
Zakażenie MenB 
może doprowadzić  
do zgonu w ciągu 24h1,2

24h

Twój pacjent zasługuje  
na szczepienie Bexsero  

już od uk. 2. miesiąca życia5



 Serogrupa B   była odpowiedzialna za 67% wszystkich przypadków IChM 
w Polsce w 2021 r.3 

Meningokoki typu B  
to najczęstsze zagrożenie  
dla Twoich pacjentów*3

Udział serogrupy B w zachorowaniach na IChM w grupach 
wiekowych w Polsce, 2021 r. (na podst. KOROUN) 3

Dystrybucja serogrup odpowiedzialnych za IChM w populacji 
ogólnej w 2021 r. 
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 Ryzyko IChM – jest najwyższe  
u niemowląt w 1. roku życia3

 Serogrupa B  
jest odpowiedzialna za 
większość przypadków IChM 
wśród niemowląt3

Inwazyjna choroba 
meningokokowa jest jednym z najcięższych 
zakażeń bakteryjnych, jakie może spotkać 
człowieka poza szpitalem4
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Udział serogrupy B w zachorowaniach na IChM w grupach 
wiekowych w Polsce, 2021 r. (na podst. KORUN)3
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B C W Y NO – nieokreślona serogrupa lub izolat niegrupowalny* dane dotyczą Polski
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Największa zapadalność 
W pierwszym półroczu życia 
najczęściej atakują meningoki B3
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IChM u dzieci <2 lat, wywołana przez meningokoki
określonych grup serologicznych w 2021 r. (wg. KOROUN)3
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… dlatego tak istotne 
jest wczesne rozpoczęcie 
szczepienia przeciwko MenB 
tuż po ukończeniu 2. m. ż.5,6

8. m. ż.

Porównanie liczby przypadków, 
hospitalizacji i zgonów z powodu 
wybranych chorób zakaźnych w Polsce, 
w 2019 r.7,8

IChM wiąże 
się z ciężkim  
przebiegiem 
i ryzykiem 
poważnych 
konsekwencji, 
włącznie 
ze zgonem1,7-11
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* obliczone na podstawie wskaźnika CFR liczonego dla przypadków ze znanym zejściem IChM
* * wirusowe zakażenia jelitowe: wywołane przez rotawirusy
N/A – brak dostępnych, szczegółowych danych0
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BEXSERO – prosty schemat 
dawkowania 2+1 od uk. 2. m. ż.5

UWAGA! Każda dawka to 0,5 ml. 

BEXSERO – praktyczne informacje 
na temat koadministracji, podania 
paracetamolu i profilu bezpieczeństwa

Bexsero można podawać jednocześnie ze szczepionkami 
pediatrycznymi – zarówno monowalentnymi, jak i skojarzonymi5:

DTaP

Wyniki badań klinicznych wskazują, że odpowiedź immunologiczna na rutynowo podawane szczepionki 
przy jednoczesnym podaniu Bexsero jest niezaburzona, co stwierdzono w oparciu o poziomy wytwarzania 
przeciwciał, które nie są niższe niż po osobnym podaniu szczepionek.5

 Profilaktyczne zastosowanie paracetamolu tuż przed lub tuż po 
szczepieniu5*

• Zmniejsza częstość i stopień ciężkości gorączki**,

•  Nie ma istotnego wpływu na immunogenność Bexsero oraz 
standardowych szczepionek.

Bexsero – profil bezpieczeństwa5

•  Bezpieczeństwo stosowania oceniono w 17 badaniach, w tym  
10 randomizowanych, kontrolowanych badaniach klinicznych  
z udziałem 10565 osób.5

•  Bezpieczeństwo Bexsero badano również u hospitalizowanych 
wcześniaków  
–  dodanie Bexsero do jednoczasowo podawanych szczepionek 

skojarzonych, p/rotawirusom i PCV nie zwiększyło ryzyka poważnych 
zdarzeń niepożądanych.13

* Nie badano wpływu na odpowiedź immunologiczną środków przeciwgorączkowych innych niż paracetamol
** Zaleca się podanie profilaktyczne trzech dawek paracetamolu. Przy czym pierwszą dawkę paracetamolu powinno 

się podawać równolegle ze szczepieniem, a następne dwie dodatkowe dawki zaleca się podawać w odstępie 4–6 
godzin12

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

Szczepienie 
pierwotne

Dawka 
uzupełniająca

Wiek podania 
pierwszej dawki

Odstępy między 
dawkami szczepienia 

pierwotnego

Nie mniej 
niż 1 miesiąc

w wieku między  
12 a 15 miesięcy 

(≥6 miesięcy po ukończeniu 
szczepienia pierwotnego)

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

Nie mniej 
niż 2 miesiące

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

szczepienia pierwotnego)

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

Nie mniej 
niż 2 miesiące

12-23 miesiące 
(po ukończeniu szczepienia 

pierwotnego)

Od ukończenia 2. r. ż.
Nie mniej 

niż 1 miesiąc

U osób narażonych  
w sposób ciągły na ryzyko 

ekspozycji na chorobę 
meningokokową należy 
rozważyć podanie dawki 
uzupełniającej, zgodnie  

z oficjalnymi zaleceniami.

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

Nie mniej 
niż 2 miesiące

w wieku między  
12 a 15 miesięcy 

(≥6 miesięcy po ukończeniu 
szczepienia pierwotnego)

PCV7

V HiB, polio, 
WZWB

Men
A, C, W, Y

MMR

5w1
6w1

Men A,C,W,Y – szczepionka skoniugowana przeciw meningokokokom grup A,C,W i Y; DTaP – szczepionka 
przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (acelularna); 5w1, 6w1 – szczepionki wysoce skojarzone;  
MMR – szczepionka przeciwko odrze, śwince, różyczce; V – szczepionka przeciwko ospie wietrznej; HiB, polio, 
WZWB – szczepionki monowalentne przeciw Haemophilus influenzae typu b, przeciw polio, wirusowemu 
zapaleniu wątroby typu B; PCV 7 – szczepionka skoniugowana siedmiowalentna przeciwko pneumokokom.



Czy wiecie Państwo 
jak ważna jest rola lekarza 
w zapewnieniu dzieciom ochrony 
przed MenB?1,19

Zagrożenie jest realne!
To lekarz odgrywa kluczową rolę  

w ochronie najmłodszych pacjentów

Kiedy rozmawiać z rodzicem, by zaplanować 
wizytę szczepienną5,20

Jakich argumentów może użyć lekarz podczas rozmowy z 
rodzicem, aby przekonać do szczepienia przeciwko MenB?

•  IChM jest trudna do rozpoznania, ze względu na niespecyficzne wczesne 
objawy, które początkowo przypominają przeziębienie lub grypę1,10

•  IChM może doprowadzić do zgonu już w ciągu 24 h1,10

•  Konsekwencje przebytej IChM mogą być ciężkie i doprowadzić 

  do trwałego kalectwa2

Wizyty patronażowe  
Rekomendacja Bexsero

I wizyta szczepienna po 6. tyg. ż. 
Umówienie wizyty szczepiennej Bexsero

Podanie Bexsero pomiędzy I a II wizytą szczepienną  
(np. po 2 tygodniach od I wizyty)  
Szczepienie BEXSERO

 

86% rodziców wskazało lekarza jako najbardziej 
godne zaufania źródło wiedzy na temat szczepień14,15, 16

Z badań wynika, że rekomendacja szczepienia przez 
lekarza jest głównym powodem, dla którego rodzice się 
na nie decydują.17-19

Zdjęcia z zasobów archiwalnych GSK



NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Bexsero zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce. Szczepionka przeciw meningokokom grupy B 
(rDNA), złożona, adsorbowana. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna dawka (0,5 ml) zawiera: Rekombinowane białko fuzyjne NHBA ze 
szczepów Neisseria meningitidis grupy B1,2,3 - 50 mikrogramów; Rekombinowane białko NadA ze szczepów Neisseria meningitidis grupy B1,2,3 - 50 
mikrogramów; Rekombinowane białko fuzyjne fHbp ze szczepów Neisseria meningitidis grupy B1,2,3- 50 mikrogramów; Pęcherzyki błony zewnętrznej 
(OMV) ze szczepu NZ98/254 bakterii Neisseria meningitidis grupy B mierzone jako całkowita ilość białka zawierającego PorA P1.42 - 25 mikrogramów. 
1wytwarzane w komórkach E. coli przy użyciu technologii rekombinacji DNA 2adsorbowane na wodorotlenku glinu (0,5 mg Al³+) 3NHBA (antygen 
Neisseria wiążący heparynę), NadA (adhezyna A ze szczepów Neisseria), fHbp (białko wiążące czynnik H). POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Zawiesina 
do wstrzykiwań. Biała, opalizująca ciekła zawiesina. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE Wskazania do stosowania Szczepionka Bexsero jest 
wskazana do czynnego uodparniania osób w wieku 2 miesięcy i starszych przeciw inwazyjnej chorobie meningokokowej wywoływanej przez Neisseria 
meningitidis grupy B. Przy szczepieniu należy rozważyć wpływ chorób inwazyjnych w różnych grupach wiekowych oraz zróżnicowanie antygenowe 
szczepów z grupy B występujących w różnych obszarach geograficznych. Informacje na temat ochrony przeciw poszczególnym szczepom grupy B, 
patrz punkt Właściwości farmakodynamiczne w ChPL. Tę szczepionkę należy stosować zgodnie z oficjalnymi zaleceniami. Dawkowanie i sposób 
podawania Dawkowanie 
Tabela 1. Podsumowanie schematów dawkowania.

Wiek w czasie podania pierwszej 
dawki Szczepienie pierwotne Odstępy między dawkami w ramach 

szczepienia pierwotnego Dawka uzupełniająca

Niemowlęta, 2 do 5 miesięcy 
włączniea

Trzy dawki po 0,5 ml Nie mniej niż 1 miesiąc Tak, jedna dawka w wieku 
między 12 a 15 miesięcy, z zachow-

aniem odstępu co najmniej 6 
miesięcy między cyklem szczepie-

nia pierwotnego a dawką uzupełnia-
jącą b, c

Dwie dawki po 0,5 ml Nie mniej niż 2 miesiące

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 odstępu co 

najmniej 2 miesięcy między cyklem 
szczepienia pierwotnego a dawką 

uzupełniającą c

Dzieci,12 do 23 miesięcy 
włącznie Dwie dawki po 0,5 ml Nie mniej niż 2 miesiące

Tak, jedna dawka z zachowaniem 
odstępu od 12 do 23 miesięcy 

między cyklem szczepienia pierwot-
nego a dawką uzupełniającą c

Dzieci, 2 do 10 lat włącznie

Dwie dawki po 0,5 ml Nie mniej niż 1 miesiąc

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

podanie dawki uzupełniającej, 
zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.d

Młodzież (od 11 lat) i dorośli*

a Pierwszą dawkę należy podać nie wcześniej niż w wieku 2 miesięcy. Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności 
szczepionki Bexsero u niemowląt w wieku poniżej 8 tygodni. Brak dostępnych danych. b W przypadku opóźnienia dawka uzupełniająca nie powinna 
być podana później niż w wieku 24 miesięcy. c Patrz punkt Właściwości farmakodynamiczne w ChPL. Nie określono dotychczas potrzeby i schematu 
podawania kolejnych dawek uzupełniających. d Patrz punkt Właściwości farmakodynamiczne w ChPL * Brak dostępnych danych dla dorosłych w 
wieku powyżej 50 lat. Sposób podawania Szczepionkę należy wstrzykiwać głęboko domięśniowo, najlepiej w przednio-boczną część uda u niemowląt 
lub w obszarze mięśnia naramiennego u starszych pacjentów. W przypadku jednoczesnego podawania więcej niż jednej szczepionki należy 
zastosować oddzielne miejsca wstrzyknięć. Szczepionki nie wolno wstrzykiwać dożylnie, podskórnie lub śródskórnie, a także nie wolno jej mieszać z 
innymi szczepionkami w tej samej strzykawce. Przeciwwskazania Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. 
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Podobnie jak w przypadku innych szczepionek, podanie szczepionki Bexsero 
należy odroczyć u pacjentów z ciężką chorobą przebiegającą z gorączką. Występowanie łagodnego zakażenia, na przykład przeziębienia, nie 
powinno być powodem odroczenia szczepienia. Nie wstrzykiwać do naczyń krwionośnych. Podobnie jak w przypadku wszystkich szczepionek 
podawanych przez wstrzyknięcie, należy zawsze zapewnić dostęp do właściwego leczenia i nadzoru medycznego na wypadek wystąpienia reakcji 
anafilaktycznej spowodowanej podaniem szczepionki. W związku z podaniem szczepionki mogą wystąpić reakcje lękowe, w tym reakcje wazowagalne 
(omdlenie), hiperwentylacja lub reakcje związane ze stresem jako psychogenna odpowiedź na wkłucie igły. Ważne jest, aby wykonywać szczepienie 
w miejscu pozwalającym uniknąć obrażeń w wyniku omdlenia. Szczepionki nie należy podawać osobom cierpiącym na małopłytkowość lub jakiekolwiek 
inne zaburzenia krzepliwości krwi mogące stanowić przeciwwskazania dla wstrzyknięcia domięśniowego, chyba że potencjalne korzyści wyraźnie 
przewyższają ryzyko związane z podaniem szczepionki. Podobnie, jak w przypadku każdej szczepionki, podanie szczepionki Bexsero może nie 
zapewnić ochrony wszystkim zaszczepionym osobom. Nie można oczekiwać, że szczepionka Bexsero zapewni ochronę przeciw wszystkim 
istniejącym szczepom meningokoków z grupy B. Podobnie, jak w przypadku wielu szczepionek, fachowy personel medyczny powinien być świadomy, 
że po zaszczepieniu niemowląt i dzieci (w wieku poniżej 2 lat) może dojść do podwyższenia temperatury ciała. Profilaktyczne podanie środków 
przeciwgorączkowych w momencie szczepienia lub krótko po szczepieniu może zmniejszyć częstość i intensywność poszczepiennych reakcji 
gorączkowych. Podawanie leków przeciwgorączkowych należy rozpoczynać zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi leczenia niemowląt i dzieci 
(w wieku poniżej 2 lat). U osób z upośledzeniem odpowiedzi immunologicznej, zarówno w wyniku stosowanej terapii immunosupresyjnej, jak i z 
powodu zaburzeń genetycznych lub innych przyczyn, odpowiedź immunologiczna po szczepieniu może być obniżona. Dostępne są dane dotyczące 
immunogenności u osób z zaburzeniami układu dopełniacza, asplenią lub zaburzeniami czynności śledziony. Osoby z wrodzonymi niedoborami 
składowych dopełniacza (na przykład niedobór składników C3 lub C5) oraz osoby, które otrzymują terapię hamującą końcowy etap aktywacji 
dopełniacza (np. ekulizumab) są w grupie zwiększonego ryzyka zachorowania na inwazyjną chorobę meningokokową wywoływaną przez Neisseria 

meningitidis grupy B, nawet wtedy, gdy po zaszczepieniu szczepionką Bexsero dojdzie u nich do wytworzenia przeciwciał. Brak jest danych na temat 
stosowania szczepionki Bexsero u osób w wieku powyżej 50 lat i dostępne są ograniczone dane dotyczące stosowania u osób przewlekle chorych. 
Podczas podawania dawek szczepienia pierwotnego bardzo niedojrzałym wcześniakom (urodzonym ≤ 28. tygodniu ciąży), a zwłaszcza niemowlętom 
ze stwierdzoną w wywiadzie niedojrzałością układu oddechowego, należy mieć na uwadze ryzyko wystąpienia bezdechu oraz potrzebę monitorowania 
czynności oddechowych przez okres 48–72 godzin. Nie należy wstrzymywać ani odraczać szczepienia ze względu na duże korzyści wynikające ze 
szczepienia tej grupy niemowląt. Nasadka strzykawki może zawierać kauczuk naturalny (lateks). Choć ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej jest 
bardzo małe, fachowy personel medyczny powinien rozważyć stosunek korzyści do ryzyka przed podaniem szczepionki pacjentom ze stwierdzoną w 
wywiadzie nadwrażliwością na lateks. Na wczesnych etapach procesu wytwarzania szczepionki stosowana jest kanamycyna, którą usuwa się w 
kolejnych etapach produkcji. W przypadku obecności kanamycyny w końcowym produkcie, jej poziom jest niższy niż 0,01 mikrograma na dawkę 
szczepionki. Nie określono bezpieczeństwa stosowania szczepionki Bexsero u osób wrażliwych na kanamycynę. Ta szczepionka zawiera mniej niż 1 
mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy szczepionkę uznaje się za „wolną od sodu”. Identyfikowalność W celu poprawienia identyfikowalności 
biologicznych produktów leczniczych należy czytelnie zapisać nazwę i numer serii podawanego produktu. Działania niepożądane Zestawienie profilu 
bezpieczeństwa Bezpieczeństwo stosowania szczepionki Bexsero badano w 17 badaniach, w tym w 10 randomizowanych, kontrolowanych badaniach 
klinicznych z udziałem 10 565 uczestników (w wieku od 2 miesięcy), którym podano co najmniej jedną dawkę szczepionki Bexsero. Wśród 
otrzymujących szczepionkę Bexsero było 6 837 niemowląt i dzieci (w wieku poniżej 2 lat), 1 051 dzieci (w wieku 2 do 10 lat) oraz 2 677 młodzieży i 
dorosłych. Spośród osób, którym podano serię szczepień pierwotnych szczepionką Bexsero w wieku niemowlęcym, 3 285 otrzymało dawkę 
uzupełniającą w drugim roku życia. Wśród niemowląt i dzieci (w wieku poniżej 2 lat) najczęściej obserwowanymi w badaniach klinicznych miejscowymi 
i układowymi reakcjami niepożądanymi były tkliwość i rumień w miejscu wstrzyknięcia, gorączka i drażliwość. W badaniach klinicznych z udziałem 
niemowląt szczepionych w wieku 2, 4 i 6 miesięcy, występowanie gorączki (≥ 38 °C) zgłaszano u od 69% do 79% uczestników w przypadku podawania 
szczepionki Bexsero równocześnie ze standardowymi szczepionkami (zawierającymi antygeny: pneumokokowe (skoniugowana szczepionka 
7-walentna), błonicy, tężca, krztuśca (komponenta bezkomórkowa), wirusowego zapalenia wątroby typu B, inaktywowanego poliomielitis oraz 
Haemophilus influenzae typu b) w porównaniu do grupy od 44% do 59% badanych, którym standardowe szczepionki podawano oddzielnie. W 
przypadku niemowląt i dzieci (w wieku poniżej 2 lat) szczepionych Bexsero i standardowymi szczepionkami, częściej zgłaszano również przypadki 
użycia środków przeciwgorączkowych. Gdy szczepionkę Bexsero podawano oddzielnie, częstość przypadków gorączki była podobna do częstości 
związanej z podawaniem standardowych szczepionek niemowlęcych, podawanych w warunkach badań klinicznych. Jeśli dochodziło do wystąpienia 
gorączki, miała ona z reguły przewidywalny przebieg i w większości przypadków ustępowała dzień po szczepieniu. Wśród młodzieży i osób dorosłych 
najczęściej obserwowanymi w badaniach klinicznych miejscowymi i układowymi reakcjami niepożądanymi były ból w miejscu wstrzyknięcia, złe 
samopoczucie i ból głowy. Nie stwierdzono wzrostu częstości ani stopnia ciężkości reakcji niepożądanych po podaniu kolejnych dawek w ramach cyklu 
szczepień. Tabelaryczny wykaz działań niepożądanych Działania niepożądane (po uodpornieniu pierwotnym lub po podaniu dawki uzupełniającej) 
uznane za mające co najmniej możliwy związek ze szczepieniem podzielono w oparciu o częstość występowania. Częstość występowania 
zdefiniowano następująco: Bardzo często: (≥1/10), Często: (≥1/100 i <1/10), Niezbyt często: (≥1/1000 i <1/100), Rzadko: (≥1/10 000 i <1/1000), 
Bardzo rzadko: (<1/10 000), Nieznana częstość: (Nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W każdej grupie częstości działania 
niepożądane podano zgodnie ze zmniejszającym się stopniem ciężkości. Poza doniesieniami z badań klinicznych, po wprowadzeniu do obrotu 
szczepionki Bexsero na całym świecie zgłaszane są spontaniczne raporty dotyczące działań niepożądanych; zostały one wymienione poniżej. Z uwagi 
na to, że te działania niepożądane są zgłaszane spontanicznie w populacji o nieznanej wielkości, nie zawsze jest możliwe wiarygodne określenie 
częstości ich występowania i dlatego zostały one umieszczone jako o nieznanej częstości. Niemowlęta i dzieci (w wieku do 10 lat) Zaburzenia krwi 
i układu limfatycznego Nieznana częstość: limfadenopatia. Zaburzenia układu immunologicznego Nieznana częstość: reakcje alergiczne (w tym 
reakcje anafilaktyczne). Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Bardzo często: zaburzenia apetytu. 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 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). Zaburzenia naczyniowe Niezbyt 
często: bladość (rzadko po podaniu dawki uzupełniającej). Rzadko: zespół Kawasaki. Zaburzenia żołądka i jelit Bardzo często: biegunka, wymioty 
(niezbyt często po podaniu dawki uzupełniającej). 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. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Bardzo często: ból stawów. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Bardzo 
często: gorączka (≥ 38 °C), tkliwość w miejscu wstrzyknięcia (w tym ciężka tkliwość w miejscu wstrzyknięcia definiowana jako płacz w przypadku 
poruszenia kończyną, w którą wykonano zastrzyk), rumień w miejscu wstrzyknięcia, obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, stwardnienie w miejscu 
wstrzyknięcia, drażliwość. Niezbyt często: gorączka (≥ 40 °C). Nieznana częstość: reakcje w miejscu wstrzyknięcia (w tym silny obrzęk kończyny, w 
którą podano szczepionkę, pęcherzyki w miejscu wstrzyknięcia lub wokół niego oraz guzek w miejscu wstrzyknięcia, który może się utrzymywać dłużej 
niż miesiąc). Młodzież (w wieku od 11 lat) i dorośli Zaburzenia krwi i układu limfatycznego Nieznana częstość: limfadenopatia Zaburzenia układu 
immunologicznego Nieznana częstość: reakcje alergiczne (w tym reakcje anafilaktyczne). Zaburzenia układu nerwowego Bardzo często: ból głowy. 
Nieznana częstość: omdlenie lub reakcje wazowagalne wywołane wstrzyknięciem, 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 charakter łagodny i przejściowy). Zaburzenia żołądka i jelit Bardzo często: nudności. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Nieznana częstość: 
wysypka. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Bardzo często: ból mięśni, ból stawów. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania 
Bardzo często: Ból w miejscu wstrzyknięcia (w tym ciężki ból w miejscu wstrzyknięcia definiowany jako niezdolność do wykonywania codziennych 
czynności), obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia, rumień w miejscu wstrzyknięcia, złe samopoczucie. Nieznana 
częstość: gorączka, reakcje w miejscu wstrzyknięcia (w tym silny obrzęk kończyny, w którą podano szczepionkę, pęcherzyki w miejscu wstrzyknięcia 
lub wokół niego oraz guzek w miejscu wstrzyknięcia, który może się utrzymywać dłużej niż miesiąc). Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych 
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane 
monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny 
zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 
21 301, Faks: + 48 22 49 21 309 Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA 
DOPUSZCZENIE DO OBROTU GSK Vaccines S.r.l., Via Fiorentina 1, 53100 Siena, Włochy NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO 
OBROTU I NAZWA ORGANU, KTÓRY JE WYDAŁ Komisja Europejska Bexsero 1 ampułko-strzykawka z igłami - EU/1/12/812/001 Szczegółowa 
informacja o tym produkcie jest dostępna na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI 
Rp - lek wydawany na receptę. Szczegółowa informacja o tym produkcie jest dostępna na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków (EMA) 
http://www.ema.europa.eu/. DATA PRZYGOTOWANIA INFORMACJI O LEKU Luty 2022 r. 

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 Produktu Leczniczego dostępna jest na stronie pl.gsk.com. Dalsze informacje o leku dostępne na życzenie: 
GSK Commercial Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02 - 697 Warszawa, tel.: 22 576 90 00, fax: 22 576 90 01, prowadzący reklamę leku na zlecenie 
podmiotu odpowiedzialnego.

Wszystkie działania niepożądane produktów leczniczych należy zgłaszać do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego, GSK Services Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53,  
02-697 Warszawa, tel. (22) 576-90-00, fax (22) 576-92-81 i/lub Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, zgodnie z zasadami 
monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych. Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dostępny jest na stronie Urzędu www.urpl.gov.pl 
lub stronie głównej GSK - pl.gsk.com

Jedyna szczepionka przeciwko MenB
do stosowania już od ukończonego 2. m. ż.5
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