JEDINÁ VAKCÍNA PROTI
HPV, KTORÁ ZAHŔŇA
9 TYPOV HPV
GARDASIL 9 VÁS POMÁHA
CHRÁNIŤ PROTI VÄČŠIEMU
POČTU OCHORENÍ A RAKOVÍN
SÚVISIACICH S HPV.

HPV - alebo ľudský papilomavírus je bežný, veľmi rozšírený vírus, ktorý napáda ženy i mužov. 80 %
žien a mužov sa v priebehu života nakazí HPV infekciou, často opakovane. Niektoré typy HPV postihujú
oblasť pohlavných orgánov alebo oblasť análneho otvoru.

GARDASIL 9
pre dievčatá/ženy a pre chlapcov/mužov od 9 rokov veku
- chráni proti: • rakovine krčka maternice,
• rakovine vonkajších rodidiel,
• rakovine pošvy,
• rakovine análneho otvoru,
• genitálnym bradaviciam.
- aplikuje sa v troch dávkach

Navštívte www.gardasil9.sk a opýtajte sa svojho gynekológa,
pediatra, všeobecného lekára pre dospelých, urológa,
dermatovenerológa, infektológa, imunoalergológa alebo
v očkovacom centre na očkovanie vakcínou GARDASIL 9.
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GARDASIL 9 poskytuje rozsiahlejšie pokrytie ochorenia
vďaka väčšiemu počtu typov HPV obsiahnutých vo vakcíne.

HPV: čo by ste o ňom mali vedieť?
• HPV – alebo ľudský papillomavírus je bežný,
veľmi rozšírený vírus, ktorý napadá ženy i mužov. Niektoré typy HPV postihujú oblasť pohlavných orgánov alebo oblasť análneho otvoru.
• V priebehu života sa až 80 % sexuálne
aktívnych ľudí nakazí HPV, často opakovane.
Väčšinou sa organizmus s infekciou vyrovná
sám, ale človek sa môže nakaziť opakovane.
• Ľudia, ktorí majú HPV, nemusia trpieť žiadnymi príznakmi. Môžu vírus šíriť bez toho, aby
o tom vôbec vedeli.
• Ani kondóm vás vždy pred HPV neochráni,
pretože vírus sa môže nachádzať v miestach,
ktoré nie sú kondómom chránené. HPV sa
môže prenášať i dotykom kože na kožu.

• I keď máte jedného sexuálneho partnera,
tento partner môže byť nositeľom HPV vírusu
bez toho, aby o tom vedeli.
• Obmedzenie počtu sexuálnych partnerov,
používanie kondómov a očkovanie proti HPV
– to všetko môže prispieť k prevencii proti
infekcii HPV.
• Pokiaľ sa človek nakazí, má HPV a jeho telo
sa ho nezbaví, môže sa u neho neskôr v živote vyvinúť rakovina krčka maternice, análneho
otvoru, vulvy či vagíny.
• HPV infekcia sa týka obidvoch pohlaví
- žien a mužov, ako aj detí - dievčat
a chlapcov.

Vakcína GARDASIL 9 poskytuje vysokú účinnosť proti
rakovinám a ochoreniam spôsobeným 9 typmi HPV
HPV typu 16, 18, 31, 33, 45, 52 a 58 sú vysoko rizikové
a spôsobujú viac ako:
• 90 % rakoviny krčka maternice
• 80–85 % rakoviny pošvy

• 85–90 % rakoviny vonkajších rodidiel
• 90–95 % rakoviny análneho otvoru

HPV typy 6 a 11 spôsobujú viac ako:
• 90 % prípadov genitálnych bradavíc
Gardasil 9 injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke, 9-valentná očkovacia látka proti ľudskému papilomavírusu [typy 6, 11, 16,
18, 31, 33, 45, 52, 58] (rekombinantná, adsorbovaná). Tak ako všetky očkovacie látky, ani vakcína Gardasil 9 nemusí plne ochrániť každého.
VÝDAJ LIEKU JE VIAZANÝ NA LEKÁRSKY PREDPIS A NIE JE HRADENÝ Z PROSTRIEDKOV VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA. PRED POUŽITÍM
SI POZORNE PREČÍTAJTE PÍSOMNÚ INFORMÁCIU PRE POUŽÍVATEĽA.

www.gardasil9.sk

