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Листок-вкладиш: інформація для пацієнта 
 

РотаТек, розчин оральний 
Вакцина для профілактики ротавірусної інфекції, (жива) 

 
Уважно прочитайте повністю цей листок-вкладиш, перш ніж Ваша дитина отримаєте цю 
вакцину, оскільки він містить важливу для Вас інформацію. 
- Збережіть цей листок-вкладиш. Можливо Вам знадобитися прочитати його ще раз. 
- Якщо у Вас виникнуть додаткові запитання, зверніться до лікаря чи фармацевта. 
- Якщо у Вашої дитини виникнуть будь-які побічні реакції, зверніться до свого лікаря або 

фармацевта. Це стосується будь-яких можливих побічних реакцій, що не вказані у цьому 
листку-вкладиші. Див. розділ 4. 

 
Яку інформацію містить цей листок-вкладиш 
1. Що таке препарат РотаТек і для чого він застосовується. 
2. Що потрібно знати, перш ніж Ваша дитина отримає препарат РотаТек. 
3. Як застосовувати препарат РотаТек. 
4. Можливі побічні реакції. 
5. Як зберігати препарат РотаТек. 
6. Вміст упаковки та інша інформація.  
 
1. Що таке препарат РотаТек і для чого він застосовується 
 
РотаТек — це пероральна вакцина, яка допомагає захистити немовлят та дітей раннього віку 
від гастроентериту (діареї та блювання), спричиненого ротавірусною інфекцією, і може 
вводитися немовлятам у віці від 6 до 32 тижнів (див. розділ 3). Вакцина містить п’ять типів 
живих штамів ротавірусу. Коли дитині вводять вакцину, імунна система (природний захист 
організму) виробляє антитіла проти найбільш поширених типів ротавірусу. Ці антитіла 
допомагають захистити від гастроентериту, викликаного цими типами ротавірусу. 
 
2. Що потрібно знати, перш ніж Ваша дитина отримає препарат РотаТек 
 
Препарат РотаТек не слід застосовувати в наступних випадках: 
 
- у Вашої дитини алергія на будь-який з компонентів цієї вакцини (див. розділ 6 Вміст упаковки 
та іншу інформацію). 
- у Вашої дитини виникла алергічна реакція після введення дози РотаТек або іншої 
ротавірусної вакцини. 
- у Вашої дитини раніше була інвагінація (непрохідність кишечника, при якій один сегмент 
кишки обгортається іншим сегментом). 
- Ваша дитина народилася з вадами розвитку шлунково-кишкового тракту, які можуть 
спричинити інвагінацію. 
- Ваша дитина має будь-яке захворювання, яке знижує його/її опірність інфекції. 
- у Вашої дитини важка інфекція з високою температурою. Можливо, доведеться відкласти 
вакцинацію до одужання. Незначна інфекція, така як застуда, не повинна бути проблемою, але 
спочатку проконсультуйтеся з лікарем. 
- у Вашої дитини діарея або блювота. Можливо, доведеться відкласти вакцинацію до одужання. 
 
Застереження та запобіжні заходи 
Порадьтеся зі своїм лікарем або фармацевтом перед застосуванням вакцини РотаТек, якщо 
Ваша дитина: 
- отримувала переливання крові або імуноглобулінів протягом останніх 6 тижнів. 
- має тісний контакт, наприклад, з членом сім’ї, у якого ослаблена імунна система, наприклад, 
людина, хвора на рак, або яка приймає лікарські засоби, що можуть послабити імунну систему. 
- має будь-які порушення з боку шлунково-кишкового тракту. 
- не набирає очікувану масу тіла та не досягає показників росту. 
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- або якщо мати дитини під час вагітності приймала будь-які лікарські засоби, які послаблюють 
імунну систему. 
Після того, як Ваша дитина отримала вакцину РотаТек, негайно зверніться до лікаря/медичного 
працівника, якщо Ваша дитина відчуває сильний біль у животі, постійно блює, має кров у калі, 
роздутий живіт та/або високу температуру (див. також розділ 4 «Можливі побічні реакції») . 
 
Як завжди, будь ласка, ретельно мийте руки після зміни забруднених підгузків. 
 
Як і інші вакцини, РотаТек може не повністю захистити всіх вакцинованих дітей, навіть після 
введення всіх трьох доз. 
 
Якщо Ваша дитина вже була інфікована ротавірусом, але ще не захворіла на момент вакцинації, 
РотаТек не зможе запобігти захворюванню. 
 
РотаТек не захищає від діареї та блювання, спричинених факторами, відмінними від 
ротавірусної інфекції. 
 
Інші лікарські засоби й препарат РотаТек 
РотаТек можна призначати одночасно з вакцинами, які зазвичай рекомендовані Вашій дитині, 
наприклад проти дифтерії, правця, кашлюку (коклюшу), Haemophilus influenzae типу b, 
поліомієліту (інактивована або пероральна вакцина), гепатиту B, пневмокока (кон’югована 
вакцина) та менінгококу групи C (кон’югована вакцина). 
 
Повідомте свого лікаря або фармацевта, якщо Ваша дитина приймає, нещодавно приймала або 
може прийняти будь-які інші лікарські засоби (або інші вакцини). 
 
Застосування вакцини РотаТек з їжею та напоями 
Немає жодних обмежень щодо прийому їжі чи рідини, включаючи грудне молоко, до чи після 
вакцинації препаратом РотаТек. 
 
Препарат РотаТек містить сахарозу 
Якщо Вам сказали, що у вашої дитини є непереносимість деяких цукрів, повідомте про це свого 
лікаря/медичного працівника перед введенням вакцини. 
 
Препарат РотаТек містить натрій 
Ця вакцина містить 37,6 мг натрію (основний компонент кухонної солі) у кожній дозі. Це 
еквівалентно 1,88 % рекомендованого максимального добового споживання натрію для 
дорослої людини. 
 
3. Як застосовувати препарат РотаТек 
 
РотаТек ПРИЗНАЧЕНИЙ ЛИШЕ ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ЗАСТОСУВАННЯ. 
 
Лікар або медсестра введуть Вашій дитині рекомендовані дози вакцини РотаТек. Вакцина буде 
введена шляхом обережного стискання туби і видавлювання з неї вакцини в рот Вашої дитини. 
Вакцину можна вводити незалежно від прийому їжі, рідини або грудного молока. 
Якщо Ваша дитина випльовує або відригує більшу частину дози вакцини, під час того ж візиту 
на вакцинацію, може бути введена одноразова замінна доза. 
 
Ні в якому разі не можна вводити цю вакцину шляхом ін’єкції. 
 
Першу дозу (2 мл) вакцини РотаТек можна вводити з 6-тижневого віку і слід вводити до 
досягнення 12-тижневого віку (приблизно 3 місяці). Вакцину РотаТек можна призначати 
немовлятам, які народилися раніше терміну, за умови, що вагітність тривала щонайменше 
25 тижнів. Ці немовлята повинні отримати першу дозу вакцини у віці від 6 до 12 тижнів після 
народження. 
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Ваша дитина отримає 3 дози вакцини РотаТек з інтервалом щонайменше в чотири тижні. 
Важливо, щоб Ваша дитина отримала всі 3 дози вакцини для захисту від ротавірусу. Бажано, 
щоб усі 3 дози були введені у віці 20–22 тижнів, всі 3 дози повинні бути введені у віці не 
пізніше 32 тижнів. 
 
Коли Вашій дитині вводять вакцину РотаТек як першу доза, рекомендується, щоб Ваша дитина 
також продовжувала отримувати вакцину РотаТек (а не іншу ротавірусну вакцину) для 
завершення курсу вакцинації. 
 
Якщо ви забули про візит для вакцинації препаратом РотаТек 
 
Важливо, щоб Ви дотримувались інструкцій вашого лікаря/медичного працівника щодо 
повторних відвідувань вашої дитини для отримання наступних доз. Якщо Ви забули або не 
можете повернутися до свого лікаря/медичного працівника в запланований час, зверніться до 
нього за порадою. 
 
4. Можливі побічні реакції 
Як і всі вакцини та лікарські засоби, ця вакцина може викликати побічні реакції, хоча вони 
виникають не у кожного пацієнта. 
 
Негайно зверніться до лікаря/медичного працівника, якщо у Вашої дитини спостерігається 
один із наступних симптомів: 
 
• Алергічні реакції (частоту неможливо оцінити за наявними даними), які можуть бути важкими 
(анафілаксія) і включати: алергічний набряк, який може вразити обличчя, губи, язик або горло. 
 
• Бронхоспазм (рідко, може виникати у 1 з 1000 немовлят). Бронхоспазм може проявлятися у 
вигляді хрипів, кашлю або утрудненого дихання. 
 
• Сильний біль у животі, постійне блювання, кров у калі, роздутий живіт та/або висока 
температура. Це можуть бути симптоми дуже рідкої (може виникати у 1 з 10 000 немовлят), але 
серйозної побічної реакції, що називається інвагінацією (непрохідність кишечника, при якій 
один сегмент кишечника обгортається іншим сегментом). 
 
Повідомлялося про наступні побічні реакції при застосуванні вакцини РотаТек: 
 
• Дуже часто (можуть виникати у більше ніж 1 з 10 немовлят): гарячка, діарея, блювання 
• Часто (можуть виникати у 1 з 10 немовлят): інфекції верхніх дихальних шляхів 
• Нечасто (можуть виникати у 1 з 100 немовлят): біль у животі (див. також інформацію вище 
стосовно ознак дуже рідкісної побічної реакції - інвагінації), нежить та біль у горлі, інфекція 
вуха, висип, кров у калі 
• Рідко (можуть виникати у 1 з 1000 немовлят): кропив’янка 
• Невідомо (частоту неможливо оцінити за наявними даними): дратівливість 
 
У дітей, народжених дуже недоношеними (на 28 тижні вагітності або раніше), протягом 2-3 
днів після вакцинації можуть виникати більш тривалі, ніж зазвичай, проміжки між вдихами. 
 
Зверніться до свого лікаря/медичного працівника, якщо Вам потрібна додаткова інформація 
щодо побічних реакцій, що можуть виникнути при застосуванні препарату РотаТек. 
 
Повідомлення про побічні реакції 
Якщо у Вашої дитини виникнуть будь-які побічні реакції, повідомте про це Вашого лікаря або 
фармацевта. Це стосується будь-яких можливих побічних реакцій, не вказаних у цьому листку-
вкладиші. Ви також можете повідомити про будь-які побічні реакції безпосередньо через 
національну систему звітності, зазначену в Додатку V. Повідомляючи про побічні реакції, Ви 
можете допомогти отримати більше інформації про безпеку застосування цього лікарського 
засобу. 
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5. Як зберігати препарат РотаТек 
Зберігайте цю вакцину у недоступному для дітей місці. 
 
Не використовуйте цю вакцину після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці 
та етикетці після слів «Придатний до». Термін придатності відповідає останньому дню 
вказаного місяця. 
 
Зберігати та транспортувати в охолодженому вигляді (2–8 °C). Зберігати тубу у зовнішній 
картонній упаковці для захисту від світла. 
 
Не викидайте лікарські засоби у стічні води чи побутові відходи. Запитайте свого фармацевта, 
як викинути вакцини, які Ви більше не використовуєте. Ці заходи допоможуть захистити 
навколишнє середовище. 
 
6. Вміст упаковки та інша інформація. 
 
Компоненти препарату РотаТек 
Активними речовинами в РотаТек є 5 реасортних штамів ротавірусу людини і великої рогатої 
худоби: 
G1 2,2 x 106 інфекційних одиниць 
G2 2,8 x 106 інфекційних одиниць 
G3 2,2 x 106 інфекційних одиниць 
G4 2,0 x 106 інфекційних одиниць 
P1A[8] 2,3 x 106 інфекційних одиниць 
 
Інші інгредієнти препарату РотаТек: сахароза, натрію цитрат, натрію моногідрат 
дигідрофосфат, натрію гідроксид, полісорбат 80, поживні середовища (містять неорганічні солі, 
амінокислоти та вітаміни) та очищена вода. 
 
Зовнішній вигляд препарату РотаТек та вміст упаковки 
 
Розчин оральний 
 
Ця вакцина міститься в однодозовій тубі і являє собою блідо-жовту прозору рідину, яка може 
мати рожевий відтінок. 
 
РотаТек випускається в упаковці по 1 або 10 дозуючих туб. Не всі розміри упаковок можуть 
бути 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 and Dohme, B.V., Waarderweg, 39, 2031 BN, Haarlem, The Netherlands 
 
 
Виробник, відповідальний за випуск серії:  
Мерк Шарп і Доум Б.В, Ваардервег 39, 2031 БН Хаарлем, Нідерланди/ 
Merck Sharp and Dohme, B.V., Waarderweg, 39, 2031 BN, Haarlem, The Netherlands 
 
За інформацією про цей лікарський засіб 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 
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Франція 
МСД Франція (MSD France) 
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 
 

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-вкладиша: 04.2022 
 
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: 

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

Щоб ввести вакцину: 

 

Розірвіть захисний пакет і вийміть тубу з дозатором 

 

Тримайте тубу вертикально, постукайте по ковпачку туби, щоб 
звільнити її від рідини. 

 

Відкрийте тубу з дозатором двома легкими рухами. 
 
1. Проколіть дозатор. Для цього поверніть ковпачок за 
годинниковою стрілкою до упору. 

 

2. Зніміть ковпачок, для цього поверніть його проти годинникової 
стрілки.  

 

Введіть дозу, обережно видавлюючи рідину в рот дитини (на 
внутрішню поверхню щоки), поки туба не спорожніє (остання 
краплина може залишатися на кінчику туби). 

 Порожню тубу та ковпачок слід викинути у спеціальний контейнер 
для біологічних відходів відповідно до місцевих вимог. 

 
Будь-який невикористаний продукт або відходи слід утилізувати відповідно до місцевих вимог. 
 
Дивіться також розділ 3. Як застосовувати препарат РотаТек. 


