
Doporučení NIKO k očkování proti tetanu v dospělosti (2. 5. 2013) 

K očkování proti tetanu v dospělosti je v rámci pravidelného očkování používána 

monovakcína s obsahem 40 IU/ml tetanického anatoxinu. Vakcína se aplikuje 

hluboko intramuskulárně, přednostně do deltového svalu. V dospělém věku se 

provádí očkování proti tetanu k zajištění dostatečné protekce získané primovakcinací 

v dětství nebo při poranění a nehojících se ranách. Poslední booster dávka dětského 

věku je podle očkovacího kalendáře aplikovaná v 10-11 letech (u osob narozených 

v roce 1999 a později) nebo ve 14 letech (u osob narozených v roce 1998 a dříve). 

Při hodnocení délky seroprotekce po aplikaci booster dávek v dospělosti se 

prokázala dlouhodobá ochrana očkování proti tetanu, přetrvávající nejméně 20 let. 

Vzhledem k současné příznivé epidemiologické situaci tetanu, výsledkům vyšetření 

prováděných NRL pro tetanus a dlouhodobému trvání imunity se doporučuje 

prodloužit interval pro přeočkování u dospělých až na 20 let. 

Přeočkování proti tetanu se doporučuje provádět aplikací jedné dávky vakcíny u 

dospělých osob do 60 let věku po 15-20 letech, u osob starších 60 let po 10-15 

letech od poslední dávky vakcíny. Optimální věkové hranice doporučené pro 

přeočkování proti tetanu jsou 30, 50, 65, 75 a 85 let. 

Přeočkování imunokompromitovaných osob (vrozený nebo získaný imunodeficit, HIV 

infekce, chronické selhání ledvin, nefrotický syndrom, leukemie, lymfomy, 

generalizovaná nádorová onemocnění, dlouhodobá imunosupresivní léčba, orgánové 

transplantace, mnohočetné myelomy, hyposplenismus, asplenie)  je doporučeno 

provádět v intervalu 10 let. 

Při překročení maximálních intervalů pro přeočkování se doporučuje aplikace jedné 

dávky vakcíny co nejdříve je to možné s následnou kontrolou koncentrace sérových 

specifických protilátek IgG proti tetanickému toxinu v odstupu 1měsíce od očkování. 

Při nedosažení seroprotektivní koncentrace protilátek (  ≥ 0,1 IU/ml) je doporučena 

aplikace druhé dávky za 6 až 10 týdnů od předchozí dávky a třetí dávky za 6 až 10 

měsíců po druhé dávce. 

Očkování proti tetanu při úrazech, poraněních nebo nehojících se ranách, u nichž je 

nebezpečí onemocnění tetanem, a dále v indikovaných případech v předoperační 

přípravě, zejména před operacemi na konečníku nebo tlustém střevě se provádí 

v souladu s Vyhláškou o očkování proti infekčním nemocem (č.537/2006 Sb.). 

 

 

 

Pozn. 
Uvedené doporučení je podkladem pro připravovanou novelu Vyhlášky o očkování 
proti infekčním nemocem. 


