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Leiðbeiningar fyrir skráningu eldri bólusetninga í Sögu
Æskilegt er að skanna inn skírteini (forsíðu, auðkennissíðu og allar síður þar sem koma fram bólusetningar og dagsetningar bólusetninga) inn í eyðublaðaeiningu í Sögu.
Einnig þarf að skrá bólusetningar upp úr skírteininu inn í Sögu til að



hægt sé að staðfesta í grunni sóttvarnalæknis að barn sé bólusett skv. lágmarksviðmiði hér á landi
foreldrar og heilbrigðiskerfi hafi rafrænt aðgengi að öllum bólusetningum barnsins á einum stað (eldri erlendum bs og bs sem gefnar eru hérlendis eftir flutninga)

Almennt er réttast að skrá samsett bóluefni sem ekki eru skráð hér eða ef nafn bóluefnis er óþekkt eftir þáttum bóluefnis í „Alþjóðlegar“ flipa í skráningareiningu fyrir eldri
bólusetningar í Sögu. Sá flipi er nokkuð tæmandi en það eru undantekningar, t.d. þarf að skrá stífkrampabólusetningu án barnaveikibólusetningar sem Tetavax í „Allar“
flipanum, sama þótt annað sérlyfjaheiti komi fyrir á erlendu skírteini.
Ef nafn bóluefnis sem var notað er til í Sögu undir „Allar“ flipa í skráningareiningu fyrir eldri bólusetningar er æskilegt að nota þann flipa til skráningar. Ef um hreint
samheitalyf er að ræða (t.d. Pentacel sem er sams konar bóluefni og Pentavac eða Infanrix-polio-HiB) er líka réttlætanlegt að nota lyfið sem er skráð hér í flipa „Allar“ þar
sem það er þekkt hér og skilst vel hvað um ræðir ef fara þarf yfir bólusetningar síðar. Gæta þarf að því að skammtar og hjálparefni geta verið ólík og ef vafi leikur á hvort um
hreint samheitalyf er að ræða er rétt að skrá þættina undir „Alþjóðlegar“ frekar en velja rangt lyf í „Allar“. Athugið að sumar bólusetningar sem er hægt að nýskrá í Sögu
finnast ekki í „Allar“ (Ixiaro, Bexsero, Verorab).
Ef alvarlegar aukaverkanir hafa komið fram við bólusetningu má ekki skrá hana undir öðru sérlyfjaheiti en hinu rétta, heldur þarf að skrá þætti bólusetningarinnar undir
„Alþjóðlegar“ og skrá klausu um nafn bóluefnis sem notað var og hverjar aukaverkanirnar voru í eyðublaðaeiningu (og mögulega snjókorn).
Athugið að undir „Alþjóðlegar“ er einnig að finna mótefni og berklapróf, mikilvægt er að velja „Hepatitis B vaccine, unspecified formulation“ en EKKI „Hepatitis b immune
globulin“ ef einstaklingur fékk bólusetningu við lifrarbólgu B; eins „Bacillus calmette-guerin vaccine (bcg)“ en EKKI „Tuberculin skin test; unspecified formulation“ ef
einstaklingur var bólusettur við berklum. Slík mistök eru nokkuð algeng, en tiltölulega auðvelt að leiðrétta síðar ef skann af skírteini er hengt inn í Sögu.
Athugið að þar sem mótefnagjöf getur truflað bólusetningaskema er rétt að skrá slíka viðburði líka í ónæmisaðgerðaeiningu, sérstaklega ef innan við ár síðan mótefni voru
gefin. Ráðfærið ykkur við lækni ef spurningar vakna um hvort tefja þurfi bólusetningar vegna mótefnagjafar.
Athugið að ef þarf að velja mörg bóluefni/margar línur er hægt að halda inni ctrl takka á meðan valið er. Í flipanum „Alþjóðlegar“ er Anthrax vaccine forvalið þegar flipinn er
opnaður og ef ctrl takka er haldið inni þegar fyrsta bóluefni er valið mun sú lína fljóta með til óþurftar.




Til að finna nöfn á sjúkdómum á öðrum málum: https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/b/foreign-products-tables.pdf
Til að finna bólusetningaskírteini ýmissa landa ef ljósrit/skann er óskýrt o.þ.h. https://www.technet-21.org/en/topics/home-base-records
Til að finna innihaldsþætti bóluefnis sem skráð er í skírteini en finnst ekki í töflunni: www.google.com eða álíka leitarvél.

Til að finna bóluefni í töflunni má reyna að nota Ctrl+F (Find) á nafn bóluefnis en þar sem bóluefni geta haft mismunandi nöfn í mismunandi löndum er oft heppilegra að
leita að þáttum bóluefnis, t.d. ef leitað er að Pediarix hjá leitarvél s.s. Google kemur í ljós að það er DTaP-IPV-hepB bóluefni, ef leitað er að „hepb“ ætti að vera hægt að
finna samskonar samsetningu í töflunni. Reynt er að hafa töfluna nokkuð tæmandi fyrir algeng samsett bóluefni en þar sem mismunandi samsetningar geta verið notaðar í
mismunandi löndum er ekki mögulegt að hafa allar samsetningar og sérstaklega ekki öll sérheiti bóluefna í samantekt af þessu tagi.
2

Skammstöfun
bóluefnis (enska)
Berklabólusetning

Sjúkdómur/-ar sem bólusett er við
(skammstöfun þáttar)/enskt heiti bóluefnis

Dæmi um sérlyfjaheiti
bóluefna

Flipi „Allar“
(viðeigandi ef nafn bóluefnis er til)

Berklar (TB)/tuberculosis
BCG Vaccine SSI
Þarf að nota „Alþjóðlegar“ ef ekki
Imovax-BCG
BCG-Imovax
BCG
Algeng (samsett) bóluefni við barnaveiki, stífkrampa, kikhósta, mænusótt, Haemophilus influenzae B og/eða lifrarbólgu B
Barnaveiki (D-háskammta)/diphtheria
Infanrix
Infanrix
Stífkrampi (T)/tetanus
Daptacel (USA)
DTaP
Kikhósti frumulaust (aP)/acellular pertussis
Barnaveiki (d-lágskammta)
Boostrix
Boostrix
Stífkrampi (T)
DiTeKik
DiTeKik
dTaP
Kikhósti frumulaust (aP)
Barnaveiki (D-háskammta)/diphtheria
Nota „Alþjóðlegar“
Stífkrampi (T)/tetanus
DTP/DTwP
Kikhósti heilfrumu (P/wP)/whole-cell pertussis
Barnaveiki (D-háskammta)/diphtheria
Pentavac
Pentavac
Stífkrampi (T)/tetanus
Infanrix-IPV/Hib
Infanrix-polio+hib
Kikhósti frumulaust (aP)/acellular pertussis
Infanrix-penta
Mænusótt stunga (IPV)/inactivated polio
Pentacel (USA)
DTaP-IPV-HiB
Haemophilus influenzae B (HiB/Hib)
Barnaveiki (D-háskammta)/diphtheria
Hexavac
Betra að nota „Alþjóðlegar“,
Stífkrampi (T)/tetanus
Infanrix-hexa
þarf að velja í einingum
Kikhósti frumulaust (aP)/acellular pertussis
Hexyon
t.d. Pentavac/Infanrix-polio-HiB
Mænusótt stunga (IPV)/inactivated polio
+Engerix B
Haemophilus influenzae B (HiB/Hib)
DTaP-IPV-HiB-hepB Lifrarbólga B (hepB/HB)/hepatitis B
Barnaveiki (D-háskammta)/diphtheria
Pediarix (USA)
Betra að nota „Alþjóðlegar“,
Stífkrampi (T)/tetanus
þarf að velja í einingum
Kikhósti frumulaust/acellular pertussis (aP)
t.d. Infanrix+Mænusótt/polio trival,
Mænusótt stunga (IPV) /inactivated polio
inactiv, whole +Engerix B
DTaP-IPV-hepB
Lifrarbólga B (hepB/HB)
Barnaveiki (D-háskammta)/diphtheria
Betra að nota „Alþjóðlegar“,
Stífkrampi (T)/tetanus
þarf að velja í einingum
Kikhósti frumulaust/acellular pertussis (aP)
t.d. Infanrix+Act-HiB
DTaP-HiB
Haemophilus influenzae B (HiB/Hib)
Barnaveiki (D-háskammta)/diphtheria
Betra að nota „Alþjóðlegar“
Stífkrampi (T)/tetanus
Kikhósti heilfrumu/whole-cell pertussis (P/wP)
DTP-HiB/DTwP-HiB Haemophilus influenzae B (HiB/Hib)

Flipi „Alþjóðlegar“
(nær alltaf hægt að nota)
Bacille Calmette-Guerin vaccine (bcg)
(nota almennt)
Diphtheria, tetanus toxoids and acellular
pertussis vaccine (DTaP)
Ekki gerður greinarmunur á D og d í þessum flipa,
má nota DTaP þar sem fjöldi skammta enn
mikilvægari en skammtastærð
Diphtheria, tetanus toxoids and pertussis vaccine
(DTP)
Þarf að velja í einingum:
DTaP+IPV+HiB

Þarf að velja í einingum:
DTaP+IPV+HiB+hepB

Þarf að velja í einingum:
DTaP+IPV+hepB

Þarf að velja í einingum:
DTaP+HiB

Þarf að velja í einingum:
DTP+HiB
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Skammstöfun
bóluefnis (enska)

Sjúkdómur/-ar sem bólusett er við
(skammstöfun þáttar)/enskt heiti bóluefnis
Barnaveiki (D-háskammta)/diphtheria
Stífkrampi (T)/tetanus
Kikhósti heilfrumu/whole-cell pertussis (P/wP)
Haemophilus influenzae B (HiB/Hib)
DTP-HiB-hepB
Lifrarbólga B (hepB/HB)
Barnaveiki (d-lágskammta)/diphtheria
Stífkrampi (T)/tetanus
Kikhósti frumulaust (aP)/acellular pertussis
dTaP-IPV
Mænusótt stunga (IPV)/inactivated polio
Barnaveiki (D-háskammta)/diphtheria
Stífkrampi (T)/tetanus
Kikhósti frumulaust (aP)/acellular pertussis
DTaP-IPV
Mænusótt stunga (IPV)/inactivated polio
Barnaveiki (D-háskammta)/diphtheria
Stífkrampi (T)/tetanus
DT-HiB
Haemophilus influenzae B (HiB/Hib)
Önnur bóluefni við barnaveiki, stífkrampa
Barnaveiki (D-háskammta)/diphtheria
DT
Stífkrampi (T)/tetanus
Stífkrampi (T)/tetanus
Td
Barnaveiki (d-lágskammta)/diphtheria
Stífkrampi (T)/tetanus
T
Haemophilus influenzae B bólusetning stök eða í öðrum blöndum
HiB
Haemophilus influenzae B (HiB/Hib)
HiB (PRP-T)
Haemophilus influenzae B (HiB/Hib)
HiB (PRP-OMP)
HiB (HbOC)
HiB (PRP-D)
Haemophilus influenzae B (HiB/Hib)
HiB-hepB
Lifrarbólga B (hepB/HB)/hepatitis B
Haemophilus influenzae B (HiB/Hib)
Meningókokkar hjúpgerð C
HiB-MCC
(menC)/meningococcal C
Bóluefni við mænusótt
Mænusótt stunga (IPV) /inactivated polio
IPV
Mænusótt munnlegt (OPV)/oral polio
OPV
Mænusótt, ótilgreint/polio
Polio

Dæmi um sérlyfjaheiti
bóluefna

Flipi „Allar“
(viðeigandi ef nafn bóluefnis er til)
Betra að nota „Alþjóðlegar“

Flipi „Alþjóðlegar“
(nær alltaf hægt að nota)
Þarf að velja í einingum:
DTP+HiB+hepB

Boostrix-polio
Ditekipol

Nota ef nafn er í listanum
(Boostrix-polio, Ditekipol)

Þarf að velja í einingum:
DTaP+IPV

Tetravac
Infanrix-tetra

Nota ef nafn er í listanum

Þarf að velja í einingum:
DTaP+IPV

Nota „Alþjóðlegar“

Þarf að velja í einingum:
DTP+HiB

Diftavax

Diftavax

Tetavax

Tetavax

Act-HiB

Act-hib
Nota „Alþjóðlegar“

Betra að nota „Alþjóðlegar“
Menitorix

Betra að nota „Alþjóðlegar“,
þarf að velja í einingum t.d.
Act-hib+Neisvac

Imovax-polio

Mænusótt/polio trival, inactiv, whole
Nota „Alþjóðlegar“
Nota „Alþjóðlegar“

Diptheria and tetanus toxoids, adsorbed, for
pediatric use
Tetanus and diphtheria toxoids, adsorbed, for
adult use
Þarf að nota „Allar“
Haemophilus influenzae type B vaccine,
conjugated (hib)
Haemophilus influenzae type B vaccine,
conjugated (hib) [ekki samtengt við
stífkrampatoxoíð en sambærilegt]
Þarf að velja í einingum:
Hib+hepB
Þarf að velja í einingum:
HiB+MCC

Poliovirus vaccine, inactivated (ipv)
Poliovirus vaccine, live, oral (opv)
Poliovirus vaccine, unspecified formulation
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Skammstöfun
Sjúkdómur/-ar sem bólusett er við
Dæmi um sérlyfjaheiti
Flipi „Allar“
bóluefnis (enska)
(skammstöfun þáttar)/enskt heiti bóluefnis
bóluefna
(viðeigandi ef nafn bóluefnis er til)
Bóluefni við lifrarbólgu A og/eða B
Lifrarbólga A (hepA/HAV)/hepatitis A
Havrix
Betra að nota „Alþjóðlegar“ nema
HepA
Vaqta
nafn bóluefnis sé í „Allar“
Lifrarbólga B (hepB/HB/HBV)/hepatitis B
Engerix B
Betra að nota „Alþjóðlegar“ nema
HepB (HB)
HBVaxPro
nafn bóluefnis sé í „Allar“
Lifrarbólga A (hepA/HAV)/hepatitis A
Twinrix
Twinrix paediatric ef undir 16 ára
HepA+B
Lifrarbólga B (hepB/HB/HBV)/hepatitis B
þegar gefið, annars Twinrix adult
Algeng lifandi veirubóluefni stök eða í blöndum (mislingar, hettusótt, rauðir hundar, hlaupabóla, rotaveira)
MMR
Mislingar (M)/measles, rubeola [fr. rugeole]
M-M-RVAXPRO
M-m-rvaxpro
(ath! skammstöfun Hettusótt (M)/mumps
Priorix
Priorix
mismunandi eftir
Rauðir hundar (R)/rubella [fr. rubeole]
tungumálum)
MMRV (ath!
Mislingar (M)/measles, rubeola [fr. rugeole]
Priorix-tetra
Betra að nota „Alþjóðlegar“,
skammstöfun
Hettusótt (M)/mumps
ProQuad
þarf að velja í einingum t.d.
mismunandi eftir
Rauðir hundar (R)/rubella [fr. rubeole]
Priorix+Varilrix
tungumálum)
Hlaupabóla (V)/varicella
Hettusótt (M/P)/mumps [sumstaðar parotitis]
Hettusótt/parotitis, live atten
Mumps
MR (ath!
Mislingar (M)/measles, rubeola [fr. rugeole]
Betra að nota „Alþjóðlegar“,
skammstöfun
Rauðir hundar (R)/rubella [fr. rubeole]
þarf að velja í einingum t.d.
mismunandi eftir
Attenuvax+Meruvax ii r. hundar/
tungumálum)
rubella, live atten
Mislingar (M)/measles, rubeola [fr. rugeole]
Betra að nota „Alþjóðlegar“, eða
Hettusótt (M)/mumps
velja í einingum t.d. Attenuvax+
Measles-mumps
Hettusótt/parotitis, live atten
Mislingar (M/MVV)/measles, rubeola [fr.
Attenuvax
Betra að nota „Alþjóðlegar“ en ef
Measles
rugeole]
Attenuvax má nota „Allar“
Rauðir hundar (R)/rubella [fr. rubeole]
Meruvax ii r. hundar/
Betra að nota „Alþjóðlegar“ en ef
Rubella
rubella, live atten
Meruvax má nota „Allar“
Rauðir hundar (R)/rubella [fr. rubeole]
Betra að nota „Alþjóðlegar“,
Hettusótt (M)/mumps
þarf að velja í einingum t.d.
Meruvax ii r. hundar/ rubella, live
Rubella-mumps
atten+ Hettusótt/parotitis, live atten
Rótaveirubóluefni, ótilgreint (RV)/rotavirus
Rota virus, live attenuated
RV
unspecified
Rótaveirubóluefni, fjórgilt (RV4)/rotavirus
Rotarix
Rotarix
RV4
quadrivalent
Rótaveirubóluefni, fimmgilt (RV5)/rotavirus
Rotateq
Rota virus, live attenuated
RV5
pentavalent
Hlaupabóla (V)/varicella
Varilrix
Varilrix ef það var notað
Varicella

Flipi „Alþjóðlegar“
(nær alltaf hægt að nota)
Hepatitis a vaccine, unspecified formulation (hep
a)
Hepatitis b vaccine, unspecified formulation (hep
b)
Hepatitis a and hepatitis b vaccine (hep a-hep b)

Measles, mumps and rubella virus vaccine (mmr)

Measles, mumps, rubella and varicella virus
vaccine (mmrv)

Mumps virus vaccine (mumps)
Measles and rubella virus vaccine (m/r)

Þarf að velja í einingum:
Measles virus vaccine (measles)+ Mumps virus
vaccine (mumps)
Measles virus vaccine (measles)
Rubella virus vaccine (rubella)
Þarf að velja í einingum:
Rubella virus vaccine (rubella)+ Mumps virus
vaccine (mumps)
Þarf að nota „Allar“
Rotavirus, live, tetravalent vaccine
Þarf að nota „Allar“
Varicella virus vaccine (varicella)
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Skammstöfun
Sjúkdómur/-ar sem bólusett er við
bóluefnis (enska)
(skammstöfun þáttar)/enskt heiti bóluefnis
Bóluefni við heilahimnubólgubakteríu (meningokokkum)
Meningókokkar hjúpgerð A, prótíntengt
(menA)/meningococcal A conjugate
MAC/menA
Meningókokkar hjúpgerð B, prótíntengt
(menB)/meningococcal B conjugate

Dæmi um sérlyfjaheiti
bóluefna

Flipi „Allar“
(viðeigandi ef nafn bóluefnis er til)

Flipi „Alþjóðlegar“
(nær alltaf hægt að nota)

Vantar

Meningococcal vaccine, unspecified formulation
(rétt að skanna frumgögn og/eða skrá hjúpgerð í
eyðublað undir samskiptum skráningar)
Meningococcal vaccine, unspecified formulation
(athugið: mjög mikilvægt að skanna frumgögn
og/eða taka fram að sé menB bs í eyðublaði
undir samskiptum þar sem skráning gerð)
Meningococcal c conjugate vaccine ef skýrt

Bexsero
Trumenba

Vantar

Neisvac-C
Meningitec
Menjugate

Margir framleiðendur en svipuð
bóluefni, ef ekki í listanum en skýrt
að er menC bóluefni eingöngu má
nota Neisvac-c, annars „Alþjóðlegar“
Meningovax a+c

MBC/menB
Meningókokkar hjúpgerð C , prótíntengt
(menC)/meningococcal C conjugate
MCC/menC

Men AC

Meningókokkar hjúpgerð A, prótíntengt
(menA)/meningococcal A conjugate
Meningókokkar hjúpgerð C, prótíntengt
(menC)/meningococcal C conjugate
Meningókokkar hjúpgerðir ACWY prótíntengt
(MenACWY)/ men ACWY conjugate

Meningovax a+c
Mengivac

Nimenrix
Menveo
Menactra (USA)

MenACWYconj
Meningókokkar hjúpgerðir ACWY
fjölsykrubóluefni (MPSV4)/men ACWY
MenACWYps
polysaccharide
Haemophilus influenzae B (HiB/Hib)
Meningókokkar hjúpgerð C
HiB-MCC
(menC)/meningococcal C conjugate
Bóluefni við lungnabólgubakteríu (pneumokokkum)
Pneumokokkabóluefni, prótíntengt
(PCV)/pneumococcal conjugate
PCV
Pneumokokkabóluefni, prótíntengt sjögilt
PCV7
(PCV7)/pneumococcal conjugate heptavalent
Pneumokokkabóluefni, prótíntengt
PCV10
(PCV10)/pneumococcal conjugate ten valent
Pneumokokkabóluefni, prótíntengt
PCV13
(PCV13)/pneumococcal conjugate 13 valent
Pneumokokkabóluefni, fjölsykru
(PPSV/PPV23/PPSV23)/pneumococcal,
PPSV23
polysaccharide

ACWY Vax (UK)
Mencevax ACWY (USA)
Menommune
Menitorix

Prevnar (USA)
Prevenar
Synflorix
Prevnar 13 (USA)
Prevenar 13
Pneumovax

Meningococcal vaccine, unspecified formulation í
neyð ef ekki klárt að er bara menC
Betra að nota „Allar“ ef skýrt að er Men AC
Ef vafi þarf að nota Meningococcal vaccine,
unspecified formulation

Margir framleiðendur en svipuð
bóluefni, ef ekki í listanum en skýrt
að er prótíntengt ACWY bóluefni má
nota Nimenrix, annars „Alþjóðlegar“
Mencevax acwy

Betra að nota „Allar“ ef skýrt að er prótíntengt
Men ACWY
Ef vafi þarf að nota Meningococcal vaccine,
unspecified formulation
Meningococcal polysaccharide vaccine (mpsv4)

Betra að nota „Alþjóðlegar“,
þarf að velja í einingum t.d.
Act-hib+Neisvac

Þarf að velja í einingum:
HiB+MCC

Þarf að nota „Alþjóðlegar“ eða fletta
upp hvað var notað í viðkomandi
landi árið sem var gefið
Prevenar

Pneumococcal vaccine, unspecified formulation

Synflorix

Þarf að nota „Allar“

Prevenar 13

Þarf að nota „Allar“

Pneumo 23
Pneumovax (ef það kemur fram)

Pneumococcal polysaccharide vaccine, 23 valent

Pneumococcal conjugate vaccine, 7 valent
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Skammstöfun
Sjúkdómur/-ar sem bólusett er við
Dæmi um sérlyfjaheiti
Flipi „Allar“
bóluefnis (enska)
(skammstöfun þáttar)/enskt heiti bóluefnis
bóluefna
(viðeigandi ef nafn bóluefnis er til)
Bóluefni við papillomaveiru
Papillomaveirubóluefni, ótilgreint
Papillomavirus bóluefni
(HPV)/human papillomavirus vaccine,
HPV
unspecified
Papillomaveirubóluefni, tvígilt (HPV2)/human
Cervarix
Cervarix
HPV2
papillomavirus vaccine, bivalent
Papillomaveirubóluefni, fjórgilt (HPV4)/human Gardasil
Gardasil
HPV4
papillomavirus vaccine, quadrivalent
Papillomaveirubóluefni, níugilt (HPV9)/human Gardasil 9
Papillomavirus bóluefni [ath!
papillomavirus vaccine, nonavalent
mikilvægt að skrá í eyðublað að hafi
HPV9
verið níugilt]
Bóluefni við inflúensu
Inflúensubóluefni, óvirkjað (IIV)/inactivated
Influvac
Influenza, purified antigen
influenza
Vaxigrip/Vaxigrip tetra
IIV/IIV3/IIV4
Fluarix
Inflúensubóluefni, lifandi (LAIV)/live,
Fluzone (USA)
Þarf að nota „Alþjóðlegar“
LAIV
attenuated influenza
Fluenz tetra (Evrópa)
Sjaldgæfari bóluefni sem eru notuð í barnabólusetningum á ákveðnum svæðum í heiminum eða í ferðamannabólusetningum
Japönsk heilabólga (JE)/japanese encephalitis
JE-vax
Betra að nota „Alþjóðlegar“ nema ef
JE
Ixiaro
var JE-vax
Blóðmítlaborin heilabólga (TBE)/tick-borne
FSME
Nota „Alþjóðlegar“ ef ekki FSME
encephalitis
FSME-immun junior ef <16 ára þegar
TBE
gefið, annars FSME-immun vuxen
Mýgulusótt (YF)/yellow fever
Stamaril
Stamaril
YF

Flipi „Alþjóðlegar“
(nær alltaf hægt að nota)
Þarf að nota „Allar“

Betra að nota „Allar“ ef skýrt að er HPV2
Human papillomavirus vaccine, quadrivalent
(HPV4)
Betra að nota „Allar“ ef skýrt að er HPV9

Influenza virus vaccine, unspecified formulation

Influenza virus vaccine, unspecified formulation

Japanese encephalitis vaccine sc
Tick-borne encephalitis vaccine

Yellow fever vaccine

Höfnun bólusetninga [takmarkað gagnlegt á núverandi formi – sennilega heppilegra að skrá höfnun við fyrstu samskipti hérlendis]
Skammstöfun
bóluefnis (enska)

Sjúkdómur/-ar sem bólusett er við
(skammstöfun þáttar)/enskt heiti bóluefnis
Ótilgreint ef aftur í tímann

Dæmi um sérlyfjaheiti
bóluefna

Flipi „Allar“
(viðeigandi ef nafn bóluefnis er til)

Flipi „Alþjóðlegar“
(nær alltaf hægt að nota)
No vaccine administered
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Skammstöfun
Sjúkdómur/-ar sem bólusett er við
Dæmi um sérlyfjaheiti
Flipi „Allar“
Flipi „Alþjóðlegar“
bóluefnis (enska)
(skammstöfun þáttar)/enskt heiti bóluefnis
bóluefna
(viðeigandi ef nafn bóluefnis er til)
(nær alltaf hægt að nota)
Aðrar ferðamanna-, dýralækna-, hermanna-, þjóðaröryggis-, tilraunabólusetningar og úreltar bólusetningar sem ekki koma fram annarstaðar
Miltisbrandur/anthrax
Þarf að nota „Alþjóðlegar“
Anthrax vaccine (anthrax)
Anthrax
Kólera/cholera
Dukoral
Dukoral (ef kemur fram að var það)
Cholera vaccine (cholera)
Cholera
Beinbrunasótt/dengue fever
Þarf að nota „Alþjóðlegar“
Dengue fever vaccine (dengue fever)
Dengue
Hantaveira/hanta
virus
Þarf
að
nota
„Alþjóðlegar“
Hantavirus vaccine (hantavirus)
Hantavirus
Herpes simplex 2 (HSV2)
Þarf að nota „Alþjóðlegar“
Herpes simplex virus, type 2, vaccine (hsv2)
HSV2
Leishmaniasis
Þarf að nota „Alþjóðlegar“
Leishmaniasis vaccine (leishmaniasis)
Leishmaniasis
Borreliosis
(lyme)/lyme
disease
Þarf
að
nota
„Alþjóðlegar“
Lyme disease vaccine (lyme disease)
Lyme
Svarti dauði (plague)/plague
Þarf að nota „Alþjóðlegar“
Plague vaccine (plague)
Plague
Huldusótt (Qfever)/Q fever
Þarf að nota „Alþjóðlegar“
Qfever vaccine (qfever)
Qfever
Hundaæði/rabies
Verorab
Rabies-imovax ef það var gefið,
Rabies vaccine, unspecified formulation
Rabies
Imovax-rabies
annars nota „Alþjóðlegar“
Taugaveiki, lifandi (Ty21a)/typhoid, live, oral
Vivotif
Þarf að nota „Alþjóðlegar“
Typhoid vaccine, live, oral (typhoid, oral)
Typhoid/Ty21a
Taugaveiki, fjölsykru (Vi)/typhoid, parenteral
Typhim Vi
Má nota Typhim Vi ef kemur skýrt
Typhoid vaccine, parenteral, other than acetoneTyphoid/Vi
Typherix
fram að er samskonar bóluefni
killed
Taugaveikibóluefni, ótilgreint/typhoid,
Þarf að nota „Alþjóðlegar“
Typhoid vaccine, unspecified
Typhoid
unspecified
Kúabóla, bólusótt (vaccinia)/cowpox (smallpox)
Þarf að nota „Alþjóðlegar“
Vaccinia (smallpox) vaccine (vaccinia (smallpox))
Vaccinia
Venesúelsk hestaheilabólga (VEE)/venezuelan
Þarf að nota „Alþjóðlegar“
Venezuelan
VEE
equine encephalitis
Fuglaflensa H5N1 stofn (H5N1)/bird flu
Prepandrix
Prepandrix
Þarf að nota „Allar“
H5N1 influenza
Heimsfaraldur H1N1 2009/pandemic flu 2009
Pandemrix
Pandemrix
Þarf að nota „Allar“
H1N1 pan 09
H1N1
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Önnur lyf sem skráð eru í ónæmisaðgerðum
Skammstöfun lyfs
(enska)
BAT/HBAT
DAT
HBIG
IG
IVIG/IGIV
RIG/RVIG
RSVIG
Palivizumab
TIG
VZIG
Vaccinia IG

Sjúkdómur/-ar sem beinist gegn og tegund lyfs
(skammstöfun þáttar)/enskt heiti lyfs
Mótefni við bótúlíneitri (BAT)/botulinum
antitoxin
Mótefni við barnaveikieitri (DAT)/diphtheria
antitoxin
Lifrarbólgu B mótefni (HBIG)/hepatitis B
immune globulin
Mótefni gefin [í vöðva] (IG)/ immune globulin,
intramuscular
Mótefni gefin í æð (IVIG)/immune globulin,
intravenous
Hundaæðismótefni (RIG)/Rabies immune
globulin
RS veiru mótefni (RSVIG)/Respiratory syncytial
virus immune globulin
RS veiru einstofnamótefni (RSV-mab)/RSV
monoclonal antibody
Stífkrampa mótefni (TIG)/tetanus immune
globulin
Hlaupabólumótefni (VZIG)/varicella zoster
immune globulin
Kúabólumótefni/vaccinia immune globulin

Dæmi um sérlyfjaheiti

Flipi „Allar“

BabyBIG

Þarf að nota „Alþjóðlegar“

Flipi „Alþjóðlegar“
(nær alltaf hægt að nota)
Botulinum antitoxin

Þarf að nota „Alþjóðlegar“

Diphtheria antitoxin

Hepatitis B immune globulin (hbig)

Hepatitis B immune globulin (hbig)

Þarf að nota „Alþjóðlegar“

immune globulin, intramuscular (ig)

Þarf að nota „Alþjóðlegar“

Immune globulin, intravenous (igiv)

Þarf að nota „Alþjóðlegar“

Rabies immune globulin

Þarf að nota „Alþjóðlegar“

Aunativ
HepBQuin

Synagis

Þarf að nota „Alþjóðlegar“

Respiratory syncytial virus immune globulin
(RSVIG)
Respiratory syncytial virus monoclonal antibody

Tetagam

Þarf að nota „Alþjóðlegar“

Tetanus immune globulin (tig)

Þarf að nota „Alþjóðlegar“

Varicella zoster immune globulin (vzig)

Þarf að nota „Alþjóðlegar“

Vaccinia immune globulin
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