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INTRODUKTION
Brugen af vacciner i kvægbruget har været jævnt stigende de seneste år. I takt med den stigende  
berøring med vacciner i kvægbruget er vi blevet opmærksomme på, at der findes et behov for ind-  
sigt i, hvordan kvægvacciner fungerer, og hvordan de håndteres. Denne viden er nødvendig for at  
sikre maksimal effekt af vaccinerne, og dermed øget dyresundhed og i sidste ende bedre økonomi.  
I slutningen af brochuren er der også en liste over mulige årsager til, at vaccination ikke giver den 
ønskede effekt.

Brug af vacciner til beskyttelse af kvægbesætninger mod specifikke infektioner er godt fra såvel et  
økonomisk synspunkt som ud fra dyresundhedsmæssige overvejelser. Det er vigtigt, at brugen af  
vaccination baseres på det rette grundlag, herunder diagnostik, og udføres på det rigtige tidspunkt  
og på den korrekte måde.

Alle, der arbejder med vaccination af kvæg, bør læse og forstå indholdet af denne brochure. 
Opbevar brochuren i nærheden af vaccinerne, så nye medarbejdere også kan læse den igennem.  
Kontrollér regelmæssigt, at dine rutiner er i overensstemmelse med anbefalingerne.
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For at vaccinere på den mest optimale måde kan det være en god idé at  
forstå, hvordan immunsystemet fungerer og hvilken rolle, immunsystemet 
spiller i bekæmpelsen af en infektion.

Immunsystemet: Er det forsvar, som dyret nedkæmper  
infektiøse organismer som bakterier og virus med. En del  
af immunsystemet er nedarvet, mens en anden del må  
opbygges af hvert enkelt individ.

Passiv immunitet: Immunitet, som overføres til individet 
gennem enten råmælken (maternal immunitet) eller via en 
seruminjektion, kaldes passiv immunitet. Det kan f.eks. være 
hensigtsmæssigt at injicere med ”færdige antistoffer” mod 
en infektion, som f.eks. stivkrampe, hvis der er risiko for,  
at individet ikke er beskyttet via vaccination.

Aktiv immunitet: Immunitet skabt af det enkelte individ 
kaldes ”aktiv immunitet”, og er en reaktion på et udefra 
kommende stimuli i form af sygdoms agens eller vaccination. 
Den aktive immunitet er opdelt i to grupper – erhvervet og 
ikke-erhvervet immunitet. Forskellen mellem disse to er, 
at det erhvervede immunsystem reagerer med en skrædder
syet beskyttelse overfor en specifik infektion, mens det  
ikkeerhvervede immunrespons reagerer på samme måde 
ved hver eneste infektion. 

Erhvervet immunitet: Ved første kontakt med en ny 
infek tion stimuleres immunsystemet til at danne såkaldte 
antistoffer mod bakterien/virusset. Ved efterfølgende  
kontakt med den specifikke infektion vil immunsystemet  
genkende infektionen og derfor reagere hurtigt og kraftigt, 
hvilket normalt betyder, at sygdommen kan undgås. Efter
hånden reduceres denne hukommelse dog, og derfor skal 
du ”minde” immunsystemet om infektionen. Dette gøres  
ved regelmæssigt at vaccinere, så forsvaret holdes på et 
tilstrækkeligt højt niveau.   

Ikke-erhvervet immunitet: Nogle mekanismer er ens  
for alle infektioner. Disse mekanismer responderer altid  
på samme måde og skaber ingen hukommelse af den  
på gældende infektion. Det virker som første forsvar i be
kæmpelsen af infektionen, før den erhvervede immunitet  
er dannet og iværksat. Til denne form for immunitet hører  
nogle hvide blodlegemer og proteiner. 

AT FORSTÅ IMMUNITET

IMMUN- 
SYSTEMET

PASSIV
IMMUNITET

AKTIV 
IMMUNITET

ERHVERVET
IMMUNITET

IKKE- 
ERHVERVET
IMMUNITET
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MATERNAL IMMUNITET

Antistoffer overføres fra koen til kalven via råmælken. Antistoffer overføres fra koen til kalven via råmælken. 
Denne type immunitet hedder maternal immunitet og Denne type immunitet hedder maternal immunitet og 
varer kun så længe, at antistofferne er i kalven. Som varer kun så længe, at antistofferne er i kalven. Som 
regel beskytter denne immunitet kun de første uger af regel beskytter denne immunitet kun de første uger af 
livet, og falder gradvist afhængigt af mængden, som livet, og falder gradvist afhængigt af mængden, som 
kalven har modtaget via råmælken. Antistofferne i  kalven har modtaget via råmælken. Antistofferne i  
råmælken skal tildeles kalven hurtigt, og helst indenfor råmælken skal tildeles kalven hurtigt, og helst indenfor 
4 timer efter fødslen. Tarmens evne til at transportere 4 timer efter fødslen. Tarmens evne til at transportere 
antistoffer over i blodbanen lukkes gradvist og er betyantistoffer over i blodbanen lukkes gradvist og er bety
delig nedsat 12 timer efter fødslen. delig nedsat 12 timer efter fødslen. 

Koen kan kun danne antistoffer i sin råmælk overfor Koen kan kun danne antistoffer i sin råmælk overfor 
sygdomme den været udsat for naturligt, eller via  sygdomme den været udsat for naturligt, eller via  
vaccination.vaccination.
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For at få maksimal effekt ud af den maternale  
immunitet er det vigtigt at ...
koens immunsystem er ”opdateret” imod de bakterier/ 
virus, der findes i det miljø, som kalven kommer ud i.  
Ofte er koen opstaldet i et miljø med andre udfordringer 
m.h.t. bakterier/virus end der f.eks. er i kalvestalden.

kvaliteten af råmælken (indholdet af antistoffer) er opti
malt, d.v.s. Brixmåling på >22%. Årsager til utilstrække lig 
kvalitet kan være, at koen udmalkes for sent efter kælvning, 
hvilket giver en fortyndende effekt på antistofindholdet. 
Råmælken har det højeste indhold af IgG ½ til 2 timer efter 
kælvning. Førstekalvskøer har desuden tendens til at pro 
ducere en ringere mængde og kvalitet end ældre køer.

den nyfødte kalv skal tildeles råmælken rettidigt. Det er 
vigtigt, at kalven får tildelt 4 liter indenfor 4 timer.

råmælken skal være af god hygiejnisk kvalitet, d.v.s.  
med så få bakterier som muligt, hvilket ellers kan betyde, 
at kalven ikke kan optage råmælken.

en nyfødt kalv skal være frisk. En svag kalv kan risikere 
ikke at optage tilstrækkelig råmælk, hvilket kan skyldes 
et hårdt fødselsforløb.

...

...

...

...

...



Det er vigtigt at fokusere på smittebeskyttelse i koens og kalvens miljø. På trods af ihærdige bestræb-
elser for at undgå det, vil der altid være en risiko for infektioner. Med rutinemæssig vaccinationer kan 
dyrene opnå god immunitet og beskyttelse mod bestemte sygdomme.

Jo højere infektions trykket er, desto bedre 
immunbeskyttelse er påkrævet. Det er 
derfor vigtigt, at alle dyr vaccineres og får 
en god beskyttelse.

Kalven er omgivet af forskellige 
smitstoffer i sit opstaldningsmiljø.

Ved at vaccinere kalven med vacciner 
indeholdende smitstoffer af samme 
slags, som findes i opstaldningsmiljøet, 
vil kalven udvikle immunitet og evne til 
at modstå smitten uden at blive syg.

De antistoffer, der dannes ved 
vaccinationen, beskytter kalven  
mod bakterier og virus i miljøet.

Infektionstryk

Immunitet

IMMUNSYSTEMET

HVORDAN IMMUNSYSTEMET 
REAGERER PÅ EN INFEKTION – 
GENEREL OVERSIGT
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HVILKE TYPER AF VACCINER ANVENDES?

Inaktiverede vacciner: Produceret af hele eller dele af 
dræbte bakterier eller virus. Inaktiverede vacciner kan ikke 
forårsage sygdom og størstedelen af kvægvaccinerne til
hører denne kategori. Vacciner mod kalvediarré, lungebe
tændelse og yverbetændelse er eksempler på inaktiverede 
vacciner. En basisvaccination med inaktiverede vacciner be
står normalt af 2 vaccinationer med 34 ugers interval, og 
kan først forventes at give fuld beskyttelse nogle dage efter 
anden vaccination. Nogle inaktiverede vacciner indeholder 
et kraftigt virkende adjuvans, som giver et stærkere immun
respons. I sådanne tilfælde kan det være nok med én vacci
nation for at opnå tilstrækkelig immunitet.

Levende vacciner: Indeholder levende men svækkede 
bakterier/virus, som ikke kan forårsage sygdom. Administra
tion af levende vacciner udføres på samme måde som andre 
vacciner, det vil sige, at basisvaccination kan bestå af en 
eller to doser vaccine. Levende vacciner giver et hurtigt og 
kraftigt immunrespons. Vacciner mod ringorm og intranasal 
vaccine mod lungebetændelse er eksempler på levende 
vacciner.

Adjuvans: Anvendes til at øge immunresponset og funge
rer som hjælpestof. Det resulterer i, at et større antal anti
stoffer dannes. Der er forskellige typer af adjuvans, for  
eksempel aluminiumhydroxid eller vand/olieemulsioner. 
Olieholdig adjuvans udmærker sig ved at frigive vaccinen over 
en længere periode og danner et stærkere immun respons. 

HVOR OFTE SKAL DU VACCINERE?

Antallet af vaccinationer afhænger af, hvilken beskyttelse 
der ønskes, og betingelser beskrevet i produktresuméet. 
Antallet af vaccinationer og intervallerne mellem dem er 
styret af en forskellige faktorer. Spørg din dyrlæge, hvis du 
tænker at vaccination kunne være en god idé i din besætning. 
Din dyrlæge kan hjælpe dig i gang med brugen af vacciner, 

og med at få lagt den rette strategi for at opnå den maksi
male effekt med vaccination af dine dyr. Husk at kun raske 
dyr bør vaccineres! 

Injektionsvacciner: De fleste injektionsvacciner er inak
tiverede (= dræbte). Nogle kræver 2 vaccinationer for at 
give optimal beskyttelse, mens det for andre er tilstrækkeligt 
med bare én vaccination. En årlig revaccination er nok for 
nogle vacciner, mens andre vacciner kræver 2 vaccina tioner 
om året for at opret holde beskyttelsen.

Ved injektionsvacciner skaber den første vaccination en be
grænset mængde antistoffer. Denne reaktion aftager inden 
for få uger. Gives der en anden vaccination inden for 26 uger 
efter den første, bliver svaret betydeligt stærkere, og det 
andet immunrespons varer også meget længere.

Intranasale vacciner: I modsætning til injektionsvacciner 
er intranasale vacciner hovedsageligt levende vacciner, 
som hurtigt giver et stærkt svar. Der betyder at kun én vac
cination er nødvendig.

Vacciner efterligner en naturlig infektion og stimulerer immunsystemet på samme måde, men uden at 
sygdommen kommer til at påvirke dyret i alvorlig grad. Forståelse for, hvordan immunsystemet fungerer, 
har betydet, at der nu kan udvikles vacciner, som giver dyrene beskyttelse mod de specifikke infektioner, 
der er indeholdt i vaccinen. Vaccineopløsninger indeholder foruden antigener også adjuvans (hjælpe-
stof) og konserveringsmidler.

VACCINER OG VACCINATION

Infektionstryk
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TRANSPORT OG OPBEVARING AF VACCINER –  
KØLEKÆDEN

Vaccinerne transporteres fra virksomhedens lager via  
apoteket til slutbrugeren i en ubrudt kølekæde. De skal 
transporteres enten i køleskab eller i en isoleret kasse  
med køleelementer. Kontrollér altid, at vaccinerne er kølet  
rigtigt, når de ankommer, nogle gange kan transporten  
tage længere tid end beregnet. Sæt straks vaccinerne i  
køleskabet, når de leveres, så de ikke opvarmes.

OPBEVARING

Kvægvacciner skal opbevares sikkert og håndteres af ud
dannet personale. Opbevaring skal ske ved anbefalede  
temperatur og lysforhold, så vaccinerne kan opretholde  
garanteret effektivitet. Anbefalingerne for opbevaring 
fremgår af vaccinens yderpakning. 

Kold opbevaring bør finde sted ved en temperatur mellem 
28 °C. Køleskabet bør være sikret for børn og uautorise
rede personer, og derfor gerne aflåst.

 

OPBEVARING AF  
VACCINER

8

Sådan her skal det se ud:  
Kun vacciner / medicin i et rent 
køleskab med god orden.

Det er ikke sådan,  
det skal se ud:  
Opbevar vacciner og udstyr  
utilgængeligt for børn.

Det er ikke sådan,  
det skal se ud: 
Mad, mælk, medicin og udstyr 
i samme køleskab og med 
isdannelse i fryseskabet.



   KORREKT

Kontrollér, at køleskabet fungerer korrekt ved at aflæse temperaturen regelmæssigt. 

Om nødvendigt: Afrim køleskabet regelmæssigt for at forhindre isdannelse og reduceret effekt. Nyere køle
skabe er selvafrimende.

Forhindre utilsigtet frysning af vacciner, der kan opstå på grund af forkert temperaturindstilling eller ved at
placere vacciner opad bagvæggen i køleskabet. Overfyld ikke køleskabet og placér gerne genstande af plast
eller træ mod køleskabssiderne. Dette forhindrer, at pakningerne har direkte kontakt med køleelementer i
køleskabet, og tillader luften at cirkulere bedre rundt med mere jævn temperatur til følge.

Kontrollér vaccinernes udløbsdato regelmæssigt, og læg den ældste forrest.

Brug åbne flasker med det samme. Læs indlægssedlen fra producenten vedrørende holdbarhed for anbrudt
og uanbrudt flaske for hver enkelt vaccine, da anbefalingerne kan variere. Kassér resterende vaccine efter
forskriften.

Produktinformation i form af eksempelvis indlægssedlen fra pakken bør altid være tilgængelig for brugere  
af vaccinen. Det er specielt vigtigt for nye brugere at have adgang til informationer om produktet.

Udpeg en person som er ansvarlig for opbevaring af vacciner.

Et digitalt termometer kan give en 
indikation af mulige problemer i tide.

   FORKERT

Overfyld ikke køleskabet, så luftcirkulationen og temperaturreguleringen forringes.

Gem aldrig mad eller laboratorieprøver i samme køleskab som vaccinerne.

Brug ikke gamle og upålidelige køleskabe til at opbevare vacciner. Vacciner repræsenterer en stor værdi,  
og deres funktion kræver en stabil og korrekt temperatur.

Opbevar ikke åbne flasker eller flaske med beskadigede membraner i køleskabet, da de kan være  
forurenet med bakterier.

4.9 C

OPBEVARING AF  
VACCINER

KORREKT OG FORKERT
OPBEVARING AF
KVÆGVACCINER
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Til de fleste vaccinationer anvendes en automatisk sprøjte med en flaske monteret og med fikseret 
dosisvolumen. Sprøjten skal have et let greb og give minimal indsprøjtningsmodstand. Udskift sprøjten 
så snart den føles træg, og rengør sprøjten omhyggeligt efter hver anvendelse.

Det er vigtigt at skelne mellem de forskellige typer af vaccination. Ved subkutan og intramuskulær in-
jektion skal der anvendes forskellige kanylelængder, se tabel side 12. Kanylen er en smittekilde mellem 
dyr og bør udskiftes efter hver injektion. Ved intranasal administration kan anvendes applikatoren,  
som følger med vaccinen. Applikatoren sikrer en let og smittebeskyttet administration. Applikatorer kan 
efter rengøring og kogning anvendes igen.

VACCINATIONSUDSTYR

Der er flere typer automatsprøjter, der egner sig godt til  
vaccination af mange dyr med både injektions og intranasale
vacciner. De er behagelige at bruge, da sprøjten automatisk
genopfyldes, og risikoen for kontaminering af indholdet i
flasken er minimal. Hvis de anvendes korrekt, leverer auto
matiske sprøjter en volumensikkerhed på ± 3%. 

Automatsprøjter kan normalt let rengøres og genanvendes.
Adskil sprøjten, rengør delene med rengørings/desinfektions
midler og skyl dem grundigt i rent vand. Lad delene tørre i 
støvfrit miljø, før de igen samles og genbruges. Sprøjter som 
ikke kan skilles ad, rengøres med sæbevand for synligt snavs, 
skylles og desinficeres. Herefter skylles med rent vand indtil 
rester af rengørings og desinfektionsmidler er fjernet.  
Urensede sprøjter kan give anledning til bylder, og vacciner 
nedbrydes af rester af rengørings og desinfektionsmidler.

INJEKTIONSVACCINER   
Undgå bylder og infektioner: Ved vaccination af et stort 
antal dyr benyttes sædvanligvis det samme udstyr, og der
for stiger risikoen for spredning af bakterier via kanylen fra 
kalv til kalv eller ko til ko. Snavs, hår og hudpartikler, der  
ledsager nålen, kan forårsage bylder. Derfor er det vigtigt at 
udskifte kanylen efter hver injektion.

Knækkede kanyler: Hvis du følger denne brochures anbe
falinger vedrørende injektionsteknologi reduceres risikoen 
for, at nålen knækker i koen/kalven. Sker det alligevel, skal 
dyret fikseres, og nålen fjernes. Din dyrlæge vil kunne hjælpe 
med det. Er det ikke muligt at fjerne nålen, markeres koen/
kalven og tjekkes regelmæssigt. Slagteriet informeres ved 
tilmelding af dyret til slagtning om, at der kan være en knæk
ket kanyle i kroppen. 

Rustfrit stålkanyler anbefales, da de nemt kan lokaliseres 
ved hjælp af en metaldetektor. 

HÅNDTERING  

Det er vigtigt, at vacciner opnår stuetemperatur inden injek
tion for at undgå smerte og tempe  raturchok i dyret.  
OBS! Brug aldrig mikrobølgeovn til opvarm ning af vacciner, 
da det kan ødelægge vaccinens virkning. Placér vaccinerne i 
et vandbad i et låg eller i bunden af en spand. Fyld passende 
mængde fingervarmt vand i, så flaskerne stadig kan stå  
oprejst. Lad vaccinerne stå i spanden i ca. 20 minutter før  
injektion for at nå den rette temperatur. Alternativt kan vac
cinerne placeres ved stuetemperatur nogle timer før brug. 
Ryst flaskerne godt inden brug.

HÅNDTERING AF VACCINER
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KORREKT INDGIVELSE  
AF VACCINER
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 I praksis: intramuskulær (t.v.), subkutan (midt) og intranasal  
 (t.h.) vaccination.

Injektion (både intramuskulært og subkutant) af kvæg bør 
foretages indenfor den gule trekant, som er lokaliseret 
en håndsbredde under nakken og en håndsbredde foran 
skulderbladets forkant.

Nakke

Skulderbladets 
forkant

Vacciner administreres på forskellig måde. Nogle gives i musklen (intramuskulært), andre gives under 
huden (subkutant), og vacciner kan også gives i næsen (intranasalt).  Læs og følg nøje instruktionerne 
for den pågældende vaccine. 

Ved intramuskulær injektion skal kanylen stå i en 90 graders 
vinkel på huden, mens vinklen ved en subkutan injektion 
skal være 45 grader. Udover vinklen er kanylens længde 
afgørende. 

Overhud

Underhud

Muskellag

i.m. s.c.

ANBEFALEDE KANYLESTØRRELSER

INTRAMUSKULÆR INJEKTION 

Ved intramuskulær injektion af en vaccine er det vigtigt, at 
kanylens længde er korrekt, se tabel.

Det korrekte sted at injicere er i halsmuskulaturen. Kanylen 
skal sidde fast i den rigtige vinkel på halsen. Hvis injektions
stedet er placeret for højt eller lavt, hvis kanylen er for lang 
eller kort, eller hvis kanylen er indsat i en forkert vinkel, kan 
vaccinen injiceres i fedt eller bindevæv. Hvis dette skulle 
ske, kan resultatet være:

Nedsat optag af vaccinen, da blodforsyningen i fedt/ 
binde væv er lavere end i musklen.
Nedsat kontakt med de immunceller, som transporteres af 
blodet.
Fedtvævet ”lukker” vaccinen inde og en byld kan dannes. 

SUBKUTAN INJEKTION

Hvis vaccinen skal indgives subkutant, anvendes en kortere 
kanyle, fortrinsvis 25 mm lang og 1,6 mm i diameter (16 G x 1”). 
Det rigtige injektionssted ligger i den løse hud på halsen. 
Korrekt subkutan injektion er vanskeligere at gennemføre 
end en intramuskulær injektion.

INTRANASAL ADMINISTRATION

Ved intranasal administration indgives vaccinen i næsehulen. 
En applikator kan med fordel anvendes, så vaccinen forstøves.

Intramuskulær injektion
(i muskulaturen)

Kanylelængde 40 mm 

Kanylediameter ca. 1,6 mm

Subkutant injektion
(under huden) 

Kanylelængde 25 mm 

Kanylediameter ca. 1,6 mm

• 

• 

• 



KORREKT INDGIVELSE  
AF VACCINER

13



Alle MSD Animal Healths vacciner gennemgår omhyggelige analyser for at sikre, at hver produktions-
cyklus opfylder krav til virkning og sikkerhed. Dog kan dyrene reagere på en uønsket måde, hvilket 
gælder for alle former for lægemidler og vacciner.

Ved brug af injektionsvacciner er den mest almindelige bivirkning en midlertid lokal hævelse på injek-
tionsstedet. En forbigående temperaturstigning i op til 3 dage kan ses. Overfølsomhedsreaktioner kan 
i meget sjældne tilfælde ses. Ved brug af intranasale vacciner kan ses let og forbigående udflåd fra næsen, 
let og forbigående hoste, og svag temperaturstigning. Disse bivirkninger forsvinder i løbet af få dage.

BIVIRKNINGER OG  
DERES ÅRSAGER
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ÅRSAGER TIL MANGLENDE VIRKNING

Der er en række forskellige årsager til manglende effekt ved vaccination af en gruppe dyr eller enkelt individer.

   ÅRSAG     KONTROLLÉR

Fejldiagnose Korrekt diagnose efter klinisk inspektion, obduktion, trachealskyl, fæces, mælk eller 
blodprøve.

Anvendelse af forkert vaccine Sørg for, at vaccinen indeholder de relevante stammer/antigen.

Forkert vaccinationstidspunkt Tjek produktinformationen og kontakt din dyrlæge for det optimale vaccinationstidspunkt.

Fejldosering Sørg for, at den korrekte dosis er indgivet, og den korrekte antal doser.

Ukorrekt opbevaring Sørg for at køleskabet køler optimalt inden for det anbefalede temperaturinterval, og at 
vaccinen opbevares i køleskabet uden afbrydelse.

For langt/kort interval mellem 
vaccinationer ved basisvaccination

Læs produktinformationen og afstem vaccinationsprotokollen med din dyrlæge.

Dyr som ikke svarer på vaccinationen Kontrollér at kalven/koen er rask ved vaccinationen og tjek injektionsteknikken.

Ukorrekt injektionsteknik Kanylens længde skal være afpasset til anvendelsen, og den er bestemt af vaccinens 
administrationsvej (intramuskulært eller subkutant).

Forurening af vaccineflasken Gennemgå hygiejnen/håndteringen af vaccineflaskerne.

Vaccinen er over udløbsdato Kontrollér altid udløbsdato på vaccinen inden brug. Anvend altid den ældste vaccine først.  
Vær opmærksom på, at nogle vaccineflasker skal kasseres få timer efter åbning og 
opblanding.

Manglende forventningsafstemning i 
forhold til vaccinens effekt

Afstem forventning om effekt, inden opstart af et vaccinationsprogram.  
Tillad tilstrækkelig tid at passere, inden vaccinationens effekt måles. At udvikle fuld 
immunitet tager en vis tid. Ved højt smittetryk kan det tage lidt længere tid, før vaccinens 
effekt rammer besætningsniveauet. 

For højt smittetryk Identificér og reducér sygdommen gennem behandling og hygiejneforanstaltninger i 
omgivelserne.

Manglende råmælksoptag hos kalvene Kontrollér optaget hos kalvene og identificér udfordringer omkring rettidig indgivelse og  
kvalitet af råmælk. Mål Brixværdier på den udfodrede råmælk og vurdér muligheden for  
tidlig malkning af nykælvere (½ til 2 timer efter kælvning). Tildeling af råmælk til nyfødte  
kalve inden for 4 timer efter fødsel. Blodprøver udtaget 13 dage efter fødsel kan vise  
IgGniveauet i kalvene.



UTILSIGTET SELVINJEKTION

Selv med erfarne medarbejdere, god praksis og rolige køer 
og kalve, kan ulykken ske. Hvis du skulle injicere dig selv, 
skal du først og fremmest tage det med ro. De fleste vac
ciner repræsenterer ingen større risiko. Læs altid indlægs
sedlen om anbefalinger ved utilsigtet selvinjektion.

Imidlertid skal en utilsigtet injektion altid tages alvorlig, fordi 
der er risiko for infektion. Selvom ingen vaccine er blevet 
injiceret, kan kanylen føre smitte med sig ved hudgennem
trængningen. Derfor skal indstikstedet desinficeres. Det er 
altid klogt at have en opdateret stivkrampevaccination. 
Hændelsen skal indrapporteres i gårdens logbog og desuden 
til Lægemiddelstyrelsen.

Dog kan nogle vacciner være farlige at injicere sig med, 
også i små mængder. I disse tilfælde er der advarsler på  
indlægssedlen, og du skal omhyggeligt følge de angivne  
instruktioner. I tilfælde af usikkerhed skal du tale med din 
dyrlæge, læge, vaccineproducent eller tage direkte på  
hospitalets akutafdeling. Medbring i indlægs sedlen, så  
hospitalspersonalet kan læse det. 

HÅNDTERING AF DET BRUGTE MATERIALE 

Af miljømæssige og sikkerhedsmæssige grunde er der regler 
for, hvordan brugte vaccineflasker, kanyler og sprøjter skal 
håndteres ved bortskaffelse. Der skal være sikre beholdere 
til indsamling og opbevaring på gården, indtil affaldet  
kan indsamles af affaldsansvarlige til videre distribution. 
Beholderne skal leveres med omslag og advarselstekster, 
der indeholder oplysninger om indholdet. 

Gør dig bekendt med regler og anbefalinger for håndtering og 
bortskaffelse af miljøaffald i din kommune. Du kan finde mere 
information på www.borger.dk under miljø og energi.

Opbevaringsbeholder til 
brugte kanyler.

SUNDHED, SIKKERHED  
OG MILJØ
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www.tidtilvaccination.dk

MSD Animal Health
Havneholmen 25 
1561 København V 
Telefon: 44 82 42 00
www.msd-animal-health.dk
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