
Myslite na ochranu diabetikov 
pred hepatitídou typu B!

Pacienti s diabetes mellitus majú 
zvýšené riziko infekcie vírusom hepatitídy typu B.1,2,3 

Očkovanie proti hepatitíde typu B má diabetik plne hradené poisťovňou. 4 

DÔVODY, PREČO JE DIABETIK VO ZVÝŠENOM RIZIKU 1,2,3 
 častejšie lekárske ošetrenia a hospitalizácie
 častejší kontakt s krvou (pravidelné kontroly hladiny cukru, pichanie inzulínu)
 imunosupresia a otvorené, horšie sa hojace rany (vstupná brána infekcie)

Hradená liečba podľa 

vyhlášky č. 585/2008 § 9 

odst. 3 c) diabetik 

letak A5.indd   1letak A5.indd   1 4.10.2013   16:084.10.2013   16:08



SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU

ENGERIX- B  20 μg 
20 mikrogramov/1 ml, injekčná suspenzia
Očkovacia látka proti heptitíde B(rDNA, adsorbovaná)

Držiteľ rozhodnutia o registrácii: GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue deĺ Institut 89, B-1330 Rixensart, Belgicko.
Zloženie: 1 dávka (1 ml) obsahuje 20 μg povrchového antigénu vírusu hepatitídy B adsorbovaného na hydratovaný hydroxid hlinitý. 
Pomocné látky: chlorid sodný, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, voda na injekciu. 
Farmakoterapeutická skupina: Očkovacia látka proti hepatitíde B. ATC kód J07BC01. Lieková forma: Injekčná suspenzia. 
Indikácie: ENGERIX-B je indikovaný na aktívnu imunizáciu osôb pred vírusom hepatitídy B (HBV) vyvolanou všetkými známymi subtypmi. 
Kategórie v rámci populácie, ktoré majú byť imunizované, sú určené na základe ofi ciálnych odporúčaní. Je možné očakávať, že imunizácia 
vakcínou ENGERIX-B bude chrániť aj pred hepatitídou D, pretože hepatitída D (spôsobená pôvodcom delta) sa nevyskytuje v neprítomnosti 
infekcie vírusom hepatitídy B.  Dávkovanie: Osoby vo veku 15 rokov a viac: schéma 0, 1, 6 mesiacov, ktorá poskytuje optimálnu ochranu 
v 7. mesiaci, alebo zrýchlená schéma 0, 1, 2 mesiace, ktorá vyvolá imunitu rýchlejšie a pri ktorej sa má podať štvrtá dávka po 12 mesiacoch. 
Vo výnimočných prípadoch sa môže použiť schéma v intervale 0-7-21 dní, odporúča sa podanie 4. dávky po 12 mesiacoch po prvej dávke. 
Osoby vo veku od 11 do 15 rokov vrátane: schéma 0-6 mesiacov sa má použiť len vtedy, ak počas očkovacej schémy existuje relatívne 
nízke riziko infekcie vírusom hepatitídy B a je možné zaistiť ukončenie dvojdávkovej očkovacej schémy. Pacienti s renálnou insufi cienciou 
vrátane pacientov podstupujúcich hemodialýzu vo veku 16 rokov a viac: 4 dvojité dávky (2 x 20 μg) podaných 1, 2 a 6 mesiacov od termínu 
prvej dávky. Známa alebo predpokladaná expozícia HBV: je možné podať prvú dávku ENGERIX-B  súčasne s HBlg, musia sa však podať 
do rôznych miest vpichu. Odporúčaná schéma: 0-1-2-12 mesiacov. Posilňovacia dávka: Potreba posilňovacej dávky u zdravých jedincov, ktorí 
dostali úplnú základnú očkovaciu schému, nebola dokázaná. Spôsob podania: intramuskulárne do deltoidnej oblasti u dospelých a detí. 
Pacientom s trombocytopéniou alebo s poruchami krvácania sa môže výnimočne podať subkutánne. Kontraindikácie: Nesmie sa podávať 
osobám so známou precitlivenosťou na niektorú zložku vakcíny alebo u ktorých sa prejavili známky precitlivenosti po predchádzajúcom 
očkovaní vakcínou ENGERIX-B. Očkovanie sa musí odložiť u osôb so závažným akútnym febrilným ochorením. Prítomnosť miernej infekcie 
však nie je kontraindikáciou imunizácie. Osobitné upozornenia: Po akomkoľvek očkovaní, alebo dokonca aj pred ním, sa môže vyskytnúť 
synkopa (omdletie) ako psychogénna reakcia na vpichnutie ihly. Je dôležité urobiť opatrenia, aby sa zabránilo zraneniu následkom omdletia. 
Vakcína sa nemá aplikovať do gluteálneho svalu ani intradermálne, pretože by to mohlo vyvolať nižšiu imunitnú odpoveď. V žiadnom prípade 
sa nesmie podať intravenózne. Pre prípad anafylaktickej reakcie musí byť vždy k okamžitej dispozícii zodpovedajúca terapia. Interakcie: 
ENGERIX-B  sa môže aplikovať súčasne s očkovacími látkami proti BCG, hepatitíde A, poliomyelitíde, osýpkam, mumpsu, rubeole, diftérii, tetanu 
a ľudskému papilomavírusu (HPV) (Cervarix). Rôzne vakcíny sa musia vždy aplikovať do rôznych miest vpichu. Gravidita a laktácia: Má 
sa používať počas gravidity len v prípade jednoznačnej potreby, a keď možné prínosy prevyšujú možné riziká pre plod. Laktácia: žiadna 
kontraindikácia nebola stanovená. Nežiaduce účinky: Veľmi časté: bolesť a začervenanie v mieste vpichu, únava, podráždenosť;  časté: 
bolesť hlavy, ospalosť, gastrointestinálne príznaky (ako sú nauzea, vracanie, hnačka, bolesť brucha), nechutenstvo, horúčka (≥ 37,5 ºC), 
malátnosť, opuch v mieste vpichu, reakcia v mieste vpichu (indurácia); menej časté: závraty, myalgia, ochorenie podobné chrípke; zriedkavé: 
lymfadenopatia, parestézia, urtikária, pruritus, vyrážka, artralgia. Údaje z postmarketingového obdobia: trombocytopénia, encefalitída, 
encefalopatia, kŕče, paralýza, neuritída, neuropatia, hypoestézia, multiformný erytém, angioneurotický edém, plochý lišaj, artritída, svalová 
slabosť, meningitída, vaskulitída, hypotenzia, anafylaxia, alergické reakcie vrátane anafylaktoidných reakcií a ochorenia podobného sérovej 
chorobe. Uchovávanie: v chladničke pri teplote 2 – 8 ºC. Neuchovávajte v mrazničke, vakcínu vyhoďte, ak zmrzla. Balenie: 1 x 1 ml, 
10 x 1 ml a 25 x 1 ml v injekčnej liekovke, 1 x 1 ml v naplnenej injekčnej striekačke.  Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh. 
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Dátum poslednej revízie textu: 11/ 2011
Pred predpisovaním sa oboznámte s úplnou informáciou o lieku.  
Podrobnejšie informácie dostupné na požiadanie: GlaxoSmithKline Slovakia, s. r. o., Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 2, tel.: 
02/48 26 11 11, fax: 02/48 26 11 10, www.gsk.sk

Kontakt pre prípad hlásenia nežiaducich účinkov: 0911 421 045, sk-safety@gsk.com
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