0,5 ml) 
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5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG 
 
För intramuskulär användning 
Läs bipacksedeln före användning 
Omskakas väl före användning 
 
 
6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- 

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN 
 
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. 
 
 
7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT 
 
Får ej administreras intravenöst. 
 
 
8. UTGÅNGSDATUM 
 
Utg.dat.: {MM/ÅÅÅÅ} 
 
 
9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR 
 
Förvaras i kylskåp 
Får ej frysas 
Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. 
 
 
10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT 

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL 
 
Kasseras enligt gällande anvisningar. 
  
 
11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS) 
 
[Se Bilaga I – Kompletteras nationellt] 
 
 
12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING 
 
[Kompletteras nationellt] 
 
 
13. BATCHNUMMER 
 
Lot: 
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14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING 
 
[Kompletteras nationellt] 
 
Receptbelagt läkemedel. 
 
 
15. BRUKSANVISNING 
 
[Kompletteras nationellt] 
 
 
16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT 
 
[Kompletteras nationellt] 
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UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR 
FÖRFYLLD SPRUTA 
 
 
1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG 
 
Menitorix och associerade namn (se Bilaga I) vätska till injektionsvätska, lösning  
[Se Bilaga I – Kompletteras nationellt] 
IM 
 
 
2. ADMINISTRERINGSSÄTT 
 
 
3. UTGÅNGSDATUM 
 
EXP: {MM/ÅÅÅÅ} 
 
 
4. BATCHNUMMER 
 
Lot: 
 
 
5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET 
 
1 dos (0,5 ml) 
 
 
6. ÖVRIGT 
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UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR 
INJEKTIONSFLASKA 
 
 
1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG 
 
Menitorix och associerade namn (se Bilaga I) pulver till injektionsvätska, lösning 
Haemophilus typ b och Meningokock grupp C konjugatvaccin 
[Se Bilaga I – Kompletteras nationellt] 
IM 
 
 
2. ADMINISTRERINGSSÄTT 
 
 
3. UTGÅNGSDATUM 
 
EXP: {MM/ÅÅÅÅ} 
 
 
4. BATCHNUMMER 
 
Lot: 
 
 
5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET 
 
1 dos 
 
 
6. ÖVRIGT 
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BIPACKSEDEL 
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BIPACKSEDEL: information till användaren 
 

Menitorix och associerade namn (Se Bilaga I) pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 
[Se Bilaga I – Kompletteras nationellt] 

 
Haemophilus typ b och Meningokock grupp C-konjugatvaccin 

 
Läs noga igenom denna bipacksedel innan ditt barn börjar få detta vaccin. 
- Spara denna bipacksedel. Du kan behöva läsa den igen. 
- Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal. 
- Detta vaccin har ordinerats åt ditt barn. Ge det inte till andra. 
- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna 

information, kontakta läkare eller apotekspersonal. 
 
I denna bipacksedel finner du information om:  
1. Vad Menitorix är och vad det används för 
2. Innan ditt barn får Menitorix 
3. Hur man ger Menitorix 
4. Eventuella biverkningar 
5. Hur Menitorix ska förvaras 
6. Övriga upplysningar 
 
 
1. Vad Menitorix är och vad det används för 
 
Menitorix är ett vaccin som kan ges till barn från 2 månaders upp till 2 års ålder för att förebygga 
infektionssjukdomar orsakade av bakterierna Haemophilus influenzae typ b (Hib) och Neisseria 
meningitidis grupp C (MenC). Vaccinet verkar genom att göra så att kroppen producerar sitt eget 
skydd (antikroppar) mot dessa bakterier. Vaccinet kan inte ge upphov till Hib- och MenC-infektioner. 
 
• Haemophilus influenzae typ b (Hib): Hib-bakterien kan orsaka meningit (inflammation i de 

hinnor som omger hjärna och ryggmärg). Även efter det att man tillfrisknat från Hib-meningit kan 
komplikationer som psykisk utvecklingsstörning, kramptillstånd, dövhet eller epilepsi 
förekomma. Hib-infektionen kan också orsaka en livshotande halsinflammation med kraftig 
svullnad som kan leda till kvävning. Bakterien kan infektera andra delar av kroppen, särskilt 
lungor (med lunginflammation som följd), benvävnad och leder men detta är mindre vanligt. 

• Neisseria meningitidis grupp C (MenC): Liksom Hib-bakterien orsakar MenC-bakterien oftast 
meningit. Den kan också ge upphov till svåra blodinfektioner och spridas till hela kroppen.  

 
Vaccination är bästa sättet att skydda sig mot sjukdomar orsakade av dessa bakterier. Man måste dock 
komma ihåg att inget vaccin kan ge ett fullständigt, livslångt skydd för alla som vaccineras. Menitorix 
skyddar enbart mot meningit och andra infektioner som orsakats av Haemophilus influenzae typ b 
(Hib) och Neisseria meningitidis grupp C (MenC). Det ger inget skydd mot meningit orsakad av andra 
bakterier eller virus, inklusive andra typer eller grupper av bakterierna Haemophilus eller Neisseria. 
 
 
2. Innan ditt barn får Menitorix 
 
Använd inte Menitorix: 
 
• om ditt barn tidigare fått en allergisk reaktion mot Menitorix, mot något annat Hib- eller MenC-

vaccin, mot tetanustoxoid eller mot något av innehållsämnena i vaccinet (se avsnitt 6). Tecken på 
allergisk reaktion kan vara kliande hudutslag, andfåddhet och svullet ansikte eller tunga. 
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• om ditt barn har hög feber (38 °C eller mer) eller en allvarlig infektion. Oftast väntar man tills 
barnet är bättre innan man ger vaccinet. En lindrigare infektion såsom förkylning är sannolikt 
inget problem, men tala med läkaren först. 

 
Observera att den första dosen Menitorix inte får ges innan ditt barn är 2 månader gammalt. 
 
Var särskilt försiktig med Menitorix: 
 
• om ditt barn har någon blödningssjukdom eller lätt får blåmärken 
• om ditt barn tar något läkemedel eller har någon behandling som kan påverka immunsystemet. 

Om ditt barn har en HIV-infektion eller någon annan sjukdom som kan minska hans eller hennes 
immunförsvar. Om läkare eller sjuksköterska anser det lämpligt kan ditt barn ändå få Menitorix, 
men det kanske inte utvecklar ett lika gott skydd mot Hib- och MenC-infektioner som andra barn. 

• om ditt barn fötts för tidigt (före vecka 37). Menitorix kan ges från 2 månader efter födseln och 
framåt, men man vet inte om skyddet mot Hib och MenC blir lika gott som hos barn som fötts 
efter fullgången graviditet.  

 
Under de första 1-2 veckorna efter en dos Menitorix kan urinprov avsedda att påvisa en Hib-infektion 
visa felaktiga (falskt positiva) resultat.  
 
Användning av andra läkemedel eller vacciner 
 
Tala om för läkaren om ditt barn tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, 
eller om det nyligen fått något annat vaccin. 
 
Menitorix kan ges samtidigt som vaccin avsedda att skydda mot en eller flera av följande sjukdomar: 
difteri, tetanus, kikhosta, polio, hepatit B. Det kan också ges samtidigt som konjugatvaccin mot 
pneumokocker och kombinationsvacciner mot mässling, påssjuka och röda hund (MMR). Andra 
vacciner som ges samtidigt som Menitorix ska alltid injiceras separat på olika delar av kroppen.  
Även om Menitorix innehåller tetanustoxoid (inaktiverat bakterietoxin) som används för att 
immunisera människor mot tetanus (stelkramp), måste ditt barn ändå få de vanliga 
tetanusvaccinationer som rekommenderas för barn. 
 
 
3. Hur man ger Menitorix 
 
Varje Menitorix-dos består av en enda injektion à en halv milliliter (0,5 ml). Sjuksköterskan eller 
läkaren injicerar Menitorix i en muskel (oftast i lårmuskeln, men på småbarn kan även armmuskeln 
användas) och ser noga till att vaccinet inte ges i ett blodkärl eller i det övre hudlagret. 
 
Om Menitorix används till spädbarn som första vaccination mot Hib och MenC: 
 
Ditt barn kommer att få tre doser Menitorix. Den första dosen får inte ges före 2 månaders ålder och 
det ska vara ett tidsintervall på minst fyra veckor mellan injektionerna.  
 
Om Menitorix används för att öka skyddet mot Hib och MenC: 
 
När den första vaccinationsserien mot Hib och MenC slutförts bör en upprepad dos mot Hib och 
MenC ges, vanligen någon gång under barnets andra levnadsår. 
 
Menitorix kan användas för att öka skyddet för barn som tidigare fått Menitorix eller barn som tidigare 
fått annat vaccin mot dessa sjukdomar (även barn som fått två doser av ett MenC-vaccin i tidig ålder).  
 
Om ditt barn fått för stor mängd Menitorix 
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Det är mycket osannolikt att ditt barn skulle få för mycket eller för lite vaccin eftersom varje dos 
tillhandahålls i en separat injektionsflaska och vaccinet ges av läkare eller sjuksköterska. Om du är 
orolig över dosen eller doserna som givits ska du tala med läkaren eller sjuksköterskan.  
 
Om du glömt att ta med ditt barn för vaccination med Menitorix 
Läkaren eller sjuksköterskan meddelar när det är dags för ditt barn att få dessa injektioner. Om du 
missar en avtalad tid är det mycket viktigt att du kontaktar läkarmottagningen för att få en ny tid, så att 
ditt barn får den missade dosen/doserna så snart som möjligt. 
 
 
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR 
 
Liksom alla läkemedel kan Menitorix orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. 
 
Alla vacciner kan ge svåra allergiska reaktioner, men de är mycket sällsynta och förekommer hos 
mindre än 1 på 10 000 av alla vaccinerade. Ditt barn kan få stanna kvar på mottagningen eller 
vaccinationsplatsen en kort stund efter vaccinationen för att kontrollera att han eller hon inte får en 
omedelbar allergisk reaktion. Om ditt barn får hudutslag (som kan vara upphöjda eller knöliga), 
svårigheter att andas eller svälja, svullet ansikte eller hals eller blir andfått, ska du alltid kontakta 
läkare eller sjuksköterska. Andra möjliga symtom på allvarlig allergisk reaktion kan vara 
blodtrycksfall och medvetslöshet. Vid en allvarlig allergisk reaktion är det mycket viktigt att ditt barn 
omedelbart får medicinsk vård. Om symtomen uppkommer efter det att du lämnat läkarmottagningen 
ska du så snart som möjligt söka läkarvård (t ex på närmaste akutmottagning). 
 
I kliniska prövningar där Menitorix gavs som första vaccin mot Hib och MenC eller för att öka 
skyddet mot dessa sjukdomar, sågs följande biverkningar: 
 
♦ Mycket vanliga (vid mer än 1 av 10 vaccindoser) 

• Smärta, rodnad eller svullnad vid injektionsstället 
• Feber (38 °C eller mer) 
• Irritabilitet 
• Aptitlöshet 
• Sömnighet 

 
♦ Mindre vanliga (vid mindre än 1 av 100, men mer än 1 av 1 000 vaccindoser) 

• Gråt 
• Diarré 
• Illamående och kräkningar 
• Allmän olustkänsla 
• Feber (39,5 °C eller mer) 

 
♦ Sällsynta (vid mindre än 1 av 1 000, men mer än 1 av 10 000 vaccindoser) 

• Hudutslag 
 
Följande är exempel på biverkningar som har rapporterats i mycket sällsynta fall (vid färre än 1 av 
10 000 vaccindoser) dagar eller veckor efter vaccinering med Menitorix:  
Allergiska reaktioner (kännetecknas av kliande utslag på händer och fötter, svullna ögon, svullet 
ansikte, svårigheter att andas och svälja), svullna körtlar, yrsel, krampanfall med förhöjd temperatur, 
onormal muskelsvaghet, huvudvärk. 
 
En del andra biverkningar har rapporterats i mycket sällsynta fall (vid färre än 1 av 10 000 
vaccindoser) hos barn som fått andra vacciner innehållande MenC. Det har varit: kollaps eller chock, 
barnet har inte svarat föräldrarna en stund efter vaccinationen, svimning, krampanfall hos barn som 
tidigare haft liknande anfall, känselbortfall eller ökad känslighet (t ex smärta, stickningar eller klåda 
vid injektionsstället), ledsmärta eller blodfärgade prickar eller fläckar under huden.  



 28

 
Detta vaccin kan inte orsaka MenC- eller Hib-infektioner. Om ditt barn upplever smärta eller stelhet i 
nacken, ljuskänslighet (fotofobi), dåsighet eller förvirring eller om det får röda eller lilafärgade fläckar 
som inte försvinner vid tryck, ska du omedelbart söka läkarvård för att utesluta andra orsaker. 
 
Om du tidigare fått besked av läkare att ditt barn lider av nefrotiskt syndrom (en njursjukdom som kan 
ge svullnad, särskilt i ansiktet och runt ögonen, protein i urinen som gör att den blir skummig, 
och/eller viktökning) finns det en ökad risk för att detta tillstånd återkommer inom några månader efter 
vaccinationen. Berätta för läkaren om du upptäcker sådana symtom hos ditt barn efter vaccinationen. 
 
Om några biverkningar blir värre eller om du upptäcker biverkningar som inte nämns i denna 
information, kontakta läkare eller apotekspersonal. 
 
 
5. HUR MENITORIX ska FÖRVARAS 
 
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. 
 
Använd Menitorix före det utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen 
i angiven månad. 
 
Förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C). 
Får ej frysas. 
Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. 
 
Medicinen får inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör 
med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 
 
 
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 
 
Innehållsdeklaration för Menitorix 
 
- De aktiva substanserna är: 

Haemophilus typ b polysackarid 
(polyribosylribitolfosfat)  5 mikrogram 
konjugerat till tetanustoxoid som bärarprotein 12,5 mikrogram 
Neisseria meningitidis serogrupp C (stam C11) polysackarid  5 mikrogram 
konjugerat till tetanustoxoid som bärarprotein 5 mikrogram 

 
- Övriga innehållsämnen är:  
 Pulver: trometamol, sackaros.  
 Lösningsmedel: natriumklorid, vatten för injektionsvätskor. 
 
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar 
 
Menitorix tillhandahålls som ett vitt pulver med Hib-MenC-vaccin i en injektionsflaska av glas, 
tillsammans med en halv milliliter (0,5 ml) klar, färglös natriumkloridlösning i en förfylld spruta för 
en (1) dos vaccin. Pulvret löses i lösningsmedlet som medföljer, omedelbart före injektion. 
 
Menitorix tillhandahålls i förpackningar om 1 eller 10 med 2 separata nålar eller utan nålar. 
 
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. 
 
Innehavare av godkännande för försäljning  
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[Se Bilaga I – Kompletteras nationellt] 
 
Tillverkare 
GlaxoSmithKline Biologicals s.a. 
Rue de l’Institut 89 
B-1330 Rixensart 
Belgien 
 
Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen: 
 
Storbritannien 
 

Menitorix 

 
Denna bipacksedel godkändes senast{MM/ÅÅÅÅ} 
 
[Kompletteras nationellt] 
 
Information om detta läkemedel finns tillgänglig på xxx hemsida: 
 
[Kompletteras nationellt] 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal: 
 
Det rekonstituerade vaccinet ska, innan det administreras, inspekteras visuellt med avseende på 
främmande partiklar och/eller fysikaliska förändringar. Om något avvikande observeras ska vaccinet 
kasseras. 
 
Vaccinet rekonstitueras genom att hela innehållet i den förfyllda sprutan med lösningsmedel tillsätts 
till flaskan med pulver. Efter det att lösningsmedlet tillsatts ska blandningen skakas väl tills pulvret är 
helt löst i vätskan. 
 
Injicera hela flaskans innehåll. 
 
Efter rekonstituering ska vaccinet användas omedelbart eller förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C). Om det 
inte används inom 24 timmar ska det kasseras. 
 
Experimentella data visar att det rekonstituerade vaccinet även kan förvaras upp till 24 timmar i 
rumstemperatur (25 °C). Om det inte används inom 24 timmar ska det kasseras. 
 
Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar. 
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BILAGA IV 
 

VILLKOR FÖR GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING 
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De nationella behöriga myndigheterna ska, under samordning av referensmedlemsstaten, se till att 
följande villkor uppfylls av innehavarna av godkännandet för försäljning: 
 
Den sökande/innehavaren av godkännandet för försäljning ombeds att för utvärdering inlämna 
resultaten om antikropparnas långsiktiga fortlevnad från pågående studier med Menitorix till de 
berörda nationella behöriga myndigheterna. I dessa studier följer man upp personer från 
boosterstudierna 013 och 022 avseende antikropparnas fortlevnad enligt följande: 
o Över 4 års uppföljning av personer från studie 013 i studierna 027, 028 och 029. 
o 5 års uppföljning från 010/022 i de efterföljande studierna 023, 024, 025 och 026. 

 


