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lp 
Rodzaj 

szczepionki 
Przeznaczenie 

1. Engerix 20 mcg Szczepionka przeciwko WZW typu B (HBV) 

2. Euvax Szczepionka przeciwko WZW typu B (HBV) 

3. 
HBVAX PRO 
 ( WZW –B )  

Szczepionka przeciwko WZW typu B (HBV) 

4. HAVRIX ADULT Szczepionka przeciwko WZW typu A – zalecana dla dorosłych 

5. HAVRIX JUNIOR Szczepionka przeciwko WZW typu A – zalecana dla dzieci od 1 do 18 roku życia włącznie 

6. TWINRIX ADULT 
Szczepionka przeciwko WZW typu A i typu B - do uodparniania wcześniej 

nieuodpornionych dorosłych i młodzieży zalecana od 16 roku życia włącznie 

7. PRIORIX Szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce 

8. MMR II Szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce dla dorosłych 

9. 
INFANRIX – IPV - 

HIB 

- Szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis i zakażeniom 
Haemophilus influenzae typu b zalecana dla dzieci od 2 miesiąca życia 

- Szczepionka zalecana jako uzupełniająca u dzieci uprzednio uodpornianych DTP, polio i 
antygenami Hib. 

10. INFANRIX HEXA 
Szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (kokluszowi), wirusowemu zapaleniu 

wątroby typu B, poliomyelitis  (polio) i zakażeniom wywoływanym przez Haemophilus 
influenzae typu b przeznaczona do szczepienia pierwotnego i uzupełniającego dzieci 

  11. PENTAXIM 
Szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis i zakażeniom 

Haemophilus influenzae typu b 

12. VARILRIX 
Szczepionka przeciwko ospie wietrznej – zalecana dla osób zdrowych od 9 miesiąca życia, 
osób z grupy wysokiego ryzyka oraz osób zdrowych narażonych na bliski kontakt z chorymi 

na ospę wietrzną 

13. ROTARIX 
Szczepionka przeciwko rota wirusom, doustna - w celu zapobiegania wystąpienia zapalenia 
żołądka i jelit (biegunką i wymiotami) wywołanego zakażeniem rota wirusem zalecana dla 

niemowląt w wieku od 6 tygodni 

14. ROTATEQ 
Szczepionka przeciwko rota wirusom, doustna -  w celu zapobiegania wystąpienia 

zapalenia żołądka i jelit (biegunką i wymiotami) wywołanego zakażeniem rota wirusem 
zalecana dla niemowląt w wieku od 6 tygodni 

15. PREVENAR 
Szczepionka przeciwko pneumokokom - uodpornienie przeciwko chorobie inwazyjnej, 

zapaleniu płuc i ostremu zapaleniu ucha środkowego wywołanym przez bakterie 
Streptococcus pneumoniae zalecana u niemowląt, dzieci od 6 tygodnia i dorosłych  

16. NEISVAC C 
Szczepionka przeciwko meningokokom - uodparnianie przeciwko zakażeniom wywołanym 
przez Neisseria meningitidis (dwoinkę zapalenia opon mózgowych) zalecana dla dzieci po 

ukończeniu 2 miesiąca życia, młodzieży i dorosłych 

17. SILGARD 

Szczepionka przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego – odpowiedzialnego za:  
wystąpienie dysplazji szyjki macicy dużego stopnia, raka szyjki macicy, zmian 

dysplastycznych sromu dużego stopnia oraz brodawek zewnętrznych narządów płciowych 
(kłykcin kończystych) związanych z zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). 



18. FSME ADULT 
Szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu -  uodparnianie przeciwko 

kleszczowemu zapaleniu mózgu zalecana powyżej 16 roku życia. 

19. FSME JUNIOR 
Szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu -  uodparnianie przeciwko 

kleszczowemu zapaleniu mózgu dla dzieci  pow. 1 do 16 roku życia. 

20. SYNFLORIX 
Szczepionka przeciwko pneumokokom - czynnie uodparnia organ przeciwko chorobom 

inwazyjnym, ostremu zapaleniu ucha środkowego i zapaleniu płuc, powodowanym przez 
pneumokoki u dzieci od 6 tygodnia do 2 roku życia. 

21. BOOSTRIX POLIO 
Szczepienie przypominające przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi  

i poliomyelitis zalecana od 4 roku życia. 

22. BOOSTRIX 
Szczepienie przypominające przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi zalecana w wieku od 4 

roku życia. 

23. ADACEL Szczepienie przeciwko błonicy, tężcowi , krztuścowi  od 4 roku życia. 

24. NIMENRIX  Szczepienie przeciw meningokokom grupy A,C,W,Y zalecana od 7 tygodnia życia  

25. BEXSERO 
Szczepionka przeciwko meningokokom grupy B dla dzieci powyżej 2 miesiąca życia, 

młodzieży i dorosłych 

26. HEXACIMA 
Szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (kokluszowi), wirusowemu zapaleniu 

wątroby typu B, poliomyelitis  (polio) i zakażeniom wywoływanym przez Haemophilus 
influenzae typu b przeznaczona do szczepienia pierwotnego i uzupełniającego dzieci 

27. TYPHIM  
Szczepionka zalecana w celu zapobiegania zakażeniu durem brzusznym u osób dorosłych i 
dzieci powyżej 2 r.ż., udających się w rejony endemiczne oraz u osób, którym nie można 

podać szczepionki pełnokomórkowej 

28. Td Szczepienie  w celu uodpornienia przeciwko tężcowi i błonicy 

29. IMOVAX POLIO 
Szczepionka przeciwko poliomyelitis, inaktywowana, stosowana u niemowląt, dzieci i 

dorosłych w szczepieniu podstawowym oraz jako dawka przypominająca 

30. 
HEPAVAX-GENE  

TF-1 
Szczepionka przeciwko WZW typu B (HBV) 

 


