TicoVac 0,25 ml ir TicoVac 0,5 ml injekcinė suspensija užpildytame
švirkšte.
VAKCINA NUO ERKINIO ENCEFALITO (viso viruso, inaktyvuota)
FARMACINĖ FORMA: injekcinė suspensija užpildytame švirkšte. TIKSLINĖ GYVENTOJŲ GRUPĖ, KURIAI
SKIRIAMA VAKCINA: vaikams nuo 1 metų amžiaus ir suaugusiems. TERAPINĖS INDIKACIJOS: aktyviai
(pro laktinei) imunizacijai nuo erkinio encefalito. KONTRAINDIKACIJOS. Padidėjęs jautrumas veikliajai ar
bet kuriai pagalbinei vakcinos medžiagai, formaldehidui, protamino sulfatui, antibiotikams neomicinui ir
gentamicinui, kiaušiniui, vištos baltymams ir lateksui. Skiepijimą reikėtų atidėti, jei asmuo serga vidutinio
sunkumo ar sunkia ūmine liga. SPECIALŪS ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS. Būtinai pasakykite
gydytojui prieš Jus paskiepijant, jeigu: sergate autoimunine liga (pavyzdžiui, reumatoidiniu artritu arba
išsėtine skleroze), Jūsų imuninė sistema nusilpusi (Jūsų organizmas neatsparus infekcijoms), Jūsų kūne
pasigamina nepakankamai antikūnų, vartojate bet kokius priešvėžinius vaistus, vartojate vaistus, vadinamus
kortikosteroidais (kurie skiriami uždegimui mažinti), sergate kokia nors smegenų liga, žinote, kad esate
alergiškas latekso gumai, turite neurologinių sutrikimų arba Jums būna traukulių. Jeigu yra bet kuri iš
aukščiau nurodytų aplinkybių, vakcina gali Jums netikti. Priešingu atveju gydytojas gali Jus paskiepyti. Po
vakcinacijos gydytojas gali paskirti paprastą kraujo tyrimą, kad nustatytų, ar vakcinos poveikis pakankamas.
ŠALUTINIS POVEIKIS. Labai dažnai pasireiškė skausmas dūrio vietoje. Vaikams nuo 1 iki 15 metų amžiaus
dažnai pasireiškė: galvos skausmai, patinimas, sukietėjimas ir paraudimas injekcijos vietoje, pykinimas ir
vėmimas, apetito praradimas, nuovargis ar negalavimas, neramumas ir neramus miegas (mažiems
vaikams), raumenų skausmai, karščiavimas; nedažnai: limfmazgių patinimas, pilvo skausmas, sąnarių
skausmas, šaltkrėtis; retai: injekcijos vietos niežėjimas, neįprasti ar susilpnėję pojūčiai, pavyzdžiui
dilgčiojimas arba sustingimas palei kelių nervų eigą, galvos sukimasis, galvos svaigimas, viduriavimas,
virškinimo sutrikimai, dilgėlinė. 16 metų amžiaus ir vyresniems dažnai pasireiškė: galvos skausmas,
pykinimas, raumenų ir sąnarių skausmai, nuovargis ir negalavimas; nedažnai: limfmazgių patinimas,
vėmimas, karščiavimas, mėlynė injekcijos vietoje; retai: alerginės reakcijos, mieguistumas, pykinimas judant,
viduriavimas, pilvo skausmas, injekcijos vietos paraudimas, audinių sukietėjimas, patinimas, niežėjimas,
dilgčiojimas ir šilumos pojūtis. IMUNITETO SUSIDARYMO IR IŠLIKIMO TRUKMĖ, REVAKCINACIJOS
PERIODIŠKUMAS. Pagrindinis skiepijimo planas susideda iš trijų dozių. Pirmoji ir antroji suleidžiamos nuo
1 iki 3 mėn. intervalu. Po pirmųjų dviejų dozių susidaro pakankama apsauga esant erkių aktyvumo sezonui.
Trečioji dozė skiriama praėjus 5–12 mėn. po antrosios. Tikėtina, po jos apsauga trunka mažiausiai 3 metus.
Pirmoji palaikomoji dozė skiriama praėjus 3 metams po trečiosios. Kitos palaikomosios dozės skiriamos:
asmenims iki 60 metų kas 5 metus, vyresniems kaip 60 metų – kas 3 metus. TEKSTO PERŽIŪROS DATA.
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Dėl informacijos apie skiepus prašome kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą.
Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar
Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu
NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt.
Norint perskaityti TicoVac 0,25 ml pakuotės lapelį, jūs būsite nukreipti į Valstybinės vaistų kontrolės portalą
adresu: https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/medications/view/16437
Norint perskaityti TicoVac 0,5 ml pakuotės lapelį, jūs būsite nukreipti į Valstybinės vaistų kontrolės portalą
adresu: https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/medications/view/16438
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