
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 
  



1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
 
Ambirix suspensie voor injectie in voorgevulde spuit 
Hepatitis A-(geïnactiveerd) en hepatitis B-(rDNA) (HAB) vaccin (geadsorbeerd). 
 
 
2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 
 
1 dosis (1 ml) bevat: 
 
Hepatitis A-virus (geïnactiveerd)1,2 720 ELISA eenheden 
Hepatitis B-oppervlakte-antigeen3,4 20 microgram 
 
1Geproduceerd in humane diploïde (MRC-5) cellen 
2Geadsorbeerd aan aluminiumhydroxide, gehydrateerd  0,05 milligram Al 3+ 
3Geproduceerd op gistcellen (Saccharomyces cerevisiae) met behulp van recombinant DNA-
technologie 
4Geadsorbeerd aan aluminiumfosfaat  0,4 milligram Al 3+ 

 
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 
 
 
3. FARMACEUTISCHE VORM 
 
Suspensie voor injectie. 
Ambirix is een troebele witte suspensie. 
 
 
4. KLINISCHE GEGEVENS 
 
4.1  Therapeutische indicaties 
 
Ambirix is geїndiceerd voor gebruik bij niet beschermde kinderen en adolescenten vanaf 1 jaar tot en 
met 15 jaar als bescherming tegen infectie van hepatitis A en hepatitis B.  
 
De bescherming tegen hepatitis B-infectie wordt bij alle gevaccineerden enkel verkregen na de tweede 
dosis (zie rubriek 5.1). Daarom: 
• moet Ambirix enkel gebruikt worden wanneer er een relatief laag risico op hepatitis B-infectie 

bestaat gedurende de vaccinatieperiode 
• is het aanbevolen Ambirix enkel toe te dienen binnen een opzet waar het afronden van de 2 doses 

vaccinatiekuur kan worden verzekerd. 
 
4.2 Dosering en wijze van toediening 
 
Dosering 
 
De dosis van 1 ml wordt aanbevolen bij personen vanaf de leeftijd van 1 jaar tot en met 15 jaar.  
 
- Schema voor primaire vaccinatie 
 
De standaardkuur voor primaire vaccinatie bestaat uit twee doses, waarbij de eerste wordt toegediend 
op een zelf gekozen datum en de tweede tussen zes en twaalf maanden na toediening van de eerste 
dosis.  
 



Het aanbevolen schema dient te worden gevolgd. Als met vaccinatie is begonnen, dient het primaire 
vaccinatieschema afgemaakt te worden met hetzelfde vaccin. 
 
- Boosterdosis 
 
In omstandigheden waar hervaccinatie met hepatitis A en/of hepatitis B gewenst is, kunnen 
monovalente of gecombineerde vaccins worden gegeven. De veiligheid en immunogeniteit van 
Ambirix wanneer toegediend als boosterdosis gevolgd door een twee doses primaire vaccinatiekuur 
zijn niet onderzocht. 
 
De anti-hepatitis B-oppervlakte-antigenen (anti-HBs) en anti-hepatitis A-virus (anti-HAV) 
antistoftiters die werden waargenomen na een primaire vaccinatiekuur met Ambirix liggen in de orde 
van grootte als waargenomen na een vaccinatie met de monovalente hepatitis A- en hepatitis B-
vaccins. Algemene richtlijnen voor boostervaccinatie kunnen derhalve worden afgeleid uit ervaring 
met de monovalente vaccins, als volgt:  
 
Hepatitis B 
De noodzaak voor een hervaccinatie met het hepatitis B-vaccin bij gezonde personen die een volledige 
primaire vaccinatiekuur ontvingen, is niet vastgesteld. Echter, in sommige officiële vaccinatieprogramma’s 
is een aanbeveling voor hervaccinatie opgenomen die dient te worden gevolgd. 
 
Bij sommige groepen personen die aan het hepatitis B-virus (bijv. hemodialyse- of immuungepromitteerde 
patiënten) zijn blootgesteld dient een voorzichtige houding te worden overwogen teneinde het behoud van 
een beschermende antistofspiegel van ≥ 10 IE/l zeker te stellen. 
 
Hepatitis A 
Het is nog niet geheel vastgesteld of immunocompetente personen die hebben gereageerd op een 
hepatitis A-vaccinatie een hervaccinatie nodig hebben omdat bescherming bij afwezigheid van 
aantoonbare antilichamen gegarandeerd kan worden door immunologisch geheugen. Richtlijnen voor 
hervaccinatie zijn gebaseerd op de veronderstelling dat antilichamen vereist zijn voor bescherming.  
 
Pediatrische patiënten 
De veiligheid en werkzaamheid van Ambirix bij kinderen tot de leeftijd van 1 jaar is nog niet 
vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar. 
 
Wijze van toediening 
Ambirix is bedoeld voor intramusculaire injectie, normaal gesproken in de deltaspier. Echter, de 
anterolaterale dij kan bij zeer jonge kinderen worden gebruikt wanneer wenselijk. 

 
Bij patiënten met trombocytopenie of een neiging tot bloedingen kan het vaccin bij uitzondering 
subcutaan worden toegediend. Echter, deze wijze van toediening kan resulteren in een suboptimale 
immuunrespons op het vaccin (zie rubriek 4.4). 
 
4.3 Contra-indicaties 
 
Overgevoeligheid voor de werkzame stoffen of voor een van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen of 
voor neomycine. 
 
Overgevoeligheid na een eerdere toediening van hepatitis A- en/of hepatitis B-vaccins. 
 
Zoals bij andere vaccins dient men te wachten met de toediening van Ambirix bij personen die aan een 
acute, ernstige en met koorts gepaard gaande ziekte lijden. 
 
 



4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 
 
Zoals bij alle injecteerbare vaccins, dienen te allen tijde adequate medische behandeling en medisch 
toezicht direct aanwezig te zijn in het geval er zich na toediening van het vaccin zeldzame 
anafylactische reacties voordoen. 
 
Syncope (flauwvallen) kan voorkomen na, of zelfs voor, elke vaccinatie, in het bijzonder bij 
adolescenten door een psychogene reactie op de injectie met een naald. Dit kan vergezeld gaan van 
verschillende neurologische klachten zoals voorbijgaande verstoring van het gezichtsvermogen, 
paresthesie en tonisch-klonische bewegingen van de ledematen tijdens het herstel. Het is belangrijk dat 
er maatregelen worden genomen om verwondingen als gevolg van het flauwvallen te voorkomen. 
 
Het is mogelijk dat personen zich bevinden in de incubatieperiode van een hepatitis A- of hepatitis B-
infectie op het moment van vaccinatie. Het is niet bekend of Ambirix in dergelijke gevallen hepatitis 
A of hepatitis B zal voorkomen. 
 
Het vaccin biedt geen bescherming tegen infecties die worden veroorzaakt door andere agentia, zoals 
hepatitis C en hepatitis E, of andere ziekteverwekkers waarvan bekend is dat ze de lever infecteren. 
 
Ambirix wordt ontraden voor profylaxe na infectie (bijvoorbeeld na een prik-accident). 
 
Indien een snelle bescherming tegen hepatitis B wordt gevraagd, wordt een standaardkuur van 3 doses 
van het gecombineerde vaccin aanbevolen die 360 ELISA Units door formaline geïnactiveerd hepatitis 
A-virus bevat en 10 µg recombinant hepatitis B-virus oppervlakte-antigeen. Dit omdat een groter deel 
van de personen is beschermd in het interval tussen de tweede en de derde dosis van het drie doses 
gecombineerd vaccin dan na één dosis Ambirix. Dit verschil is niet meer aanwezig na de tweede 
dosering van Ambirix (zie rubriek 5.1 voor seroprotectiegraad). 
 
Het wordt aanbevolen de tweestaps-kuur voor Ambirix af te ronden voor sexueel contact. 
 
Er is geen onderzoek verricht bij patiënten met een aangetast immuunsysteem. Bij hemodialyse-
patiënten en personen met een aangetast immuunsysteem is het mogelijk dat er onvoldoende anti-
HAV- en anti-HBs-antistoftiters worden verkregen na de primaire vaccinatiekuur.  
 
Aangezien intradermale injectie of intramusculaire toediening in de bilspier kan resulteren in een 
suboptimale reactie op het vaccin, dienen deze toedieningswegen te worden vermeden. Echter, bij 
wijze van uitzondering kan Ambirix subcutaan worden toegediend aan personen met trombocytopenie 
of bloedingsneigingen, aangezien intramusculaire injectie bij deze personen bloedingen kan 
veroorzaken. 
 
AMBIRIX MAG IN GEEN GEVAL INTRAVENEUS WORDEN TOEGEDIEND. 
 
4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 
 
Er zijn geen gegevens verzameld over de gelijktijdige toediening van Ambirix met specifiek hepatitis 
A-immunoglobuline of hepatitis B-immunoglobuline. Bij gelijktijdige toediening van het monovalente 
hepatitis A- en hepatitis B-vaccin met specifieke immunoglobulines is er geen effect op de 
seroconversiewaarden. Gelijktijdige toediening van immunoglobulines kan leiden tot lagere 
antistoftiters. 
 
Wanneer Ambirix gelijktijdig als een aparte injectie werd toegediend, met difterie-, tetanus-, 
acellulaire pertussis-, geïnactiveerde poliomyelitis-, Haemophylus influenzae-type B-vaccin (DTPa-
IPV+Hib) of mazelen-bof-rubella-vaccin in het tweede levensjaar waren de immuunresponsen op alle 
antigenen voldoende (zie rubriek 5.1). 
 



Er is geen gericht onderzoek gedaan naar de gelijktijdige toediening van Ambirix en andere vaccins 
dan de hierboven beschreven. Er wordt geadviseerd Ambirix niet gelijktijdig toe te dienen met andere 
vaccins tenzij absoluut noodzakelijk. Gelijktijdige toediening dient altijd op een andere injectieplaats 
te zijn en bij voorkeur in verschillende ledematen. 
 
Bij patiënten die een immunosuppressieve behandeling krijgen of patiënten met een 
immunodeficiëntie is het mogelijk dat de juiste respons niet wordt verkregen. 
 
4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 
 
Zwangerschap 
 
Ambirix mag alleen tijdens de zwangerschap worden gebruikt wanneer dit noodzakelijk is en 
de mogelijke voordelen opwegen tegen de potentiële risico’s bij de foetus. 
 
Borstvoeding 
 
Ambirix mag alleen tijdens de periode van borstvoeding worden gebruikt wanneer de 
mogelijke voordelen opwegen tegen de potentiële risico’s bij de zuigeling. 
 
Vruchtbaarheid 
 
Er zijn geen vruchtbaarheidgegevens beschikbaar. 
 
4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen 
 
Ambirix heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om 
machines te bedienen. 
 
4.8 Bijwerkingen 
 
Samenvatting van het veiligheidsprofiel 
 
De klinische studies betroffen de toediening van 2.029 doses Ambirix bij 1.027 personen van 
de leeftijd van 1 tot en met 15 jaar. 
 
In twee vergelijkende studies bij personen van 1-15 jaar was de incidentie van lokale en algemene 
bijwerkingen na twee doseringen Ambirix gelijk aan die van drie doseringen van de vaccins die 360 
ELISA units HAV en 10 µg HBs bevatten. 
 
De meest gemelde bijwerkingen na toediening van Ambirix zijn pijn en vermoeidheid die respectievelijk 
bij ongeveer 50% en 30% van de toegediende doses voorkomt. 
 
Lijst van bijwerkingen 
 
Bijwerkingen op de plaats van toediening (lokaal) en algemene reacties gerapporteerd na de primaire 
vaccinatiekuur met Ambirix werden ingedeeld volgens frequentie: 
 
Gerapporteerde bijwerkingen zijn weergegeven volgens de volgende frequenties: 
zeer vaak ≥ 1/10 
vaak   ≥ 1/100 tot < 1/10 
soms   ≥ 1/1.000 tot < 1/100 
zeldzaam ≥ 1/10.000 tot < 1/1.000 
zeer zeldzaam: < 1/10.000 
 



De volgende bijwerkingen zijn gerapporteerd tijdens klinische onderzoeken met Ambirix. 
 
• Klinische onderzoeksgegevens 
 
Voedings- en stofwisselingsstoornissen 
zeer vaak: verlies van eetlust 
 
Psychische stoornissen 
zeer vaak: prikkelbaarheid 
 
Zenuwstelstelaandoeningen 
zeer vaak: hoofdpijn 
vaak: sufheid 
 
Maagdarmstelselaandoeningen 
vaak: maag-darmklachten 
 
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen 
zeer vaak: vermoeidheid, pijn en roodheid op de injectieplaats 
vaak: koorts, zwelling op de injectieplaats 
 
Verder zijn de volgende bijwerkingen gemeld gedurende klinische onderzoeken met het vaccin van 
GlaxoSmithKline of andere gecombineerde hepatitis A- en hepatitis B-vaccins (gegeven als een 3 of 4 
doses schema).  
 
Infecties en en parasitaire aandoeningen 
soms: bovenste luchtweginfectie 
 
Bloed- en lymfestelselaandoeningen 
zelden: lymfadenopathie  
 
Zenuwstelselaandoeningen 
soms: duizeligheid  
zelden: paresthesie 
 
Bloedvataandoeningen 
zelden: hypotensie 
 
Maagdarmstelselaandoeningen 
vaak: diarree, misselijkheid  
soms: braken, buikpijn* 
 
Huid- en onderhuidaandoeningen 
zelden: pruritis, rash 
zeer zelden: urticaria 
 
Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: 
soms: myalgie 
zelden: artralgie 
 
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen 
vaak: onwel voelen, injectieplaatsreactie 
zelden: rillerigheid, griepachtige symptomen 
 



*verwijst naar bijwerkingen waargenomen in klinische onderzoeken uitgevoerd met de pediatrische 
formulering 
 
• Postmarketinggegevens  
 
Omdat deze meldingen spontaan zijn gerapporteerd is het niet mogelijk om de frequentie te bepalen. 
 
De volgende bijwerkingen zijn gerapporteerd gedurende post-marketing surveillance na vaccinatie met 
Ambirix. 
 
Immuunsysteemaandoeningen 
allergische reacties waaronder anafylactische en anafylactoїde reacties  
 
Zenuwstelselaandoeningen 
syncope of vasavagale respons op injectie, gelocaliseerde hypo-esthesie 
 
Na uitgebreid gebruik van zowel de gecombineerde hepatitis A- en hepatitis B-vaccins als de 
monovalente hepatitis A- en/of hepatitis B-vaccins van GlaxoSmithKline zijn ook nog de 
volgende bijwerkingen gemeld. 
 
Infecties en en parasitaire aandoeningen 
meningitis 
 
Bloed- en lymfestelselaandoeningen 
trombocytische purpura, thrombocytopenie 
 
Immuunsysteemaandoeningen 
allergische reacties waaronder een serumziekte lijkende aandoening, angioneurotisch oedeem 
 
Zenuwstelselaandoeningen 
multiple sclerosis, encefalitis, encefalopathie, polyneuritis zoals het syndroom van Guillain-
Barré (met opstijgende verlamming), myelitis, convulsies, paralyse, facialisverlamming, 
neuritis, optische neuritis, neuropathie 
 
Bloedvataandoeningen 
vasculitis 
 
Lever- en galaandoeningen 
abnormale uitslagen van leverfunctietesten 
 
Huid-en onderhuidaandoeningen 
erythema multiforme, lichen planus 
 
Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: 
arthritis, spierzwakte 
 
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: 
Onmiddellijke pijn op de injectieplaats, een stekend en branderig gevoel 
 
Melding van vermoedelijke bijwerkingen 
Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op 
deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden 
gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen 
te melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. 
  



4.9 Overdosering 
 
Er zijn gevallen van overdosering met het gecombineerde hepatitis A- en hepatitis B-vaccin 
van GlaxoSmithKline gemeld gedurende postmarketingsurveillance. Bijwerkingen gemeld 
tijdens de overdosering waren gelijk aan die gemeld na normale vaccinatie. 
 
 
5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 
 
5.1 Farmacodynamische eigenschappen 
 
Farmacotherapeutische categorie: Vaccins, Hepatitis vaccins, ATC-code: J07BC20. 
 
Werkingsmechanisme 
Ambirix verleent immuniteit tegen HAV- en HBV-infecties door het induceren van specifieke anti-
HAV en anti-HBs antilichamen. 
 
Klinische studies  
In klinische studies met personen van 1 tot en met 15 jaar was de seropositiviteitsgraad van anti-HAV 
antilichamen 99,1% één maand na de eerste dosering en 100% op 6 maanden na de tweede dosering 
(d.w.z. maand 7). Seropositiviteitsgraad van anti-HBs antilichamen was 74,2% op 1 maand na de 
eerste dosering en 100% op 6 maanden na de tweede dosering (d.w.z. maand 7). De anti-HBs 
seroprotectiviteitsgraad (titers ≥ 10mIE/ml) was op deze tijdspunten respectievelijk 37,4% en 98,2%. 
 
In een vergelijkende klinische studie uitgevoerd bij personen van 12 tot en met 15 jaar ontvingen 142 
personen de 2-doses Ambirix en 147 personen ontvingen het standaard 3-doses gecombineerd vaccin. 
Deze laatste bevat 360 ELISA Units hepatitis A-virus, door formaline geïnactiveerd en 10 µg 
recombinant hepatitis B-virus oppervlakte-antigeen. Voor de 289 personen die geëvalueerd konden 
worden voor immunogeniteit, waren de seroprotectiegraden (SP in de tabel hieronder) tegen hepatitis 
B bij 2 en 6 maanden significant hoger met het standaard 3-doses gecombineerd vaccin dan met 
Ambirix.  
 

Vaccin groep Anti-HBs 
maand 2 
SP (%) 

Anti-HBs 
maand 6 
SP (%) 

Anti-HBs 
maand 7 
SP (%) 

Ambirix 38 68,3 97,9 
Gecombineerd HAB 
vaccin (360/10) 

85,6 98,0 100 

 
De immuunrespons behaald één maand na de volledige vaccinatiekuur (d.w.z. in maand 7) in een 
vergelijkende klinische studie met kinderen van 1 tot en met 11 jaar, wordt gepresenteerd in de hierna 
volgende tabel. Ook worden de resultaten getoond die gerapporteerd zijn in de vergelijkende studie 
uitgevoerd bij 12-15 jarigen. In beide studies ontvingen personen ofwel een 2-doseskuur met Ambirix 
ofwel een 3-doseskuur gecombineerd vaccin die 360 ELISA Units hepatitis A-virus, door formaline 
geïnactiveerd en 10 µg recombinant hepatitis B-virus oppervlakte-antigeen bevat.  
 

Leeftijdsgroep Vaccinatie groep Anti-HAV Anti-HBs 
N S+ (%) N SP (%) 

1-5 jaar Ambirix 
 

98 100 98 98 

Gecombineerd HAB 
vaccin (360/10) 

92 100 92 100 

6-11 jaar Ambirix 
 

103 100 103 99 



Gecombineerd HAB 
vaccin (360/10)  

96 100 96 100 

12-15 jaar Ambirix 
 

142 100 142 97,9 

Gecombineerd HAB 
vaccin (360/10)  

147 100 147 100 

 
In een klinische studie ontvingen 102 personen van de leeftijd 12 tot en met 15 jaar een tweede 
dosering Ambirix in maand 12. Seropositiviteitsgraad van anti-HAV antilichamen was 99,0% en de 
seropositiviteitsgraad van anti-HBs antilichamen was 99,0% in maand 13 met een 
seroprotectiviteitsgraad van 97,0%. 
 
Tien jaar na de start van een 0-, 6-maanden schema van Ambirix bij kinderen in de leeftijd van 1-15 
jaar hadden alle onderzochte personen een antilichaamrespons van ≥ 15 mIE/ml anti-HAV 
antilichamen behouden. Het percentage met anti-HBs antilichamen ≥ 10 mIE/ml op dit tijdstip bij 
personen in de leeftijd van 1-11 jaar of 12-15 jaar op het moment van de eerste dosis was 
respectievelijk 77,3% en 85,9%. Bij personen in de leeftijd van 12-15 jaar waren de anti-HAV en anti-
HBs antilichaamconcentraties vergelijkbaar voor de groepen die Ambirix of een drie doses schema 
van een gecombineerd vaccin hadden ontvangen (inhoud zoals boven beschreven).  
 
Zes jaar na de start van een 0-, 6-maanden of een 0-, 12-maanden schema van Ambirix bij kinderen in 
de leeftijd van 12-15 jaar hadden alle onderzochte personen een antilichaamrespons van ≥ 15 mIE/ml 
anti-HAV antilichamen behouden. Het percentage met anti-HBs antilichamen ≥ 10 mIE/ml op dit 
tijdstip bij personen gevaccineerd met het 0-, 6- of 0-, 12-maanden schema waren respectievelijk 
84,8% en 92.9%. 
 
Wanneer de eerste dosering van Ambirix werd toegediend gelijktijdig met een hervaccinatie van een 
gecombineerd difterie, tetanus, acellulair pertussis, geïnactiveerd poliomyelitis en Haemophilus 
influenza type b vaccin (DTPa-IPV+Hib) of met de eerste dosering van een gecombineerd Mazelen-
Bof-Rode Hond vaccin in het tweede levensjaar, bleken de immuunresponsen tegen alle antigenen 
voldoende. 
 
5.2 Farmacokinetische eigenschappen 
 
Niet van toepassing. 
 
5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 
 
Gebaseerd op algemene veiligheidsstudies onthullen niet-klinische gegevens geen speciaal risico voor 
mensen. 
 
 
6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 
 
6.1 Lijst van hulpstoffen 
 
Natriumchloride 
Water voor injectie 
 
Voor adjuvantia zie rubriek 2. 
 
6.2 Gevallen van onverenigbaarheid 
 
Niet van toepassing. 
 



6.3 Houdbaarheid 
 
3 jaar. 
 
6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 
 
Bewaren in de koelkast (2°C-8°C). 
 
Niet in de vriezer bewaren.  
 
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.  
 
6.5 Aard en inhoud van de verpakking 
 
1 ml suspensie in een voorgevulde spuit (type I glas) met plunjerstopper (butylrubber). 
 
Verpakkingen van 1 of 10 voorgevulde spuiten met of zonder naald en verpakkingen van 50 
voorgevulde spuiten zonder naald. 
 
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 
 
6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies 
 
Tijdens opslag kan een fijne, witte neerslag met een heldere kleurloze laag erboven worden 
waargenomen.  
 
Het vaccin moet voor gebruik geresuspendeerd worden. Nadat het is geresuspendeerd, heeft het vaccin 
een homogeen, troebel, wit uiterlijk. 
 
Resuspenderen van het vaccin om een homogene troebele witte suspensie te verkrijgen 
 
 Het vaccin moet volgens de stappen hieronder tot een homogene suspensie worden geresuspendeerd: 

1. Houd de spuit verticaal in een gesloten hand. 
2. Schud de spuit door deze ondersteboven en weer terug te draaien. 
3. Herhaal dit krachtig gedurende ten minste 15 seconden. 
4. Inspecteer het vaccin opnieuw: 

a. Als het vaccin eruit ziet als een homogene troebele witte suspensie is het klaar voor 
gebruik – het mag niet helder ogen. 

b. Als het vaccin er nog steeds niet uitziet als een homogene troebele witte suspensie, 
blijf dan de spuit ondersteboven en weer terug draaien gedurende opnieuw ten 
minste 15 seconden en inspecteer het opnieuw. 

 
Het vaccin moet voor toediening visueel gecontroleerd worden op aanwezige vreemde deeltjes en/of 
een abnormale verschijningsvorm. Mocht een van deze verschijnselen worden waargenomen, dien het 
vaccin dan niet toe. 
 
Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale 
voorschriften. 
 
 
7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
 
GlaxoSmithKline Biologicals s.a. 
rue de l'Institut 89 
1330 Rixensart, België 



 
 
8. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
 
EU/1/02/224/001 
EU/1/02/224/002 
EU/1/02/224/003 
EU/1/02/224/004 
EU/1/02/224/005 
 
 
9.  DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/VERLENGING 

VAN DE VERGUNNING  
 
Datum van eerste verlening van de vergunning: 30 augustus 2002 
Datum van laatste verlening: 20 juli 2012 
 
 
10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 
 
10/11/2016 
 
Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees 
Geneesmiddelenbureau http://www.ema.europa.eu. 
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