ДИАРИЯ,
ПОВРЪЩАНЕ,
ОБЕЗВОДНЯВАНЕ
95% от децата се заразяват С РОТАВИРУС преди 5 годишна възраст.
Ротавирусът е НАЙ-ЧЕСТАТА ПРИЧИНА
ЗА ДИАРИЯ И ПОВРЪЩАНЕ при децата
под 5 години в света, която често води
до обезводняване и приемане в болница.
Ротавирусният гастроентерит протича НАЙ-ТЕЖКО ПРИ ДЕЦАТА ПОД 1
ГОДИНА.
РОТАВИРУСЪТ Е СИЛНО ЗАРАЗЕН. Добрата хигиена не предпазва бебето от
болестта, тъй като вирусът е много
устойчив във външна среда. ВЪРХУ
РЪЦЕТЕ ЖИВЕЕ С ЧАСОВЕ.
Прекарана ротавирусна инфекция „ОМЕКОТЯВА” протичането на следващата,
НО НЕ ПРЕДПАЗВА ОТ РЕИНФЕКЦИИ.

СИГУРЕН НАЧИ
Н ДА
ПРЕДПАЗИТЕ В
АШЕТО
БЕБЕ Е ВАКСИНА
ЦИЯТА.
ROTARIX™ се приема ПРЕЗ УСТАТА В 2
ДОЗИ СЛЕД 6-ТАТА СЕДМИЦА от живота
на Вашето бебе. Втората доза се дава
не по-рано от 1 месец след първата
ROTARIX™ е ваксина С МНОГО ДОБРА
ПОНОСИМОСТ И БЕЗОПАСНОСТ, изследвани в най-голямото провеждано досега
проучване за ваксини в детската
възраст, обхващащо над 63 000 бебета.
Ваксината се прилага и при недоносени
бебета (27-36 гестационна седмица).
ROTARIX™ е напълно СЪВМЕСТИМА С
ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДЕТСКИ ВАКСИНИ
от имунизационния календар на България
От 01 януари 2010 година Министерство на здравеопазването, спазвайки
препоръките на Световната Здравна
Организация, включи имунизацията
срещу ротавирусна инфекция с ротавирусна ваксина към ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИТЕ
ИМУНИЗАЦИИ.
Имунизирайки детето си с ROTARIX™
заедно с всички останали детски
ваксини, включени в Имунизационния
Календар, Вие осигурявате на Вашето
дете НАЙ-ДОБРАТА ВЪЗМОЖНА ЗАЩИТА
от ваксинопредотвратими заболявания,
която получават и децата от другите
страни, членки на ЕС.

Rotarix е ваксина срещу ротавирус. Лекарствен продукт за деца на възраст над 6 седмици – отпуска се по лекарско предписание!
За допълнителна информация, свързана с лекарства на ГлаксоСмитКлайн, можете да се свържете с нас: София 1408, кв. Иван Вазов,
ул. Димитър Манов бл. 10, тел.: (02) 953 10 34 и факс: (02) 950 56 05. ROTARIX е запазена марка на ГлаксоСмитКлайн. ROT-002-0310
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перорална ротавирусна ваксина

само с 2 дози през устата

