• Vakcína Silgard poskytuje rozsáhlou
ochranu proti onemocněním
způsobeným HPV.
• Vakcína Silgard poskytuje 96,9%
ochranu proti rakovině děložního čípku
související s typy HPV 16 a 18.*
•B
 ezpečnost a účinnost vakcíny je
prověřena v dlouhodobých klinických
studiích.
•V
 akcína Silgard je registrovaná
pro dívky a ženy od 9 do 45 let,
pro chlapce od 9 do 26 let.
•N
 abízí možnost rozložit 3 dávky
do jednoho roku.
•M
 ožná kombinace s ostatními
očkováními.

Ochraňte své blízké,
zvolte vakcínu SILGARD.
Vakcína Silgard poskytuje 96,9% ochranu proti rakovině děložního čípku
související s typy HPV 16 a 18.*
Očkování proti rakovině děložního čípku, předrakovinným změnám
na děložním čípku, zevních rodidlech a v pochvě a genitálním bradavicím.
* Jedná se o účinnost u dívek a žen, které nepřišly do kontaktu s HPV 16 a 18.
Silgard®, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce.
Vakcína proti lidskému papilomaviru [typy 6, 11, 16, 18] (rekombinantní, adsorbovaná).
Vakcína Silgard® se podává injekčně ve 3 dávkách. Tak jako všechny očkovací látky, ani vakcína Silgard® nemusí plně ochránit každého a nezabrání vzniku všech typů rakoviny děložního čípku, předrakovinnému poškození ženských pohlavních orgánů (rakovině děložního čípku, přednádorovým nebo předrakovinným změnám zevních rodidel a pochvy a genitálním bradavicím). Očkování nenahrazuje
pravidelné gynekologické prohlídky. Poraďte se se svým lékařem, jestliže osoba, která má být očkována, je těhotná, snaží se otěhotnět nebo otěhotní během očkovacího období. U více než 1 z 10 pacientů se objevily nežádoucí
účinky v místě injekce zahrnující bolest, otok a zarudnutí. Také byly pozorovány bolesti hlavy. Dále byly hlášeny nežádoucí účinky v nižších frekvencích po uvedení přípravku na trh.

Přípravek je vázán na lékařský předpis. Přečtěte si pečlivě příbalovou informaci o léčivém přípravku.
Pro kohortu dívek od dovršeného 13. do dovršeného 14. roku částečně hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění, maximální doplatek na jednu
dávku vakcíny Silgard činí 302,60 Kč. Pro ostatní pacientky a pacienty není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
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