
Meningokoki B? 

Zaszczepieni!Zaszczepieni!Zaszczepieni!

Zadbaj o ochronę przed meningokokami typu B również u starszych dzieci

Porozmawiaj z rodzicami o szczepieniu Bexsero.

Meningokoki typu B
zagrażają szczególnie dzieciom Do 5 r.ż.1 



jednak najwyższa 
zapadalność występuje wśród 
dzieci do 5 r.ż.1

W grupie wiekowej poniżej 5 r.ż. serogrupa B 
odpowiadała za 70% przypadków zachorowań 
na inwazyjną chorobę meningokokową1.

Na inwazyjną chorobę meningokokową 
może zachorować każdy, 
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*Dane http://koroun.nil.gov.pl/wp-content/uploads/2020/06/Inwazyj-
na-choroba-meningokokowa-IChM-w-Polsce-w-2019-roku.pdf



W grupie wiekowej poniżej 5 r.ż. serogrupa B 
odpowiadała za 70% przypadków zachorowań 
na inwazyjną chorobę meningokokową1.

Neisseria Meningitidis
to bakteria, która potrafi  wywołać, 
u zdrowego dotąd dziecka, ciężkie 
zakażenie w krótkim czasie.2,3

Na inwazyjną chorobę 
meningokokową 
chorują głównie dzieci, 
które wcześniej były 
zdrowe.2

Nosiciel z reguły nie ma żadnych objawów 
choroby, dlatego ani on, ani jego otoczenie 
nie wie, że może zakażać.4

Szacuje się, że ok. 10 proc. społeczeństwa jest 
nosicielami meningokoków, a w zamkniętych 
środowiskach5, np. w żłobkach czy 
przedszkolach, nawet do 80 proc. osób.3

Przenoszeniu się zakażenia między dziećmi 
w placówkach opiekuńczych sprzyja ich 
charakter – długie przebywanie 
w pomieszczeniu o dużym zagęszczeniu 
i bliski kontakt pomiędzy dziećmi.



Pierwsze objawy inwazyjnej choroby meningokokowej są zwykle niespecyficzne, bo 
przypominają przeziębienie czy grypę, dlatego początkowo trudno ją rozpoznać.6

OBJAWY INWAZYJNEJ CHOROBY 
MENINGOKOKOWEJ

Potencjalnie śmiertelna: 
Progresja od początkowych 
 niespecyfi cznych objawów  do zgonu może 
nastapić  w ciągu 24 godzin.6-7

Często błędnie rozpoznawana:
Wczesne objawy podmiotowe i przedmiotowe są często 
nieswoiste i przypominają objawy grypy.6

Typowe objawy choroby 
meningokokowej:
Nie występują zawsze; mogą do nich 
należeć: wysypka krwotoczna, ból 
lub sztywność karku, światłowstręt, 
uwypuklone ciemiączko (niemowlęta, 
<1 roku życia), objawy oponowe, 
wczesne objawy posocznicy (zimne 
dłonie i stopy).7
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W Polsce nawet 1 na 6 chorych umiera.1 Śmierć 
może nastąpić w ciągu 24-48 godzin od wystąpienia 
początkowych objawów8 - zbyt późna diagnoza 
i leczenie zwiększa śmiertelność7.

Nawet 1 na 5 osób, które pokonały chorobę 
doświadcza ciężkich następstw.8

• powikłania narządowe, np. ubytki 
skóry amputacje palców/kończyn, 
niewydolność nerek,

• powikłania neurologiczne, np. 
głuchota, padaczka, niedowład,

• powikłania psychiczne, np. 
trudności w nauce, zaburzenia 
koncentracji, opóźniony rozwój 
intelektualny

POWIKŁANIA, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ4:

Przebieg choroby jest bardzo szybki i już
w ciągu 24 godzin może zakończyć się śmiercią.8



Za największą liczbę zakażeń w Polsce odpowiada 
serogrupa B1, dlatego zdaniem ekspertów, dzieci 

powinny być w pierwszej kolejności szczepione 
przeciwko meningokokom typu B.11

Porozmawiaj z rodzicami o szczepieniu Bexsero 
na najbliższej wizycie:

13-15 miesiąc 
szczepienie MMR + Bexsero

SZCZEPIENIA OCHRONNE SĄ 
NAJSKUTECZNIEJSZĄ METODĄ 
ZAPOBIEGANIA ZACHOROWANIOM 
WYWOŁANYM PRZEZ 
MENINGOKOKI TYPU B.9

szczepienie DTaP+ Bexsero

16-18 miesiąc 

szczepienie Bexsero

bilans 2-latka
szczepienie Bexsero

bilans 4-latka

szczepienie DTaP, polio, MMR + Bexsero

wizyta szczepienna w 6-tym roku życia

Szczepienia przeciw meningokokom są zalecane  
w Programie Szczepień Ochronnych.10



- schemat dawkowania od ukończenia 2 m.ż.12

BEXSERO

BEXSERO

BEXSERO

- możliwość jednoczesnego podawania ze szczepionkami zarówno monowalentnymi 
jak i skojarzonymi.12

Wiek w czasie podania 
pierwszej dawki

Szczepienie
pierwotne Dawka uzupełniająca

Odstępy między
dawkami szczepienia

pierwotnego

Od ukończenia 2. m.ż.
do ukończenia 6. m.ż.*

Nie mniej niż
1 miesiąc w wieku między 12 a 15 

miesięcy 
(≥6 miesięcy po 

ukończeniu szczepienia 
pierwotnego)

w 2 r.ż. (≥2 miesiące po 
ukończeniu szczepienia 

pierwotnego)

12-23 miesiące po 
ukończeniu szczepienia 

pierwotnego

U osób narażonych w sposób ciągły 
na ryzyko ekspozycji na chorobę 
meningokokową należy rozważyć 

podanie dawki uzupełniającej, 
zgodnie z ofi cjalnymi zaleceniami.

Nie mniej niż
1 miesiąc

Nie mniej niż
2 miesiące

Nie mniej niż
2 miesiące

Od ukończenia 6. m.ż.
do ukończenia 12. m.ż.

Od ukończenia 12. m.ż.
do ukończenia 24. m.ż.

Od ukończenia 
2. r. ż.

Schemat dawkowania (1 dawka = 0,5 ml)            * Schematy alternatywne

Bexsero: Najczęściej obserwowane działania niepożądane w badaniach klinicznych 
(bardzo często ≥1/10): gorączka ≥38C, tkliwość i rumień w miejscu wstrzyknięcia.12

Szczepionki wysoce 
skojarzone 5w1 i 6w1

Szczepionka MMR

Szczepionki monowalentne:
Hib, polio, WZW B

Szczepionka DTaP

Szczepionka przeciwko 
meningokokom ACWY 

Szczepionka przeciwko
ospie wietrznej
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Bexsero jest nazwą zastrzeżoną. Wydaje się z przepisu lekarza. Przed przepisaniem i zastosowaniem należy zapoznać się z pełną informacją o leku. Pełna wersja aktualnej Charakterystyki 
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NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Bexsero zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce. Szczepionka przeciw meningokokom grupy B (rDNA), złożona, adsorbowana. SKŁAD 
JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 
NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 
JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 
NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 

Jedna dawka (0,5 ml) zawiera:
Bexsero zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce. Szczepionka przeciw meningokokom grupy B (rDNA), złożona, adsorbowana.

Jedna dawka (0,5 ml) zawiera:
Bexsero zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce. Szczepionka przeciw meningokokom grupy B (rDNA), złożona, adsorbowana.

Rekombinowane białko fuzyjne NHBA ze szczepów 
Bexsero zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce. Szczepionka przeciw meningokokom grupy B (rDNA), złożona, adsorbowana.

Rekombinowane białko fuzyjne NHBA ze szczepów 
Bexsero zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce. Szczepionka przeciw meningokokom grupy B (rDNA), złożona, adsorbowana.

Neisseria meningitidis
Bexsero zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce. Szczepionka przeciw meningokokom grupy B (rDNA), złożona, adsorbowana.

Neisseria meningitidis
Bexsero zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce. Szczepionka przeciw meningokokom grupy B (rDNA), złożona, adsorbowana.

grupy B
Bexsero zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce. Szczepionka przeciw meningokokom grupy B (rDNA), złożona, adsorbowana.

grupy B
Bexsero zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce. Szczepionka przeciw meningokokom grupy B (rDNA), złożona, adsorbowana.

1,2,3
Bexsero zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce. Szczepionka przeciw meningokokom grupy B (rDNA), złożona, adsorbowana.

1,2,3
Bexsero zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce. Szczepionka przeciw meningokokom grupy B (rDNA), złożona, adsorbowana.

- 50 mikrogramów; Rekombinowane białko 
Bexsero zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce. Szczepionka przeciw meningokokom grupy B (rDNA), złożona, adsorbowana.

- 50 mikrogramów; Rekombinowane białko 
Bexsero zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce. Szczepionka przeciw meningokokom grupy B (rDNA), złożona, adsorbowana.

NadA ze szczepów Neisseria meningitidis 
Jedna dawka (0,5 ml) zawiera:

Neisseria meningitidis 
Jedna dawka (0,5 ml) zawiera:

grupy B
Jedna dawka (0,5 ml) zawiera:

grupy B
Jedna dawka (0,5 ml) zawiera:

1,2,3 
Jedna dawka (0,5 ml) zawiera:

1,2,3 
Jedna dawka (0,5 ml) zawiera:

- 50 mikrogramów;
Jedna dawka (0,5 ml) zawiera:

- 50 mikrogramów;
Jedna dawka (0,5 ml) zawiera: Rekombinowane białko fuzyjne NHBA ze szczepów 

- 50 mikrogramów;
Rekombinowane białko fuzyjne NHBA ze szczepów 

Rekombinowane białko fuzyjne fHbp ze szczepów 
Rekombinowane białko fuzyjne NHBA ze szczepów 

Rekombinowane białko fuzyjne fHbp ze szczepów 
Rekombinowane białko fuzyjne NHBA ze szczepów Neisseria meningitidis

Rekombinowane białko fuzyjne fHbp ze szczepów 
Neisseria meningitidis

Neisseria meningitidis
Neisseria meningitidis

Neisseria meningitidis
Neisseria meningitidis grupy B

Neisseria meningitidis
grupy B

grupy B
grupy B

grupy B
grupy B - 50 mikrogramów; Rekombinowane białko 

grupy B
- 50 mikrogramów; Rekombinowane białko 

1,2,3
- 50 mikrogramów; Rekombinowane białko 

1,2,3
- 50 mikrogramów; Rekombinowane białko 

- 50 mikrogramów; Pęcherzyki błony 
- 50 mikrogramów; Rekombinowane białko 

- 50 mikrogramów; Pęcherzyki błony 
- 50 mikrogramów; Rekombinowane białko 

zewnętrznej (OMV) ze szczepu NZ98/254 bakterii 
NadA ze szczepów 
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Wiek w czasie podania pierwszej 
dawki Szczepienie pierwotne Odstępy między dawkami w ramach 
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Niemowlęta, 6 do 11
miesięcy włącznie Dwie dawki po 0,5 ml Nie mniej niż 2 miesiące

Tak, jedna dawka w drugim roku życia, z zachowaniem 
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Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Bardzo często: zaburzenia apetytu. 
senność, nietypowy płacz, ból głowy. Niezbyt często: drgawki (w tym drgawki gorączkowe). Nieznana częstość: epizody hipotoniczno – hiporeaktywne, meningismus - podrażnienie opon 

 Bardzo często: zaburzenia apetytu. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Bardzo często: zaburzenia apetytu. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania
senność, nietypowy płacz, ból głowy. Niezbyt często: drgawki (w tym drgawki gorączkowe). Nieznana częstość: epizody hipotoniczno – hiporeaktywne, meningismus - podrażnienie opon 

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Bardzo często: zaburzenia apetytu. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Zaburzenia układu nerwowego
senność, nietypowy płacz, ból głowy. Niezbyt często: drgawki (w tym drgawki gorączkowe). Nieznana częstość: epizody hipotoniczno – hiporeaktywne, meningismus - podrażnienie opon 

Zaburzenia układu nerwowegoZaburzenia układu nerwowego
senność, nietypowy płacz, ból głowy. Niezbyt często: drgawki (w tym drgawki gorączkowe). Nieznana częstość: epizody hipotoniczno – hiporeaktywne, meningismus - podrażnienie opon 

Zaburzenia układu nerwowego Bardzo często: 
senność, nietypowy płacz, ból głowy. Niezbyt często: drgawki (w tym drgawki gorączkowe). Nieznana częstość: epizody hipotoniczno – hiporeaktywne, meningismus - podrażnienie opon 

 Bardzo często: Zaburzenia układu nerwowego Bardzo często: Zaburzenia układu nerwowego
senność, nietypowy płacz, ból głowy. Niezbyt często: drgawki (w tym drgawki gorączkowe). Nieznana częstość: epizody hipotoniczno – hiporeaktywne, meningismus - podrażnienie opon 

Zaburzenia układu nerwowego Bardzo często: Zaburzenia układu nerwowego
mózgowo-rdzeniowych (objawy podrażnienia opon mózgowo-rdzeniowych, takie jak: sztywność karku lub światłowstręt, były zgłaszane sporadycznie krótko po szczepieniu. Objawy te miały 
senność, nietypowy płacz, ból głowy. Niezbyt często: drgawki (w tym drgawki gorączkowe). Nieznana częstość: epizody hipotoniczno – hiporeaktywne, meningismus - podrażnienie opon 
mózgowo-rdzeniowych (objawy podrażnienia opon mózgowo-rdzeniowych, takie jak: sztywność karku lub światłowstręt, były zgłaszane sporadycznie krótko po szczepieniu. Objawy te miały 
senność, nietypowy płacz, ból głowy. Niezbyt często: drgawki (w tym drgawki gorączkowe). Nieznana częstość: epizody hipotoniczno – hiporeaktywne, meningismus - podrażnienie opon 
charakter łagodny i przejściowy). 
mózgowo-rdzeniowych (objawy podrażnienia opon mózgowo-rdzeniowych, takie jak: sztywność karku lub światłowstręt, były zgłaszane sporadycznie krótko po szczepieniu. Objawy te miały 
charakter łagodny i przejściowy). 
mózgowo-rdzeniowych (objawy podrażnienia opon mózgowo-rdzeniowych, takie jak: sztywność karku lub światłowstręt, były zgłaszane sporadycznie krótko po szczepieniu. Objawy te miały 

Zaburzenia naczynioweZaburzenia naczyniowe
mózgowo-rdzeniowych (objawy podrażnienia opon mózgowo-rdzeniowych, takie jak: sztywność karku lub światłowstręt, były zgłaszane sporadycznie krótko po szczepieniu. Objawy te miały 

Zaburzenia naczyniowe
mózgowo-rdzeniowych (objawy podrażnienia opon mózgowo-rdzeniowych, takie jak: sztywność karku lub światłowstręt, były zgłaszane sporadycznie krótko po szczepieniu. Objawy te miały 

 Niezbyt często: bladość (rzadko po podaniu dawki uzupełniającej). Rzadko: zespół Kawasaki. 
mózgowo-rdzeniowych (objawy podrażnienia opon mózgowo-rdzeniowych, takie jak: sztywność karku lub światłowstręt, były zgłaszane sporadycznie krótko po szczepieniu. Objawy te miały 

 Niezbyt często: bladość (rzadko po podaniu dawki uzupełniającej). Rzadko: zespół Kawasaki. 
mózgowo-rdzeniowych (objawy podrażnienia opon mózgowo-rdzeniowych, takie jak: sztywność karku lub światłowstręt, były zgłaszane sporadycznie krótko po szczepieniu. Objawy te miały 

Zaburzenia naczyniowe Niezbyt często: bladość (rzadko po podaniu dawki uzupełniającej). Rzadko: zespół Kawasaki. Zaburzenia naczynioweZaburzenia naczyniowe Niezbyt często: bladość (rzadko po podaniu dawki uzupełniającej). Rzadko: zespół Kawasaki. Zaburzenia naczyniowe
mózgowo-rdzeniowych (objawy podrażnienia opon mózgowo-rdzeniowych, takie jak: sztywność karku lub światłowstręt, były zgłaszane sporadycznie krótko po szczepieniu. Objawy te miały 

Zaburzenia naczyniowe
mózgowo-rdzeniowych (objawy podrażnienia opon mózgowo-rdzeniowych, takie jak: sztywność karku lub światłowstręt, były zgłaszane sporadycznie krótko po szczepieniu. Objawy te miały 

 Niezbyt często: bladość (rzadko po podaniu dawki uzupełniającej). Rzadko: zespół Kawasaki. 
mózgowo-rdzeniowych (objawy podrażnienia opon mózgowo-rdzeniowych, takie jak: sztywność karku lub światłowstręt, były zgłaszane sporadycznie krótko po szczepieniu. Objawy te miały 

Zaburzenia naczyniowe
mózgowo-rdzeniowych (objawy podrażnienia opon mózgowo-rdzeniowych, takie jak: sztywność karku lub światłowstręt, były zgłaszane sporadycznie krótko po szczepieniu. Objawy te miały 

Zaburzenia żołądka i jelitZaburzenia żołądka i jelit
mózgowo-rdzeniowych (objawy podrażnienia opon mózgowo-rdzeniowych, takie jak: sztywność karku lub światłowstręt, były zgłaszane sporadycznie krótko po szczepieniu. Objawy te miały 

Zaburzenia żołądka i jelit
mózgowo-rdzeniowych (objawy podrażnienia opon mózgowo-rdzeniowych, takie jak: sztywność karku lub światłowstręt, były zgłaszane sporadycznie krótko po szczepieniu. Objawy te miały 

 Bardzo często: 
mózgowo-rdzeniowych (objawy podrażnienia opon mózgowo-rdzeniowych, takie jak: sztywność karku lub światłowstręt, były zgłaszane sporadycznie krótko po szczepieniu. Objawy te miały 

 Bardzo często: 
mózgowo-rdzeniowych (objawy podrażnienia opon mózgowo-rdzeniowych, takie jak: sztywność karku lub światłowstręt, były zgłaszane sporadycznie krótko po szczepieniu. Objawy te miały 

Zaburzenia żołądka i jelit Bardzo często: Zaburzenia żołądka i jelit
mózgowo-rdzeniowych (objawy podrażnienia opon mózgowo-rdzeniowych, takie jak: sztywność karku lub światłowstręt, były zgłaszane sporadycznie krótko po szczepieniu. Objawy te miały 

Zaburzenia żołądka i jelit
mózgowo-rdzeniowych (objawy podrażnienia opon mózgowo-rdzeniowych, takie jak: sztywność karku lub światłowstręt, były zgłaszane sporadycznie krótko po szczepieniu. Objawy te miały 

 Bardzo często: 
mózgowo-rdzeniowych (objawy podrażnienia opon mózgowo-rdzeniowych, takie jak: sztywność karku lub światłowstręt, były zgłaszane sporadycznie krótko po szczepieniu. Objawy te miały 

Zaburzenia żołądka i jelit
mózgowo-rdzeniowych (objawy podrażnienia opon mózgowo-rdzeniowych, takie jak: sztywność karku lub światłowstręt, były zgłaszane sporadycznie krótko po szczepieniu. Objawy te miały 
biegunka, wymioty (niezbyt często po podaniu dawki uzupełniającej). biegunka, wymioty (niezbyt często po podaniu dawki uzupełniającej). 
charakter łagodny i przejściowy). 
biegunka, wymioty (niezbyt często po podaniu dawki uzupełniającej). 
charakter łagodny i przejściowy). Zaburzenia naczyniowe
biegunka, wymioty (niezbyt często po podaniu dawki uzupełniającej). 

Zaburzenia naczynioweZaburzenia naczyniowe
biegunka, wymioty (niezbyt często po podaniu dawki uzupełniającej). 

Zaburzenia naczyniowe Niezbyt często: bladość (rzadko po podaniu dawki uzupełniającej). Rzadko: zespół Kawasaki. 
biegunka, wymioty (niezbyt często po podaniu dawki uzupełniającej). 

 Niezbyt często: bladość (rzadko po podaniu dawki uzupełniającej). Rzadko: zespół Kawasaki. Zaburzenia naczyniowe Niezbyt często: bladość (rzadko po podaniu dawki uzupełniającej). Rzadko: zespół Kawasaki. Zaburzenia naczyniowe
biegunka, wymioty (niezbyt często po podaniu dawki uzupełniającej). 

Zaburzenia naczyniowe Niezbyt często: bladość (rzadko po podaniu dawki uzupełniającej). Rzadko: zespół Kawasaki. Zaburzenia naczynioweZaburzenia naczyniowe Niezbyt często: bladość (rzadko po podaniu dawki uzupełniającej). Rzadko: zespół Kawasaki. Zaburzenia naczyniowe
biegunka, wymioty (niezbyt często po podaniu dawki uzupełniającej). 

Zaburzenia naczyniowe Niezbyt często: bladość (rzadko po podaniu dawki uzupełniającej). Rzadko: zespół Kawasaki. Zaburzenia naczyniowe
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnejZaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 Niezbyt często: bladość (rzadko po podaniu dawki uzupełniającej). Rzadko: zespół Kawasaki. 
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 Niezbyt często: bladość (rzadko po podaniu dawki uzupełniającej). Rzadko: zespół Kawasaki. 
 Bardzo często: wysypka (dzieci w wieku od 12 do 23 miesięcy) (niezbyt często po  Bardzo często: wysypka (dzieci w wieku od 12 do 23 miesięcy) (niezbyt często po 

 Niezbyt często: bladość (rzadko po podaniu dawki uzupełniającej). Rzadko: zespół Kawasaki. 
 Bardzo często: wysypka (dzieci w wieku od 12 do 23 miesięcy) (niezbyt często po 

 Niezbyt często: bladość (rzadko po podaniu dawki uzupełniającej). Rzadko: zespół Kawasaki. Zaburzenia żołądka i jelit
 Bardzo często: wysypka (dzieci w wieku od 12 do 23 miesięcy) (niezbyt często po 

Zaburzenia żołądka i jelitZaburzenia żołądka i jelit
 Bardzo często: wysypka (dzieci w wieku od 12 do 23 miesięcy) (niezbyt często po 

Zaburzenia żołądka i jelit Bardzo często: 
 Bardzo często: wysypka (dzieci w wieku od 12 do 23 miesięcy) (niezbyt często po 

 Bardzo często: Zaburzenia żołądka i jelit Bardzo często: Zaburzenia żołądka i jelit
 Bardzo często: wysypka (dzieci w wieku od 12 do 23 miesięcy) (niezbyt często po 

Zaburzenia żołądka i jelit Bardzo często: Zaburzenia żołądka i jelit
podaniu dawki uzupełniającej). Często: wysypka (niemowlęta i dzieci w wieku od 2 do 10 lat). Niezbyt często: egzema. Rzadko: pokrzywka. podaniu dawki uzupełniającej). Często: wysypka (niemowlęta i dzieci w wieku od 2 do 10 lat). Niezbyt często: egzema. Rzadko: pokrzywka. 
biegunka, wymioty (niezbyt często po podaniu dawki uzupełniającej). 
podaniu dawki uzupełniającej). Często: wysypka (niemowlęta i dzieci w wieku od 2 do 10 lat). Niezbyt często: egzema. Rzadko: pokrzywka. 
biegunka, wymioty (niezbyt często po podaniu dawki uzupełniającej). Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
podaniu dawki uzupełniającej). Często: wysypka (niemowlęta i dzieci w wieku od 2 do 10 lat). Niezbyt często: egzema. Rzadko: pokrzywka. 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnejZaburzenia skóry i tkanki podskórnej
podaniu dawki uzupełniającej). Często: wysypka (niemowlęta i dzieci w wieku od 2 do 10 lat). Niezbyt często: egzema. Rzadko: pokrzywka. 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Bardzo często: wysypka (dzieci w wieku od 12 do 23 miesięcy) (niezbyt często po 
podaniu dawki uzupełniającej). Często: wysypka (niemowlęta i dzieci w wieku od 2 do 10 lat). Niezbyt często: egzema. Rzadko: pokrzywka. 

 Bardzo często: wysypka (dzieci w wieku od 12 do 23 miesięcy) (niezbyt często po 
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznejZaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

 Bardzo często: wysypka (dzieci w wieku od 12 do 23 miesięcy) (niezbyt często po 
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

 Bardzo często: wysypka (dzieci w wieku od 12 do 23 miesięcy) (niezbyt często po 
Bardzo często: ból stawów. 
podaniu dawki uzupełniającej). Często: wysypka (niemowlęta i dzieci w wieku od 2 do 10 lat). Niezbyt często: egzema. Rzadko: pokrzywka. 
Bardzo często: ból stawów. 
podaniu dawki uzupełniającej). Często: wysypka (niemowlęta i dzieci w wieku od 2 do 10 lat). Niezbyt często: egzema. Rzadko: pokrzywka. 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podaniaZaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
podaniu dawki uzupełniającej). Często: wysypka (niemowlęta i dzieci w wieku od 2 do 10 lat). Niezbyt często: egzema. Rzadko: pokrzywka. 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
podaniu dawki uzupełniającej). Często: wysypka (niemowlęta i dzieci w wieku od 2 do 10 lat). Niezbyt często: egzema. Rzadko: pokrzywka. 

 Bardzo często: gorączka (≥ 38 °C), tkliwość w miejscu wstrzyknięcia (w tym ciężka tkliwość w miejscu wstrzyknięcia  Bardzo często: gorączka (≥ 38 °C), tkliwość w miejscu wstrzyknięcia (w tym ciężka tkliwość w miejscu wstrzyknięcia 
podaniu dawki uzupełniającej). Często: wysypka (niemowlęta i dzieci w wieku od 2 do 10 lat). Niezbyt często: egzema. Rzadko: pokrzywka. 

 Bardzo często: gorączka (≥ 38 °C), tkliwość w miejscu wstrzyknięcia (w tym ciężka tkliwość w miejscu wstrzyknięcia 
podaniu dawki uzupełniającej). Często: wysypka (niemowlęta i dzieci w wieku od 2 do 10 lat). Niezbyt często: egzema. Rzadko: pokrzywka. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

 Bardzo często: gorączka (≥ 38 °C), tkliwość w miejscu wstrzyknięcia (w tym ciężka tkliwość w miejscu wstrzyknięcia 
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznejZaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

 Bardzo często: gorączka (≥ 38 °C), tkliwość w miejscu wstrzyknięcia (w tym ciężka tkliwość w miejscu wstrzyknięcia 
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Bardzo często: gorączka (≥ 38 °C), tkliwość w miejscu wstrzyknięcia (w tym ciężka tkliwość w miejscu wstrzyknięcia Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
podaniu dawki uzupełniającej). Często: wysypka (niemowlęta i dzieci w wieku od 2 do 10 lat). Niezbyt często: egzema. Rzadko: pokrzywka. 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
podaniu dawki uzupełniającej). Często: wysypka (niemowlęta i dzieci w wieku od 2 do 10 lat). Niezbyt często: egzema. Rzadko: pokrzywka. 

 Bardzo często: gorączka (≥ 38 °C), tkliwość w miejscu wstrzyknięcia (w tym ciężka tkliwość w miejscu wstrzyknięcia 
podaniu dawki uzupełniającej). Często: wysypka (niemowlęta i dzieci w wieku od 2 do 10 lat). Niezbyt często: egzema. Rzadko: pokrzywka. 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
podaniu dawki uzupełniającej). Często: wysypka (niemowlęta i dzieci w wieku od 2 do 10 lat). Niezbyt często: egzema. Rzadko: pokrzywka. 
defi niowana jako płacz w przypadku poruszenia kończyną, w którą wykonano zastrzyk), rumień w miejscu wstrzyknięcia, obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia, defi niowana jako płacz w przypadku poruszenia kończyną, w którą wykonano zastrzyk), rumień w miejscu wstrzyknięcia, obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia, 
Bardzo często: ból stawów. 
defi niowana jako płacz w przypadku poruszenia kończyną, w którą wykonano zastrzyk), rumień w miejscu wstrzyknięcia, obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia, 
Bardzo często: ból stawów. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
defi niowana jako płacz w przypadku poruszenia kończyną, w którą wykonano zastrzyk), rumień w miejscu wstrzyknięcia, obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia, 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podaniaZaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
defi niowana jako płacz w przypadku poruszenia kończyną, w którą wykonano zastrzyk), rumień w miejscu wstrzyknięcia, obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia, 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Bardzo często: gorączka (≥ 38 °C), tkliwość w miejscu wstrzyknięcia (w tym ciężka tkliwość w miejscu wstrzyknięcia 
defi niowana jako płacz w przypadku poruszenia kończyną, w którą wykonano zastrzyk), rumień w miejscu wstrzyknięcia, obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia, 

 Bardzo często: gorączka (≥ 38 °C), tkliwość w miejscu wstrzyknięcia (w tym ciężka tkliwość w miejscu wstrzyknięcia Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Bardzo często: gorączka (≥ 38 °C), tkliwość w miejscu wstrzyknięcia (w tym ciężka tkliwość w miejscu wstrzyknięcia Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
defi niowana jako płacz w przypadku poruszenia kończyną, w którą wykonano zastrzyk), rumień w miejscu wstrzyknięcia, obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia, 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Bardzo często: gorączka (≥ 38 °C), tkliwość w miejscu wstrzyknięcia (w tym ciężka tkliwość w miejscu wstrzyknięcia Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
drażliwość. Niezbyt często: gorączka (≥ 40 °C). Nieznana częstość: reakcje w miejscu wstrzyknięcia (w tym silny obrzęk kończyny, w którą podano szczepionkę, pęcherzyki w miejscu 
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