Pomôžte chrániť
vašich pacientov pred

Očkovanie je účinná ochrana.1,2,3
• Očkovanie vakcínou FSME-IMMUN je možné
začať kedykoľvek počas roka.1
• Pri oboch schémach (štandardnej a zrýchlenej)
sa už 14 dní po druhej dávke očakáva
dostatočná ochrana proti kliešťovej encefalitíde.1
• Informujte sa o príspevku na očkovanie
v zdravotnej poisťovni.

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčná suspenzia • FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčná suspenzia
Očkovacia látka proti kliešťovej encefalitíde (celovírusová, inaktivovaná) Jedna dávka FSME-IMUNN 0,25 ml Junior obsahuje 1,2 µg inaktivovaného vírusu kliešťovej encefalitídy (kmeň Neudörfl).Jedna
dávka FSME-IMUNN 0,5 ml obsahuje 2,4 µg inaktivovaného vírusu kliešťovej encefalitídy (kmeň Neudörfl). Lieková forma: injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke. Terapeutické indikácie:
aktívna (profylaktická) imunizácia proti kliešťovej encefalitíde (tick borne encephalitis - TBE) detí vo veku 1 až 15 rokov (FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčná suspenzia) a osôb vo veku 16 rokov a viac
(FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčná suspenzia). Dávkovanie a spôsob podávania: prvá a druhá dávka sa majú podať v 1 až 3 mesačnom intervale. Ak je potrebné dosiahnuť rýchlu imunitnú odpoveď, druhú
dávku je možné podať po dvoch týždňoch po prvej dávke. Tretia dávka sa má podať po 5 až 12 mesiacoch po druhom očkovaní. Aby sa dosiahla imunita pred začiatkom sezónnej aktivity kliešťov, ktorá
je na jar, prvá a druhá dávka sa má prednostne podať v zimných mesiacoch. Za ideálnych okolností sa má očkovacia schéma ukončiť podaním tretej dávky očkovacej látky v rovnakej sezóne kliešťov
alebo najneskôr pred začiatkom nasledujúcej sezóny kliešťov. Prvá posilňovacia dávka sa má podať po 3 rokoch po tretej dávke. Následné posilňovacie dávky sa majú podať každých 5 rokov po poslednej
posilňovacej dávke. U osôb vo veku nad 60 rokov časové odstupy pre podanie posilňovacích dávok spravidla nemajú presiahnuť 3 roky. Predĺženie časového odstupu medzi ktorýmikoľvek dávkami môže viesť
k nedostatočnej ochrane jedincov pred infekciou. Avšak v prípade prerušenej očkovacej schémy s aspoň dvoma predchádzajúcimi očkovaniami je na pokračovanie v očkovacej schéme postačujúca jedna
catch-up (doplňujúca) dávka. Ohľadom catch-up (doplňujúcej) dávky u detí mladších ako 6 rokov nie sú dostupné žiadne údaje.Očkovacia látka sa podáva intramuskulárne do hornej časti ramena. U detí vo
veku do 18 mesiacov, alebo v závislosti od vývoja dieťaťa a stavu výživy, sa očkovacia látka podáva do stehenného svalu. Iba vo výnimočných prípadoch (u osôb s poruchou krvácania alebo u osôb, ktorým sú
profylakticky podávané antikoagulanciá) sa očkovacia látka môže podávať subkutánne. Musí sa zabrániť náhodnému intravaskulárnemu podaniu. Kontraindikácie: precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek
z pomocných látok alebo na výrobné reziduá, ťažká precitlivenosť na vaječné a kuracie bielkoviny môže u citlivých jedincov spôsobiť závažnú alergickú reakciu. Očkovanie sa musí odložiť, ak osoba trpí stredne
závažným alebo závažným akútnym ochorením (s horúčkou alebo bez nej). Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: osoby s nezávažnou alergiou na vaječnú bielkovinu majú byť očkované len pod
náležitým dohľadom a k dispozícii musia byť prostriedky na naliehavú liečbu reakcií z precitlivenosti. Musí sa zabrániť intravaskulárnemu podaniu, mohlo by dôjsť k ťažkým reakciám zahŕňajúcim reakcie
z precitlivenosti so šokom. U osôb na imunosupresívnej liečbe sa nemusí dosiahnuť ochranná imunitná odpoveď. V prípade známeho alebo možného autoimunitného ochorenia sa musí zvážiť riziko infekcie
TBE oproti riziku nežiaduceho vplyvu na priebeh autoimunitného ochorenia. Opatrnosť je potrebná, ak sa zvažuje potreba očkovania u osôb s existujúcimi mozgovými poruchami (napr. aktívne demyelinizačné
poruchy alebo nedostatočne liečená epilepsia). U detí sa po prvej imunizácii môže vyskytnúť horúčka, ktorá zvyčajne poklesne do 24 hodín. U detí s anamnézou horúčkových kŕčov alebo vysokou horúčkou
po očkovaní sa môže zvážiť antipyretická profylaxia alebo liečba. Tak ako všetky očkovacie látky, ani táto nemusí úplne chrániť všetkých zaočkovaných jedincov. Očkovacia látka neposkytuje ochranu pred
infekciou spôsobenou baktériami Borrelia. Liekové a iné interakcie: neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie s inými očkovacími látkami alebo liekmi. Podanie iných očkovacích látok v rovnakom čase sa
musí uskutočniť v súlade s oficiálnymi odporúčaniami. Ak sa v rovnakom čase majú podať ďalšie očkovacie látky podávané injekčne, musia sa podať do rôznych miest a prednostne do rôznych končatín.
Nežiaduce účinky: veľmi časté: reakcie v mieste vpichu (napr. bolesť v mieste vpichu). Časté: bolesť hlavy, nauzea, myalgia, artralgia, únava, malátnosť, u detí navyše znížený apetít, nepokoj, poruchy
spánku, vracanie, horúčka, reakcie v mieste vpichu (opuch, stvrdnutie, erytém). Fertilita, gravidita a laktácia: nie sú k dispozícii údaje o použití u gravidných žien. Podanie gravidným a dojčiacim ženám je
možné len vtedy, ak sa to považuje za naliehavé pre dosiahnutie ochrany pred infekciou TBE a po starostlivom zvážení rizika a prínosov. Nie je známe, či očkovacia látka je vylučovaná do materského mlieka.
Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje: nie je pravdepodobné, že by očkovacia látka mala vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Musí sa vziať do úvahy, že sa môže
vyskytnúť porucha videnia alebo závrat. Uchovávanie: uchovávajte v chladničke (2 – 8 °C). Injekčnú striekačku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Neuchovávajte v mrazničke. Táto
skrátená informácia o lieku je určená pre odbornú verejnosť. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred podaním lieku sa oboznámte s úplným znením aktuálneho súhrnu charakteristických vlastností lieku.
Dátum aktualizovania skrátenej informácie o lieku: Jún 2020. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, Belgicko. Miestne zastúpenie držiteľa
rozhodnutia o registrácii: PFIZER Luxembourg SARL, o.z., tel.: +421 2 3355 550. Upravené podľa SPC schváleného Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 21. januára 2019.
Referencie: 1. Súhrn charakteristických vlastností lieku FSME-IMMUN 0,25 ml Junior a FSME-IMMUN 0,5 ml. 2. Heinz F.X., Holzmann H., Essl A., Kundi M. Field effectiveness of vaccination against
tick-borne encephalitis. Vaccine 2007;25(43):7559-7567. 3. World Health Organisation. Immunization is the best protection against tick-borne encephalitis. Dostupné na: www.who.int/immunization/
newsroom/newsstory_immunization_best_protection_tbe/en/. Navštívené: máj 2021.
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