
Invazivní pneumokokové onemocnění (meningitida, zápal plic, sepse) je závažné onemocnění a děti 
do 2 let věku patří k nejrizikovější skupině. Časné zahájení vakcinace (od 6ti týdnů) zajistí lepší 
a dřívější ochranu dítěte v době, kdy je nejzranitelnější! 

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

Tak vakcína pomáhá chránit dítě před vznikem nejen závažných 
pneumokokových onemocnění, ale snižuje i riziko onemocnění 
zánětem středního ucha. Vakcína neobsahuje živou 
bakterii, a proto nemůže způsobit onemocnění.

Zajistěte, aby Vaše dítě dostalo všechny 
3 doporučené dávky vakcíny, které jsou 

nezbytné k zajištění ochrany proti 
pneumokokovým onemocněním.

Mezi nejčastější sérotypy bakterie 
Streptococcus pneumoniae vyvolávající 

invazivní pneumokokové onemocnění v ČR 
patří sérotypy 19A a 3. Tyto sérotypy jsou 

obsaženy ve vakcíně Prevenar 13.

Účinnost a bezpečnost vakcíny Prevenar 13 
byla ověřena v klinických studiích 

i v běžné praxi.

Pomozte ochránit své dítě a poraďte se 
s dětským lékařem, kdy nejlépe začít 

s očkováním proti pneumokokovým infekcím!

Zpátky na webovou stránku

Prevenar 13 je registrovaný léčivý přípravek, jehož výdej je vázán na lékařský předpis. Přečtěte si, prosím, 
pečlivě příbalovou informaci. O možnostech očkování se poraďte s ošetřujícím lékařem vašeho dítěte. 
Prevenar 13 neposkytuje 100% ochranu proti typům pneumokoka, které vakcína obsahuje, a nechrání před 
typy neobsaženými ve vakcíně ani jinými mikroorganismy.

PP-PRE-CZE-0008

Prevenar 13 pomáhá 
imunitnímu systému dítěte 
vytvářet protilátky, které bojují 
proti 13 sérotypům bakterie 
Streptococuss pneumoniæ. 
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