
tètanus?

Fes servir 
el carnet de vacunació

Per tal que coneguis el teu estat vacunal actual i recordis
les properes vacunes que t’has d’administrar fes servir el
carnet de vacunació.

Si tens algun dubte o vols més informació,
dirigeix-te al teu metge de capçalera.
T’informarà.
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Què és el tètanus?

El tètanus és una malaltia infecciosa produïda per un
bacteri, Clostridium tetani.
Malgrat que tothom sap que aquest bacteri es troba
fonamentalment en el terra, els fems, les escombraries i
en el tracte digestiu de les persones sanes, també cal
saber que pot estar a tot arreu en ser transportat per
l’acció del vent.
Per tant, no hem de caure en l’error de pensar que només
quan manipulem fems, ens punxem amb un ferro rovellat
o ens fem ferides brutes, podem contraure la malaltia.

Com et pots
contagiar?

La forma més freqüent de contagiar-se és mitjançant
lesions a la pell (ferides, mossegades, etc.) a través de les
quals el bacil tetànic penetra a l’organisme. No cal que les
lesions siguin profundes o brutes; qualsevol lesió és
potencialment perillosa si
entra en contacte amb el
bacil tetànic.

Com es pot prevenir
el tètanus?

El tètanus tan sols es pot prevenir mitjançant la vacunació,
ja que el fet d’haver patit la malaltia no ens protegeix.

La vacuna

La vacuna antitetànica és una
vacuna molt eficaç, fàcil
d’administrar i completament
inofensiva.
En vacunar per primera vegada de tètanus s’administren
tres dosis: la primera en iniciar la vacunació, la segona 
al cap de dos mesos, i la tercera transcorreguts entre sis 
i dotze mesos de la primera.

CAL NO CONFONDRE

la gammaglobulina antitetànica

amb la vacuna antitetànica, ja

que la gammaglobulina

antitetànica s’utilitza només per a

immunitzacions urgents i té un

efecte protector molt curt

(aproximadament de 20 dies).

La vacunació antitetànica 

es fa amb vacuna Td 

(antitetànica i antidiftèrica) 

que a més proporciona protecció

enfront de la diftèria

L’efecte protector 
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