
 

KOD szczepionka Nazwa systemowa Cena VAT

2400

Engerix B - szczepionka przeciwko WZW (wirusowemu 

zapaleniu wątroby typu b) do stosowania u osób od 16 roku 

życia.

Engerix B 75,00 zł zw

2401

Infanrix Hexa - Szczepionka skojarzona przeciwko: błonicy, 

tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis i zakażeniom Haemophilus 

influenzae typu b oraz WZW typu B, dla dzieci od 2 miesiąca 

życia. 

Infanrix Hexa 215,00 zł zw

2402

Nimenrix - Szczepionka skoniungowana przeciw 

meningokokom grupy A, C, W-135 i Y. Przeznaczona do 

czynnego uodparnienia osób w wieku od 6 tygodnia życia 

przeciwko inwazyjnej chorobie meningokokowej wywoływanej 

przez Neisseria Meningitidis grupy A, C, W-135 i Y. Proszek i 

rozpuszczalnik do sporządzaania roztworu do wstrzykiwań w 

ampułkostrzykawce.

Nimenrix 190,00 zł zw

2403

Varilrix - Szczepionka przeciwko ospie wietrznej 

zarejestrowana do stosowania u osób od ukończenia 9 

miesiąca życia.

Varilrix*   UWAGA! 240,00 zł zw

2404

Rotarix -Szczepionka przeciwko rotawirusom zawierająca 

ludzki rotawirus. Zarejestrowana do podawania w schemacie 

złożonym z dwóch dawek.

Rotarix  UWAGA! 330,00 zł zw

2405

FSME Adult - Szczepionka przeznaczona do czynnego 

uodparnienia przeciwko wirusowi kleszczowego zapalenia 

opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu. Przeznaczona do 

czynnego uodpornienia dzieci powyżej 16 roku życia i 

dorosłych. Zawiesina w ampułkostrzykawce 0,5 zl. 

FSME Adult 150,00 zł zw

2406

Hexacima - Szczepionka skojarzona przeciwko: błonnicy, 

tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis i Haemophilus influenzae typ 

b oraz wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, absorbowana, 

dla dzieci od 6 tygodnia życia.

Hexacima 190,00 zł zw

2407

Neisvac-C - Szczepionka meningokokowa polisacharydowa 

grupy C, skoniungowana, absorbowana. Przeznaczona do 

czynnego uodparniania dzieci po ukończeniu 2 miesiąca życia, 

młodzieży i dorosłych w celu zapobiegania zakażeniom 

wywoływanym przez  Neisseria Meningitidis grupy C. 

Zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce 0,5 ml. 

Neisvac-C 112,00 zł zw

2408

FSME Junior - S zczepionka przeznaczona do czynnego 

uodpornienia przeciwko wirusowi kleszczowego zapalenia 

opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu. Przeznaczona do 

czynnego uodpornienia dzieci do 16 roku życia.

FSME Junior*  110,00 zł zw

2409

Bexsero - Szczepionka przeciwko meningokokom grupy B 

(rDNA), złożona, adsorbowana, zarejestrowana do szczepienia 

dla dzieci od 2 miesiąca życia, domięśniowa, 

ampułkostrzykawka 0,5 ml.

Bexsero 400,00 zł zw

2410 Vaxi Grip Dorośli - Interktywowana szczepionka przeciw grypie.
VaxiGripDorośli* 65,00 zł zw

2411

Pentaxim - Szczepionka przeciwko: błonicy, tężcowi, 

krztuścowi, poliomyelitis i Haemophilus influenzae typu b od 

ukończenia 6 tygodnia życia. 

Pentaxim 160,00 zł zw
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2412

Prevenar - Szczepionka przeciw pneumokokom, 

polisacharydowa, skoniugowana, 13 walentna, adsorbowana, 

stosowana w wieku od 6 tygodni do 5 roku życia.

Prevenar 280,00 zł zw

2413
Euvax B - Szczepionka przeciwko WZW typu B przeznaczona 

do stosowania u osób dorosłych. 

Euvax B 58,00 zł zw

2414

Infanrix - IPV+HIB - szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, 

krztuścowi, poliomyelitis (IPV) i haemophilus typ b (Hib), 

stosowana od 2. miesiąca życia."

Infanrix IPV+HIB 160,00 zł zw

możliwość szczepienia uzależniona od dostępnosci na rynku.

UWAGA! - mogą wystąpić czasowe ograniczenia w dostępności szczepionki, spowodowane brakiem u producenta.







 


