
РОТАВИРУСИТЕ
са много разпространени и заразни, и могат да бъдат опасни.

СИЛАТА НА ТРИ ДОЗИ

Ротавирусна ваксина, жива, 
перорална, 5-валентна

• Директна защита срещу 5-те най-често срещани ротавируси
• Предпазва Вашето  дете до 7-годишна възраст
• Имунизационният курс на ваксината е за период от 32 седмици



Ваксината RotaTeq® е безплатна. 
Повече информация може да получите от 

Вашия личен  лекар.

Ротавирусна ваксина, жива, 
перорална, 5-валентна

Защо да поставите ваксина RotaTeq на Вашето дете:

RotaTeq е предназначен за активна имунизация на кърмачета от 6-седмична 
възраст за предпазване от гастроентерит, причинен от ротавирусна инфекция. 
Ваксината RotaTeq се прилага перорално (през устата), разпределена на 3 приема. 
Първият прием на ваксината може да се даде от 6-седмична възраст и не по-късно 
от 12-седмична възраст на детето.  Между трите приема трябва да има интервал от 
поне 4 седмици. Ако е необходимо, третият (последен) прием може да се даде до 
32-седмична възраст.
Попитайте Вашия личен лекар за показанията, противопоказанията и страничните 
ефекти. Както всяка ваксина, RotaTeq може да не е ефективна при всички. 
Лекарственият продукт се приема по лекарско предписание. Преди употреба 
прочете листовката.
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2015 Dec 15;61(12): 1792-9. 3. Указания относно реда за предписване, отпускане, отчитане и 
заплащане на ваксините срещу ротавирусните гастроентерити в Република България 2017 – 2021г., 
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• Приема се през устата под формата на разтвор
• Удобната схема от 3 дози позволява по-гъвкаво ваксиниране до 32-та седмица
• Предпазва детето до навършване на 7- годишна възраст
• Безопасността на ваксината е оценена в три разширени клинични 
    проучвания при повече от 36 000 ваксинирани лица.




