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Příloha č. 1  k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls95274/2009
a příloha k sp.zn.: sukls366/2008

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

HIBERIX
Prášek a rozpouštědlo pro přípravu injekční suspenze.

(Polysaccharidum Hib purificatum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než bude Vaše dítěte očkováno. 
- Ponechte si příbalovou informaci, dokud nebude očkování Vašeho dítěte ukončeno. Je 

možné, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tato vakcína byla předepsána Vašemu dítěti. Nedávejte ji nikomu jinému.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si 

všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 
1. Co je HIBERIX a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než bude Vaše dítě očkováno vakcínou HIBERIX
3. Jak se HIBERIX podává 
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak HIBERIX uchovávat
6.       Další informace

1. CO JE HIBERIX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
HIBERIX je určen pro aktivní imunizaci všech dětí od 2 měsíců věku proti onemocněním 
způsobeným Haemophilus influenzae b. 
Působením vakcíny si tělo vytváří vlastní protilátky, které chrání před těmito nemocemi.

HIBERIX je lyofilizovaná vakcína obsahující purifikovaný pouzderný antigen Haemophilus 
influenzae b (Hib), konjugovaný s tetanickým toxoidem, který zvyšuje imunogenní vlastnosti 
preparátu zejména u kojenců a dětí do 2 let.       

Pouzderný antigen je připravený z Haemophilus influenzae b, kmene  20,752. Po konjugaci     
s tetanickým toxoidem a po následné purifikaci je stabilizován laktózou a lyofilizován.

HIBERIX splňuje požadavky kladené SZO na biologické substance a na konjugované Hib 
vakcíny.

Jeden měsíc po ukončení základního očkování je u 95 % očkovaných titr protilátek vyšší než 
0,15 µg/ml. Jeden měsíc po posilovací dávce je titru protilátek vyššího než 0,15 µg/ml 
dosaženo u všech očkovaných, z toho má  94,7 % dětí titr mezi 1 µg/ml až 10 µg/ml. 

Podobně jako všechny vakcíny, nemusí HIBERIX plně ochránit všechny očkované osoby.

HIBERIX nechrání proti onemocněním způsobeným jinými typy Haemophilus influenzae,  ani 
proti meningitidám způsobeným jinými agens.                                                                        

Vakcína nemůže vyvolat onemocnění, proti kterému je určena.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ  BUDE VAŠE DÍTĚ 
OČKOVÁNO VAKCÍNOU HIBERIX

Nepodávejte HIBERIX
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HIBERIX nesmí být aplikován pacientům se známou přecitlivělostí na kteroukoliv složku 
vakcíny, nebo jedincům se známkami přecitlivělosti po předchozí injekci Hib vakcíny. 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku HIBERIX je zapotřebí

Očkování vakcínou HIBERIX musí být odloženo při akutním horečnatém onemocnění.

HIBERIX má být pacientům s trombocytopenií nebo s poruchami krevní srážlivosti aplikován 
subkutánně, protože po intramuskulárním podání může dojít ke krvácení do svalu. 

V případě rozvinutí  anafylaktického šoku musí být k dispozici prostředky k jeho zvládnutí.       
Z tohoto důvodu má pacient zůstat 30 minut po vakcinaci pod lékařským dohledem. 

HIBERIX nesmí být v žádném případě aplikován intravenózně!

U velmi předčasně narozených dětí (v 28. týdnu těhotenství nebo dříve) se mohou během 2 
až 3 dnů po očkování objevit delší pauzy mezi jednotlivými dechy.

HIV není kontraindikací pro očkování vakcínou HIBERIX.
U dětí s oslabeným imunitním systémem (například s HIV infekcí) ale nemusí být dosaženo 
plného účinku vakcíny HIBERIX.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky nebo vakcínami

Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které Vaše dítě užívá nebo v nedávné době 
užívalo, a to i o lécích, které dostalo bez lékařského předpisu nebo o tom, jestli v nedávné 
době dostalo jakoukoli jinou vakcínu.

HIBERIX může být aplikován buď samostatně, nebo současně s jinými inaktivovanými či 
živými vakcínami. Různé vakcíny musí být aplikovány do různých míst.                                               
HIBERIX nesmí být smíchán s jinou vakcínou v téže stříkačce. Výjimkou jsou autorizované 
kombinace od výrobce.

Těhotenství a kojení

HIBERIX není určen pro dospělé, proto informace o použití vakcíny v těhotenství a během 
laktace nejsou známy.

Důležité informace o některých složkách vakcíny HIBERIX

I když se může vyskytnout omezená imunitní reakce na tetanovou komponentu, očkování 
vakcínou HIBERIX není náhradou běžného očkování proti tetanu!

3. JAK SE HIBERIX PODÁVÁ
Základní očkovací schéma se skládá ze tří dávek aplikovaných v prvních 6 měsících života. 
Očkování zpravidla začíná ve stáří dvou měsíců. V tomto případě se očkuje podle schématu  
2-4-6 měsíců.                                                                                                                        
Očkovací schéma se však může v jednotlivých zemích lišit podle místních doporučení. Pro 
dosažení delší doby ochrany se doporučuje aplikovat posilovací dávku ve druhém roce 
života.

Lyofilizovaná vakcína je po rozpuštění ve fyziologickém roztoku určena k intramuskulárnímu 
použití. Pacientům s trombocytopenií nebo s poruchami krevní srážlivosti se doporučuje 
aplikovat vakcínu subkutánně. 

HIBERIX nesmí být v žádném případě aplikován intravenózně!

Údaje o předávkování nejsou známy.

Dbejte na to, aby Vaše dítě ukončilo základní očkování a dostalo všechny tři dávky vakcíny. 
Pokud se tak nestane, nemusí být ochrana před nemocemi úplná.
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4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek HIBERIX nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého.
V klinických studiích s vakcínou HIBERIX se objevily tyto nežádoucí účinky:

Podobně jako u jiných injekčních vakcín, může se u Vašeho dítěte objevit alergická reakce. 
Alergické reakce se mohou objevit u více než 1 z 10 000 dávek vakcíny. 

Známkami alergických  reakcí mohou být:
 vyrážky, které jsou svědivé nebo puchýřkovité
 otoky kolem očí a otoky obličeje
 potíže s dýcháním nebo polykáním
 náhlý pokles krevního tlaku
 ztráta vědomí
K těmto reakcím zpravidla dochází velmi záhy po podání vakcíny. Pokud by se některé tyto 
příznaky u Vašeho dítěte vyskytly po opuštění ordinace lékaře, musíte vyhledat lékařskou 
pomoc. 

Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc, pokud by se u Vašeho dítěte vyskytly tyto
nežádoucí účinky (jsou velmi vzácné a mohou se objevit až 1x z 10 000 dávek vakcíny):
   kolaps nebo stavy bezvědomí nebo ztráta vědomí 
   záchvaty, křeče 

Další nežádoucí účinky, které byly hlášeny:
 bolest, zarudnutí a otok místě vpichu vakcíny
 horečka 38°C a vyšší, ztráta chuti k jídlu
 únava
   zvracení, průjem
 neobvyklý pláč

Další nežádoucí účinky, které nebyly pozorovány během klinických studií, ale byly hlášeny po 
uvedení vakcíny HIBERIX na trh:

Velmi vzácné (mohou se objevit až 1x z 10 000 dávek vakcíny):
 slabost po podání injekce
 ospalost
 delší pauzy mezi jednotlivými dechy
 kopřivka, vyrážka
 větší otok končetiny, do které byla vakcína aplikována
 zatvrdnutí v místě vpichu vakcíny

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK HIBERIX UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte HIBERIX po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Lyofilizovaná vakcína musí být uchovávána při teplotě 2 až 8 °C  a má být chráněna před 
světlem. Lyofilizované vakcíně nevadí, je-li během skladování  zmrazena.                                               
Rozpouštědlo má být uchováváno při teplotě 2 až 25 °C. Nesmí zmrznout.                                        
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Při uchovávání za předepsaných podmínek, tj. mezi 2 až  8 °C,  je doba použitelnosti vakcíny 
3 roky.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají 
chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co obsahuje přípravek HIBERIX

Léčivá látka:                                                                                                                           
Jedna dávka lyofilizované vakcíny obsahuje: Polysaccharidum Hib purificatum (10 µg) cum 
Anatoxino tetanico (30 µg).                                                                                                                  
Pomocná látka: monohydrát laktosy.                                                                                                 
Rozpouštědlo: chlorid sodný, voda na injekci.

Jak přípravek HIBERIX vypadá a co obsahuje toto balení

Lyofilizát je bílý jemný prášek, rozpouštědlo čirá tekutina

Balení 
1 lahvička lyofilizátu + 1 lahvička rozpouštědla
1 lahvička lyofilizátu + 1 injekční stříkačka rozpouštědla

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce  

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.
Rue de l´Institut 89
B-1330 Rixensart
Belgie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
29.6. 2011

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Rozpouštědlo, lyofilizovaná  i rozpuštěná vakcína musí být před aplikací opticky 
zkontrolovány na přítomnost cizorodých částic a na vzhled. Jestliže vzhled nevyhovuje, musí 
se vakcína znehodnotit.

Lyofilizovanou vakcínu tvoří bílé pellety umístěné ve skleněné lahvičce.                           
Sterilní rozpouštědlo je čirá bezbarvá kapalina ve skleněné lahvičce nebo v naplněné 
stříkačce.                                                                                                                            
Vakcína se připravuje k použití tak, že se přidá celý obsah rozpouštědla do lahvičky 
obsahující  lyofilizát. Po přidání rozpouštědla k lyofilizátu se směs musí dobře protřepat, aby 
se pellety zcela rozpustily.

HIBERIX musí být aplikován bezprostředně po přípravě.




