
…………………….HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
VẮC XIN UỐN VÁN – BẠCH HẦU HẤP PHỤ (Td)

GIỚI THIỆU: Vắc xin Uốn ván – Bạch hầu (vắc xin Td) là vắc xin phối hợp từ giải độc tố uốn ván, giải độc tố bạch hầu tinh
chế và được hấp phụ bằng tá chất Aluminium phosphate.
THÀNH PHẦN: Trong 0,5 ml vắc xin
- Giải độc tố uốn ván tinh chế……………………………………ít nhất 20 đvqt
- Giải độc tố bạch hầu tinh chế……………………………...........ít nhất 2 đvqt
- AlPO4 …………………………………………………………..…cao nhất 3 mg
- Merthiolate (chất bảo quản)………………………………...cao nhất 0,05 mg
DƯỢC LÝ VÀ CƠ CHẾ TÁC DỤNG:
Sau khi tiêm bắp vắc xin Td, giải độc tố bạch hầu kích thích cơ thể sản sinh kháng thể IgG (kháng độc tố bạch hầu) và
giải độc tố uốn ván kích thích cơ thể sản sinh kháng thể IgG (kháng độc tố uốn ván).
Hiệu quả bảo vệ
- Đối với bệnh bạch hầu: Hàm lượng kháng thể trong huyết thanh lớn hơn khoảng từ 0,01 đến 0,1 đơn vị trung hòa

độc tố bạch hầu trong 1 ml thường được coi là có tác dụng bảo vệ.
- Đối với bệnh uốn ván: Hàm lượng kháng thể trong huyết thanh lớn hơn hoặc bằng 0,01 đơn vị trung hòa độc tố uốn

ván trong 1 ml thường được coi là có tác dụng bảo vệ.
Thời gian bảo vệ
- Sau khi được gây miễn dịch cơ bản phòng bệnh bạch hầu và uốn ván đủ 10 năm, việc tiêm nhắc lại 1 liều vắc xin Td

giúp bảo vệ trên 95 % số người được tiêm chống bệnh uốn ván kéo dài ít nhất là 10 năm.
CHỈ ĐỊNH:
Dùng để gây miễn dịch nhằm phòng bệnh uốn ván và bạch hầu cho trẻ em lứa tuổi lớn (từ 7 tuổi trở lên) và người lớn.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
- Khi có biểu hiện dị ứng với kháng nguyên bạch hầu và uốn ván ở những lần tiêm trước.
- Tạm hoãn tiêm vắc xin Td trong những trường hợp có bệnh nhiễm trùng cấp tính, sốt chưa rõ nguyên nhân.
- Không tiêm bắp cho người có rối loạn chảy máu như Hemophilia hoặc giảm tiểu cầu.
CÁCH DÙNG VÀ LIỀU LƯỢNG:
- Đường tiêm: Tiêm bắp sâu.
- Liều tiêm 0,5 ml.
- Lịch tiêm:

+ Trường hợp A: Với đối tượng đã tiêm đủ liều miễn dịch cơ bản phòng bệnh bạch hầu và uốn ván thì tiêm nhắc lại
1 liều vắc xin Td vào lứa tuổi thứ 7 và sau đó cứ 10 năm sau tiêm nhắc lại 1 liều vắc xin Td.
+ Trường hợp B: Với trẻ em từ 7 tuổi trở lên mà trước đó chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu và uốn ván
thì tiêm miễn dịch cơ bản 2 liều, liều thứ hai cách liều thứ nhất 1 tháng, sau 6 tháng tiêm nhắc 1 liều; và  sau đó cứ
10 năm sau tiêm nhắc lại 1 liều vắc xin Td.

TÁC DỤNG PHỤ:
- Phản ứng tại chỗ như đau, quầng đỏ, sưng nhẹ tại vị trí tiêm (từ 10% - 75% trường hợp).
- Đôi khi có sốt nhẹ 38 0C - 39 0C, vài ngày sau tự hết.
- Áp xe vô khuẩn khoảng  6 - 10 trường hợp/1 triệu liều.
- Có thể xuất hiện phản ứng phụ toàn thân như sốt, đau cơ cánh tay, đau đầu (khoảng 10% trường hợp).
- Các phản ứng phụ nói chung là nhẹ và tự khỏi.
- Có thể xuất hiện viêm dây thần kinh ngoại biên, hội chứng Guillain-Barré nhưng rất hiếm gặp.
THẬN TRỌNG VÀ CẢNH BÁO:
- Thăm khám trước khi tiêm để loại trừ những trường hợp chống chỉ định, bảo đảm an toàn và hạn chế các tác dụng

bất lợi của vắc xin trong lúc tiêm chủng.
- Không tiêm quá liều vắc xin.
- Không tiêm vắc xin vào mạch máu, tránh sốc phản vệ.
- Đôi khi tại chỗ tiêm xuất hiện nốt cứng kéo dài 2 - 3 tuần rồi tự khỏi.
- Nếu tiêm cùng đợt với vắc xin khác hoặc huyết thanh miễn dịch thì tiêm vắc xin Td khác vị trí.
- Nếu tiêm nhầm vắc xin vào dưới da thì phản ứng phụ sẽ rất rầm rộ do vắc xin chứa tá chất nhôm.
- Lắc tan đều trước khi dùng.
Đối với phụ nữ có thai và cho con bú:
- Không chống chỉ định cho phụ nữ có thai và cho con bú.
Quá liều và cách xử lý: Thông báo cho bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
TƯƠNG TÁC THUỐC: Các thuốc ức chế miễn dịch và liệu pháp phóng xạ, tùy theo liều lượng, có thể tương tác với
vắc xin Td. Vì cơ chế phòng vệ bình thường bị ức chế, dùng các chất ức chế miễn dịch hoặc liệu pháp đồng vị phóng xạ
đồng thời với vắc xin Td có thể làm giảm đáp ứng tạo kháng thể của người bệnh đối với vắc xin Td. Sự thận trọng này
không áp dụng cho trường hợp dùng liệu pháp corticosteroid ngắn hạn (dưới 2 tuần) đường toàn thân hoặc đường sử
dụng khác mà không gây ức chế miễn dịch.
ĐÓNG GÓI: Hộp 20 ống, mỗi ống chứa 0,5 ml – 1 liều.
BẢO QUẢN: Ở nhiệt độ từ +2 0C đến +8 0C, tránh đông đá.
HẠN DÙNG: 30 tháng kể từ ngày cơ sở sản xuất bắt đầu tiến hành thử nghiệm công hiệu cho kết quả có giá trị.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Vắc xin bán theo đơn.
Để xa tầm với trẻ em.

NHÀ SẢN XUẤT: VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
09 Pasteur, Nha Trang – Khánh Hòa – VIỆT NAM

Tel: (84 - 58)  3822408   Fax: (84 - 58)  3823815
E-mail: ivac@dng.vnn.vn - Website: www.ivac.com.vn

B
B

2-
T

d1
-0

5



………………… …..INSTRUCTION FOR USE
ADSORBED TETANUS AND DIPHTHERIA VACCINE (Td)

INTRODUCTION: The Tetanus and Diphtheria vaccine (Td) adsorbed from purified tetanus and reduced purified
diphtheria toxoid onto Aluminium phosphate.
INGREDIENT: Each dose of 0.5 ml vaccine contains:
- Purified Tetanus toxoid …………………………………………………………...20 IU minimum
- Purified Diphtheria toxoid…………………………………………………….……. 2 IU minimum
- AlPO4 ……………………………………………………………………………....3 mg maximum
- Merthiolate (preservative)……………………………………………………..0.05 mg maximum
PHARMACOLOGY AND MECHANISM OF ACTION:
After intramuscular injection Td vaccine, diphtheria toxoid stimulates the body to produce antibodies IgG (diphtheria
antitoxin) and tetanus toxoid stimulates the body to produce antibodies IgG (tetanus antitoxin).
Protective efficacy
- For diphtheria: antibody content in serum greater than the range 0.01 to 0.1 units of diphtheria toxin neutralization

in 1 ml are generally considered to have a protective effect.
- For tetanus: antibody content in serum greater than or equal to 0.01 units of tetanus toxin neutralization in 1 ml is

considered to have a protective effect.
Effectiveness over time
- After the basic immunization for prevention of diphtheria tetanus full 10 years, the booster of 1 dose of Td vaccine

protects 95 % of persons being vaccinated against tetanus at least 10 years.
INDICATIONS: Used for booster in prevention of Tetanus and Diphtheria for children (aged 7 years and older) and
adults.
CONTRA – INDICATION:
- When signs of an allergic reaction to Diphtheria and Tetanus antigens in injections before.
- Temporary delay injection of the Td vaccine in the case of acute infections, fever of unknown cause.
- No intramuscular injection for people with bleeding disorders or thrombocytopenia as Hemophilia.
DOSAGE AND ADMINISTRATION:
- Deep intramuscular route.
- A dose of 0.5 ml.
Injection:

+ Subject A: With person were vaccinated full primary immunity diphtheria and tetanus: 1 booster dose of Td
vaccine at ages 7 and then every 10 years booster 1 dose of Td vaccine.
+ Subject B: For children up to 7 years old have not been vaccinated diphtheria and tetanus: primary immunity
2 doses apart 1 month, after 6 months the booster 1 dose, and then every 10 years booster 1 dose of Td vaccine.

SIDE EFFECTS:
- The Td vaccine causes local reactions: pain, induration and erythema in 10 % to 75 % of cases.
- Sometimes, there is a fever of 38 0C to 39 0C, it can disappear naturally after several days.
- A sterile abscess in 6 to 10 cases of million doses administered.
- Other systemic reactions such as fever, muscular achis and  headachis occor in 10 % of cases.
- The side effects are generally mild and self recover.
- The remarks on porynevrites and Guillain-Barré syndrome, but it is very rare.
PRECAUTIONS AND WARNINGS:
- Care is to be taken by the health – care provider for the safe and effective use Td vaccine (to prevent adverse

reactions), including a review of the patients history with respect to possible sensitivity and any previous adverse
reactions to the vaccines, current health status (see contra-indication).

- Do not administrate over dose.
- There is no intravenous administration to avoid anaphylactic shock.
- Sometimes nodules at the injection site appeared and lasted 2 – 3 weeks then self recover.
- Td vaccine can be administered simultaneously, at the different injection site with other vaccines or

immunoglobin.
- If the wrong vaccine injection subcutaneous, the side effects will be intense because vaccine contain adjuvants.
- Shake well before use.
Pregnant women and Breast feeding:
- Do not contra-indicate for pregnant women and breast-feeding period.
Overdosing and treatment: Inform the side effects to the doctor when using the vaccine.
DRUG INTERACIONS: The immunosuppressive drugs and radiation therapy, depending on the dose, can interact
with Td vaccine. Because normal defense mechanisms are inhibited, the use of immunosuppressive therapy or radio
active isotopes simultaneously with Td vaccine can reduce the antibody response of the patient with Td vaccine. This
caution does not apply to the case of short-term corticosteroid (less than 2 weeks) systemic or other uses that do not
cause immunosuppression.
PACKAGE: Box of 20 ampoules (one dose/ampoule – 0.5 ml).
STORAGE: At +2 0C to +8 0C. Do not freeze.
EXPIRE: 30 months from manufacturer began performance testing for valid potency result.
See description carefully before use.
For prescription only.
Keep out of reach of children.
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