
 

 
 

september 2016 

Fluarix, M, Rx, EF. ATC kod: J07BB02. Injektionsvätska, suspension i förfylld spruta/influensavaccin (spjälkat virus, inaktiverat). Innehåll: 
Influensavirus av följande stammar, producerat i befruktade hönsägg från friska höns: A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-liknande stam 
(A/Christchurch/16/2010, NIB-74xp) A/ Hong Kong/4801/2014 (H3N2)-liknande stam (Hong Kong/4801/2014, NYMC X-263B) Brisbane/60/2008-
liknande stam (B/Brisbane/60/2008, vildtyp). Indikation: Influensaprofylax till personer som löper en ökad risk för influensarelaterade 
komplikationer. Fluarix är indicerat till vuxna och barn från 6 månaders ålder. Varningsföreskrifter och begränsningar: Fluarix får under inga 
omständigheter ges intravaskulärt.  För fullständig förskrivarinformation och pris se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2016-
06-18. SE/VAC/0015a/11(4), 201609 

Om du vill rapportera en biverkning på något av våra läkemedel eller vacciner så kan du kontakta oss på följande sätt: 
Webformulär: se.gsk.com/biverkning Telefon: 08-638 93 00 (be om att bli kopplad till Biverkningsenheten) 

 

Beställning av säsongens (2016/2017) influensavaccin Fluarix  
 

Fylls i av er som inte har kundnummer hos GSK Vacciner 
 

Kundnamn: Organisationsnummer: 

Landsting: 

Leveransadress: Faktureringsadress (om annan än lev.adress): 

Tfn: E-post: 

Ansvarig läkare: 

Kontaktperson: 

 
Fylls i av er som har kundnummer hos GSK Vacciner 

 

Kundnummer: Mottagning: 

Ansvarig läkare: Kontaktperson: 

Telefonnummer: E-post: 

 
Fylls i av alla - antal doser som ni önskar beställa 
(Varje förpackning innehåller 10 doser) 
 

Antal förpackningar:                                          Totalt antal doser: 
                                 
                                ________________________                              ________________________ 
Önskat leveransdatum (ej månd); mellan 08.00-17.00. Signatur: Beställningsdatum: 

Ange andra tider om tiden ovan inte fungerar: 

 
Observera att beställningen är bindande! Vid frågor, vänligen kontakta GSK Vacciner: 

 Telefon: 020-714 714, e-mail: vacciner@gsk.com, (i sista hand fax: 020-714 715) 
GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna 
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