
Szczepienia
skojarzone 5w1 / 6w1

są powszechnie
 stosowane
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w Europie.12
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Potwierdzony
profil

bezpieczeństwa1,2,9

Szczepienia 6w1, tak jak i inne szczepionki
dopuszczone do stosowania,

mają profil bezpieczeństwa
oceniany i potwierdzony w badaniach klinicznych 

oraz monitorowany po wprowadzeniu
do obrotu.1,2,4-6 

Treści zamieszczone w materiale mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą 
zastąpić konsultacji lekarza, do którego należy ostateczna decyzja o przeprowadzeniu 
szczepienia.  

Szczepienie, podobnie jak podanie leku, może wiązać się z wystąpieniem działań 
niepożądanych.

Wszystkie działania niepożądane produktów leczniczych należny zgłaszać do 
Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. 
Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 492-13-01, fax (22) 492-13-09, zgodnie  
z zasadami monitorowani bezpieczeństwa produktów leczniczych. Formularz zgłoszenia 
niepożądanego działania produktu leczniczego dostępny jest na stronie Urzędu  
www.urpl.gov.pl lub Podmiotu Odpowiedzialnego za produkt, którego zgłoszenie 
dotyczy. 

GSK Commercial Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa,
tel.: 0 22 576 90 00, fax: 0 22 576 90 01, pl.gsk.com

Data utworzenia materiału: styczeń 2019
Nr ZINC: PL/INFH/0025/17a(1)

Dowiedz się więcej na: szczepienia.pl

Korzyści 
   szczepień
wysoce skojarzonych,

które warto znać.

Program
szczepień*3

 *Możliwość realizacji Programu Szczepień Ochronnych (wybrane szczepienia  obowiązkowe) 
   przy zastosowaniu płatnych szczepień wysoce skojarzonych 6w1.1-3



Możliwość
uodpornienia
przed 6.
chorobami
jednocześnie.1,2

9 zastrzyków

mniej
w pierwszych 2 latach

życia dziecka!*,**,3

POLIO

BŁONICA

KRZTUSIEC

TĘŻECWZW B
Wirusowe

zapalenie wątroby
typu b

Hib
Haemophilus

influenzae typu b

17 wkłuć 8 wkłuć
przy zastosowaniu
szczepień obowiązkowych
w wariancie bezpłatnym*, **

z wykorzystaniem
szczepień 6w1
w wariancie płatnym*, **

*  Zestawienie nie uwzględnia szczepień obowiązkowych osób 
szczególnie narażonych na zakażenie, jak również szczepienia 
przeciwko gruźlicy przed wypisaniem dziecka z oddziału 
noworodkowego i wirusowemu zapaleniu wątroby  
w ciągu 24h po urodzeniu.

** Nie uwzględniono szczepień DTaP dla dzieci z grup ryzyka.3

Mniej bólu
i stresu dziecka

podczas
szczepienia1-3, 8-9

1 wizyta 
szczepienna

mniej3,5,6

Jeśli niemowlę
ma realizowane szczepienia

z wykorzystaniem 6w1,
 nie jest wymagana wizyta

szczepienna
w 7. miesiącu życia.3,5,6

2 wkłucia
zamiast 4
na pierwszej wizycie

szczepiennej.1-6

4 wkłucia 2 wkłucia
przy zastosowaniu
szczepień 
obowiązkowych
w wariancie 
bezpłatnym3

z wykorzystaniem
szczepień 6w1
w wariancie płat-
nym3, 5, 6

Szczepienia 6w1
nie obciążają

nadmiernie układu
odpornościowego dziecka.7,14,15

 Jednoczasowe podanie nawet
wielu szczepień powoduje

zaangażowanie tylko
niewielkiej części układu

odpornościowego.7

Układ immunologiczny, nawet 
u małych niemowląt, ma 
zdolność reagowania nawet na 
olbrzymią liczbę antygenów.13

* Pw - szczepionka na bazie 
krztuśca tzw. całokomórkowego ** 
Pa - szczepionka na bazie krztuśca 
tzw. bezkomórkowego

np. szczepienia
przeciwko 
pneumokokom
lub rotawirusom

Szczepienia 6w1
można podawać

jednocześnie z wieloma
innymi szczepieniami

pediatrycznymi.1-3

 Jednorazowa
dawka szczepienia

6w1 to 0,5 ml. 5, 6

Szczepienia zawierające
bezkomórkowy krztusiec

są lepiej
tolerowane przez
organizm dziecka

niż szczepienia
zawierające krztusiec 

całokomórkowy.9-10

~60% 
rodziców

wybiera szczepienia
wysoce skojarzone 

5w1 lub 6w1.11

szczepienia
6w1

Warto wiedzieć
Zastosowanie szczepień wysoce 
skojarzonych nie oznacza większej 
objętości jednej dawki szczepionki. 
Najczęściej jest to tyle samo, ile 
wynosi objętość jednej dawki 
szczepionki pojedynczej.16-21

Szczepienia obowiązkowe,
wariant bezpłatny 3

Szczepienia obowiązkowe,
wariant płatny,

z wykorzystaniem
szczepień 6w11-3

0,5 ml 0,5 ml 0,5 ml 0,5 ml

DTPw WZWB Hib Pneumokoki
DTPa-IPV

-Hib-
WZW B

Pneumokoki

0,5 ml 0,5 ml


