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EU číslo  Vymyslený 
názov 

Sila Lieková forma Cesta podania Obal Obsah 
(koncentrácia) 

Veľkosť balenia 

EU/1/00/147/001 Hexavac -1- Injekčná suspenzia  Intramuskulárna injekcia  Naplnená injekčná 
striekačka (sklo) 

0,5 ml 1 injekčná striekačka 
s pripojenou ihlou  

EU/1/00/147/002 Hexavac -1- Injekčná suspenzia  Intramuskulárna injekcia  Naplnená injekčná 
striekačka (sklo) 

0,5 ml 10 injekčných striekačiek 
s pripojenou ihlou  

EU/1/00/147/003 Hexavac -1- Injekčná suspenzia  Intramuskulárna injekcia  Naplnená injekčná 
striekačka (sklo) 

0,5 ml 25 injekčných striekačiek 
s pripojenou ihlou  

EU/1/00/147/004 Hexavac -1- Injekčná suspenzia  Intramuskulárna injekcia  Naplnená injekčná 
striekačka (sklo) 

0,5 ml 50 injekčných striekačiek 
s pripojenou ihlou 

EU/1/00/147/005 Hexavac -1- Injekčná suspenzia  Intramuskulárna injekcia  Naplnená injekčná 
striekačka (sklo) 

0,5 ml 1 injekčná striekačka bez 
pripojenej ihly 

EU/1/00/147/006 Hexavac -1- Injekčná suspenzia  Intramuskulárna injekcia  Naplnená injekčná 
striekačka (sklo) 

0,5 ml 10 injekčných striekačiek bez 
pripojenej ihly 

EU/1/00/147/007 Hexavac -1- Injekčná suspenzia  Intramuskulárna injekcia  Naplnená injekčná 
striekačka (sklo) 

0,5 ml 25 injekčných striekačiek 
bez pripojenej ihly 

EU/1/00/147/008 Hexavac -1- Injekčná suspenzia  Intramuskulárna injekcia  Naplnená injekčná 
striekačka (sklo) 

0,5 ml 50 injekčných striekačiek 
bez pripojenej ihly 

EU/1/00/147/009 Hexavac -1- Injekčná suspenzia  Intramuskulárna injekcia  Naplnená injekčná 
striekačka (sklo) 

0,5 ml 1 injekčná striekačka 
bez pripojenej ihly s 1 
samostatnou ihlou 

EU/1/00/147/010 Hexavac -1- Injekčná suspenzia  Intramuskulárna injekcia  Naplnená injekčná 
striekačka (sklo) 

0,5 ml 1 injekčná striekačka 
bez pripojenej ihly s 2 
samostatnými ihlami  

EU/1/00/147/011 Hexavac -1- Injekčná suspenzia  Intramuskulárna injekcia  Naplnená injekčná 
striekačka (sklo) 

0,5 ml 10 injekčných striekačiek bez 
pripjenej ihly s 1 samostatnou 
ihlou 

EU/1/00/147/012 Hexavac -1- Injekčná suspenzia  Intramuskulárna injekcia  Naplnená injekčná 
striekačka (sklo) 

0,5 ml 10 injekčných striekačiek bez 
pripjenej ihly s 2 samostatnými 
ihlami  

 
1  Jednodávkový prípravok  v 0,5ml obsahuje: 
Purifikovaný difterický anatoxín, adsorbovaný (PDT)                                                     ≥ 20 IU 
Purifikovaný tetanický anatoxín, adsorbovaný (PTT)                                                     ≥ 40 IU 
Purifikovaný pertusový anatoxín, adsorbovaný (PT-xd)                                                 25 µg Lie

k s
 uk

on
če

no
u p

lat
no

sťo
u r

eg
ist

rác
ie



 2/2 

Purifikovaný vláknitý pertusový hemaglutinín, adsorbovaný (FHA)                             25 µg  
Povrchový antigén hepatitídy B, rekombinatný (HbsAg)                                               5,0 µg  
Inaktivovaný poliovírus (IPV): 
Typ 1                                                                                                                                40 D jednotiek   
Typ 2                                                                                                                                8 D jednotiek 
Typ 3                                                                                                                                32 D jednotiek 
Polysacharid Haemophilus influenzae typu b                                                                  12 µg 
konjugovaný na tetanický anatoxín (PRP-T)                                                                   24 µg 

 

Lie
k s

 uk
on

če
no

u p
lat

no
sťo

u r
eg

ist
rác

ie




