Full d’informació per a famílies sobre
Vacunes no Finançades a Balears
(infants > 2 anys i adolescents)

Full d’informació per a famílies
sobre Vacunes

MENINGITIS
Calendari de vacunació (dosis)

B

Bexsero ®

2 dosis (separades com a mínim 1 mes)

(106,15 €/dosi)

Trumenba ®
(106,15 €/dosi)

ACWY

no Finançades

a Balears (infants > 2 anys i
adolescents)

2 dosis (separades com a mínim 6 mesos)

Nimenrix ®

1 dosi

(54,64 €/dosi)

Menveo ®

1 dosi

(54,64 €/dosi)

MenQuadfi ®

1 dosi

(54,64 €/dosi)

Virus del papil·loma humà (homes)
Calendari de vacunació (dosis)

Cervarix ®

• 9-14 anys: 2 dosis (separades 6 mesos)

(121,81 €/dosi)

• ≥ 15 anys: 3 dosis

Gardasil 9 ®

• 9-14 anys: 2 dosis (separades com a mínim 6 mesos)

(177,55 €/dosi)

• ≥ 15 anys: 3 dosis

Data d’actualització:
Desembre 2021

Asociación de Pediatría de
Atención Primaria de las Islas Baleares
Totes les recomanacions es basen en els coneixements científics actuals i segueixen la línia de les darreres recomanacions
del Comitè Assessor de Vacunes de l’Associació Espanyola de Pediatria i de les principals societats científiques.
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Vacunes ANTIMENINGOCÒCCIQUES

Vacuna contra el VIRUS DEL PAPIL·LOMA HUMÀ

Què és el meningococ?

Què és el Virus del Papil·loma Humà (VPH)?

• És un bacteri que causa infeccions greus com la meningitis o la sèpsia.

• Provoca la infecció de transmissió sexual més freqüent del món.

• Aquestes infeccions poc freqüents són molt greus. Provoquen seqüeles greus en un 10-30%

• Afecta tant a homes com a dones.

dels casos (com sordesa, retard mental o amputació de membres) i fins i tot poden produir la
mort en el 10% dels casos (arribant al 25% en adolescents i adults).

Quines vacunes hi ha disponibles contra el meningococ?

Antimeningocòccica B
• Es recomana la vacunació
d’infants i adolescents, a partir
dels 2 mesos d’edat.
• El nombre de dosis necessàries
depèn de l’edat d’inici de la
vacunació.

Bexsero ® (106,15 €/ dosi)
• A partir dels 2 mesos
• Pauta recomanada:
>2 anys: 2 dosis

Trumenba ® (106,15 €/ dosi)
• A partir dels 10 anys
Pauta recomanada: 2 dosis

Antimeningocòccica A, C, W, Y
• Es recomana a qualsevol edat (a partir de
les 6 setmanes) com a protecció individual.
• El nombre de dosis necessàries depèn de
l’edat d’inici de la vacunació.
Tots els infants vacunats abans dels 10 anys hauran de
rebre una dosi als 12 anys (finançada dins de calendari).

Nimenrix ® (54,64 €/dosi)
• A partir de les 6 setmanes
• Pauta recomanada:
> 1 any: 1 dosi

• Pot produir lesions benignes com les berrugues genitals o condilomes però també pot
produir lesions malignes: neoplàsies anogenitals (com el càncer de cèrvix, el càncer anal o el
càncer de penis) i extragenitals (com el càncer de cavitat oral, orofaringe i laringe).

Quines vacunes hi ha disponibles contra el VPH?

Cervarix ® (121,81 €/dosi)
• A partir dels 9 anys
• Pauta recomanada: 2 dosis
• Si s’administra a partir dels 15
anys: 3 dosis
Vacuna Bivalent

Protegeix contra serotips oncogènics

Gardasil 9® (172,55 €/dosi)
• A partir dels 9 anys
• Pauta recomanada: 2 dosis
• Si s’administra a partir dels 15
anys: 3 dosis
Vacuna Nonavalent

Protegeix contra serotips oncogènics i
condilomes

• Les dues vacunes disponibles no són intercanviables.

Menveo ® (54,64 €/dosi)
• A partir dels 2 anys
• Es recomana 1 dosi

• El vostre equip de pediatria pot explicar-vos les diferències entre les dues vacunes.

A qui vacunar?
•		A la nostra comunitat autònoma està finançada per a dones, malgrat que estan autoritzades i
recomanades també per a homes.

MenQuadfi ® (54,64 €/dosi)
• A partir dels 12 mesos
• Es recomana 1 dosi

Quins són els efectes adversos més comuns?
•		Les reaccions més habituals són dolor i envermelliment al lloc d’injecció, especialment als
infants més grans.

Quins són els efectes adversos més comuns?
•		Les reaccions adverses més comunes són el dolor i l’envermelliment al lloc d’injecció i la
febre.
• En els adolescents no són infreqüents els marejos i lipotímies.
Totes les recomanacions es basen en els coneixements científics actuals i segueixen la línia de les darreres recomanacions
del Comitè Assessor de Vacunes de l’Associació Espanyola de Pediatria i de les principals societats científiques.

