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Ce trebuie să ştim despre AUTOVACCIN
Autovaccinul bacterian este o suspensie mono- sau polibacteriană în soluţie salină 0,85%, inactivată termic, preparată
din tulpini izolate de la pacientul căruia i se administrează în scop terapeutic.
Autovaccinul se prepară numai pe baza unei recomandări scrise de la medicul care a examinat pacientul.
Condiţii pentru izolarea microbului:
1. pacientul să nu fie sub tratament cu antibiotice (local sau
general)
2. să nu aplice pe zonele cutanate afectate creme, loţiuni,
pudre care pot inhiba dezvoltarea bacteriană.
ASPECT – După agitare fiolele conţin o suspensie
opalescentă omogenă fără grunji, flocoane sau particule
străine. În repaus se formează un depozit uniform cu lichidul
supernatant, limpede incolor.
INDICAŢII – Autovaccinul se administrează de regulă în
infecţii cronice, recidivante, numai pacientului pentru care
a fost preparat: infecţii urinare recidivante, infecţii cutanate
(acnee, furunculoză, abcese, orjelet, hidrosadenită), ulcere
cutanate infectate, osteomielită.
CALE DE ADMINISTRARE: Autovaccinul se administrează
medicamente imunodepresante (cortizonice, antiinflanumai în injecţii subcutanate.
matoare majore etc); alte vaccinuri.
MODUL DE ADMINISTRARE – Dacă medicul care a
AMBALARE: Cutie cu 20 fiole a 1 ml.
recomandat autovaccinul nu dispune altfel, administrarea
acestuia se va face în injecţii subcutanate la 2-3 zile interval
CONDIŢII DE PĂSTRARE: Autovaccinul se păstrează la
conform schemei din prospect. Fiolele cu autovaccin se
temperatura de 2oC... 8oC (la frigider).
agită bine înainte de întrebuinţare. După ce s-a extras din
TERMEN DE VALABILITATE: Şase luni de la data fabricării.
fiolă în seringă cantitatea de autovaccin necesară unei
CONTRAINDICAŢII – Insuficienţe hepatică, renală, cardiacă
injecţii, fiola cu restul conţinutului se aruncă.
decompensate, boli febrile intercurente, tuberculoză
PRECAUŢII – Administrarea autovaccinului se face sub
activă, alergie la fenol, boli autoimune. Autovaccinul nu se
supravegherea medicului care a prescris acest tratament,
administrează în următoarele condiţii fiziologice: primii doi
de către un cadru medical; dacă reacţiile locale sau
ani de viaţă, sarcină, în prima zi a ciclului menstrual.
generale sunt exagerate, intervalul dintre injecţii se va mări
REACŢII LOCALE ŞI GENERALE – Este posibil ca la una din
până la dispariţia lor, dar nu mai mult de 6 zile. De regulă,
inoculări să apară reacţii locale: roşeaţă, durere, tumefacţie
injecţia următoare se face la 24 ore după remiterea
sau generale: febră, stare generală proastă care durează
reacţiilor inoculării precedente; Pe durata administrării
24-48 de ore. Pentru reacţii locale exagerate se recomandă
autovaccinului se vor evita: eforturile fizice excesive;
aplicarea unei comprese reci.
tratamente asociate cu izotopi radioactivi, citostatice şi
Lista minimală de analize recomandate pentru verificarea stării funcţionale
hepatice şi renale în vederea administrării unui autovaccin
1. Transaminaza ALT (TGP)
2. Transaminaza AST (TGO)
3. Proteine totale
4. Electroforeza de proteine
5. Glicemie
6. Creatinină
7. GamaGlutamil transferază (GGT) – pentru hepatita toxică, alcoolică
8. AgHBs şi Ac HCV - pentru hepatita infecţioasă
9. Pentru suspiciune de boli autoimune (exemple: lupus eritematos sistemic, poliartrită reumatoidă,
hepatită autoimună, vasculite, sindroame demielinizante, tiroidită autoimună, sindrom Sjogren, etc.)
se recomandă determinarea markerilor specifici fiecărei boli, conform indicaţiilor medicului

ATENŢIE ! Prepararea
autovaccinului durează 30 zile.
Cost:
Recoltarea şi identificarea: 65 lei
Prepararea autovaccinului : 260 lei

