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Priporočila za uporabo kombiniranih cepiv izven »registracijskih okvirjev 
proizvajalcev«* pri otrocih »zamudnikih« 

V Sloveniji imamo za cepljenje otrok proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, otroški 
paralizi, okužbi s Hib in hepatitisu B na voljo naslednja kombinirana cepiva, ki so registrirana, 
kakor je navedeno (povzeto iz SmPC): 

• Hexacima (šestvalentno cepivo) 
— za osnovno in obnovitveno cepljenje dojenčkov in malčkov starejših od 6 tednov 

proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, otroški paralizi, hepatitisu B in 
boleznim, ki jih povzroča Haemophilus influenzae tipa b 

• Adacel (di/Te/per) 
— za obnovitveno cepljenje oseb, starejših od 4 let, proti davici, tetanusu in 

oslovskemu kašlju; 

• Imovax dT Adult (di/Te) 
— za cepljenje proti davici in tetanusu oseb, starejših od 18 let**.  

Pri otrocih »zamudnikih« starejših od enega leta (s cepljenjem pričnejo ali nadaljujejo 
kasneje kot predpisuje Program), upoštevamo sledeče: 

• Pri otrocih »zamudnikih«, mlajših od 5 let, uporabimo šestvalentno cepivo in jih 
cepimo po shemi 2+1 (0,1,6) oziroma dodamo manjkajoče odmerke šestvalentnega 
cepiva.  

Izjema: otroci, ki so v prvem letu starosti dobili 3 osnovne odmerke petvalentnega 
cepiva, morajo prejeti še poživitveni odmerek (stara shema 3+1) najmanj 6 mesecev 
po tretjem odmerku petvalentnega cepiva (ne glede na časovno oddaljenost od 
tretjega odmerka petvalentnega cepiva).  
Pri zamudnikih, mlajših od 5 let, se za poživitveni odmerek uporabi šestvalentno 
cepivo. Pri teh otrocih je smiselno, da nadaljujejo s cepljenjem proti hepatitisu B z 
dvema odmerkoma monovalentnega cepiva proti hepatitisu B (prvi odmerek 
monovalentnega cepiva naj prejmejo vsaj en mesec po cepljenju s šestvalentnim 
cepivom in drugi odmerek monovalentnega cepiva pet mesecev kasneje).  
Pri zamudnikih, ki so starejši od pet let, se za poživitveni odmerek uporabi cepivo 
di/Te/per + IPV#.  

Otroci, ki so že pričeli s cepljenjem proti hepatitisu B z monovalentnim cepivom in so 
zamudniki za cepljenje s šestvalentnim cepivom (npr. otroci, ki prihajajo iz drugih 
držav), naj pričnejo/nadaljujejo s cepljenje s šestvalentnim cepivom po običajni 
shemi (2+1). 

• Pri otrocih »zamudnikih«, starih 5 let in starejših, uporabimo cepivo di/Te* + IPV# 
(za 1. in 2. odmerek) oz. di/Te/per + IPV# (za 3. odmerek) in cepimo po shemi 2+1 
(0,1,6) oziroma dodamo manjkajoče odmerke. 

Nacionalni inštitut 
za javno zdravje 



Pri otrocih (tudi dojenčkih), ki ne smejo biti cepljeni proti oslovskemu kašlju, uporabimo 
cepivo di/Te (+ IPV# + Hib& +hep B) in jih cepimo po shemi 2+1. 
 
Inaktivirana cepiva lahko dajemo sočasno ali v kakršnem koli razmiku do drugih živih ali 
mrtvih cepiv. 
_____ 
* Uporaba zdravil izven izdanega dovoljenja za promet (»off label«); 
** V skladu z nacionalnimi priporočili se cepivo lahko uporabi izven registracijskih okvirjev 
proizvajalcev tudi za cepljenje otrok in mladostnikov, mlajših od 18 let; 
# IPV - inaktivirano cepivo proti otroški paralizi; 
& Hib - cepivo proti hemofilusu influence tipa b; po enem letu starosti (do 5. leta) zadostuje en odmerek 


