
Víš, jak správně pečovat o své zdraví a na co nezapomenout? 
Nauč se společně s námi, jak předcházet a včas odhalit rakovinu děložního čípku.

Čípek si můžeš představit jako takovou „zátku”, která zabraňu-
je vstupu infekce z pochvy do dělohy a zároveň z druhé strany 

zajišťuje, aby miminko zůstalo v děloze celých 9 měsíců.

Čím může čípek onemocnět?

Rakovinu děložního čípku způsobuje nejčastěji infekce lidským 
papilomavirem (HPV - např. typy 16 a 18). Ten postupně mění 
zdravé buňky na rakovinné. Kromě toho však může mít HPV  
na svědomí i vznik genitálních bradavic (např. typy 6 a 11).
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přenosu HPV.

Gardasil 9
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Gardasil

proti typům  
6, 11, 16, 18 

(tedy i prekancerózy)

Cervarix

proti typům 
16, 18

Očkovat se proti HPV by měli ženy/dívky i muži/kluci* a to  
nejlépe ještě před začátkem sexuálního života (12-14 let). Poraď se 
proto se svým gynekologem či praktickým lékařem, která vakcína 
(Cervarix, Gardasil, Gardasil 9) je pro tebe či tvé děti nejvhodnější. 
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*HPV může kromě rakoviny děložního čípku způsobit i vznik
rakoviny dutiny ústní či konečníku. Je proto důležité očkovat

i muže/kluky, kteří jsou taktéž častými přenašeči.
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Zajímá tě více?   
Více o tom, jak se starat o své #prsakoule, srdce 

a reprodukční orgány nebo kdy a kam zajít  
na preventivní prohlídku - zjistíš  

na www.loono.cz/prevence

Sleduj nás na sociálních sítích @loonocz:
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na bit.ly/TestPrevence
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