NUVAXOVID (NOVAVAX)
VAKCÍNA PROTI ONEMOCNĚNÍ COVID-19
Očkování je zcela zásadní způsob, jak bojovat s epidemií onemocnění covid-19. Očkování proti onemocnění covid-19 primárně
snižuje počet závažných případů a úmrtí, díky čemuž chrání český zdravotnický systém. Současně má stále významný vliv na omezení šíření tohoto onemocnění mezi lidmi. Nebýt očkování, byly by dopady epidemie covid-19 mnohem závažnější.
Všechny očkovací látky schválené v ČR jsou bezpečné a zajišťují požadovanou ochranu před závažným a komplikovaným průběhem onemocnění covid-19. Zájemcům o očkování je aplikována očkovací látka jejich ošetřujícím lékařem nebo na jimi vybraném očkovacím místě.

COMIRNATY (PFIZER/BIONTECH)
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látka proti onemocnění
covid-19 od americké společnosti Novavax, která je částečně vyráběna i v ČR. Jde
o první tzv. proteinovou očkovací látku proti covid-19. Očkovací látka prošla složitým kontrolovaným vývojem, aby byla zajištěna
její maximální bezpečnost a účinnost. Dne 20. prosince 2021 byla registrována Evropskou komisí, díky čemuž mohla být uvedena
na evropský trh. V ČR se touto látkou začne očkovat na přelomu února a března 2022.
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Každý, kdo se naočkuje, chrání hlavně sebe, ale
pomáhá také ochránit ty, kteří tak kvůli svému
zdravotnímu stavu, nízkému věku nebo jiným
objektivním důvodům učinit nemohou.

Bližší informace naleznete v souhrnu
údajů o přípravku (SPC) na webu
https://www.ema.europa.eu/en/documents/
https://www.ema.europa.eu/en/docu
product-information/nuvaxovid-epar-productments/product-information/comirnaty
-information_cs.pdf
-epar-product-information_cs.pdf

