Očkovacie schémy
Bexsero
Vek v čase
podania prvej
dávky
Dojčatá, 2
mesiace až 5
mesiacova
Dojčatá, 6
mesiacov
až 11 mesiacov

Intervaly medzi
dávkami
Základné očkovanie
základného
očkovania
Tri dávky, každá po Nie kratšie ako 1
0,5 ml
mesiac
Dve dávky, každá po Nie kratšie ako 2
0,5 ml
mesiace
Dve dávky, každá po Nie kratšie ako 2
0,5 ml
mesiace

Deti, 12 mesiacov Dve dávky, každá po Nie kratšie ako 2
až 23 mesiacov
0,5 ml
mesiace
Deti, 2 roky
až 10 rokov
Dospievajúci (od
11 rokov) a
dospelí*

Dve dávky, každá po Nie kratšie ako 1
0,5 ml
mesiac

Posilňovacia dávka

Áno, jedna dávka vo veku medzi 12 a 15
mesiacmi s minimálne 6-mesačným odstupom
medzi základnou sériou a posilňovacou dávkou
Áno, jedna dávka v druhom roku života s
minimálne 2-mesačným odstupom medzi
základnou sériou a posilňovacou dávkou
Áno, jedna dávka s 12- až 23-mesačným
odstupom medzi základnou sériou a
posilňovacou dávkou
Na základe oficiálnych odporúčaní sa má podanie
posilňovacej dávky zvážiť u osôb s
pretrvávajúcim rizikom expozície
meningokokovému ochoreniu

Nimenrix
1. dávka od veku 12 mesiacov

FSME /kliešťová encefalitída/

Základná imunizácia

Obvyklá schéma

Zrýchlená imunizačná schéma

1.

dávka

Zvolený dátum

Zvolený dátum

2.

dávka

po 1 až 3 mesiacoch po prvom očkovaní

po 14 dňoch po prvom očkovaní

3.

dávka

po 5 až 12 mesiacoch po druhom očkovaní po 5 až 12 mesiacoch po druhom očkovaní

Posilňovacia dávka

Načasovanie

Prvá posilňovacia dávka

po 3 rokoch po tretej dávke

Následné posilňovacie dávky

každých 5 rokov

Rotateq
Od 6 týždňov do 32 týždňov
Očkovacia schéma pozostáva z troch dávok.
Prvá dávka sa môže podať vo veku od 6 týždňov, a nie neskôr ako vo veku 12 týždňov.
RotaTeq sa môže podať predčasne narodeným dojčatám v prípade, že gravidita trvala aspoň 25 týždňov. Tieto
dojčatá majú dostať prvú dávku očkovacej látky RotaTeq najskôr 6 týždňov po narodení (pozri časti 4.4 a 5.1).
Medzi dávkami majú byť minimálne 4-týždňové intervaly.
3-dávkovú očkovaciu schému sa uprednostňuje ukončiť do veku 20-22 týždňov. Ak je to nevyhnutné, môže sa
tretia (posledná) dávka podať do veku 32 týždňov

Rotarix
Vakcinačná schéma pozostáva z dvoch dávok. Prvá dávka sa môže podať vo veku od 6 týždňov. Medzi dávkami
má byť časový odstup najmenej 4 týždne. Vakcinačná schéma sa má prednostne podať pred dosiahnutím veku
16 týždňov, ale musí sa ukončiť do veku 24 týždňov.

Havrix junior/adult
Dospelí a dospievajúci vo veku od 16 rokov a starší
Na primárnu imunizáciu sa používa jedna dávka očkovacej látky HAVRIX 1440 Dosis adulta (1,0 ml suspenzia).
Deti a dospievajúci vo veku od 1 roku do 15 rokov vrátane*
Na primárnu imunizáciu sa používa jedna dávka očkovacej látky HAVRIX 720 Junior monodose (0,5 ml
suspenzia).
*Je akceptovateľné, ak dospievajúci vo veku do 18 rokov vrátane dostanú jednu dávku očkovacej látky HAVRIX
720 Junior monodose.
Podanie booster dávky
Po základnom očkovaní buď očkovacou látkou HAVRIX 1440 Dosis adulta, alebo HAVRIX 720 Junior monodose
sa pre zabezpečenie dlhodobej ochrany odporúča podať booster dávku. Táto booster dávka sa má podať
kedykoľvek medzi 6 mesiacmi a 5 rokmi, ale najlepšie medzi 6 a 12 mesiacmi po podaní prvej dávky.

Vaqta
Očkovanie pozostáva z jednej primárnej a jednej podpornej dávky podľa nasledujúcej schémy:
Primárna dávka: Osoby vo veku od 12 mesiacov do 17 rokov majú dostať jednu dávku 0,5 ml (25 U) vakcíny vo
zvolenom čase.
Podporná dávka: Osoby, ktoré dostali primárnu dávku vo veku 12 mesiacov až 17 rokov, majú dostať podpornú
dávku 0,5 ml (25 U) o 6 až 18 mesiacov po prvej dávke.

Varivax
Osoby vo veku od 9 do 12 mesiacov - v prípadoch, v ktorých sa očkovanie začalo vo veku medzi 9. a 12.
mesiacom, je potrebná druhá dávka a má sa podať po intervale minimálne 3 mesiacov

Osoby vo veku od 12 mesiacov do 12 rokov - u osôb vo veku od 12 mesiacov do 12 rokov musí medzi prvou
a druhou dávkou uplynúť aspoň jeden mesiac
Osoby vo veku 13 rokov a staršie - osoby vo veku 13 rokov a staršie majú dostať dve dávky v intervale 4–8
týždňov. Ak interval medzi dávkami prekročí 8 týždňov, je nutné podať druhú dávku čo najskôr, ako je možné.

Gardasil 9
Osoby vo veku od 9 do 14 rokov vrátane v čase prvej injekcie
Gardasil 9 sa môže podať podľa 2-dávkovej (v 0., 6. - 12. mesiaci) očkovacej schémy. Druhá dávka sa má podať 5
až 13 mesiacov po prvej dávke. Ak sa druhá dávka očkovacej látky podá skôr ako 5 mesiacov po prvej dávke, má
sa vždy podať tretia dávka.
Osoby vo veku 15 rokov a staršie v čase prvej injekcie
Gardasil 9 sa má podať podľa 3-dávkovej (v 0., 2., 6. mesiaci) očkovacej schémy.
Druhá dávka sa má podať najmenej jeden mesiac po prvej dávke a tretia dávka sa má podať najmenej 3
mesiace po druhej dávke. Všetky tri dávky sa majú podať v priebehu 1 roka.

