
Vakcína Prevenar 13 pomáhá chránit proti zápalům plic i dalším 
infekcím, jako jsou záněty mozkových blan či infekce krve, 

způsobených 13 sérotypy bakterie Streptococcus pneumoniae.

Kdo je
v riziku?

Kdokoli ve věku 65 nebo starší, zdravý nebo trpící nějakým onemocněním 
případně s určitými rizikovými návyky.

Dospělí od 18 let s rizikovými faktory (životní styl 
či některá onemocnění).

Projděte si níže uvedené body a označte vše, co se vás týká. 
Výsledek zkonzultujte s lékařem a poraďte se o vhodnosti očkování proti 
pneumokokovým infekcím.

  Je mi 65 let a více.   Je mi 18 let a více.

Zdravotní stav
chronické respirační onemocnění (chronická obstrukční plicní nemoc – CHOPN, astma)
chronické kardiovaskulární onemocnění
diabetes
chronické onemocnění jater
chronické onemocnění ledvin
nádorové onemocnění
imunosupresivní léčba (léky potlačující imunitu 
například u zánětlivých onemocnění střev, kloubů aj.)

ušní implantát pro sluchově postižené
únik mozkomíšního moku
asplenie a hyposplenie 
určitá onemocnění krve

Historie očkování proti pneumokokům
 nikdy jsme nebyl/a očkován/a proti pneumokokům
 byl/a jsem očkován/a proti pneumokokům v posledním roce     Datum:
 byl/a jsem očkován/a proti pneumokokům před více než jedním rokem   Datum:
 nevím, zda jsem byl/a očkován/a proti pneumokokům

Pokračujte na další straně

Zpátky na webovou stránku

https://www.prevenar.cz/novinky-pro-dospele
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Návyky a životní styl
kuřák
nadměrná konzumace akloholických nápojů
dlohodobější pobyt ve zdravotnickém zařízení, 

       domově pro seniory

POZNÁMKY

Pfizer, spol. s r. o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, tel.: +420 283 004 111, www.pfizer.cz

Zkonzultujte své odpovědi s lékařem 
a poraďte se s ním o vhodnosti očkování proti 
pneumokokovým infekcím.

Riziko onemocnění pneumokokovými infekcemi včetně zápalu plic lze snížit očkováním. Jedna dávka 
vakcíny Prevenar 13 přispívá k dlouhodobé ochraně, nutnost přeočkování nebyla dosud stanovena. 
Očkovat se můžete během celého roku!

Všem osobám starším 65 let je doporučeno očkování proti pneumokokovým infekcím a vakcína je 
ZDARMA (plně hrazená pojišťovnami)!

Prevenar 13 je registrovaný léčivý přípravek (vakcína proti pneumokokovým infekcím), jehož výdej je 
vázán na lékařský předpis. Přečtěte si, prosím, pečlivě příbalovou informaci. Prevenar 13 neposkytuje 
100% ochranu proti typům pneumokoka, které vakcína obsahuje, a nechrání před typy neobsaženými 
ve vakcíně ani jinými mikroorganismy, které způsobují zápal plic.

Další informace naleznete 

na   www.prevenar.cz
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