
 
 

  

 
 

Vivotif je určen pro:
Dospělé a děti ve věku od 5 let:
• cestující do zemí, kde hrozí nebezpečí nákazy břišním tyfem
• žijící v zemích, kde se vyskytují případy tyfové horečky

Je nutné dodržovat zásady hygieny potravin i po ukončení 
vakcinace přípravkem Vivotif?
• Očkování nás nezbavuje potřeby uplatňovat základní hygienická pravidla!
•  Je důležité vyhýbat se potravinám, vodě a nápojům, které mohou obsahovat bakterie způsobující 

břišní tyfus.
• Ochrana po očkování přípravkem Vivotif trvá maximálně 3 roky.

Jak dlouho vás Vivotif chrání?
• Ochrana začíná 7-10 dní po užití poslední tobolky.
• Ochrana trvá až 3 roky.*

* Revakcinace se doporučuje po třech letech po poslední vakcinaci u všech jedinců. Revakcinace zahrnuje požití tří tobolek v den 
1, 3 a 5, tak jako je originální vakcinační schéma.

Co když je nutná i prevence před malárií?
•  Pokud plánujete profylaxi malárie, můžete užívat přípravek atovachon a proguanil (např. 

MALARONE) s přípravkem Vivotif.
• Dávka meflochinu a přípravku Vivotif by měla být rozdělena nejméně na 12 hodin.
•  U ostatních antimalarik dodržte interval nejméně 3 dny mezi poslední dávkou přípravku Vivotif 

a první dávkou používanou jako součást profylaxe malárie.

Perorální vakcína proti břišnímu tyfu
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JAK UŽÍVAT VIVOTIF

Jedna tobolka se užívá nalačno hodinu před jíd-
lem a zapije se studenou nebo vlažnou vodou.

Cyklus (poslední dávka) by měl být dokončen nejmé-
ně jeden týden před cestou do endemické oblasti.

Tobolky by měly být uchovávány 
v originálním balení v chladničce (2 ° až 8 °C).

Nepoužívejte přípravek Vivotif po uplynutí 
doby použitelnosti uvedené na obalu.

Vždy užívejte přípravek Vivotif přesně podle pokynů svého lékaře.
V případě pochybností nebo výskytu nežádoucích účinků kontaktujte  
svého lékaře, lékárníka, nebo je hlaste přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Jak je možné se nakazit? 
Nejběžnější případy infekce způsobené břišním tyfem jsou zapříčiněny nedodržením 
hygieny. Dalšími faktory jsou:

Pití 
kontaminovaných 

nápojů

Pití neupravené 
vody 

Nedostatečná 
hygiena rukou

Konzumace 
neumytého 

ovoce a zeleniny

Absence 
očkování

1.den Začněte vakcinaci od 
PONDĚLÍ

Jedna tobolka každý druhý den po dobu 5 dní

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

 
 

  

 
 



SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU2

NÁZEV PŘÍPRAVKU: Vivotif. 
KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ: Jedna tobolka obsahuje nejméně 2x109 živých buněk Salmonella enterica serovar Typhi 
(zkratka S. Typhi) Ty21a. Pomocné látky se známým účinkem: laktóza, sacharóza. LÉKOVÁ FORMA: Enterosolventní tvrdé tobolky. To-
bolky jsou dvoubarevné: bílá a lososová. KLINICKÉ ÚDAJE: Terapeutické indikace: Vivotif je indikován pro aktivní perorální imunizaci 
proti břišnímu tyfu způsobenému Salmonella enterica serovar Typhi, (S. Typhi) u dospělých a dětí ve věku od pět let. DÁVKOVÁNÍ 
A ZPŮSOB PODÁNÍ: Jedna tobolka přípravku Vivotif se užije ve dnech 1, 3 a 5. Optimální imunitní odpověď nebude dosažena, pokud 
se nedokončí celý vakcinační program. Ochrana proti břišnímu tyfu začíná asi sedm až deset dnů po užití třetí dávky vakcíny. Celý 
vakcinační plán má být dokončen nejméně jeden týden před cestou do endemické oblasti. Revakcinace se doporučuje po třech 
letech po poslední vakcinaci u všech jedinců. Revakcinace zahrnuje požití tří tobolek v den 1, 3 a 5, tak jako je originální vakcinační 
schéma. Dávkování u dětí je stejné jako u dospělých. Bezpečnost a účinnost u dětí mladších než pět let nebyla stanovena. ZPŮSOB 
PODÁNÍ: Jedna tobolka přípravku Vivotif se užívá nalačno a zapije se studenou nebo vlažnou vodou (teplota nepřesahující 37 °C), 
alespoň jednu hodinu před dalším jídlem. Tobolka vakcíny se nemá žvýkat a má se polknout co nejdříve po vložení do úst. KON-
TRAINDIKACE: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Alergická reakce na předchozí podání příprav-
ku. Vrozený nebo získaný imunodeficit (včetně pacientů, kteří užívají imunosupresiva nebo antimitotické léky). Akutní horečnaté 
onemocnění nebo akutní gastrointestinální onemocnění. Vakcinace by se měla odložit až po zotavení. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ 
A OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ: Přípravek Vivotif neposkytuje 100 % ochranu proti břišnímu tyfu. Vakcinované osoby by měly dodržovat 
hygienická doporučení a opatření týkající se jídla a vody, které konzumují v oblastech postižených břišním tyfem.
Tobolka obsahuje laktózu a sacharózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, kongenitálním nedostat-
kem laktázy, malabsorpcí glukózy a galaktózy, intolerancí fruktózy nebo nedostatečností sacharózy-izomaltázy by tuto vakcínu ne-
měli užívat. INTERAKCE S JINÝMI LÉČIVÝMI PŘÍPRAVKY A JINÉ FORMY INTERAKCE: Vakcinace přípravkem Vivotif by se měla odložit 
během a alespoň tři dny před a po antibiotické léčbě nebo antibakteriální léčbě sulfonamidy kvůli možné inhibici růstu vakcinačních 
organismů a potenciálnímu utlumení imunitní odpovědi. Pro dlouhodobě působící antibiotika (např. azitromycin) je třeba zvážit del-
ší interval. Pokud je nutná profylaxe malárie, doporučuje se dokončit vakcinaci přípravkem Vivotif před profylaxí malárie. V takovém 
případě je třeba mezi poslední dávkou přípravku Vivotif a zahájením profylaxe malárie zachovat interval alespoň tři dny. Přípravek 
Vivotif se může podávat souběžně s vakcínou proti žluté zimnici, vakcínou proti choleře CVD 103-HgR a perorální vakcínou proti po-
liomyelitidě. Nejsou k dispozici žádné údaje týkající se interakce mezi přípravkem Vivotif a dalšími živými atenuovanými vakcínami. 
FERTILITA, TĚHOTENSTVÍ A KOJENÍ: S přípravkem Vivotif nebyly provedeny reprodukční studie u zvířat. Není známo, zda přípravek 
Vivotif způsobuje poškození plodu, pokud se podává těhotným ženám nebo zda může ovlivnit reprodukční schopnosti. Přípravek 
Vivotif se nemá podávat během těhotenství, pokud to není zjevně zapotřebí, například v případech zvýšeného rizika infekce. Nejsou 
k dispozici žádné údaje týkající se podávání přípravku Vivotif kojícím matkám. S. Typhi Ty21a se systémově nevstřebává, proto se 
neočekává jeho vylučování do mateřského mléka. Přípravek Vivotif se nemá podávat během kojení, pokud to není zjevně zapotřebí, 
například v případech zvýšeného rizika infekce. Není známo, zda přípravek Vivotif může ovlivňovat reprodukční kapacitu.
ÚČINKY NA SCHOPNOST ŘÍDIT A OBSLUHOVAT STROJE: Nebyly provedeny žádné studie týkající se schopnosti řídit nebo obsluho-
vat stroje. Nicméně, některé z nežádoucích účinků mohou dočasně ovlivnit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. NEŽÁDOUCÍ 
ÚČINKY: Nejčastější nežádoucí účinky jsou bolesti břicha, nevolnost, bolesti hlavy, horečka, průjem, zvracení a kožní vyrážka. Vět-
šina nežádoucích reakcí byla mírná. Byl hlášen jeden izolovaný případ nefatálního anafylaktického šoku, který byl považován za 
alergickou reakci na vakcínu. FARMAKOTERAPEUTICKÁ SKUPINA: Bakteriální vakcína, ATC kód: J07AP01. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO 
UCHOVÁVÁNÍ: Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C). Uchovávejte blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. DRUH 
OBALU A OBSAH BALENÍ: Kartonová krabička s jedním blistrovým balením. Blistrové balení obsahuje tři tobolky.
DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI: Emergent Netherlands B.V., Strawinskylaan 411, 1077XX Amsterdam, Nizozemsko. REGIS-
TRAČNÍ ČÍSLO(A): 59/119/17-C
DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE: 7. 11. 2018
DATUM REVIZE TEXTU: 29.5.2019

Reklama na lék. Vivotif je perorální vakcína proti břišnímu tyfu. Pozorně čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem 
nebo lékárníkem.

Reference:
1. Vivotif. Monthly Index of Medical Specialities (MIMS) website. Dostupné na: www.mims.co.uk. Accessed December 22 2015.
2. Souhrn údajů o přípravku, 7. 11. 2018

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis a není hrazen ze zdravotního pojištění.
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