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Листок-вкладиш: Інформація для пацієнта 
 

ПНЕВМОВАКС 23 розчин для ін’єкцій у попередньо наповненому шприці  
 

Пневмококова полісахаридна вакцина 
 

 
Для дорослих і дітей від 2 років.  

Уважно прочитайте цей листок-вкладиш перед вакцинацією, оскільки він містить 
важливу інформацію для Вас та Вашої дитини. 
• Необхідно зберегти цей листок-вкладиш, щоб у разі потреби була змога прочитати його 

ще раз. 
• Якщо у Вас є будь-які питання, слід звернутися до Вашого лікаря або фармацевта. 
• Ця вакцина була призначена Вам або Вашій дитині. Не передавайте її іншим. Вона може 

нашкодити їм, навіть якщо їх ознаки захворювання схожі на Ваші або Вашої дитини.  
• Якщо у Вас або у Вашої дитини виникнуть побічні реакції, зверніться до лікаря, 

фармацевта або медсестри. Це включає будь-які можливі побічні ефекти, які не зазначені 
в цьому листку-вкладиші. Див. розділ 4. 

 
Зміст листка-вкладиша 
 
1. Що таке ПНЕВМОВАКС 23 і для чого застосовується 
2. Що Вам необхідно знати до того, як Ви або Ваша дитина отримає ПНЕВМОВАКС 23 
3. Як застосовувати ПНЕВМОВАКС 23 
4. Можливі побічні ефекти  
5. Як зберігати ПНЕВМОВАКС 23 
6. Вміст упаковки та інша інформація 
 
1. Що таке ПНЕВМОВАКС 23 і для чого застосовується 
 
ПНЕВМОВАКС 23 – пневмококова вакцина. Вакцини використовуються для захисту Вас або 
Вашої дитини від інфекційних захворювань. Ваш лікар рекомендував Вам або Вашій дитині 
(віком від двох років) застосувати вакцину, щоб захиститися від важких інфекцій, спричинених 
бактеріями, які називаються пневмококами.  
 
Пневмококи можуть спричинити інфекції легенів (особливо пневмонію) та оболонок головного 
та спинного мозку (менінгіт), а також крові (бактеріємія або септицемія). Вакцина зможе 
захистити Вас або Вашу дитину лише від пневмококової інфекції, викликаної типами бактерій, 
які входять до складу вакцини. Проте 23 типи пневмококів, які входять у склад вакцини, 
включають ті, які викликають майже всі (приблизно дев’ять із десяти) інфекції, спричинені 
пневмококами.  
 
Коли вакцина вводиться Вам або Вашій дитині, природні захисні сили організму виробляють 
антитіла, які допомагають захистити від пневмококової інфекції. 
 
Пневмококові інфекції зустрічаються в усьому світі і можуть виникнути у будь-якої людини в 
будь-якому віці, але найбільш ймовірно у: 
• пацієнтів літнього віку. 
• людей, які втратили селезінку або чия селезінка не функціонує. 
• особи з низькою стійкістю до інфекцій через тривалі захворювання або інфекції 

(наприклад, хвороби серця, легенів, цукровий діабет, захворювання нирок, печінки або 
ВІЛ-інфекція). 

• осіб, які мають низьку стійкість до інфекцій через лікування деяких захворювань 
(наприклад, рак). 
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Пневмококова інфекція оболонок головного та спинного мозку (менінгіт) іноді виникає після 
поранення та розтріскування кісток черепа і дуже рідко після деяких медичних операцій. 
Можливо, вакцина не зможе запобігти всім цим інфекціям. 
 
Також пневмококові інфекції можуть виникати в пазухах носа, вухах та інших частинах тіла. 
Вважається, що вакцина не захистить Вас або Вашу дитину від таких незначних видів інфекції. 
 
 
2. Що Вам необхідно знати до того, як Ви або Ваша дитина отримає ПНЕВМОВАКС 23  
 
ПНЕВМОВАКС 23 призначений тільки для осіб віком від двох років. Це пояснюється тим, що 
діти молодшого віку погано реагують на вакцину. 
 
Щоб переконатися, що вакцина підходить Вам або Вашій дитині, важливо повідомити лікаря 
або медсестру, якщо будь-який з наведених нижче пунктів стосується Вас або Вашої дитини. 
Якщо Ви щось не розумієте або не впевнені, зверніться до лікаря або медсестри за 
роз’ясненням. Як і інші вакцини, ПНЕВМОВАКС 23 може не повністю захистити всіх тих, хто 
отримує цю вакцину. 
 
Не застосовуйте ПНЕВМОВАКС 23, якщо у Вас або у Вашої дитини алергія (підвищена 
чутливість) на пневмококову полісахаридну вакцину або будь-які інші компоненти препарату 
(зазначені в розділі 6). 
 
Застереження та запобіжні заходи 
Перед вакцинацією повідомте Вашого лікаря, фармацевта або медсестру, якщо: 
• у Вас або у Вашої дитини інфекція з високою температурою, оскільки вакцинацію, 

можливо, доведеться відкласти, доки Ви або Ваша дитина не одужаєте. 
 
Повідомте Вашого лікаря перед вакцинацією, якщо 
• Ви або Ваша дитина маєте низьку стійкість до інфекцій через курс лікування (наприклад, 

ліки або променева терапія раку). 
• Ви або Ваша дитина маєте тривалу хворобу або інфекцію, яка може призвести до 

зниження стійкості до пневмококової інфекції. 
 
У цих випадках вакцинацію потрібно буде відкласти, і навіть тоді вона може не захистити Вас 
так само, як здорових людей. 
 
У осіб віком 65 років і старше може бути непереносимість медичних втручань так само, як і у 
людей молодшого віку. Тому не можна виключати більшу кількість та/або більшу тяжкість 
реакцій у деяких літніх людей. 
 
Інші ліки та ПНЕВМОВАКС 23  
Повідомте свого лікаря або фармацевта про будь-які інші ліки, які Ви або Ваша дитина 
приймаєте, нещодавно приймали або можете приймати.  
 
ПНЕВМОВАКС 23 можна вводити одночасно з вакциною проти грипу, якщо 
використовуються різні місця ін’єкції. Більшість людей можуть мати відповідь на обидві 
вакцини одночасно, таким чином вони можуть бути захищені від обох інфекцій. 
 
Щоб отримати інформацію про одночасне застосування ПНЕВМОВАКС 23 та ЗОСТАВАКС, 
зверніться до свого лікаря або медичного працівника. 
 
Якщо Ви або Ваша дитина вже приймаєте антибіотики для запобігання пневмококової інфекції, 
їх не слід припиняти після вакцинації. Крім того, навіть після вакцинації все одно важливо 
звернутися до лікаря та швидко отримати антибіотик, якщо Ви думаєте, що Ви або Ваша 
дитина можете мати будь-який тип інфекції, і Вам чи Вашій дитині сказали, що у Вас високий 
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ризик зараження пневмококової інфекції (наприклад, якщо у Вас немає селезінки або вона не 
працює належним чином). 
 
Вагітність, лактація та фертильність 
Якщо Ви вагітні або годуєте груддю, підозрюєте або плануєте вагітність або годування груддю, 
перед застосуванням цієї вакцини Вам слід порадитися з лікарем або фармацевтом. 
 
Водіння автотранспорту та робота з іншими механізмами 
Немає інформації, що вказує на те, що ця вакцина впливає на здатність керувати 
автотранспортом та іншими механізмами. 
 
ПНЕВМОВАКС 23 містить натрій  
Цей препарат містить менше 1 ммоля (23 мг) натрію на 1 дозу, тобто можна вважати, що цей 
препарат практично «вільний від натрію». 
 
3. Як застосовується ПНЕВМОВАКС 23 
 
Вакцинацію повинен робити лікар або медсестра, які пройшли навчання щодо використання 
вакцин. Вакцину слід вводити в хірургічному відділенні або в клініці, оскільки є обладнання 
для боротьби з будь-якою важкою алергічною реакцією на ін’єкцію, що зустрічається нечасто. 
 
Завжди застосовуйте цю вакцину точно так, як сказав Вам лікар або фармацевт. 
Проконсультуйтеся з лікарем або фармацевтом, якщо Ви не впевнені у правильності 
застосування.  
 
Вакцину вводять у вигляді ін’єкції в м’яз або глибоко під шкіру. Ваш лікар або медсестра не 
будуть проводити Вам або Вашій дитині ін’єкції ні в шкіру, ні в кровоносну судину. 
 
Іноді вакцину вводять до (зазвичай принаймні за два тижні до) запланованої дати видалення 
селезінки або початку спеціального лікування раку. Якщо Ви або Ваша дитина вже почали або 
закінчили спеціальне лікування, вакцинація може бути відкладена приблизно на три місяці. 
 
Коли вакцину вводять людям, які є ВІЛ-позитивними, її зазвичай роблять, як тільки відомі 
результати тесту. 
 
Ви або Ваша дитина отримаєте одну дозу вакцини. Друга доза вакцини зазвичай вводиться не 
раніше ніж через три роки після першої дози. Здоровим людям зазвичай не потрібна друга доза. 
Однак особам з підвищеним ризиком серйозної пневмококової інфекції (наприклад, у тих, у 
кого немає селезінки або селезінка не працює належним чином), можуть бути рекомендовані 
додаткові дози вакцини, як правило, через 3-5 років після першої дози. Повторна доза зазвичай 
не рекомендується протягом 3 років після першої дози через високий ризик побічних ефектів. 
 
Ваш лікар або медсестра зможуть вирішити, чи потрібна Вам або Вашій дитині додаткова доза 
вакцини та коли. 
 
Якщо Ви застосували більше ПНЕВМОВАКС 23, ніж слід 
Повідомлень про передозування вакциною не надходило. Передозування дуже малоймовірне, 
оскільки вакцина надається у вигляді одноразової дози, у попередньо наповненому шприці та 
вводиться лікарем або медсестрою. 
 
4. Можливі побічні ефекти 
 
Подібно до інших вакцин та лікарських препаратів ПНЕВМОВАКС 23 може викликати побічні 
ефекти, хоча і не у всіх. 
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Алергічні реакції 
Слід звернутися за невідкладною медичною допомогою, якщо Ви або Ваша дитина 
відчуваєте будь-який із симптомів, перерахованих нижче, або інші серйозні симптоми 
після вакцинації:  
• утруднення дихання, посиніння язика або губ, 
• низький артеріальний тиск (викликає запаморочення) і гостра судинна недостатність,  
• лихоманка, загальне погане самопочуття з болями або навіть запаленням та набряком у 

суглобах та болем у м’язах,  
• набряк обличчя, губ, язика та/або горла та шиї,  
• набряк рук, ніг або щиколоток, 
• кропив'янка (запалені прищі на шкірі) і висипання.  
 
Якщо виникають серйозні алергічні реакції, то це відбувається відразу після ін’єкції, ще в 
клініці.  
 
Побічні реакції 
Найпоширенішими реакціями (можуть вражати більше ніж 1 з 10 осіб), про які повідомлялося, 
є хворобливість, біль, почервоніння, відчуття жару, набряк і затвердіння в місці ін’єкції, а 
також лихоманка. Ці реакції, як правило, спостерігаються частіше після другої дози вакцини, 
ніж після першої дози. 
 
Інші побічні реакції: 
Рідко (вражає не більше ніж 1 з 1000 осіб): 
• набряк у кінцівці, в яку вводили ін’єкцію. 
Не відомо (на підставі представлених даних неможливо розрахувати частоту їх виникнення):  
• зниження рухливості кінцівки, в яку вводили ін’єкцію, 
• відчуття втоми,  
• загальне погане самопочуття,  
• нестримне тремтіння,  
• відчуття нудоти або блювання,  
• збільшені та/або запалені залози,  
• біль, запалення та набряк суглобів та болі в м'язах, 
• зниження кількості деяких типів частинок у крові, які називаються тромбоцитами, у 

людей, які вже мають низьку їх кількість через іншу хворобу, яка називається ІТП, що 
викликає більший ризик кровотечі та синців,  

• головний біль, зміна шкірної чутливості, зниження рухливості кінцівок, оніміння та 
слабкість ніг і рук (включаючи хворобу під назвою синдром Гієна-Барре), 

• збільшення показника аналізу крові, який вказує на запалення в організмі (С-реактивний 
білок (СРБ)), 

• у пацієнтів, які мали захворювання крові, може розвинутися руйнування еритроцитів, що 
призведе до недостатньої кількості еритроцитів (гемолітична анемія), 

• збільшення кількості деяких типів лейкоцитів, 
• судоми, пов'язані з високою температурою. 
 
Повідомлення про побічні ефекти 
Якщо у Вас або у Вашої дитини виникають побічні реакції, зверніться до лікаря, фармацевта 
або медсестри. Сюди включені і можливі побічні ефекти, які не перераховані в даному листку-
вкладиші. Ви можете повідомляти про побічні реакції за допомогою національної системи 
звітності, яка наведена в Додатку V. Повідомляючи про побічні ефекти, Ви можете допомогти 
надати більше інформації про безпеку цього препарату. 
 
5. Як зберігати ПНЕВМОВАКС 23 
 
Зберігайте 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 
після «Придатний до». Термін придатності відповідає останньому дню вказаного місяця. 
 
Зберігати в холодильнику при температурі від 2 °C до 8 °C. Не заморожувати. 
 
Ваш лікар або медсестра перевірять чи рідина прозора та безбарвна, а також чи немає в ній 
великих частинок, перш ніж вводити Вам або Вашій дитині вакцину. 
 
Не викидайте вакцини у відходи або стічні води. Дізнайтеся у Вашого фармацевта, як 
утилізувати вакцини, які Вам більше не потрібні. Ці заходи допоможуть захистити довкілля. 
 
6. Вміст упаковки та інша інформація 
 
Що містить ПНЕВМОВАКС 23 
Доза 0,5 мл містить наступні компоненти: 
 
• Діючі речовини – 25 мікрограмів (дуже мала кількість) кожного з 23 типів полісахаридів 

бактерій, відомих як пневмококи. 23 типи пневмококового полісахариду у вакцині є 
типами 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19F, 19A, 20, 22F, 
23F і 33F 

• Допоміжні речовини - фенол, натрію хлорид і вода для ін'єкцій. 
 
Ця вакцина містить менше 1 ммоль (23 мг) натрію в одній дозі, тобто є практично вільною від 
натрію 
 
Як виглядає ПНЕВМОВАКС 23 та що міститься в упаковці 
Випускається у вигляді розчину для ін’єкцій у попередньо наповненому шприці (0,5 мл). 
Випускається в упаковці, що містить 1 або 10 попередньо наповнених шприців без голки. 
Випускається в упаковці, що містить 1 або 10 попередньо наповнених шприців з 1 окремою 
голкою. 
Випускається в упаковці, що містить 1 або 10 попередньо наповнених шприців з 2 окремими 
голками. 
 
Не всі розміри упаковок представлені на ринку. 
 
Власник реєстраційного посвідчення та виробник 
 
Власник реєстраційного посвідчення: 
Мерк Шарп і Доум Б.В. 
Ваардервег 39 
2031 БН Хаарлем 
Нідерланди 
 
Merck Sharp & Dohme B.V. 
Waarderweg 39 
2031 BN Haarlem 
The Netherlands 
 
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 
 
Цей лікарський засіб зареєстрований в країнах-членах Європейської економічної зони та 
у Сполученому Королівстві (Північна Ірландія) під такими назвами: 
 
Австрія; Бельгія; Болгарія; Хорватія; Кіпр; 
Чехія; Німеччина; Греція; Ірландія; 

ПНЕВМОВАКС 23 



 

6 

Люксембург; Мальта; Нідерланди; 
Португалія; Румунія; Словаччина; 
Словенія; Іспанія; Сполучене Королівство 
(Північна Ірландія) 
 
Данія; Фінляндія; Франція; Італія; 
Ісландія; Литва; Норвегія; Швеція 
 

ПНЕВМОВАКС 

 
Дата останнього перегляду цього листка-вкладишу 02/2022. 
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