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Les vacunes, transport i conservació
Les vacunes requereixen una temperatura estable
de 2 a 8ºC, fins que són aplicades.
Avui dia les vacunes es poden adquirir a les farmàcies. El paper d’aquestes
i el dels mateixos pares comença a ocupar un lloc important per garantir
certes normes bàsiques pel que fa al manteniment.
Per això existeix, i cal mantenir, la cadena de fred que fa referència al
maneig, transport i conservació de les vacunes per assegurar unes condicions adequades que garanteixin la seva qualitat.

Cadena de fred «Mòbil»
Representa el transport des de la farmàcia a casa o de casa al centre de
salut, i ha de fer-se en contenidors isotèrmics, neveres portàtils o portavacunes que puguin mantenir una temperatura entre 2 i 8ºC.
Per aconseguir-ho sol ser habitual l’ús d’acumuladors de fred, petits
blocs de plàstic amb algun líquid al seu interior, que després de tenir-los
algunes hores al frigorífic, es guarden al congelador.
S’han de col·locar tot evitant el contacte directe amb la vacuna. S’ha
d’evitar també, l’ús de gel ja que es descongela abans i pot mullar
l’envàs de la vacuna i deteriorar-lo.

Cadena de fred «Fixa»
Representada pel frigorífic, que haurà de mantenir una temperatura entre 2 i 8ºC.
Consells pràctics per conservar la vacuna:
• Independitzeu la vacuna dels aliments sense manipular els envasos.
• Eviteu les zones denominades de “temperatura 0” d’alguns frigorífics.
• Eviteu la conservació a la porta. És la zona més calenta i de temperatura menys constant del frigorífic.
• Eviteu els prestatges sense perforacions. La vacuna no caurà però es
poden acumular líquids a la superfície.
• Eviteu els prestatges més baixos, ja que el risc que els pugui caure
líquids és major.
• Eviteu el contacte amb les parets, especialment la part posterior, on la
temperatura sol ser més baixa i, de vegades, es produeix la congelació.
Es recomana no emmagatzemar vacunes procedents d’altres províncies
(varicel·la, pneumococ, meningitis B, etc.) ja que no es pot garantir el
manteniment de la cadena de fred.
El personal sanitari pot rebutjar administrar-les, en cas que no hagi estat
prescrita pel metge/essa habitual, o no es garanteixi el manteniment de
la cadena de fred.
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