CONSERVACIÓ I MANEIG DE LES VACUNES EN ELS CENTRES
DE VACUNACIÓ.
Introducció i recomanacions generals… el que s’ha de saber
L’èxit en la vacunació depèn en bona part d'una bona gestió de la
cadena de fred. Amb aquest terme ens referim al procés organitzat
de transport, conservació, distribució i emmagatzematge en
condicions òptimes de llum i temperatura de les vacunes, que
garanteix la màxima eficàcia protectora, des que es produeix la
sortida del laboratori fabricant fins al moment de l'administració als
pacients.
La temperatura ideal de conservació de les vacunes ha de ser entre
+2 °C i +8 °C ; la congelació o l'excés de calor pot provocar una
pèrdua de la capacitat immunitzant que és acumulativa, irreversible
i s'incrementa amb el temps d'exposició. Veure taula termoestabilitat.
En tots els centres hi hauria d’haver un responsable de vacunes.
Normes bàsiques per a una conservació òptima de les vacunes en el
frigorífic dels centres:
 Les geleres han de ser d'ús exclusiu per a les vacunes i evitar l'ús
compartit amb aliments, mostres de laboratori, etc ...
 Els termòmetres utilitzats per al mesurament de les temperatures
màximes i mínimes són els digitals. La lectura de la temperatura de
la nevera s'ha de fer dues vegades al dia i anotar-la en una gràfica.
 Per mantenir estable la temperatura interior del frigorífic s’han de
posar acumuladors de fred al congelador, si n'hi ha, i botelles
d'aigua a la porta. Cal evitar les neveres NO FROST perquè no
mantenen la temperatura uniforme a l’interior.

 S’han d’emmagatzemar les vacunes més sensibles a la calor
(vacunes vives atenuades com ara TV, varicel·la, etc .) a la zona més
freda —estants superiors— i a la zona menys freda les que perden
la seva activitat a temperatures inferiors a 0 °C (vacunes inactivades,
sobretot les adsorbides).

NO

SI

 El frigorífic ha d’estar connectat
directament a la xarxa general
mitjançant un endoll de força
(amb presa de terra) senyalitzat
com
endoll
d'ús
exclusiu.
Descarregar cartell.

 S’ha d’evitar l'apilament excessiu ja que dificulta la circulació de
l’aire.
 Les vacunes s'han de col·locar agrupades per tipus i lots, i en posició
més accessible les vacunes amb data de caducitat més pròxima per
facilitar-ne l‘ús abans que les de data més tardana.
 Cal mantenir les vacunes dins les seves capses ja que protegeix de
l'exposició a la llum, la qual pot fer-les perdre activitat, molt
especialment les vacunes atenuades.



Davant la sospita del trencament de la cadena de fred s'ha de
comunicar de manera immediata a la coordinació de vacunes per
determinar-ne la viabilitat; mentrestant, NO S’HAN D’UTILITZAR i
s’han de mantenir en fred mentre no es té la resposta.

