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V Praze dne 2. 9. 2020

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

jménem společnosti MYLAN HEALTHCARE CZ s.r.o. si Vás dovolujeme informovat o  tom, 
že vakcína proti chřipce Influvac® Tetra byla dodána do České republiky a bude nejpozději od 
28. 9. 2020 k dispozici u Vašich distributorů. Letos tedy opět stihneme dodat vakcíny tak, aby
byly k dispozici v termínu, kdy je nejvhodnější doba na očkování.1

Chraňte sebe i své okolí očkováním proti chřipce vakcínami Influvac, které jsou s námi na trhu již 70 let.

S pozdravem

Influvac team
e-mail: influvac_cz@mylan.com
tel. 727 901 199

MYLAN HEALTHCARE CZ s.r.o. 
Evropská 2590/33C, 160 00 Praha 6, tel.: +420 222 004 400 
e-mail: officecz@mylan.com, www.mylan.cz

Základní informace o přípravku:

Influvac Tetra injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce
(vakcína proti chřipce, povrchový antigen, inaktivovaná)

Složení: 1 dávka (0,5 ml) obsahuje: Povrchové antigeny viru chřipky (hemaglutinin a neuraminidasa) kmenů: A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 
(H1N1) pdm09 – varianta kmene (A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019, CNIC-1909: 15 µg HA), A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2) – varianta 
kmene (A/Hong Kong/2671/2019, IVR-208: 15 µg HA), B/Washington/02/2019 – varianta kmene (B/Washington/02/2019, divoký typ: 15 µg HA), 
B/Phuket/3073/2013 – varianta kmene (B/Phuket/3073/2013, divoký typ: 15 µg HA). Složení vakcíny odpovídá doporučení Světové zdravotnické 
organizace (WHO) pro severní polokouli a doporučení Evropské unie pro sezónu 2020/2021. Indikace: Profylaxe chřipky. Podání je vhodné zvláště 
u pacientů se zvýšeným rizikem vzniku komplikací souvisejících s chřipkou. Influvac Tetra je určen dospělým a dětem od 3 let věku. Dávkování: 
Podáváme dávku 0,5 ml. Vakcína se aplikuje intramuskulární nebo hlubokou subkutánní injekcí. Děti mladší 9 let, které nebyly dříve očkované sezónní 
vakcínou proti chřipce: druhá dávka 0,5 ml má být aplikována nejméně po 4 týdnech. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivé látky, pomocné látky 
nebo jakoukoli složku přípravku, která může být přítomna ve stopových množstvích, jako vejce (ovalbumin, kuřecí bílkoviny), formaldehyd, cetrimonium-
bromid, polysorbát 80 nebo gentamicin. Očkování je třeba odložit u osob, které mají horečnaté onemocnění nebo akutní infekci. Zvláštní upozornění 
a opatření pro použití: Pro případ, že se po aplikaci vakcíny vyskytne anafylaktická reakce, musí být okamžitě dostupná odpovídající lékařská péče 
a dohled. Přípravek nesmí být nikdy podán intravaskulárně. Po injekci se mohou vyskytnout související úzkostné reakce, včetně synkopy, hyperventilace 
nebo reakce spojené se stresem, a to jako psychogenní odpověď na injekční jehlu. Opatrnosti je třeba při podávání osobám s trombocytopenií nebo 
jakoukoliv poruchou srážlivosti. Více viz platné SPC. Interakce: Influvac Tetra je možno podat souběžně s  jinými vakcínami, tyto však musí být 
aplikovány do různých končetin. Imunologická odpověď může být při současné imunosupresivní léčbě snížena. Přípravek může ovlivnit sérologické 
testy. Více viz platné SPC. Nežádoucí účinky: Bolest hlavy, únava, lokální reakce – bolest, pocení, myalgie, artralgie, malátnost, třes a jiné lokální 
reakce – zčervenání, otok, ekchymóza, zatvrdnutí. Nežádoucí účinky hlášené u dětí viz platné SPC. Zvláštní opatření pro uchovávání: Uchovávejte 
v chladničce (+2 až +8 °C). Nezmrazujte. Přípravek uchovávejte v původním obalu, aby byl chráněn před světlem. Balení: 1 x 0,5 ml injekční suspenze 
v předplněné injekční stříkačce. Držitel rozhodnutí o registraci: Mylan IRE Healthcare Limited, Unit 35/36 Grange Parade, Baldoyle Industrial Estate, 
Dublin 13, Irsko. Registrační číslo: 59/803/16-C. Datum poslední revize textu: 3. 8. 2020. Způsob výdeje: Vázaný na lékařský předpis. Způsob 
úhrady: U vybraných osob je přípravek hrazený z veřejného zdravotního pojištění. V ostatních případech přípravek hrazen není. Dříve, než přípravek 
předepíšete, seznamte se, prosím, s úplnou informací o přípravku (SPC).
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