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Листок-вкладиш: Інформація для пацієнта 
 

ХБВАКСПРО 5 мікрограмів, суспензія для ін’єкцій  
 Вакцина для профілактики гепатиту В (рекомбінантна ДНК)   
 
 
Перед вакцинацією Вас або Вашої дитини уважно прочитайте цей листок-вкладиш, оскільки 
він містить важливу інформацію. 
- 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 у Вашої дитини виникнуть побічні реакції, зверніться до свого лікаря, 

фармацевта або медсестри. Це також стосується будь-яких можливих побічних ефектів, не 
вказаних в цьому листку-вкладиші. Див. розділ 4. 

 

Яку інформацію містить цей листок-вкладиш 

1. Що таке ХБВАКСПРО 5 мікрограмів і для чого він застосовується 
2. Що Вам необхідно знати до того, як Ви або Ваша дитина отримає ХБВАКСПРО 5 мікрограмів 
3. Як застосовується ХБВАКСПРО 5 мікрограмів 
4. Можливі побічні реакції 
5. Як зберігати ХБВАКСПРО 5 мікрограмів 
6. Вміст упаковки та інша інформація 
 
 
1. Що таке ХБВАКСПРО 5 мікрограмів і для чого він застосовується 
 
Ця вакцина призначена для активної імунізації проти вірусної інфекції гепатиту В, спричиненої 
всіма відомими підтипами, у осіб від народження до 15 років, які, як вважається, мають ризик 
зараження вірусом гепатиту В. 
 
Можна очікувати, що гепатит D також можна буде запобігти за допомогою імунізації 
ХБВАКСПРО, оскільки гепатит D не виникає за відсутності інфекції гепатиту B. 
 
Вакцина не запобігає інфекції, спричиненої іншими агентами, такі як гепатит А, гепатит С і гепатит 
Е, а також іншими патогенами, які, як відомо, вражають печінку.  
 
 
2. Що Вам необхідно знати до того, як Ви або Ваша дитина отримає ХБВАКСПРО 5 

мікрограмів 
 
Не слід застосовувати ХБВАКСПРО 5 мікрограмів 
- якщо у Вас або у Вашої дитини алергія на поверхневий антиген гепатиту В або на будь-який з 

інших інгредієнтів ХБВАКСПРО (див. розділ 6). 
- якщо Ви або Ваша дитина маєте важке захворювання з лихоманкою 
 
Особливості застосування 

Контейнер цієї вакцини містить латексну гуму. Латексна гума може викликати сильні алергічні 
реакції. 

Поговоріть зі своїм лікарем, фармацевтом або медсестрою, перш ніж Ви або Ваша дитина 
отримаєте ХБВАКСПРО 5 мікрограмів. 
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Інші вакцини і ХБВАКСПРО 5 мікрограмів 
ХБВАКСПРО можна вводити одночасно з імуноглобуліном проти гепатиту В, в окремому місці 
ін’єкції. 
ХБВАКСПРО можна використовувати для завершення курсу первинної імунізації або як бустерну 
дозу у суб’єктів, які раніше отримували іншу вакцину для профілактики гепатиту В. 
ХБВАКСПРО можна вводити одночасно з деякими іншими вакцинами з використанням окремих 
шприців та в окремому місці ін’єкції. 
 
Повідомте свого лікаря, фармацевта або медсестру, якщо Ви або Ваша дитина приймаєте або 
нещодавно приймали будь-які інші препарати, у тому числі безрецептурні препарати. 
 
Вагітність і грудне вигодовування  
Слід бути обережними при призначенні вакцини вагітним жінкам або жінкам, які годують груддю. 
Зверніться за порадою до свого лікаря, фармацевта або медсестри, перш ніж приймати будь-які 
ліки. 
 
Керування транспортними засобами та робота з механізмами  
ХБВАКСПРО не має жодного впливу або впливає в дуже незначній мірі на здатність керувати 
транспортними засобами або працювати з механізмами. 
 
ХБВАКСПРО 5 мікрограмів містить натрій: Цей препарат містить менше 1 ммоля (23 мг) натрію 
в одній дозі, тобто практично не містить натрію. 
 
 
3. Як застосовується ХБВАКСПРО 5 мікрограмів 
 
Дозування 
 
Рекомендована доза для кожної ін’єкції (0,5 мл) становить 5 мікрограмів для осіб від народження до 
15 років. 
 
Курс вакцинації повинен включати не менше трьох ін’єкцій. 
 
Можна рекомендувати дві схеми імунізації: 
- дві ін'єкції з інтервалом в один місяць, потім третя ін'єкція через 6 місяців після першого 

введення (0, 1, 6 місяців). 
- якщо необхідне швидке сформування імунітету: три ін'єкції з інтервалом в один місяць і 

четверта доза через 1 рік (0, 1, 2, 12 місяців). 
 
У разі нещодавнього контакту з носієм вірусу гепатиту В можна ввести першу дозу ХБВАКСПРО 
разом із відповідною дозою імуноглобуліну. 
 
Деякі місцеві схеми вакцинації наразі містять рекомендації щодо бустерної дози. Ваш лікар, 
фармацевт або медсестра повідомлять вам, чи потрібно ввести бустерну дозу. 
 
Спосіб застосування 
 
Флакон слід добре струсити до отримання злегка непрозорої білої суспензії. 
Після відкриття флакону вакцину слід використати негайно, а флакон необхідно викинути. 
Вакцину вводить лікар або медсестра у вигляді ін’єкції в м’яз. У новонароджених та немовлят 
найкращим місцем для ін’єкції є верхня сторона стегна. Найкращим місцем для ін’єкції у дітей та 
підлітків є м’яз надпліччя. 
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Цю вакцину ніколи не слід вводити в кровоносну судину. 
 
У виняткових випадках вакцину можна вводити підшкірно пацієнтам із тромбоцитопенією 
(зниженням кількості тромбоцитів) або особам із ризиком кровотечі. 
 
Якщо Ви або Ваша дитина пропустили одну дозу ХБВАКСПРО 5 мікрограмів  
 
Якщо Ви або Ваша дитина пропустите заплановану ін’єкцію, поговоріть зі своїм лікарем, 
фармацевтом або медсестрою. Ваш лікар або медсестра вирішить, коли ввести пропущену дозу. 
 
У разі виникнення подальших питань у Вас або Вашої дитини щодо застосування даного препарату, 
задавайте їх Вашому лікарю, фармацевту або медсестрі. 
 
 
4. Можливі побічні реакції 
 
Як і всі лікарські засоби, цей лікарський препарат може викликати побічні ефекти, хоча і не у всіх.  
 
Як і з іншими вакцинами для профілактики гепатиту В, у багатьох випадках причинно-наслідковий 
зв’язок побічних ефектів та застосування вакцини не встановлений. 
 
Найчастішими побічними реакціями, які спостерігаються, є реакції в місці ін’єкції: біль, 
почервоніння і затвердіння. 
 
Інші побічні реакції, про які повідомлялося дуже рідко:  
• Низький рівень тромбоцитів, захворювання лімфатичних вузлів 
• Алергічні реакції 
• Розлади нервової системи, наприклад, відчуття поколювання, параліч лицевого нерва, 

запалення нервів, включно з синдромом Гієна-Барре, запалення очного нерва, що призводить 
до погіршення зору, запалення мозку, загострення розсіяного склерозу, розсіяний склероз, 
судоми, головний біль, запаморочення та непритомність 

• Низький артеріальний тиск, запалення кровоносних судин 
• Симптоми, схожі на астму 
• Блювота, нудота, діарея, біль у животі 
• Шкірні реакції, такі як екзема, висип, свербіж, кропив’янка та утворення пухирів на шкірі, 

випадання волосся 
• Біль у суглобах, артрит, біль у м'язах, біль у кінцівках 
• Втома, лихоманка, хвороба незрозумілої етіології, грипоподібні симптоми 
• Підвищення рівнів печінкових ферментів 
• Запалення ока, яке викликає біль і почервоніння  
 
У дуже недоношених дітей (які народилися на 28 тижні гестації або раніше), протягом 2-3 днів 
після вакцинації можуть спостерігатися більш тривалі інтервали між подихами, ніж зазвичай. 
 

Повідомлення про побічні реакції 
Якщо у Вас виникли побічні реакції, зверніться до свого лікаря, фармацевта або медсестри. Це 
стосується будь-яких можливих побічних реакцій, не вказаних у цьому листку-вкладиші. Ви 
можете повідомляти про побічні реакції безпосередньо через національну систему звітності, 
зазначену в Додатку V. Повідомляючи про побічні реакції, Ви можете допомогти отримати більше 
інформації про безпеку застосування цього лікарського засобу.  
 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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5. Як зберігати ХБВАКСПРО 5 мікрограмів 
 
Зберігайте цю вакцину в недоступному для дітей місці. 
 
Не використовуйте вакцину після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. 
 
Зберігати в холодильнику (2°C - 8°C).  
Не заморожувати. 
 
Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від світла. 
 
Не викидайте лікарські засоби у каналізацію чи побутові відходи. Запитайте свого фармацевта, як 
утилізувати ліки, які Ви більше не використовуєте. Ці заходи допоможуть захистити навколишнє 
середовище. 
 
6. Вміст упаковки та інша інформація 
 
Що містить ХБВАКСПРО 5 мікрограмів 
 
Активна речовина: 
Поверхневий антиген вірусу гепатиту В, рекомбінантний (HBsAg) * ………..5 мікрограмів 
Адсорбується на аморфному алюмінію гідроксифосфату сульфаті (0,25 міліграмів Al+)# 
 
* продукується за допомогою технології рекомбінантної ДНК на дріжджах Saccharomyces cerevisiae 
(штам 2150-2-3). 
 
# Аморфний алюміній гідроксифосфат сульфат входить до складу цієї вакцини як адсорбент. 
Адсорбенти – це речовини, що входять до складу деяких вакцин для прискорення, покращення 
та/або подовження захисних ефектів вакцини. 
 
Допоміжні речовини: хлорид натрію (NaCl), бура та вода для ін’єкцій. 
 
Як виглядає ХБВАКСПРО 5 мікрограмів і який вміст упаковки 
 
ХБВАКСПРО 5 мікрограмів – це суспензія для ін’єкцій у флаконі. 
Упаковки по 1 та 10 флаконів без шприца/голки. 

Не всі розміри упаковок можуть бути представлені на ринку. 

 
Власник реєстраційного посвідчення та виробник 
 
Власник реєстраційного посвідчення: 
МСД ВАКСІНС/ 
MSD VACCINS 
162 Авеню Жеан Жаурес, 69007 Ліон, Франція/ 
162 avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon, France 
 
Виробник: 
Мерк Шарп і Доум Б.В./ 
Merck Sharp & Dohme B.V. 
Ваардервег 39, 2031 БН Хаарлем, Нідерланди/ 
Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, the Netherlands  
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Для отримання подальшої інформації щодо даної вакцини, 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 
 

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 

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

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 
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: + 371.67364.224 
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 
 

 
Останнє схвалення цього листка-вкладиша {MM/РРРР}. 
 
Детальна інформація про цей препарат доступна на сайті Європейського агентства з лікарських 
засобів http://www.ema.europa.eu.  
 
Наступна інформація призначена лише для медичних працівників: 

Інструкції 

Перед введенням вакцину слід візуально перевірити на наявність будь-яких сторонніх частинок 
та/або незвичного зовнішнього вигляду. Флакон слід добре струсити до отримання злегка 
непрозорої білої суспензії. 
 
 

http://www.ema.europa.eu/
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Листок-вкладиш: Інформація для пацієнта 

 
ХБВАКСПРО 5 мікрограмів, суспензія для ін’єкцій у попередньо наповненому шприці 

Вакцина для профілактики гепатиту В (рекомбінантна ДНК) 
 
Перед вакцинацією Вас або Вашої дитини уважно прочитайте цей листок-вкладиш, оскільки 
він містить важливу інформацію. 
- 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 у Вашої дитини виникнуть побічні реакції, зверніться до свого лікаря, 

фармацевта або медсестри. Це також стосується будь-яких можливих побічних ефектів, не 
вказаних в цьому листку-вкладиші. Див. розділ 4. 

 

Яку інформацію містить цей листок-вкладиш 

Що таке ХБВАКСПРО 5 мікрограмів і для чого він застосовується 
1. Що Вам необхідно знати до того, як Ви або Ваша дитина отримає ХБВАКСПРО 5 мікрограмів 
2. Як застосовується ХБВАКСПРО 5 мікрограмів 
3. Можливі побічні реакції 
4. Як зберігати ХБВАКСПРО 5 мікрограмів 
5. Вміст упаковки та інша інформація 
 
1. Що таке ХБВАКСПРО 5 мікрограмів і для чого він застосовується 
 
Ця вакцина призначена для активної імунізації проти вірусної інфекції гепатиту В, спричиненої 
всіма відомими підтипами, у осіб від народження до 15 років, які, як вважаються, мають ризик 
зараження вірусом гепатиту В. 
 
Можна очікувати, що за допомогою імунізації ХБВАКСПРО можна буде також запобігти 
зараженню гепатитом D, оскільки гепатит D не виникає за відсутності інфекції гепатиту B. 
 
Вакцина не запобігає інфекції, спричиненої іншими агентами, такі як гепатит А, гепатит С і гепатит 
Е, а також іншими патогенами, які, як відомо, вражають печінку.  
 
2. Що Вам необхідно знати до того, як Ви або Ваша дитина отримає ХБВАКСПРО 

5 мікрограмів 
 
Не слід застосовувати ХБВАКСПРО 5 мікрограмів 
- якщо у Вас або у Вашої дитини алергія на поверхневий антиген гепатиту В або на будь-який 

інший компонент ХБВАКСПРО (див. розділ 6). 
- якщо Ви або Ваша дитина маєте тяжке захворювання з високою температурою. 
 
Особливості застосування 

Контейнер цієї вакцини містить латексну гуму. Латексна гума може викликати сильні алергічні 
реакції. 

Поговоріть зі своїм лікарем, фармацевтом або медсестрою, перш ніж Ви або Ваша дитина 
отримаєте ХБВАКСПРО 5 мікрограмів. 
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Інші вакцини і ХБВАКСПРО 5 мікрограмів 
ХБВАКСПРО можна вводити одночасно з імуноглобуліном проти гепатиту В, в окремому місці 
ін’єкції. 
ХБВАКСПРО можна використовувати для завершення курсу первинної імунізації або як бустерну 
дозу у суб’єктів, які раніше отримували іншу вакцину для профілактики гепатиту В. 
ХБВАКСПРО можна вводити одночасно з деякими іншими вакцинами з використанням окремих 
шприців та в окремому місці ін’єкції. 
 
Повідомте лікаря, фармацевта або медсестру, якщо Ви або Ваша дитина приймаєте або 
нещодавно приймали будь-які інші препарати, у тому числі безрецептурні препарати. 
 
Вагітність і грудне вигодовування  
Слід бути обережними при призначенні вакцини вагітним жінкам або жінкам, які годують груддю. 
Зверніться за порадою до свого лікаря, фармацевта або медсестри, перш ніж приймати будь-які 
ліки. 
 
Керування транспортними засобами та робота з механізмами  
ХБВАКСПРО не має жодного впливу або впливає в дуже незначній мірі на здатність керувати 
транспортними засобами або працювати з механізмами. 
 
ХБВАКСПРО 5 мікрограмів містить натрій: Цей препарат містить менше 1 ммоля (23 мг) натрію 
в одній ін'єкції, тобто практично не містить натрію. 
 
3. Як застосовується ХБВАКСПРО 5 мікрограмів 
 
Дозування 
 
Рекомендована доза для кожної ін’єкції (0,5 мл) становить 5 мікрограмів для осіб від народження до 
15 років. 
 
Курс вакцинації повинен включати не менше трьох ін’єкцій. 
 
Можуть бути рекомендовані дві схеми імунізації: 
- дві ін'єкції з інтервалом в один місяць, потім третя ін'єкція через 6 місяців після першого 

введення (0, 1, 6 місяців). 
- якщо необхідне швидке сформування імунітету: три ін'єкції з інтервалом в один місяць і 

четверта доза через 1 рік (0, 1, 2, 12 місяців). 
-  
У разі нещодавнього контакту з носієм вірусу гепатиту В можна ввести першу дозу ХБВАКСПРО 
разом із відповідною дозою імуноглобуліну. 
 
Деякі місцеві схеми вакцинації наразі містять рекомендації щодо бустерної дози. Ваш лікар, 
фармацевт або медсестра повідомлять вам, чи потрібно ввести бустерну дозу. 
 
Спосіб застосування 
 
Вакцину вводить лікар або медсестра у вигляді ін’єкції в м’яз. У новонароджених та немовлят 
найкращим місцем для ін’єкції є верхня сторона стегна. Дітям та підліткам найкращим місцем для 
ін’єкції є м’яз надпліччя. 
 
Цю вакцину ніколи не можна вводити в кровоносну судину. 
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У виняткових випадках вакцину можна вводити підшкірно пацієнтам із тромбоцитопенією 
(зниженням кількості тромбоцитів) або особам із ризиком кровотечі. 
 
Якщо Ви або Ваша дитина забули одну дозу ХБВАКСПРО 5 мікрограмів 
 
Якщо Ви або Ваша дитина пропустите заплановану ін’єкцію, поговоріть зі своїм лікарем, 
фармацевтом або медсестрою. Ваш лікар або медсестра вирішить, коли ввести пропущену дозу. 
 
У разі виникнення подальших питань у Вас або Вашої дитини щодо застосування даного препарату, 
задавайте їх Вашому лікарю, фармацевту або медсестрі. 
 
4. Можливі побічні реакції 
 
Подібно до всіх препаратів цей лікарський засіб може викликати побічні реакції, хоча і не у всіх. 
 
Як і з іншими вакцинами для профілактики гепатиту В, у багатьох випадках причинно-наслідковий 
зв’язок побічних реакцій та застосування вакцини не встановлений. 
 
Найчастішими побічними реакціями, які спостерігаються, є реакції в місці ін’єкції: біль, 
почервоніння і затвердіння. 
 
Інші побічні реакції, про які повідомлялося дуже рідко:  
• Низький рівень тромбоцитів, захворювання лімфатичних вузлів 
• Алергічні реакції 
• Розлади нервової системи, наприклад, відчуття поколювання, параліч лицевого нерва, 

запалення нервів, включно з синдромом Гієна-Барре, запалення очного нерва, що призводить 
до погіршення зору, запалення мозку, загострення розсіяного склерозу, розсіяний склероз, 
судоми, головний біль, запаморочення та непритомність 

• Низький артеріальний тиск, запалення кровоносних судин 
• Симптоми, схожі на астму 
• Блювота, нудота, діарея, біль у животі 
• Шкірні реакції, такі як екзема, висип, свербіж, кропив’янка та утворення пухирів на шкірі, 

випадання волосся 
• Біль у суглобах, артрит, біль у м'язах, біль у кінцівках 
• Втома, лихоманка, хвороба незрозумілої етіології, грипоподібні симптоми 
• Підвищення рівнів печінкових ферментів 
• Запалення ока, яке викликає біль і почервоніння 
 
У дуже недоношених дітей (які народилися на 28 тижні гестації або раніше), протягом 2-3 днів 
після вакцинації можуть спостерігатися більш тривалі інтервали між подихами, ніж зазвичай. 
 

Повідомлення про побічні реакції 

Якщо у Вас виникли побічні реакції, зверніться до свого лікаря, фармацевта або медсестри. Це 
стосується будь-яких можливих побічних реакцій, не вказаних у цьому листку-вкладиші. Ви 
можете повідомляти про побічні реакції безпосередньо через національну систему звітності, 
зазначену в Додатку V. Повідомляючи про побічні реакції, Ви можете допомогти отримати більше 
інформації про безпеку застосування цього лікарського засобу. 
 
5. Як зберігати ХБВАКСПРО 5 мікрограмів 

 
Зберігайте цю вакцину в недоступному для дітей місці. 
 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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Не використовуйте вакцину після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. 
 
Зберігайте в холодильнику (2°C - 8°C).  
Не заморожувати. 
Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від світла. 
 
Не викидайте лікарські засоби у каналізацію чи побутові відходи. Запитайте свого фармацевта, як 
утилізувати ліки, які Ви більше не використовуєте. Ці заходи допоможуть захистити навколишнє 
середовище. 
 
6. Вміст упаковки та інша інформація 
 
Що містить ХБВАКСПРО 5 мікрограмів 
 
Активна речовина: 
Поверхневий антиген вірусу гепатиту В, рекомбінантний (HBsAg) * ............... 5 мікрограмів 
Адсорбується на аморфному алюмінію гідроксифосфату сульфаті (0,25 міліграмів Al+)# 
 
* продукується за допомогою технології рекомбінантної ДНК на дріжджах Saccharomyces cerevisiae 
(штам 2150-2-3). 
 
# Аморфний алюміній гідроксифосфат сульфат входить до складу цієї вакцини як адсорбент. 
Адсорбенти – це речовини, що входять до складу деяких вакцин для прискорення, покращення 
та/або подовження захисних ефектів вакцини. 
 
Допоміжні речовини: натрію хлорид (NaCl), бура та вода для ін’єкцій. 
 
Як виглядає ХБВАКСПРО 5 мікрограмів і який вміст упаковки 
 
ХБВАКСПРО 5 мікрограмів – це суспензія для ін’єкцій у шприці. 
Упаковки по 1, 10, 20 та 50 попередньо наповнених шприців без голки або з 2 окремими голками, 
Упаковки по 1 та 10 попередньо наповнених шприців з 1 окремою голкою. 

Не всі розміри упаковок можуть бути представлені на ринку. 

 
Власник реєстраційного посвідчення та виробник 
 
Власник реєстраційного посвідчення 
МСД ВАКСІНС/ 
MSD VACCINS 
162 Авеню Жеан Жаурес, 69007 Ліон, Франція/ 
162 avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon, France 
 
Виробник: 
Мерк Шарп і Доум Б.В./ 
Merck Sharp & Dohme B.V. 
Ваардервег 39, 2031 БН Хаарлем, Нідерланди/ 
Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, the Netherlands.  
 
Для отримання подальшої інформації щодо даної вакцини, звертайтеся до місцевого представника 
власника реєстраційного посвідчення. 
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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 
 

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 

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

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 
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 
 

 
Останнє схвалення цього листка-вкладиша {MM/РРРР}. 
 
Детальна інформація про цей препарат доступна на сайті Європейського агентства з лікарських 
засобів http://www.ema.europa.eu.  
 
Наступна інформація призначена лише для медичних працівників: 

Інструкції 

Перед введенням вакцину слід візуально перевірити на наявність будь-яких сторонніх частинок 
та/або незвичайного зовнішнього вигляду. Шприц слід добре струсити до отримання злегка 
непрозорої білої суспензії. 
Голка приєднується накручуванням за годинниковою стрілкою, доки вона не буде зафіксована на 
шприці. 

http://www.ema.europa.eu/
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Листок-вкладиш: Інформація для пацієнта 
 

ХБВАКСПРО 10 мікрограмів, суспензія для ін’єкцій 
Вакцина для профілактики гепатиту В (рекомбінантна ДНК) 

 
 
Перед Вашою вакцинацією уважно прочитайте цей листок-вкладиш, оскільки він містить 
важливу інформацію. 
- 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 виникнуть побічні реакції, зверніться до свого лікаря, фармацевта або медсестри. 

Це також стосується будь-яких можливих побічних ефектів, не вказаних в цьому листку-
вкладиші. Див. розділ 4. 

 

Яку інформацію містить цей листок-вкладиш 
1. Що таке ХБВАКСПРО 10 мікрограмів і для чого він застосовується 
2. Що Вам необхідно знати до того, як Ви отримаєте ХБВАКСПРО 10 мікрограмів 
3. Як застосовується ХБВАКСПРО 10 мікрограмів 
4. Можливі побічні реакції 
5. Як зберігати ХБВАКСПРО 10 мікрограмів 
6. Вміст упаковки та інша інформація 
 
 
1. Що таке ХБВАКСПРО 10 мікрограмів і для чого він застосовується 
 
Ця вакцина призначена для активної імунізації проти вірусної інфекції гепатиту В, спричиненої 
всіма відомими підтипами, у осіб від народження до 15 років, які, як вважається, мають ризик 
зараження вірусом гепатиту В. 
 
Можна очікувати, що гепатит D також можна буде запобігти за допомогою імунізації 
ХБВАКСПРО, оскільки гепатит D не виникає за відсутності інфекції гепатиту B. 
 
Вакцина не запобігає інфекції, спричиненої іншими агентами, такі як гепатит А, гепатит С і гепатит 
Е, а також іншими патогенами, які, як відомо, вражають печінку.  
 
 
2. Що Вам необхідно знати до того, як Ви отримаєте ХБВАКСПРО 10 мікрограмів 
 
Не слід застосовувати ХБВАКСПРО 10 мікрограмів 
- якщо у Вас алергія на поверхневий антиген гепатиту В або на будь-який з інших компонентів 

ХБВАКСПРО (див. розділ 6). 
- якщо у Вас тяжке захворювання з лихоманкою 
 
Особливості застосування 

Контейнер цієї вакцини містить латексну гуму. Латексна гума може викликати сильні алергічні 
реакції. 

Проконсультуйтеся зі своїм лікарем, фармацевтом або медсестрою, перш ніж Ви отримаєте 
ХБВАКСПРО 10 мікрограмів. 
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Інші вакцини і ХБВАКСПРО 10 мікрограмів 
ХБВАКСПРО можна вводити одночасно з імуноглобуліном проти гепатиту В, в окремому місці 
ін’єкції. 
ХБВАКСПРО можна використовувати для завершення курсу первинної імунізації або як бустерну 
дозу у суб’єктів, які раніше отримували іншу вакцину для профілактики гепатиту В. 
ХБВАКСПРО можна вводити одночасно з деякими іншими вакцинами з використанням окремих 
шприців та в окремому місці ін’єкції. 
 
Повідомте свого лікаря, фармацевта або медсестру, якщо Ви приймаєте або нещодавно 
приймали будь-які інші препарати, у тому числі безрецептурні препарати. 
 
Вагітність і грудне вигодовування  
Слід бути обережними при призначенні вакцини вагітним жінкам або жінкам, які годують груддю. 
Зверніться за порадою до свого лікаря, фармацевта або медсестри, перш ніж приймати будь-які 
ліки. 
 
Керування транспортними засобами та робота з механізмами  
ХБВАКСПРО не має жодного впливу або впливає в дуже незначній мірі на здатність керувати 
транспортними засобами або працювати з механізмами. 
 
ХБВАКСПРО 10 мікрограмів містить натрій: Цей препарат містить менше 1 ммоля (23 мг) 
натрію в одній дозі, тобто практично не містить натрію. 
 
 
3. Як застосовується ХБВАКСПРО 10 мікрограмів 
 
Дозування 
 
Рекомендована доза для кожної ін’єкції (1 мл) становить 10 мікрограмів для осіб від 16 років і 
старше. 
 
Курс вакцинації повинен включати три ін’єкції. 
 
Можна рекомендувати дві схеми імунізації: 
- дві ін'єкції з інтервалом в один місяць, потім третя ін'єкція через 6 місяців після першого 

введення (0, 1, 6 місяців). 
- якщо необхідне швидке сформування імунітету: три ін'єкції з інтервалом в один місяць і 

четверта доза через 1 рік (0, 1, 2, 12 місяців). 
 
У разі нещодавнього контакту з носієм вірусу гепатиту В можна ввести першу дозу ХБВАКСПРО 
разом із відповідною дозою імуноглобуліну. 
 
Деякі місцеві схеми вакцинації наразі містять рекомендації щодо бустерної дози. Ваш лікар, 
фармацевт або медсестра повідомлять вам, чи потрібно ввести бустерну дозу. 
 
ХБВАКСПРО 10 мкг не рекомендується особам віком до 16 років. Відповідна доза для 
застосування особам від народження до 15 років – ХБВАКСПРО 5 мікрограмів. 
 
Спосіб застосування 
 
Флакон слід добре струсити до отримання злегка непрозорої білої суспензії. 
Вакцину вводить лікар або медсестра у вигляді ін’єкції в м’яз. У дорослих та підлітків найкращим 
місцем для ін’єкції є м’яз надпліччя. 
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Цю вакцину ніколи не слід вводити в кровоносну судину. 
 
У виняткових випадках вакцину можна вводити підшкірно пацієнтам із тромбоцитопенією 
(зниженням кількості тромбоцитів) або особам із ризиком кровотечі. 
 
Якщо Ви пропустили одну дозу ХБВАКСПРО 10 мікрограмів  
 
Якщо Ви пропустили заплановану ін’єкцію, поговоріть зі своїм лікарем, фармацевтом або 
медсестрою. Ваш лікар або медсестра вирішить, коли ввести пропущену дозу. 
 
У разі виникнення у Вас подальших питань щодо застосування даного препарату, задавайте їх 
Вашому лікарю, фармацевту або медсестрі. 
 
 
4. Можливі побічні реакції 
 
Подібно до всіх препаратів цей лікарський засіб може викликати побічні реакції, хоча і не у всіх. 
 
Як і з іншими вакцинами для профілактики гепатиту В, у багатьох випадках причинно-наслідковий 
зв’язок побічних реакцій та застосування вакцини не встановлений. 
 
Найчастішими побічними реакціями, які спостерігаються, є реакції в місці ін’єкції: біль, 
почервоніння і затвердіння. 
 
Інші побічні реакції, про які повідомлялося дуже рідко:  
• Низький рівень тромбоцитів, захворювання лімфатичних вузлів 
• Алергічні реакції 
• Розлади нервової системи, наприклад, відчуття поколювання, параліч лицевого нерва, 

запалення нервів, включно з синдромом Гієна-Барре, запалення очного нерва, що призводить 
до погіршення зору, запалення мозку, загострення розсіяного склерозу, розсіяний склероз, 
судоми, головний біль, запаморочення та непритомність 

• Низький артеріальний тиск, запалення кровоносних судин 
• Симптоми, схожі на астму 
• Блювота, нудота, діарея, біль у животі 
• Шкірні реакції, такі як екзема, висип, свербіж, кропив’янка та утворення пухирів на шкірі, 

випадання волосся 
• Біль у суглобах, артрит, біль у м'язах, біль у кінцівках 
• Втома, лихоманка, хвороба незрозумілої етіології, грипоподібні симптоми 
• Підвищення рівнів печінкових ферментів 
• Запалення ока, яке викликає біль і почервоніння 
 

Повідомлення про побічні реакції 

Якщо у Вас виникли побічні реакції, зверніться до свого лікаря, фармацевта або медсестри. Це 
стосується будь-яких можливих побічних реакцій, не вказаних у цьому листку-вкладиші. Ви 
можете повідомляти про побічні реакції безпосередньо через національну систему звітності, 
зазначену в Додатку V. Повідомляючи про побічні реакції, Ви можете допомогти отримати більше 
інформації про безпеку застосування цього лікарського засобу.  
 
 
 
 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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5. Як зберігати ХБВАКСПРО 10 мікрограмів 
 
Зберігайте цю вакцину в недоступному для дітей місці. 
 
Не використовуйте вакцину після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. 
 
Зберігати в холодильнику (2°C - 8°C).  
Не заморожувати. 
 
Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від світла. 
 
Не викидайте лікарські засоби у каналізацію чи побутові відходи. Запитайте свого фармацевта, як 
утилізувати ліки, які Ви більше не використовуєте. Ці заходи допоможуть захистити навколишнє 
середовище. 
 
 
6. Вміст упаковки та інша інформація  
 
Що містить ХБВАКСПРО 10 мікрограмів 
 
Активна речовина: 
Поверхневий антиген вірусу гепатиту В, рекомбінантний (HBsAg) * ……....….10 мікрограмів 
Адсорбується на аморфному алюмінію гідроксифосфату сульфаті (0,50 міліграмів Al+)# 
 
* продукується за допомогою технології рекомбінантної ДНК на дріжджах Saccharomyces cerevisiae 
(штам 2150-2-3). 
 
# Аморфний алюміній гідроксифосфат сульфат входить до складу цієї вакцини як адсорбент. 
Адсорбенти – це речовини, що входять до складу певних вакцин для прискорення, покращення 
та/або подовження захисних ефектів вакцини. 
 
Допоміжні речовини: хлорид натрію (NaCl), бура та вода для ін’єкцій. 
 
Як виглядає ХБВАКСПРО 10 мікрограмів і який вміст упаковки 
 
ХБВАКСПРО 10 мікрограмів – це суспензія для ін’єкцій у флаконі. 
Упаковки по 1 та 10 флаконів. 

Не всі розміри упаковок можуть бути представлені на ринку. 

 
Власник реєстраційного посвідчення та виробник 
 
Власник реєстраційного посвідчення: 
МСД ВАКСІНС/ 
MSD VACCINS 
162 Авеню Жеан Жаурес, 69007 Ліон, Франція/ 
162 avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon, France 
 
Виробник: 
Мерк Шарп і Доум Б.В./ 
Merck Sharp & Dohme B.V. 
Ваардервег 39, 2031 БН Хаарлем, Нідерланди/ 
Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, the Netherlands  
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Для отримання подальшої інформації щодо даної вакцини, 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 
 

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) 

Португалія 
Мерк Шарп і Доум, Лда (Merck Sharp & Dohme, 
Lda) 
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Tел: +33 (0) 1 80 46 40 40 
information.medicale@msd.com 
 

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 
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: + 371.67364.224 
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 
 

 
Останнє схвалення цього листка-вкладиша {MM/РРРР}. 
 
Детальна інформація про цей препарат доступна на сайті Європейського агентства з лікарських 
засобів http://www.ema.europa.eu.  
 
Наступна інформація призначена лише для медичних працівників: 

Інструкції 

Перед введенням вакцину слід візуально перевірити на наявність будь-яких сторонніх частинок 
та/або незвичного зовнішнього вигляду. Флакон слід добре струсити до отримання злегка 
непрозорої білої суспензії. 
 
 

http://www.ema.europa.eu/
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Листок-вкладиш: Інформація для пацієнта 
 

ХБВАКСПРО 10 мікрограмів, суспензія для ін’єкцій у попередньо заповненому шприці 
Вакцина для профілактики гепатиту В (рекомбінантна ДНК) 

 
Перед Вашою вакцинацією уважно прочитайте цей листок-вкладиш, оскільки він містить 
важливу інформацію. 
- 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 у Вашої дитини виникнуть побічні реакції, зверніться до свого лікаря, 

фармацевта або медсестри. Це також стосується будь-яких можливих побічних ефектів, не 
вказаних в цьому листку-вкладиші. Див. розділ 4. 

 

Яку інформацію містить цей листок-вкладиш 
1. Що таке ХБВАКСПРО 10 мікрограмів і для чого він застосовується 
2. Що Вам необхідно знати до того, як Ви отримаєте ХБВАКСПРО 10 мікрограмів 
3. Як застосовується ХБВАКСПРО 10 мікрограмів 
4. Можливі побічні реакції 
5. Як зберігати ХБВАКСПРО 10 мікрограмів 
6. Вміст упаковки та інша інформація 
 
1. Що таке ХБВАКСПРО 10 мікрограмів і для чого він застосовується 
 
Ця вакцина призначена для активної імунізації проти вірусної інфекції гепатиту В, спричиненої 
всіма відомими підтипами, у осіб від народження до 15 років, які, як вважається, мають ризик 
зараження вірусом гепатиту В. 
 
Можна очікувати, що гепатит D також можна буде запобігти за допомогою імунізації 
ХБВАКСПРО, оскільки гепатит D не виникає за відсутності інфекції гепатиту B. 
 
Вакцина не запобігає інфекції, спричиненої іншими агентами, такі як гепатит А, гепатит С і гепатит 
Е, а також іншими патогенами, які, як відомо, вражають печінку.  
 
 
2. Що Вам необхідно знати до того, як Ви отримаєте ХБВАКСПРО 10 мікрограмів 
 
Не слід застосовувати ХБВАКСПРО 10 мікрограмів 
- якщо у Вас алергія на поверхневий антиген гепатиту В або на будь-який  інший компонент 

ХБВАКСПРО (див. розділ 6). 
- якщо у Вас тяжке захворювання з високою температурою. 
 
Особливості застосування 

Контейнер цієї вакцини містить латексну гуму. Латексна гума може викликати сильні алергічні 
реакції. 

Проконсультуйтеся зі своїм лікарем, фармацевтом або медсестрою, перш ніж Ви отримаєте 
ХБВАКСПРО 10 мікрограмів. 

Інші вакцини і ХБВАКСПРО 10 мікрограмів 
ХБВАКСПРО можна вводити одночасно з імуноглобуліном проти гепатиту В, в окремому місці 
ін’єкції. 
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ХБВАКСПРО можна використовувати для завершення курсу первинної імунізації або як бустерну 
дозу у суб’єктів, які раніше отримували іншу вакцину для профілактики гепатиту В. 
ХБВАКСПРО можна вводити одночасно з деякими іншими вакцинами з використанням окремих 
шприців та в окремому місці ін’єкції. 
 
Повідомте свого лікаря, фармацевта або медсестру, якщо Ви приймаєте або нещодавно 
приймали будь-які інші препарати, у тому числі безрецептурні препарати. 
 
Вагітність і грудне вигодовування  
Слід бути обережними при призначенні вакцини вагітним жінкам або жінкам, які годують груддю. 
Зверніться за порадою до свого лікаря, фармацевта або медсестри, перш ніж приймати будь-які 
ліки. 
 
Керування транспортними засобами та робота з механізмами  
ХБВАКСПРО не має жодного впливу або впливає в дуже незначній мірі на здатність керувати 
транспортними засобами або працювати з механізмами. 
 
ХБВАКСПРО 10 мікрограмів містить натрій: Цей препарат містить менше 1 ммоля (23 мг) 
натрію в одній дозі, тобто практично не містить натрію. 
 
3. Як застосовується ХБВАКСПРО 10 мікрограмів 
 
Дозування 
 
Рекомендована доза для кожної ін’єкції (1 мл) становить 10 мікрограмів для осіб від 16 років і 
старше. 
 
Курс вакцинації повинен включати не менше трьох ін’єкцій. 
 
Можуть бути рекомендовані дві схеми імунізації: 
- дві ін'єкції з інтервалом в один місяць, потім третя ін'єкція через 6 місяців після першого 

введення (0, 1, 6 місяців). 
- якщо необхідне швидке сформування імунітету: три ін'єкції з інтервалом в один місяць і 

четверта доза через 1 рік (0, 1, 2, 12 місяців). 
 
У разі нещодавнього контакту з носієм вірусу гепатиту В можна ввести першу дозу ХБВАКСПРО 
разом із відповідною дозою імуноглобуліну. 
 
Деякі місцеві схеми вакцинації наразі містять рекомендації щодо бустерної дози. Ваш лікар, 
фармацевт або медсестра повідомлять вам, чи потрібно ввести бустерну дозу. 
 
ХБВАКСПРО 10 мікрограмів не рекомендується особам віком до 16 років. Відповідна доза для 
застосування особам від народження до 15 років - ХБВАКСПРО 5 мікрограмів. 
 
Спосіб застосування 
 
Вакцину вводить лікар або медсестра у вигляді ін’єкції в м’яз. У дорослих та підлітків найкращим 
місцем для ін’єкції є м’яз надпліччя. 
 
Цю вакцину ніколи не слід вводити в кровоносну судину. 
 
У виняткових випадках вакцину можна вводити підшкірно пацієнтам із тромбоцитопенією 
(зниженням кількості тромбоцитів) або особам із ризиком кровотечі. 
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Якщо Ви пропустили одну дозу ХБВАКСПРО 10 мікрограмів 
 
Якщо Ви пропустили заплановану ін’єкцію, поговоріть зі своїм лікарем, фармацевтом або 
медсестрою. Ваш лікар або медсестра вирішить, коли ввести пропущену дозу. 
 
У разі виникнення у Вас подальших питань щодо застосування даного препарату, задавайте їх 
Вашому лікарю, фармацевту або медсестрі. 
 
4. Можливі побічні реакції 
 
Подібно до всіх препаратів цей лікарський засіб може викликати побічні реакції, хоча і не у всіх. 
 
Як і з іншими вакцинами для профілактики гепатиту В, у багатьох випадках причинно-наслідковий 
зв’язок побічних реакцій та застосування вакцини не встановлений. 
 
Найчастішими побічними реакціями, які спостерігаються, є реакції в місці ін’єкції: біль, 
почервоніння і затвердіння. 
 
Інші побічні реакції, про які повідомлялося дуже рідко:  
• Низький рівень тромбоцитів, захворювання лімфатичних вузлів 
• Алергічні реакції 
• Розлади нервової системи, наприклад, відчуття поколювання, параліч лицевого нерва, 

запалення нервів, включно з синдромом Гієна-Барре, запалення очного нерва, що призводить 
до погіршення зору, запалення мозку, загострення розсіяного склерозу, розсіяний склероз, 
судоми, головний біль, запаморочення та непритомність 

• Низький артеріальний тиск, запалення кровоносних судин 
• Симптоми, схожі на астму 
• Блювота, нудота, діарея, біль у животі 
• Шкірні реакції, такі як екзема, висип, свербіж, кропив’янка та утворення пухирів на шкірі, 

випадання волосся 
• Біль у суглобах, артрит, біль у м'язах, біль у кінцівках 
• Втома, лихоманка, хвороба незрозумілої етіології, грипоподібні симптоми 
• Підвищення рівнів печінкових ферментів 
• Запалення ока, яке викликає біль і почервоніння 
 

Повідомлення про побічні реакції 

Якщо у Вас виникли побічні реакції, зверніться до свого лікаря, фармацевта або медсестри. Це 
стосується будь-яких можливих побічних реакцій, не вказаних у цьому листку-вкладиші. Ви 
можете повідомляти про побічні реакції безпосередньо через національну систему звітності, 
зазначену в Додатку V. Повідомляючи про побічні реакції, Ви можете допомогти отримати більше 
інформації про безпеку застосування цього лікарського засобу.  
 
 
5. Як зберігати ХБВАКСПРО 10 мікрограмів 
 
Зберігайте цю вакцину в недоступному для дітей місці. 
 
Не використовуйте вакцину після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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Зберігати в холодильнику (2°C - 8°C).  
Не заморожувати. 
 
Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від світла. 
 
Не викидайте лікарські засоби у каналізацію чи побутові відходи. Запитайте свого фармацевта, як 
утилізувати ліки, які Ви більше не використовуєте. Ці заходи допоможуть захистити навколишнє 
середовище. 
 
 
6. Вміст упаковки та інша інформація  
 
Що містить ХБВАКСПРО 10 мікрограмів 
 
Активна речовина: 
Поверхневий антиген вірусу гепатиту В, рекомбінантний (HBsAg) * ……….10 мікрограмів 
Адсорбується на аморфному алюмінію гідроксифосфату сульфаті (0,50 міліграмів Al+)# 
 
* продукується за допомогою технології рекомбінантної ДНК на дріжджах Saccharomyces cerevisiae 
(штам 2150-2-3). 
 
# Аморфний алюміній гідроксифосфат сульфат входить до складу цієї вакцини як адсорбент. 
Адсорбенти – це речовини, що входять до складу певних вакцин для прискорення, покращення 
та/або подовження захисних ефектів вакцини. 
 
Допоміжні речовини: хлорид натрію (NaCl), бура та вода для ін’єкцій. 
 
Як виглядає ХБВАКСПРО 10 мікрограмів і який вміст упаковки 
 
ХБВАКСПРО 10 мікрограмів – це суспензія для ін’єкцій у шприці. 
Упаковки по 1, 10 та 20 попередньо наповнених шприців з 2 окремими голками. 
Упаковки по 1 та 10 попередньо наповнених шприців без голки або з 1 окремою голкою. 

Не всі розміри упаковок можуть бути представлені на ринку. 

 
Власник реєстраційного посвідчення та виробник 
 
Власник реєстраційного посвідчення: 
МСД ВАКСІНС/ 
MSD VACCINS 
162 Авеню Жеан Жаурес, 69007 Ліон, Франція/ 
162 avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon, France 
 
Виробник: 
Мерк Шарп і Доум Б.В./ 
Merck Sharp & Dohme B.V. 
Ваардервег 39, 2031 БН Хаарлем, Нідерланди/ 
Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, the Netherlands  
 
Для отримання подальшої інформації щодо даної вакцини, звертайтеся до місцевого представника 
власника реєстраційного посвідчення. 
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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 
 

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 
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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 
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 
 

 
Останнє схвалення цього листка-вкладиша {MM/РРРР}. 
 
Детальна інформація про цей препарат доступна на сайті Європейського агентства з лікарських 
засобів http://www.ema.europa.eu.  
 
Наступна інформація призначена лише для медичних працівників: 

Інструкції 

Перед введенням вакцину слід візуально перевірити на наявність будь-яких сторонніх частинок 
та/або незвичайного зовнішнього вигляду. Шприц слід добре струсити до отримання злегка 
непрозорої білої суспензії.  
Голку приєднується накручуванням за годинниковою стрілкою, доки вона не буде зафіксована на 
шприці. 
 

http://www.ema.europa.eu/
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Листок-вкладиш: Інформація для пацієнта 
 

ХБВАКСПРО 40 мікрограмів, суспензія для ін’єкцій 
Вакцина для профілактики гепатиту В (рекомбінантна ДНК) 

 
 
Перед Вашою вакцинацією уважно прочитайте цей листок-вкладиш, оскільки він містить 
важливу інформацію. 
- 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 виникнуть побічні реакції, зверніться до свого лікаря, фармацевта або медсестри. 

Це також стосується будь-яких можливих побічних ефектів, не вказаних в цьому листку-
вкладиші. Див. розділ 4. 

 

Яку інформацію містить цей листок-вкладиш 
1. Що таке ХБВАКСПРО 40 мікрограмів і для чого він застосовується 
2. Що Вам необхідно знати до того, як Ви отримаєте ХБВАКСПРО 40 мікрограмів 
3. Як застосовується ХБВАКСПРО 40 мікрограмів 
4. Можливі побічні реакції 
5. Як зберігати ХБВАКСПРО 40 мікрограмів 
6. Вміст упаковки та інша інформація 

 
 
1. Що таке ХБВАКСПРО 40 мікрограмів і для чого він застосовується 
 
Ця вакцина призначена для активної імунізації проти вірусної інфекції гепатиту В, спричиненої 
всіма відомими підтипами, у дорослих переддіалізних та діалізних пацієнтів. 
 
Можна очікувати, що гепатит D також можна буде запобігти за допомогою імунізації 
ХБВАКСПРО, оскільки гепатит D (спричинений дельта-агентом) не виникає за відсутності інфекції 
гепатиту B. 
 
Вакцина не запобігає інфекції, спричиненої іншими агентами, такі як гепатит А, гепатит С і гепатит 
Е, а також іншими патогенами, які, як відомо, вражають печінку.  
 
 
2. Що Вам необхідно знати до того, як Ви отримаєте ХБВАКСПРО 40 мікрограмів 
 
Не слід застосовувати ХБВАКСПРО 40 мікрограмів 
- якщо у Вас алергія на поверхневий антиген гепатиту В або на будь-який з інших компонентів 

ХБВАКСПРО (див. розділ 6). 
- якщо у Вас тяжке захворювання з лихоманкою 
 
Особливості застосування 

Контейнер цієї вакцини містить латексну гуму. Латексна гума може викликати сильні алергічні 
реакції. 

Проконсультуйтеся зі своїм лікарем, фармацевтом або медсестрою, перш ніж Ви отримаєте 
ХБВАКСПРО 40 мікрограмів. 
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Інші вакцини і ХБВАКСПРО 40 мікрограмів 
ХБВАКСПРО можна вводити одночасно з імуноглобуліном проти гепатиту В, в окремому місці 
ін’єкції. 
ХБВАКСПРО можна використовувати для завершення курсу первинної імунізації або як бустерну 
дозу у суб’єктів, які раніше отримували іншу вакцину для профілактики гепатиту В. 
ХБВАКСПРО можна вводити одночасно з деякими іншими вакцинами з використанням окремих 
шприців та в окремому місці ін’єкції. 
 
Повідомте свого лікаря, фармацевта або медсестру, якщо Ви приймаєте або нещодавно 
приймали будь-які інші препарати, у тому числі безрецептурні препарати. 
 
Вагітність і грудне вигодовування  
Слід бути обережними при призначенні вакцини вагітним жінкам або жінкам, які годують груддю. 
Зверніться за порадою до свого лікаря, фармацевта або медсестри, перш ніж приймати будь-які 
ліки. 
 
Керування транспортними засобами та робота з механізмами  
ХБВАКСПРО не має жодного впливу або впливає в дуже незначній мірі на здатність керувати 
транспортними засобами або працювати з механізмами. 
 
ХБВАКСПРО 40 мікрограмів містить натрій: Цей препарат містить менше 1 ммоля (23 мг) 
натрію в одній дозі, тобто практично не містить натрію. 
 
 
3. Як застосовується ХБВАКСПРО 40 мікрограмів 
 
Дозування 
 
Рекомендована доза для кожної ін’єкції (1 мл) становить 40 мікрограмів для дорослих 
переддіалізних та діалізних пацієнтів. 
 
Курс вакцинації повинен включати три ін’єкції. 
 
Схема застосування - дві ін'єкції з інтервалом в один місяць, потім третя ін'єкція через 6 місяців 
після першого введення (0, 1, 6 місяців). 
 
Бустерну дозу слід розглянути у таких вакцинованих осіб, якщо рівень антитіл проти поверхневого 
антигену вірусу гепатиту В менше 10 МО/л. 
 
Спосіб застосування 
 
Флакон слід добре струсити до отримання злегка непрозорої білої суспензії. 
Вакцину вводить лікар або медсестра у вигляді ін’єкції в м’яз. У дорослих найкращим місцем для 
ін’єкції є м’яз надпліччя. 
 
Цю вакцину ніколи не слід вводити в кровоносну судину. 
 
У виняткових випадках вакцину можна вводити підшкірно пацієнтам із тромбоцитопенією 
(зниженням кількості тромбоцитів) або особам із ризиком кровотечі. 
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Якщо Ви пропустили одну дозу ХБВАКСПРО 40 мікрограмів  
 
Якщо Ви пропустили заплановану ін’єкцію, поговоріть зі своїм лікарем, фармацевтом або 
медсестрою. Ваш лікар або медсестра вирішить, коли ввести пропущену дозу. 
 
У разі виникнення у Вас подальших питань щодо застосування даного препарату, задавайте їх 
Вашому лікарю, фармацевту або медсестрі. 
 
4. Можливі побічні реакції 
 
Подібно до всіх препаратів цей лікарський засіб може викликати побічні реакції, хоча і не у всіх. 
 
Як і з іншими вакцинами для профілактики гепатиту В, у багатьох випадках причинно-наслідковий 
зв’язок побічних реакцій та застосування вакцини не встановлений. 
 
Найчастішими побічними реакціями, які спостерігаються, є реакції в місці ін’єкції: біль, 
почервоніння і затвердіння. 
 
Інші побічні реакції, про які повідомлялося дуже рідко:  
• Низький рівень тромбоцитів, захворювання лімфатичних вузлів 
• Алергічні реакції 
• Розлади нервової системи, наприклад, відчуття поколювання, параліч лицевого нерва, 

запалення нервів, включно з синдромом Гієна-Барре, запалення очного нерва, що призводить 
до погіршення зору, запалення мозку, загострення розсіяного склерозу, розсіяний склероз, 
судоми, головний біль, запаморочення та непритомність 

• Низький артеріальний тиск, запалення кровоносних судин 
• Симптоми, схожі на астму 
• Блювота, нудота, діарея, біль у животі 
• Шкірні реакції, такі як екзема, висип, свербіж, кропив’янка та утворення пухирів на шкірі, 

випадання волосся 
• Біль у суглобах, артрит, біль у м'язах, біль у кінцівках 
• Втома, лихоманка, хвороба незрозумілої етіології, грипоподібні симптоми 
• Підвищення рівнів печінкових ферментів 
• Запалення ока, яке викликає біль і почервоніння 
 

Повідомлення про побічні реакції 

Якщо у Вас виникли побічні реакції, зверніться до свого лікаря, фармацевта або медсестри. Це 
стосується будь-яких можливих побічних реакцій, не вказаних у цьому листку-вкладиші. Ви 
можете повідомляти про побічні реакції безпосередньо через національну систему звітності, 
зазначену в Додатку V. Повідомляючи про побічні реакції, Ви можете допомогти отримати більше 
інформації про безпеку застосування цього лікарського засобу.  
 
 
5. Як зберігати ХБВАКСПРО 40 мікрограмів 
 
Зберігайте цю вакцину в недоступному для дітей місці. 
 
Не використовуйте вакцину після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc


28 

 
Зберігати в холодильнику (2°C - 8°C).  
Не заморожувати. 
 
Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від світла. 
 
Не викидайте лікарські засоби у каналізацію чи побутові відходи. Запитайте свого фармацевта, як 
утилізувати ліки, які Ви більше не використовуєте. Ці заходи допоможуть захистити навколишнє 
середовище. 
 
 
6. Вміст упаковки та інша інформація  
 
Що містить ХБВАКСПРО 40 мікрограмів 
 
Активна речовина: 
Поверхневий антиген вірусу гепатиту В, рекомбінантний (HBsAg) * ……….40 мікрограмів 
Адсорбується на аморфному алюмінію гідроксифосфату сульфаті (0,50 міліграмів Al+)# 
 
* продукується за допомогою технології рекомбінантної ДНК на дріжджах Saccharomyces cerevisiae 
(штам 2150-2-3). 
 
# Аморфний алюміній гідроксифосфат сульфат входить до складу цієї вакцини як адсорбент. 
Адсорбенти – це речовини, що входять до складу певних вакцин для прискорення, покращення 
та/або подовження захисних ефектів вакцини. 
 
Допоміжні речовини: хлорид натрію (NaCl), бура та вода для ін’єкцій. 
 
Як виглядає ХБВАКСПРО 40 мікрограмів і який вміст упаковки 
 
ХБВАКСПРО 40 мікрограмів – це суспензія для ін’єкцій у флаконі. 
Розмір упаковки – 1 флакон. 
 
Власник реєстраційного посвідчення та виробник 
 
Власник реєстраційного посвідчення: 
МСД ВАКСІНС/ 
MSD VACCINS 
162 Авеню Жеан Жаурес, 69007 Ліон, Франція/ 
162 avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon, France 
 
Виробник: 
Мерк Шарп і Доум Б.В./ 
Merck Sharp & Dohme B.V. 
Ваардервег 39, 2031 БН Хаарлем, Нідерланди/ 
Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, the Netherlands  
 
Для отримання подальшої інформації щодо даної вакцини, звертайтеся до місцевого представника 
власника реєстраційного посвідчення. 
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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 
 

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 
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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 
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: + 371.67364.224 
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 
 

 
Останнє схвалення цього листка-вкладиша {MM/РРРР}. 
 
Детальна інформація про цей препарат доступна на сайті Європейського агентства з лікарських 
засобів http://www.ema.europa.eu.  
 
Наступна інформація призначена лише для медичних працівників: 

Інструкції 

Перед введенням вакцину слід візуально перевірити на наявність будь-яких сторонніх частинок 
та/або незвичного зовнішнього вигляду. Флакон слід добре струсити до отримання злегка 
непрозорої білої суспензії. 
 

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