
STEG 3:STEG 1:

Förbered brickan.
Blandningskanylen
skall inte vara större 
än 23 G.

STEG 2: STEG 6:STEG 4: STEG 5:

Så här förbereder du M-M-RvaxPRO

Steg för steg
M-M-RVAXPRO® – vaccin mot 

mässling, påssjuka och röda hund

Injicera allt
innehåll i sprutan
i pulverflaskan.

Sätt på blandnings-
kanylen. Placera den 
ordentligt på sprutans
spets och vrid den 
ett kvarts varv (90°).

Dra upp allt innehåll 
ur flaskan med 
det färdigberedda 
vaccinet i samma 
spruta.

Låt kanylen sitta kvar 
i pulverflaskan. Skaka 
försiktigt för att 
blanda väl.

Byt till injektionsnål 
enligt lokal 
rekommendation.
Injicera hela
volymen.

• M-M-RVAXPRO® Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension. Förfylld spruta.
• En nål ska användas för beredning och en separat ny nål ska användas för injektion.
• Före beredning är pulvret en ljusgul kompakt kristallin kaka och vätskan är klar och färglös. När vaccinet är helt blandat är 

det en klar, gul vätska. 
• Det färdigberedda vaccinet får inte användas om några partiklar observeras eller om utseendet på spädningsvätska eller 

pulver eller på det färdigberedda vaccinet skiljer sig från beskrivningen ovan.
• Efter beredning rekommenderas omedelbar administrering av vaccinet för att minimera aktivitetsförlust, alternativt inom 

8 timmar vid förvaring i kylskåp. Färdigberett vaccin får inte frysas. Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt 
gällande anvisningar.

För att undvika främmande material i vaccinet skall inte blandningskanylen vara större än 23 G.



M-M-RvaxPro® är ett levande försvagat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund innehållande mässlingsvirus (stam Enders Edmonston B), påssjukevirus (stam Jeryl 
Lynn) och rubellavirus (stam Wistar RA 27 /3). Indicerat för samtidig vaccinering mot mässling, påssjuka och röda hund av personer från 12 månaders ålder. Kan under 
särskilda omständigheter administreras till barn från 9 månaders ålder. För användning vid mässlingutbrott, vid vaccination efter exponering eller till tidigare ovaccinerade 
individer äldre än 9 månader som är i kontakt med mottagliga gravida kvinnor, samt till personer som kan antas vara känsliga för påssjuka och röda hund. M-M-RvaxPro ska 
användas i enlighet med officiella rekommendationer.

M-M-RvaxPro pulver och vätska till injektionsvätska, suspension, förfylld spruta, Rx, Subventioneras ej.

Kontraindikationer: överkänslighet mot något mässling-, påssjuke- eller röda hundvaccin eller överkänslighet mot något hjälpämne, inklusive neomycin. Graviditet, graviditet 
ska dessutom undvikas i 1 månad efter vaccination. Sjukdomstillstånd med feber >38,5°C. Aktiv obehandlad tuberkulos. Bloddyskrasi, leukemi, alla typer av lymfom eller 
annan malign neoplasi i blod- eller lymfsystemet. Pågående immunsuppressiv terapi (inklusive höga doser av kortikosteroider). Topikala kortikosteroider eller parenterala 
kortikosteroider i lågdos utgör dock inte en kontraindikation för vaccinering. Allvarligt humoralt eller cellulärt (primärt eller förvärvat) immunbristtillstånd. Medfödd eller ärftlig 
immundefekt i anamnesen, såvida inte immunkompetensen hos den tilltänkta mottagaren kunnat visas. 

Vaccinet ska aldrig injiceras intravaskulärt. Försiktighet bör iakttas vid tidigare allergisk reaktion mot ägg eller något som innehåller ägg, då vaccinet tillverkats i cellkultur från 
kycklingembryo. Försiktighet bör iakttas när ges till en ammande moder. 

Datum för översyn av produktresume 06/2022 

För fullständig information och förpackningar, se www.fass.se 
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