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Листок-вкладиш: Інформація для пацієнта 
 

М-М-РВАКСПРО 
Порошок та розчинник для суспензії для ін’єкцій 

Вакцина для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи (жива)  
 

 
Уважно прочитайте цей Листок-вкладиш, перш ніж Ви або Ваша дитина отримаєте цю 
вакцину, оскільки він містить важливу для Вас інформацію. 
- Необхідно зберегти цей листок-вкладиш, щоб у разі потреби мати змогу прочитати його ще 

раз. 
- Якщо у Вас виникнуть додаткові запитання, зверніться до лікаря чи фармацевта. 
- Якщо у Вас виникнуть будь-які побічні ефекти, зверніться до свого лікаря, фармацевта.  

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 М-М-РВАКСПРО і для чого він застосовується. 
2. Що потрібно знати, перш ніж ви почнете застосовувати препарат М-М-РВАКСПРО. 
3. Як застосовувати препарат М-М-РВАКСПРО. 
4. Можливі побічні реакції. 
5. Як зберігати препарат М-М-РВАКСПРО. 
6. Вміст упаковки та інша інформація. 
 
1. Що таке препарат М-М-РВАКСПРО і для чого він застосовується 
М-М-РВАКСПРО – це вакцина, що містить ослаблені віруси кору, паротиту та краснухи. Коли 
людині вводять вакцину, імунна система (природний захист організму) виробляє антитіла 
проти вірусів кору, паротиту та краснухи. Антитіла допомагають захистити від інфекцій, 
спричинених цими вірусами. 
 
М-М-РВАКСПРО призначений для захисту Вас або Вашої дитини від кору, епідемічного 
паротиту та краснухи. Вакцину можна вводити особам у віці 12 місяців і старше. 
М-М-РВАКСПРО можна вводити немовлятам від 9 до 12 місяців при особливих обставинах. 
 
М-М-РВАКСПРО також можна використовувати при спалахах кору, або для постконтактної 
вакцинації, або для використання раніше не вакцинованим особам старше 9 місяців, які 
контактують із незахищеними вагітними жінками, а також особам, які, ймовірно, незахищені 
від епідемічного паротиту та краснухи. 
 
Хоча М-М-РВАКСПРО містить живі віруси, вони занадто слабкі, щоб викликати кір, паротит 
або краснуху у здорових людей. 
 
2. Що потрібно знати, перш ніж ви почнете отримувати препарат М-М-РВАКСПРО 
 
Препарат М-М-РВАКСПРО не слід застосовувати в наступних випадках: 
- якщо особа, яка підлягає вакцинації, має алергію на будь-яку вакцину проти кору, паротиту 
або краснухи або на будь-який компонент з цієї вакцини (перелічені в розділі 6), включаючи 
неоміцин 
- якщо вакцинована вагітна (крім того, слід уникати вагітності протягом 1 місяця після 
вакцинації, див. «Вагітність та грудне вигодовування») 
- якщо вакцинована особа має будь-яке захворювання з підвищенням температури вище 
38,5 °C; однак субфебрильна температура сама по собі не є причиною для відкладання 
вакцинації 
- якщо вакцинована особа має активний нелікований туберкульоз 
- якщо вакцинована особа має захворювання крові або будь-який тип раку, що впливає на 
імунну систему 
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- якщо вакцинована особа проходить лікування або приймає лікарські засоби, які можуть 
послабити імунну систему (крім терапії низькими дозами кортикостероїдів для лікування астми 
або замісної терапії) 
- якщо вакцинована особа має ослаблену імунну систему через захворювання (включаючи 
СНІД) 
- якщо особа, яка підлягає вакцинації, має в сімейному анамнезі вроджений або спадковий 
імунодефіцит, якщо не доведена нормальна функція імунної системи у особи, яка підлягає 
вакцинації. 
 
Застереження та запобіжні заходи 
Поговоріть з лікарем або фармацевтом, перш ніж отримати вакцинацію препаратом 
М-М-РВАКСПРО, якщо в анамнезі є будь-яке з наступного: 
- алергічна реакція на яйця або будь-що, що містить яйце 
- алергії або судоми (припадки) в анамнезі або сімейному анамнезі 
- побічна дія після вакцинації вакциною проти кору, паротиту та/або краснухи, яка включала 
легкі синці або кровотечу, що тривала довше, ніж зазвичай 
- інфекція вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), але без симптомів ВІЛ-захворювання. За 
вакцинованою особою слід уважно спостерігати щодо кору, паротиту та краснухи, оскільки 
вакцинація може бути менш ефективною, ніж у неінфікованих осіб (див. розділ «Препарат М-
М-РВАКСПРО не слід застосовувати в наступних випадках»). 
 
Як і інші вакцини, М-М-РВАКСПРО може не повністю захистити всіх вакцинованих осіб. Крім 
того, якщо вакцинована особа вже була заражена вірусом кору, епідемічного паротиту або 
краснухи, але ще не захворіла, М-М-РВАКСПРО, можливо, не зможе запобігти появі хвороби. 
 
М-М-РВАКСПРО можна призначати особам, які нещодавно (протягом 3 днів) контактували з 
випадком  захворювання на кір та можуть інкубувати це захворювання. Однак, 
М-М-РВАКСПРО не завжди може запобігти розвитку кору в цих випадках. 
 
Інші лікарські засоби й препарат М-М-РВАКСПРО 
Повідомте Вашого лікаря або фармацевта, якщо особа, якій проводитиметься вакцинація, 
приймає або нещодавно приймала будь-які інші лікарські засоби (або інші вакцини). 
 
Лікар може відкласти вакцинацію принаймні на 3 місяці після переливання крові або плазми 
крові або введення імуноглобуліну (відомого як IG). Після вакцинації М-М-РВАКСПРО не слід 
вводити IG протягом 1 місяця, якщо лікар не призначить інше. 
 
Якщо необхідно провести туберкулінову пробу, її слід зробити в будь-який час до, одночасно з 
вакцинацією М-М-РВАКСПРО або через 4–6 тижнів після неї. 
 
М-М-РВАКСПРО можна застосовувати разом із вакциною Превенар та/або вакциною проти 
гепатиту А під час одного відвідування у вигляді ін’єкцій в різні ділянки тіла (наприклад, в 
іншу руку чи ногу). 
 
М-М-РВАКСПРО можна застосовувати з деякими звичайними дитячими вакцинами, які 
можуть бути призначені одночасно. Для вакцин, які не можна вводити одночасно, 
М-М-РВАКСПРО слід вводити за 1 місяць до або після введення цих вакцин. 
 
Вагітність та грудне вигодовування 
М-М-РВАКСПРО не слід призначати вагітним жінкам. Жінки дітородного віку повинні 
вживати необхідних заходів, щоб уникнути вагітності протягом 1 місяця після вакцинації або 
відповідно до рекомендацій лікаря. 
 
Жінки, які годують груддю або мають намір годувати груддю, повинні повідомити лікаря. 
Лікар вирішить, чи слід призначати вакцину М-М-РВАКСПРО. 
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Якщо Ви вагітні або годуєте груддю, думаєте, що можете бути вагітні, або плануєте вагітність, 
зверніться за порадою до свого лікаря або фармацевта, перш ніж отримати цю вакцину. 
 
Керування транспортними засобами й робота з механізмами 
Немає інформації, яка б вказувала на те, що М-М-РВАКСПРО впливає на здатність керувати 
автомобілем або працювати з іншими механізмами. 
 
Препарат М-М-РВАКСПРО містить натрій 
Цей препарат містить менше 1 ммоль натрію (23 міліграми) на дозу, тобто практично «не 
містить натрію». 
 
Препарат М-М-РВАКСПРО містить калій 
Цей препарат містить менше 1 ммоль калію (39 міліграмів) на дозу, тобто практично «не 
містить калію». 
 
Препарат М-М-РВАКСПРО містить сорбіт (E 420) 
Цей лікарський засіб містить 14,5 мг сорбіту на одну дозу. Слід брати до уваги 
взаємодоповнюючу дію препаратів, що містять сорбіт (або фруктозу), які застосовуються 
одночасно, та споживання сорбіту (або фруктози). 
 
3. Як застосовувати препарат М-М-РВАКСПРО 
 
М-М-РВАКСПРО слід вводити в м’яз або під шкіру в області зовнішньої поверхні стегна або 
надпліччя. Зазвичай для ін’єкцій у м’яз у маленьких дітей віддають перевагу ділянці стегна, 
тоді як у літніх людей область надпліччя є кращим місцем ін’єкції. М-М-РВАКСПРО не можна 
вводити безпосередньо в кровоносну судину. 
 
М-М-РВАКСПРО застосовується таким чином: 
Одна доза вводиться в обрану дату, зазвичай з 12-місячного віку. За особливих обставин 
вакцину можна вводити з 9-місячного віку. Подальші дози слід вводити відповідно до 
рекомендацій лікаря. Інтервал між введенням 2-х доз повинен становити не менше 4 тижнів. 
 
Інструкції щодо відновлення вакцини, призначені для медичних працівників, надані в кінці 
цього листка-вкладиша. 
 
4. Можливі побічні реакції 
 
Як і всі вакцини та лікарські засоби, ця вакцина може викликати побічні ефекти, хоча вони 
виникають не у кожного пацієнта. 
 
При застосуванні М-М-РВАКСПРО повідомлялося про такі побічні ефекти: 
 
Частота 
 

Побічна реакція 

Дуже часті побічні 
реакції (можуть виникати 
більш ніж в 1 з 10 
вакцинованих осіб) 

• Лихоманка (38,5 °C або вище). 
• Почервоніння місця ін'єкції; біль у місці ін’єкції; набряк у місці 
ін’єкції. 

Часті побічні реакції 
(можуть виникати в 1 з 10 
вакцинованих осіб) 

• Висип (у тому числі висип, схожий на кір). 
• Синці в місці ін'єкції. 
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Частота 
 

Побічна реакція 

Нечасті побічні реакції 
(можуть виникати не 
більш ніж в 1 зі 100 
вакцинованих осіб): 

• Закладеність носа і біль у горлі; інфекція верхніх дихальних 
шляхів або вірусна інфекція; нежить. 
• Плач. 
• Діарея, блювання. 
• Кропив'янка. 
• Висип в місці ін'єкції. 

Невідома (частоту 
неможливо оцінити за 
наявними даними)* 

• Асептичний менінгіт (лихоманка, нудота, блювання, головний 
біль, ригідність шиї та чутливість до світла); опухлість яєчок; 
інфекція середнього вуха; запалення слинних залоз; атиповий кір 
(описаний у пацієнтів, які отримали вакцину проти вбитого 
вірусу кору, зазвичай введену до 1975 року). 
• Збільшення лімфатичних вузлів. 
• Синці або кровотеча, що виникають легше, ніж зазвичай. 
• Тяжка алергічна реакція, яка може включати утруднення 
дихання, набряк обличчя, локальний набряк та набряк кінцівок. 
• Дратівливість. 
• Судоми (припадки) без температури; судоми (припадки) з 
лихоманкою у дітей; нестійкість при ходьбі; запаморочення; 
захворювання, що супроводжуються запаленням нервової 
системи (головного та/або спинного мозку). 
• Захворювання, що включає м'язову слабкість, аномальні 
відчуття, поколювання в руках, ногах і верхній частині тіла 
(синдром Гієна-Барре). 
• Головний біль; непритомність; нервові розлади, які можуть 
викликати слабкість, поколювання або оніміння; порушення з 
боку очного нерва. 
• Виділення та свербіж очей з утворенням кірок на повіках 
(кон'юнктивіт). 
• Запалення сітківки (в оці) зі зміною зору. 
• Глухота. 
• Кашель; інфекція легень з лихоманкою або без неї. 
• Почуття нудоти (нудота). 
• Свербіж; запалення жирової клітковини під шкірою; червоні 
або фіолетові, плоскі, шпилькові плями під шкірою; затверділа, 
піднята ділянка шкіри; серйозне захворювання з виразками або 
утворенням пухирів на шкірі, роті, очах та/або статевих органах 
(синдром Стівенса — Джонсона). 
• Біль та/або набряк у суглобах (зазвичай тимчасовий і рідко 
хронічний); біль у м'язах. 
• Короткочасне печіння та/або поколювання в місці ін'єкції; 
пухирі та/або кропив’янка в місці ін’єкції. 
• Погане загальне самопочуття (недомагання); набряк; 
хворобливість. 
• Запалення кровоносних судин. 

 
*Про ці побічні ефекти повідомлялося при застосуванні М-М-РВАКСПРО або вакцини проти 
кору, паротиту та краснухи виробництва Merck & Co., Inc., або її моновалентних (одиничних) 
компонентів, під час постмаркетингового застосування та/або під час клінічних досліджень. 
 
Повідомлення про побічні реакції 
Якщо у Вас виникнуть будь-які побічні реакції, повідомте про це Вашого лікаря. Це стосується 
будь-яких можливих побічних реакцій, не вказаних у цьому листку-вкладишу. Ви також можете 
повідомити про будь-які побічні реакції безпосередньо через національну систему звітності, 
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зазначену в Додатку V. Повідомляючи про побічні реакції, Ви можете допомогти отримати 
більше інформації про безпеку застосування цього лікарського засобу. 
 
5. Як зберігати препарат М-М-РВАКСПРО 
 
Зберігайте цей лікарський засіб у недоступному для дітей місці. 
 
Не використовуйте цей лікарський засіб після закінчення терміну придатності, вказаного на 
упаковці та етикетці після слів «Придатний до». Термін придатності відповідає останньому 
дню вказаного місяця. 
 
Зберігати та транспортувати в холодильнику (2–8 °C). 
Зберігати флакон з порошком у оригінальній упаковці в захищеному від світла місці. 
Не заморожувати вакцину. 
 
Не викидайте вакцини у стічні води чи побутові відходи. Запитайте свого фармацевта, як 
утилізувати вакцини, які Ви більше не використовуєте. Ці заходи допоможуть захистити 
навколишнє середовище. 
 
6. Вміст упаковки та інша інформація 
Компоненти препарату М-М-РВАКСПРО 
 
Діючими речовинами є: 
 
Після розчинення одна доза (0,5 мл) містить: 
 
Живий, атенуйований вірус кору1 (штам Enders’ Edmonston В) – не менш ніж 1x103 ТЦД50* 
Живий, атенуйований вірус епідемічного паротиту1 (штам Jeryl Lynn™, рівень В) – не менш 
ніж 12.5x103 ТЦД50* 
Живий, атенуйований вірус краснухи2 (штам Wistar RA 27/3) – не менш ніж 1x103 ТЦД50* 
* доза, що інфікує 50% культур клітин; 
1 розмножений на курячих ембріонах; 
2 отриманий шляхом розмноження в диплоїдних клітинах фібробластів легень людини, WI-38. 
 
Допоміжні речовини: 
 
Порошок: 
Сорбіт (E 420), натрію фосфат (NaH2PO4/Na2HPO4), калію фосфат (KH2PO4/K2HPO4), сахароза, 
желатин гідролізований, середовище 199 з солями Хенкса, MEM, мононатрій L червоний 
глутамат, неоміцин, натрій бікарбонат (NaHCO3), pH , кислота соляна (HCl) (для регулювання 
pH) і натрію гідроксид (NaOH) (для регулювання pH) 
 
Розчинник: 
Вода для ін'єкцій 
 
Зовнішній вигляд препарату М-М-РВАКСПРО та вміст упаковки 
Вакцина являє собою порошок для приготування суспензії для ін’єкцій, що міститься у 
одноразовому флаконі, який слід змішувати з розчинником, що входить до комплекту. 
 
Розчинник являє собою прозорий безбарвний розчин. Порошок являє собою світло-жовтий 
компактний кристалічний брикет. 
 
М-М-РВАКСПРО доступний в упаковках по 1, 5 і 10 штук.  
Не всі види упаковок можуть бути представлені на ринку. 
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Власник реєстраційного посвідчення та виробник 
 
Власник реєстраційного посвідчення:  
МСД ВАКСІНС/ MSD VACCINS 
Жан Жорес авеню 162 69007 Ліон Франція/ 162 avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon, France 
 
Виробник, відповідальний за випуск серії:  
Мерк Шарп і Доум Б.В. / Merck Sharp & Dohme B.V.  
Ваардервег 39, 2031 БН Хаарлем, Нідерланди/ 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 
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 
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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 
 

     
       

 
    

 
 

Дата останньої перевірки цього листка-вкладки: 02.2022 
 
Інші джерела інформації 
 
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: 
Перед змішуванням з розчинником порошкоподібна вакцина являє собою світло-жовтий 
компактний кристалічний брикет. Розчинник являє собою прозорий безбарвний розчин. Після 
повного розчинення вакцина являє собою прозору жовту рідину. 
 
Для розчинення вакцини використовуйте розчинник, що додається. 
 
Важливо використовувати окремий стерильний шприц і голку для кожного пацієнта, щоб запобігти 
передачі інфекційних агентів від однієї людини до іншої. 
 
Для розчинення слід використовувати одну голку, а для ін’єкції – окрему нову. 

http://www.ema.europa.eu/
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Інструкції з відновлення 
 
Наберіть весь вміст флакону з розчинником у шприц, який буде використано для розчинення та 
ін’єкції. Введіть весь вміст шприца у флакон із порошком. Обережно покачайте флакон, щоб 
ретельно перемішати. 
 
Розчинену вакцину не можна використовувати, якщо помічено будь-які механічні частки, або якщо 
зовнішній вигляд розчинника, порошку чи розчиненої вакцини відрізняється від описаного вище. 
 
Після відновлення вакцину рекомендується ввести негайно, щоб мінімізувати втрату 
ефективності, або протягом 8 годин, якщо вона зберігається в холодильнику. 
 
Не заморожуйте розчинену вакцину. 
 
Набрати весь вміст відновленої вакцини з флакона у шприц, змінити голку та ввести весь об’єм 
підшкірно або внутрішньом’язово. 
 
Будь-який невикористаний продукт або відходи слід утилізувати відповідно до місцевих вимог. 
 
Дивіться також розділ 3. Як застосовувати препарат М-М-РВАКСПРО. 


