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Листок-вкладиш: інформація для пацієнта  
 

Гардасил 9, суспензія для ін’єкцій в попередньо наповненому шприці 
Вакцина проти вірусу папіломи людини 9-валентна (рекомбінантна, адсорбована) 

 
Уважно прочитайте повністю цей листок-вкладиш, перш ніж Ви або Ваша дитина 
отримаєте цю вакцину, оскільки він містить важливу інформацію для Вас та Вашої дитини. 
- Збережіть цей листок-вкладиш. Вам може знадобитися прочитати його ще раз. 
- Якщо у Вас виникнуть додаткові запитання, зверніться до Вашого лікаря, фармацевта або 
медсестри. 
- Якщо у Вас або Вашої дитини виникнуть будь-які побічні ефекти, зверніться до свого лікаря, 
фармацевта або медсестри. Це стосується будь-яких можливих побічних ефектів, не вказаних у 
цьому листку-вкладиші. Див. розділ 4. 
 
Яку інформацію містить цей листок-вкладиш 
 
1. Що таке препарат Гардасил 9 і для чого він застосовується 
2. Що потрібно знати, перш ніж Ви або Ваша дитина почнете отримувати препарат 
Гардасил 9 
3. Як застосовується препарат Гардасил 9 
4. Можливі побічні реакції 
5. Як зберігати препарат Гардасил 9 
6. Вміст упаковки та інша інформація 
 
1.  Що таке препарат Гардасил і для чого він застосовується 
 
Гардасил 9 – це вакцина для дітей та підлітків у віці від 9 років та дорослих. Призначається для 
захисту від захворювань, викликаних вірусом папіломи людини (ВПЛ) типів 6, 11, 16, 18, 31, 33, 
45, 52 і 58. 
 
Ці захворювання включають передракові ураження та рак жіночих статевих органів (шийки 
матки, вульви та піхви), передракові ураження та рак анального каналу та генітальні кондиломи 
у чоловіків та жінок. 
 
Гардасил 9 досліджували у чоловіків у віці від 9 до 26 років та у жінок від 9 до 45 років. 
 
Гардасил 9 захищає від типів ВПЛ, які викликають більшість випадків цих захворювань. 
 
Гардасил 9 призначений для профілактики цих захворювань. Вакцина не використовується для 
лікування захворювань, пов’язаних з ВПЛ. Гардасил 9 не впливає на людей, які вже мають стійку 
інфекцію або захворювання, пов’язане з будь-яким із типів ВПЛ вакцини. Однак у осіб, які вже 
інфіковані одним або кількома типами ВПЛ вакцини, Гардасил 9 все ще може захистити від 
захворювань, пов’язаних з іншими типами ВПЛ вакцини. 
 
Гардасил 9 не може викликати захворювання, пов’язані з ВПЛ. 
 
Коли людина вакцинується препаратом Гардасил 9, імунна система (природна захисна система 
організму) стимулює вироблення антитіл проти дев’яти типів ВПЛ, які містить вакцина, щоб 
допомогти захистити від захворювань, спричинених цими вірусами. 
 
Якщо Ви або Ваша дитина отримуєте першу дозу вакцини Гардасил 9, вам необхідно пройти 
повний курс вакцинації Гардасилом 9. 
 
Якщо Ви або Ваша дитина вже отримали вакцину проти ВПЛ, запитайте у лікаря, чи підходить 
вам Гардасил 9. 
 
Гардасил 9 слід застосовувати відповідно до офіційних інструкцій. 
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2.  Що потрібно знати, перш ніж Ви або Ваша дитина почнете отримувати препарат 
Гардасил 9 
 
Препарат Гардасил 9 не слід застосовувати якщо у Вас або у вашої дитини: 
 
• алергія до будь-якої з діючих речовин або будь-яких інших компонентів препарату Гардасил 9 
(перелічені в розділі «Інші інгредієнти» – див. розділ 6). 
• виникла алергічна реакція після введення дози препарату Гардасил або Силгард (ВПЛ типів 6, 
11, 16 та 18) або Гардасилу 9. 
 
Застереження та запобіжні заходи 
Порадьтеся з Вашим лікарем, фармацевтом або медичною сестрою перед вакцинацією якщо Ви 
або Ваша дитина: 

• маєте розлад кровотечі (захворювання, при якому кровотеча триває довше, ніж зазвичай), 
наприклад, гемофілію; 
• маєте ослаблену імунну систему, наприклад, через генетичний дефект, ВІЛ-інфекцію або 
лікарські засоби, що впливають на імунну систему; 
• страждаєте від хвороби з високою температурою. Однак легка лихоманка або інфекція 
верхніх дихальних шляхів (наприклад, застуда) самі по собі не є причиною для відкладення 
вакцинації. 

 
Непритомність, яка іноді супроводжується падінням, може виникнути (переважно у підлітків) 
після будь-якої ін’єкції голкою. Тому повідомте лікаря або медсестру, якщо Ви раніше 
втрачали свідомість під час ін’єкцій. 
 
Як і будь-яка вакцина, Гардасил 9 не може повністю захистити  тих, хто отримує вакцину. 
 
Гардасил 9 не захистить від усіх типів вірусу папіломи людини. Тому слід продовжувати 
застосовувати відповідні запобіжні заходи проти захворювань, що передаються статевим 
шляхом. 
 
Вакцинація не замінює рутинний скринінг шийки матки. Жінкам слід продовжувати 
дотримуватися рекомендацій лікаря щодо мазків шийки матки/тесту Папаніколау та 
профілактичних і захисних заходів. 
 
Яку іншу важливу інформацію Ви чи Ваша дитина повинні знати про препарат Гардасил 9 
 
Тривалість захисту на даний час невідома. Тривають довгострокові подальші дослідження, щоб 
визначити, чи потрібна бустерна доза. 
 
Інші лікарські засоби та препарат Гардасил 9 
Повідомте свого лікаря або фармацевта, якщо Ви або Ваша дитина приймаєте, нещодавно 
приймали або можете приймати будь-які інші ліки, включаючи ті, що відпускаються без рецепта. 
 
Гардасил 9 можна вводити разом з комбінованою бустерною вакциною проти дифтерії (d) і 
правця (T) з коклюшним [ацелюлярний компонент] (aР) та/або поліомієлітним [інактивованим] 
(IPV) компонентом (вакцини dTaР, dT-IPV, dTaР-IPV) в різні місця (інша частина Вашого тіла, 
наприклад, інша рука або нога) під час того самого відвідування. 
 
Гардасил 9 може не мати оптимального ефекту, якщо використовується з лікарськими засобами, 
що пригнічують імунну систему. 
 
Гормональні контрацептиви (наприклад, таблетки) не знижували захист, отриманий після 
вакцинації препаратом Гардасил 9. 
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Вагітність та годування груддю 
 
Якщо Ви вагітні, думаєте, що можете бути вагітні або плануєте завагітніти, зверніться за 
порадою до лікаря, перш ніж застосовувати цю вакцину. 
 
Гардасил 9 можна призначати жінкам, які годують груддю або мають намір годувати груддю. 
 
Керування транспортними засобами й робота з іншими механізмами 
 
Гардасил 9 може незначним чином та тимчасово впливати на здатність керувати 
автотранспортом або працювати з іншими механізмами (див. розділ 4 «Можливі побічні 
реакції»). 
 
До складу препарату Гардасил 9 входить натрію хлорид 
 
Цей препарат містить менше ніж 1 ммоль (23 мг)/дозу натрію, тобто практично «вільний від 
натрію». 
 
3. Як застосовується препарат Гардасил 9 
 
Препарат Гардасил 9 вводиться у вигляді ін’єкції за призначенням Вашого лікаря. Гардасил 9 
показаний до застосування дорослим та підліткам у віці від 9 років. 
 
Якщо Вам від 9 до 14 років включно на момент першої ін’єкції 
Гардасил 9 можна вводити за схемою із двох доз: 
- Перша ін'єкція: в обрану дату 
- Друга ін'єкція: проводиться через 5-13 місяців після першої ін'єкції 
Якщо друга доза вакцини вводиться раніше ніж через 5 місяців після першої дози, завжди слід 
вводити третю дозу. 
 
Гардасил 9 можна вводити за схемою з 3 доз: 
- Перша ін'єкція: в обрану дату 
- Друга ін'єкція: через 2 місяці після першої ін'єкції (не раніше ніж через один місяць після першої 
дози) 
- Третя ін'єкція: через 6 місяців після першої ін'єкції (не раніше ніж через 3 місяці після другої 
дози) 
Усі три дози слід вводити протягом 1 року. Будь ласка, зверніться до свого лікаря для отримання 
додаткової інформації. 
 
Якщо на момент першої ін’єкції вам виповнилося 15 років 
Гардасил 9 слід вводити за схемою із трьох доз: 
- Перша ін'єкція: в обрану дату 
- Друга ін'єкція: через 2 місяці після першої ін'єкції (не раніше ніж через місяць після першої 
дози) 
- Третя ін'єкція: через 6 місяців після першої ін'єкції (не раніше ніж через 3 місяці після другої 
дози) 
Усі три дози слід вводити протягом 1 року. Будь ласка, зверніться до свого лікаря для отримання 
додаткової інформації. 
 
Особам, які отримали першу дозу Гардасилу 9, рекомендується завершити курс вакцинації 
Гардасилом 9. 
 
Гардасил 9 вводиться у вигляді ін’єкції через шкіру в м’яз (бажано в м’яз надпліччя або стегна). 
 
Якщо Ви пропустили введення однієї дози препарату Гардасил 9 
 
Якщо Ви пропустите заплановану ін’єкцію, Ваш лікар вирішить, коли слід ввести пропущену 
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дозу. 
Важливо дотримуватися вказівок лікаря або медсестри щодо повторних відвідувань для введення 
подальших доз. Якщо Ви забули або не можете прийти до лікаря в призначений час, зверніться 
за порадою до Вашого лікаря. Коли Гардасил 9 вводиться як перша доза, завершення курсу 
вакцинації слід проводити за допомогою Гардасилу 9, а не іншої вакцини проти ВПЛ. 
 
Якщо у Вас виникли додаткові запитання щодо застосування цієї вакцини, зверніться до свого 
лікаря або фармацевта. 
 
4. Можливі побічні реакції 
 
Як і всі вакцини, дана вакцина може викликати побічні реакції, хоча вони розвиваються не в 
кожного пацієнта. 
 
Після застосування препарату Гардасил 9 можуть спостерігатися наступні побічні ефекти. 
 
Дуже часті побічні реакції (можуть виникати більш ніж в 1 з 10 осіб): побічні ефекти у місці 
ін’єкції (біль, набряк та почервоніння) та головний біль. 
 
Часті побічні реакції (можуть виникати в 1 з 10 осіб): побічні ефекти у місці ін’єкції (синці, 
свербіж), лихоманка, втома, запаморочення та нудота. 
 
Нечасті побічні реакції (можуть виникати в 1 з 100 осіб): набряк залоз (шия, пахви або пах), 
кропив’янка, непритомність, що іноді супроводжується тремтінням або скутістю, блювання; біль 
у суглобах, біль у м’язах, незвичайна втома або слабкість, озноб, погане загальне самопочуття. 
 
Рідкі побічні реакції (можуть виникати не більш ніж в 1 з 1000 осіб): алергічні реакції. 
 
Частота невідома (частоту неможливо оцінити за наявними даними): серйозні алергічні реакції 
(анафілактична реакція). 
 
Коли вакцину Гардасил 9 вводили разом із комбінованою бустерною вакциною проти дифтерії, 
правця, кашлюку [ацелюлярний компонент] та поліомієліту [інактивована] під час того самого 
відвідування, з більшою частотою виникав набряк в місці ін’єкції. 
 
Повідомлялося про непритомність, яка іноді супроводжувалася тремтінням або скутістю. Хоча 
епізоди непритомності виникали нечасто, пацієнти повинні перебувати під спостереженням 
протягом 15 хвилин після вакцинації проти ВПЛ. 
 
Повідомлялося про наступні побічні ефекти при застосуванні препарату Гардасил або 
Силгард, які також можуть спостерігатися після застосування вакцини Гардасил 9: 
 
Повідомлялося про алергічні реакції. Деякі з цих реакцій були важкими. Симптоми можуть 
включати утруднене дихання та хрипи. 
 
Як і при застосуванні інших вакцин, побічні ефекти, про які повідомлялося під час загального 
застосування, включають: м’язову слабкість, ненормальні відчуття, поколювання в руках, 
ногах і верхній частині тіла або сплутаність свідомості (синдром Гійєна-Барре, гострий 
дисемінований енцефаломієліт); кровотеча або синці, що виникають легше, ніж зазвичай, та 
інфекція шкіри в місці ін’єкції. 
 
Повідомлення про побічні реакції 
 
Якщо у Вас виникнуть будь-які побічні реакції, повідомте про це Вашого лікаря, фармацевта або 
медичну сестру. Це стосується будь-яких можливих побічних реакцій, не вказаних у цьому 
листку-вкладиші. Ви також можете повідомити про будь-які побічні реакції безпосередньо через 
національну систему звітності, зазначену в Додатку V. Повідомляючи про побічні реакції, Ви 
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можете допомогти отримати більше інформації про безпеку застосування цього лікарського 
засобу. 
 
5. Як зберігати препарат Гардасил 9 
 
Зберігайте цю вакцину у недоступному для дітей місці. 
 
Не використовуйте цю вакцину після закінчення терміну придатності, вказаного на етикетці 
шприца та упаковці після «Придатний до». Термін придатності відповідає останньому дню 
вказаного місяця. 
 
Зберігати у холодильнику (2°C – 8°C). Не заморожувати. Зберігати шприц в оригінальній 
упаковці в захищеному від світла місці. 
 
Не викидайте лікарський засіб до каналізації чи до побутових відходів. Запитайте Вашого 
фармацевта як утилізувати лікарський засіб, котрий Ви більше не використовуєте. Ці заходи 
допоможуть захистити навколишнє середовище. 
 
6. Вміст упаковки та інша інформація 
 
Компоненти препарату Гардасил 9 
Діючі речовини: високоочищений неінфекційний білок для кожного з типів вірусу папіломи 
людини (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 та 58).  
 
1 доза (0,5 мл) містить приблизно: 
 
Вірус папіломи людини1 білок L1 типу 62,3  30 мкг 
Вірус папіломи людини1 білок L1 типу 112,3  40 мкг 
Вірус папіломи людини1 білок L1 типу 162,3  60 мкг 
Вірус папіломи людини1 білок L1 типу 182,3  40 мкг 
Вірус папіломи людини1 білок L1 типу 312,3  20 мкг 
Вірус папіломи людини1 білок L1 типу 332,3  20 мкг 
Вірус папіломи людини1 білок L1 типу 452,3  20 мкг 
Вірус папіломи людини1 білок L1 типу 522,3  20 мкг 
Вірус папіломи людини1 білок L1 типу 582,3  20 мкг 
 
1 Вірус папіломи людини = ВПЛ 
2 Білок L1 у вигляді вірусоподібних часток, що виробляється в клітинах дріжджів 
(Saccharomyces cerevisiae CANADE 3C-5 (штам 1895)) за технологією рекомбінантної ДНК. 
3 адсорбований на аморфному ад’юванту алюмінію гідроксифосфату сульфату (0,5 мг Al). 
 
Аморфний алюміній гідроксифосфат сульфат включений до цієї вакцини як допоміжний засіб. 
Ад’юванти – це речовини, що входять до складу вакцин для покращення імунної відповіді на 
вакцини. 
 
Іншими допоміжними речовинами вакцинної суспензії є: натрію хлорид, гістидин, полісорбат 
80, натрію борат і вода для ін’єкцій. 
 
Основні фізико-хімічні властивості препарату Гардасил 9 та вміст упаковки 
1 доза суспензії Гардасил 9 для ін’єкцій містить 0,5 мл. 
 
До перемішування Гардасил 9 може виглядати як прозора рідина з білим осадом. Після 
ретельного перемішування це біла каламутна рідина. 
 
Гардасил 9 випускається в упаковках по 1 або 10 попередньо наповнених шприців. 
 
Не всі розміри упаковок представлені на ринку. 
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Власник реєстраційного посвідчення та виробник 
Власник реєстраційного посвідчення 
МСД ВАКСІНС  
Жан Жорес авеню 162, 69007 Ліон, Франція/ 
MSD VACCINS  
162 avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon, France 
 
Виробник 
Мерк Шарп і Доум Б.В.  
Ваардервег 39, 2031 БН Хаарлем, Нідерланди/ 
Merck Sharp & Dohme B.V.  
Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, the Netherlands. 
 
За інформацією про цей лікарський засіб звертайтеся до місцевого представника власника 
реєстраційного посвідчення: 
 
Бельгія 
МСД Бельгія (MSD Belgium) 
Тел: +32 (0) 27766211 
dpoc_belux@merck.com 
 

Литва 
ЮАБ Мерк Шарп і Доум (UAB Merck Sharp & 
Dohme) 
Tел: + 370 5 278 02 47 
msd_lietuva@merck.com 
 

Болгарія 
Мерк Шарп і Доум Болгарія ЄООД (Мерк 
Шарп и Доум България ЕООД) 
Тел.: +359 2 819 3737 
info-msdbg@merck.com 
 

Люксембург 
МСД Бельгія (MSD Belgium) 
Tел: +32 (0) 27766211 
dpoc_belux@merck.com 
 

Чехія 
Мерк Шарп і Доум с.р.о. (Merck Sharp & 
Dohme s.r.o.) 
Tел: +420 233 010 111  
dpoc_czechslovak@merck.com 
 

Угорщина 
МСД Фарма Угорщина Кфт. (MSD Pharma 
Hungary Kft.) 
Tел: +36 1 888 5300 
hungary_msd@merck.com 
 

Данія 
МСД Данія АпС (MSD Danmark ApS) 
Tел: + 45 4482 4000 
dkmail@merck.com 
 

Мальта 
Мерк Шарп і Доум Кіпр Лімітед (Merck Sharp 
& Dohme Cyprus Limited) 
Тел: 8007 4433 (+356 99917558) 
malta_info@merck.com 
 

Німеччина 
МСД Шарп і Доум ГмбХ (MSD Sharp & 
Dohme GmbH) 
Tел: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 0) 
e-mail@msd.de 
 

Нідерланди 
Мерк Шарп і Доум Б.В. (Merck Sharp & Dohme 
B.V.) 
Tел: 0800 9999000  
(+31 23 5153153) 
medicalinfo.nl@merck.com 
 

Естонія 
Мерк Шарп і Доум ОУ (Merck Sharp & Dohme 
OÜ) 
Tел: +372 6144 200 
msdeesti@merck.com 
 

Норвегія 
МСД (Норвегія) АС (MSD (Norge) AS) 
Tел: +47 32 20 73 00 
msdnorge@msd.no 
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Греція 
МСД А.Ф.Б.Є.Є. (MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.) 
Τел: +30 210 98 97 300 
dpoc_greece@merck.com 
 

Австрія 
Мерк Шарп і Доум Гес.м.б.Х. (Merck Sharp & 
Dohme Ges.m.b.H.) 
Tел: +43 (0) 1 26 044 
msd-medizin@merck.com 
 

Іспанія 
Мерк Шарп і Доум Іспанія, С.А. (Merck Sharp 
& Dohme de España, S.A.) 
Tел: +34 91 321 06 00 
msd_info@merck.com 
 

Польща 
МСД Польща Сп. з о.о. (MSD Polska Sp. z o.o.) 
Tел: +48 22 549 51 00 
msdpolska@merck.com 
 

Франція 
МСД ВАКСІНС (MSD VACCINS) 
Tел: +33 (0) 1 80 46 40 40 
information.medicale@msd.com 
 

Португалія 
Мерк Шарп і Доум, Лда (Merck Sharp & 
Dohme, Lda) 
Tел: +351 21 4465700 
inform_pt@merck.com 
 

Хорватія 
Мерк Шарп і Доум д.о.о. (Merck Sharp & 
Dohme d.o.o.) 
Tел: + 385 1 6611 333 
croatia_info@merck.com 
 

Румунія 
Мерк Шарп і Доум Румунія С.Р.Л. (Merck 
Sharp & Dohme Romania S.R.L.) 
Tел: +40 21 529 29 00 
+40 21 529 29 00 
msdromania@merck.com 
 

Ірландія 
Мерк Шарп і Доум Ірландія (Хьюман Хелс) 
Лімітед (Merck Sharp & Dohme Ireland (Human 
Health) Limited) 
Tел: +353 (0)1 2998700 
medinfo_ireland@merck.com 
 

Словенія 
Мерк Шарп і Доум, іноваційні ліки д.о.о. 
(Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila 
d.o.o.) 
Tел: +386 1 5204 201 
msd.slovenia@merck.com 
 

Ісландія 
Вістор хф. (Vistor hf.) 
Тел: + 354 535 7000 
 

Словаччина 
Мерк Шарп і Доум, с.р.о. (Merck Sharp & 
Dohme, s. r. o.) 
Tел: +421 2 58282010 
dpoc_czechslovak@merck.com 
 

Італія 
МСД Італія С.р.л. (MSD Italia S.r.l.)  
Tел: +39 06 361911 
medicalinformation.it@merck.com 
 

Фінляндія 
МСД Фінляндія Оу (MSD Finland Oy) 
Тел: +358 (0)9 804 650 
info@msd.fi 
 

Кіпр 
Мерк Шарп і Доум Кіпр Лімітед (Merck Sharp 
& Dohme Cyprus Limited) 
Тел: 800 00 673 (+357 22866700) 
cyprus_info@merck.com 
 

Швеція 
Мерк Шарп і Доум (Швеція) АБ (Merck Sharp 
& Dohme (Sweden) AB) 
Тел: +46 77 5700488 
medicinskinfo@merck.com 
 

Латвія 
СІА Мерк Шарп і Доум Латвія (SIA Merck 
Sharp & Dohme Latvija) 
Тел: + 371 67364224 
msd_lv@merck.com 
 

Велика Британія (Північна Ірландія) 
Мерк Шарп і Доум Ірландія (Хьюман Хелс) 
Лімітед (Merck Sharp & Dohme Ireland (Human 
Health) Limited) 
Тел: +353 (0)1 2998700 
medinfoNI@msd.com 
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Дата останньої перевірки цього листка-вкладиша: 11/2021 
 
Детальна інформація про цей лікарський засіб доступна на вебсайті Європейського агентства з 
лікарських засобів: http://www.ema.europa.eu. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Наступна інформація призначена лише для медичних працівників: 
 
Гардасил 9 суспензія для ін’єкцій у попередньо наповненому шприці: 
 
• Гардасил 9 може виглядати як прозора рідина з білим осадом перед перемішуванням. 
 
• Перед використанням добре струсіть попередньо наповнений шприц, щоб утворилася 
суспензія. Після ретельного перемішування суспензія набуде вигляду білої непрозорої рідини. 
 
• Перед введенням візуально перевірте суспензію на наявність твердих часток та зміни кольору. 
Викиньте вакцину, якщо є частки та/або зміна кольору. 
 
• Виберіть відповідну голку для внутрішньом’язового (в/м) введення залежно від статури та маси 
тіла пацієнта. 
 
• В упаковках з голками на шприц надається дві голки різної довжини. 
 
• Прикріпіть голку, повертаючи її за годинниковою стрілкою, доки голка надійно не закріпиться 
на шприці. Введіть всю дозу відповідно до стандартного протоколу. 
 
• Негайно виконайте внутрішньом’язову (в/м) ін’єкцію, бажано в дельтоподібну область 
надпліччя або у верхню передньолатеральну область стегна. 
 
• Вакцину слід використовувати так, як вона постачається. Необхідно використати повну 
рекомендовану дозу вакцини. 
 
Будь-яку невикористану вакцину або відходи слід утилізувати відповідно до місцевих вимог. 

http://www.ema.europa.eu/
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