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Листок-вкладиш: Інформація для пацієнта 

 
ВАРІВАКС, порошок та розчинник для суспензії для ін’єкцій у попередньо наповненому 

шприці 
Вакцина для профілактики вітряної віспи жива атенуйована 

 
Уважно прочитайте цей листок-вкладиш, перш ніж Ви або Ваша дитина отримаєте цю 
вакцину, оскільки він містить важливу для Вас інформацію. 
- Збережіть цей листок-вкладку. Він може знадобитися Вам у майбутньому. 
- Якщо у Вас виникнуть додаткові запитання, зверніться до лікаря чи фармацевта. 
- Ця вакцина була призначена Вам або Вашій дитині. Не передавайте вакцину іншим. Це може 

завдати їм шкоди, навіть якщо їх ознаки хвороби такі ж, як у Вас. 
- 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 Варівакс і для чого він застосовується. 
2. Що потрібно знати, перш ніж Ви або Ваша дитина почнете застосовувати препарат Варівакс. 
3. Як застосовувати препарат Варівакс. 
4. Можливі побічні реакції. 
5. Як зберігати препарат Варівакс. 
6. Вміст упаковки та інша інформація. 
 
1. Що таке препарат Варівакс і для чого він застосовується. 
 
Варівакс – це вакцина, яка допомагає захистити дорослих і дітей від вітряної віспи. Вакцини 
використовуються для захисту Вас або Вашої дитини від інфекційних захворювань. 
 
Варівакс можна призначати особам віком від 12 місяців. 
 
Варівакс також можна вводити немовлятам віком від 9 місяців за особливих обставин, наприклад, з 
метою дотримання національного графіка вакцинації або при спалахах захворювання. 
 
Варівакс також можна призначати особам, які не хворіли на вітряну віспу, але були в контакті з 
хворим на вітрянку. 
Вакцинація протягом 3 днів після експозиції вірусу може допомогти попередити захворювання на 
вітряну віспу або змінити тяжкість захворювання, що призведе до меншої кількості уражень шкіри 
та коротшої тривалості хвороби. Крім того обмежені дані вказують на те, що вакцинація протягом 
5 днів після експозиції може змінити перебіг інфекційного захворювання. 
 
Як і інші вакцини, Варівакс не повністю захищає всіх людей від природного зараження вітряною 
віспою. 
 
2. Що потрібно знати, перш ніж Ви або Ваша дитина почнете застосовувати препарат 
Варівакс. 
 
Препарат Варівакс не слід застосовувати в наступних випадках: 
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- у Вас або у Вашої дитини алергія на будь-яку вакцину проти вітряної віспи, на будь-які 
інгредієнти цієї вакцини (перелічені в розділі 6) або на неоміцин (який може бути 
присутнім у залишкових кількостях). 

- у Вас або у Вашої дитини є захворювання крові або будь-який тип злоякісного раку, 
включаючи лейкемію та лімфому, що впливає на імунну систему. 

- Ви або Ваша дитина отримуєте імуносупресивну терапію (включаючи високі дози 
кортикостероїдів). 

- у Вас або у Вашої дитини є якесь захворювання (наприклад, вірус імунодефіциту людини 
(ВІЛ) або синдром набутого імунодефіциту (СНІД)) або Ви приймаєте будь-які лікарські 
засоби, що послаблюють імунну систему. Те, чи отримаєте Ви чи Ваша дитина вакцину, 
буде залежати від рівня вашого імунного захисту. 

- у Вас чи Вашої дитини є член сім’ї, який народився з імунодефіцитом, або в сімейному 
анамнезі є імунодефіцит. 

- у Вас або у Вашої дитини нелікований туберкульоз у активній фазі. 
- у Вас або у Вашої дитини температура вище 38,5 °C; однак тільки невелике підвищення 

температури тіла не є протипоказанням до вакцинації. 
- вагітність. Крім того, слід уникати вагітності протягом 1 місяця після вакцинації. 

 
Застереження та запобіжні заходи 
 
У рідкісних випадках можна захворіти на вітряну віспу, включаючи важку форму, від людини, яка 
була вакцинована препаратом Варівакс. Це може статися у осіб, які раніше не були вакциновані 
або хворіли на вітряну віспу, а також осіб, які належать до однієї з наступних категорій: 
- особи з ослабленою імунною системою. 
- вагітні жінки, які ніколи не хворіли на вітряну віспу. 
- новонароджені діти, матері яких ніколи не хворіли на вітряну віспу. 
 
За можливості, особи, які були вакциновані препаратом Варівакс, повинні намагатися уникати 
тісних контактів протягом 6 тижнів після вакцинації з усіма, хто відноситься до однієї з наведених 
вище категорій. Повідомте свого лікаря, якщо особа, котра відноситься до однієї з наведених вище 
категорій буде в тісному контакті з людиною, яку вакцинують. 
 
Поговоріть зі своїм лікарем або фармацевтом, перш ніж Ви або Ваша дитина отримаєте препарат 
Варівакс: 
- якщо у Вас чи Вашої дитини ослаблена імунна система (наприклад, ВІЛ-інфекція). За Вашим 
станом чи за станом Вашої дитини слід уважно спостерігати, оскільки реакція на вакцину може 
бути недостатньою для забезпечення захисту від захворювання (див. розділ 2 «Препарат Варівакс 
не слід застосовувати в наступних випадках»). 
 
Інші лікарські засоби та препарат Варівакс 
 
Повідомте свого лікаря або фармацевта, якщо Ви або Ваша дитина приймаєте або нещодавно 
приймали будь-які інші лікарські засоби (або вакцини). 
 
Якщо будь-який тип вакцини має бути введений одночасно з вакциною Варівакс, Ваш лікар або 
медичний працівник повідомить Вам, чи можна проводити вакцинацію чи ні. Варівакс можна 
застосовувати одночасно з такими звичайними дитячими щепленнями: вакциною проти кору, 
паротиту та краснухи (MMR), вакцинами проти Haemophilus influenza типу b, гепатиту B, дифтерії, 
правця, кашлюку та поліомієліту (вакцина, що вводиться через рот). 
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Вакцинацію слід відкласти щонайменше на 5 місяців після будь-якого переливання крові або 
плазми крові або введення нормального імуноглобуліну людини (стерильний розчин природних 
антитіл, взятих із донорської крові людини) або імуноглобуліну проти вітряної віспи (VZIG). 
 
Протягом 1 місяця після вакцинації вакциною Варівакс Ви або Ваша дитина не повинні 
отримувати імуноглобулін, включаючи VZIG, якщо Ваш лікар не вирішить, що це необхідно. 
 
Одержувачам вакцини слід уникати препаратів, які містять аспірин (саліцилати) протягом 6 тижнів 
після введення вакцини Варівакс, оскільки це може спричинити серйозний стан, який називається 
синдромом Рея, який може вплинути на всі органи вашого тіла. 
 
Вагітність та годування груддю 
 
Вакцину Варівакс не слід застосовувати вагітним жінкам. 
 
Якщо Ви вагітні або годуєте груддю, думаєте, що можете бути вагітні або плануєте мати дитину, 
зверніться за порадою до лікаря або фармацевта перед вакцинацією. Також важливо, щоб Ви не 
планували вагітність протягом одного місяця після вакцинації. Протягом цього часу Ви повинні 
використовувати ефективний метод контрацепції, щоб уникнути вагітності. 
 
Повідомте свого лікаря, якщо Ви годуєте груддю або маєте намір годувати груддю. Ваш лікар 
вирішить, чи слід Вам застосовувати вакцину Варівакс. 
 
Керування транспортними засобами й робота з іншими механізмами 
 
Немає інформації, яка б свідчила, що вакцина Варівакс вплине на вашу здатність керувати 
автомобілем або працювати з іншими механізмами. 
 
Вміст натрію 
 
Цей препарат містить менше 1 ммоль (23 мг) натрію на дозу, тобто практично «вільний від 
натрію». 
 
Вміст калію 
 
Цей препарат містить менше 1 ммоль (39 мг) калію на дозу, тобто практично «вільний від калію». 
 
3. Як застосовувати препарат Варівакс 
 
Вакцину Варівакс призначає Ваш лікар або медичний працівник. 
 
Вакцина Варівакс вводиться шляхом ін’єкції наступним чином: 

• Немовлята від 9 місяців до 12 місяців: 
За особливих обставин (відповідно до національних графіків вакцинації або при спалахах 

захворювання на вітряну віспу) вакцину Варівакс можна вводити у віці від 9 до 12 місяців. Для 
забезпечення оптимального захисту від вітряної віспи необхідні дві дози вакцини Варівакс з 
інтервалом щонайменше в три місяці. 

• Діти віком від 12 місяців до 12 років: 
Щоб забезпечити оптимальний захист від вітряної віспи, слід вводити дві дози вакцини 

Варівакс з інтервалом не менше одного місяця. 
• Діти віком від 12 місяців до 12 років з безсимптомним ВІЛ: 
Вакцина Варівакс вводиться у вигляді ін’єкції – дві дози з інтервалом у 12 тижнів. Будь ласка, 

зверніться до свого лікаря для отримання додаткової інформації. 
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• Підлітки віком від 13 років і старше та дорослі: 
Вакцина Варівакс вводиться у вигляді ін’єкції – дві дози. Другу дозу слід ввести через 4–8 

тижнів після першої дози. 
 
Кількість доз і період часу між введенням доз повинен визначити лікар, використовуючи офіційні 
рекомендації. 
Вакцину Варівакс не слід застосовувати дітям віком до 9 місяців. 
 
Вакцину Варівакс 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 
для людей старшого віку найкращим місцем ін’єкції є область надпліччя. 
 
Якщо у Вас є порушення згортання крові або низький рівень тромбоцитів у Вашій крові, ін’єкцію 
вводять під шкіру. 
 
Ваш лікар або медичний працівник подбає про те, щоб вакцина Варівакс не була введена в 
кровоносну судину. 
 
Якщо Ви отримали більше препарату Варівакс, ніж потрібно 
 
Передозування дуже малоймовірне, оскільки вакцина випускається у флаконах з одноразовою 
дозою та вводиться лікарем або медичним працівником. 
 
Якщо ви пропустили вакцинацію препаратом Варівакс 
 
Зверніться до Вашого лікаря, який вирішить, чи потрібна доза та коли її вводити. 
 
4. Можливі побічні реакції 
 
Як і всі вакцини та лікарські засоби, ця вакцина може викликати побічні ефекти, хоча вони 
виникають не у кожного пацієнта. 
 
Дуже рідко (повідомлялось менше ніж у 1 з 10 000 осіб) може виникнути важка алергічна реакція 
із симптомами, які можуть включати набряк обличчя, низький артеріальний тиск та утруднення 
дихання, з висипом або без нього. Ці реакції часто виникають дуже швидко після ін’єкції. Якщо 
будь-який з цих симптомів або інші серйозні симптоми помічені після вакцинації, необхідно 
негайно звернутися за медичною допомогою. 
 
Повідомте свого лікаря, якщо у Вас виникла будь-яка з наступних побічних реакцій (виникають 
рідко або дуже рідко): 
• синці або кровотечі, що виникають легше, ніж зазвичай; червоний або фіолетовий, плоский, 
просовидний висип під шкірою, сильна блідість 
• сильний шкірний висип (виразки та пухирі, які можуть включати очі, рот і/або геніталії; червоні, 
часто сверблячі плями, які починаються на кінцівках, а іноді на обличчі та решті тіла) (синдром 
Стівенса-Джонсона; мультиформна еритема) 
• м'язова слабкість, ненормальні відчуття, поколювання в руках, ногах і верхній частині тіла 
(синдром Гієна-Барре) 
• лихоманка, нудота, блювання, головний біль, ригідність шиї та чутливість до світла (менінгіт) 
• інсульт 
• судоми (припадки) з лихоманкою або без неї 
 
Спостерігалися такі побічні ефекти: 
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Дуже часті побічні реакції (про які повідомляли більше ніж 1 з 10 осіб): 
• лихоманка 
• почервоніння шкіри в місці ін'єкції, біль/чутливість при дотику/болючість та набряк 
 
Часті побічні реакції (про які повідомляли менше ніж 1 з 10 осіб, але більше ніж 1 з 100 осіб): 
• інфекції верхніх дихальних шляхів (ніс, горло, дихальні шляхи) 
• дратівливість 
• висип, висипання, схожі на кір/краснуху/віспу 
• висип в місці ін'єкції, свербіж у місці ін'єкції 
 
Нечасті побічні реакції (про які повідомляли менше ніж 1 з 100 осіб, але більше ніж 1 з 1000 осіб): 
• головний біль, сонливість 
• виділення з очей та свербіж очей з утворенням кірки на повіках (кон'юнктивіт) 
• кашель, закладеність носа, відчуття тиску в грудях, нежить, втрата апетиту, грип 
• розлад шлунка з блюванням, судомами, діареєю, спричинений вірусом 
• діарея, блювання (гастроентерит) 
• запалення вуха, біль у горлі 
• плач, нездатність заснути, порушення сну 
• шкірний висип, спричинений вірусом вітряної віспи, захворювання, спричинене вірусом, 
запалення шкіри, попрілість, почервоніння шкіри, пітливість або пітниця, кропив’янка 
• слабкість/втома, погане загальне самопочуття, реакції у місці ін'єкції, включаючи висип, 
подібний до кропив'янки, оніміння, кровотеча, синці, затверділа поверхня шкіри, відчуття тепла, 
тепло на дотик 
 
Рідкі побічні реакції (про які повідомляли менше ніж 1 з 1000 осіб, але більше ніж 1 з 10 000 осіб): 
• набряк залоз, синці або кровотечі, що виникають легше, ніж зазвичай 
• відсутність емоцій, нервозність, збудження, занадто багато сну, ненормальні сни, зміни в емоціях, 
труднощі при ходьбі, судоми з лихоманкою, тремтіння 
• набряк повік, подразнення ока 
• біль у вусі 
• відчуття переповненості в носі, іноді з пульсуючим болем і відчуттям тиску в обличчі, або болем 
(синусит), чхання, нежить (риніт), закладеність у легенях, кров з носа, хрипи, набряк легеневих 
трубок (бронхіт), інфекція легень, важка інфекція легень з лихоманкою, ознобом, кашлем, 
закладеністю і задишкою (пневмонія) 
• білі плями в роті (грибкова інфекція), грипоподібні захворювання, сліди як від неотруйного 
укусу/жала 
• біль у шлунку, розлад роботи шлунка та відчуття нудоти, надмірне газоутворення в шлунку, кров 
у калі, виразка у роті 
• почервоніння, пухирі, шкірні захворювання та інфекції (включаючи акне, синці, герпес, екзему, 
кропив’янку, кір та сонячні опіки) 
• біль у м'язах/кістках, біль у м'язах, біль у стегні, гомілці або шиї, скутість 
• витік крові або рідини з кровоносної судини 
• реакції у місці ін'єкції, включаючи зміни кольору шкіри, травма, груба/суха шкіра, набряк губ 
 
Побічні ефекти, про які повідомлялося після виходу на ринок вакцини Варівакс, включають: 
• захворювання, що вражають нервову систему (головний та/або спинний мозок), такі як 
провисання м'язів обличчя та опущення повік з одного боку обличчя (параліч Белла), нестійка 
ходьба, запаморочення, поколювання або оніміння рук і ніг, запалення головного мозку 
(енцефаліт), запалення оболонок головного та спинного мозку, не викликане бактеріальною 
інфекцією (асептичний менінгіт) 
• оперізуючий лишай, біль у горлі (фарингіт), фіолетові або червоно-коричневі плями, видимі через 
шкіру (пурпура Шенлейна-Геноха), вторинні бактеріальні інфекції шкіри та м’яких тканин, 
включаючи імпетиго та целюліт, вітряну віспу, апластична анемія, яка може включати синці або 
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кровотечу, що виникають легше, ніж зазвичай; червоний або фіолетовий, плоский, просовидний 
висип під шкірою; сильна блідість 
 
Повідомлення про побічні реакції 
Якщо у Вас 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. 
 
5. Як зберігати препарат Варівакс 
 
Зберігайте цей лікарський засіб у недоступному для дітей місці. 
 
Не використовуйте цей лікарський засіб після закінчення терміну придатності, вказаного на 
упаковці та етикетці після «Придатний до». Термін придатності відповідає останньому дню 
вказаного місяця. 
 
Зберігати та транспортувати в охолодженому вигляді (2–8 °C). Не заморожувати. Зберігати флакон 
у зовнішній картонній упаковці для захисту від світла. 
 
Після відновлення вакцину слід використати негайно. Проте стабільність під час використання 
була продемонстрована протягом 30 хвилин від +20 °C до +25 °C. 
 
Не викидайте вакцини у стічні води чи побутові відходи. Запитайте свого фармацевта, як 
утилізувати вакцини, які Ви більше не використовуєте. Ці дії допоможуть захистити навколишнє 
середовище. 
 
6. Вміст упаковки та інша інформація 
 
Компоненти препарату Варівакс 
 
Діюча речовина: живий атенуйований вірус вітряної віспи штам Oka/Merck (отриманий в 
диплоїдних клітинах людини MRC-5). 
 
Кожна доза відновленої вакцини об’ємом 0,5 мл містить: мінімум 1350 БУО (БУО: 
бляшкоутворюючі одиниці) вірусу вітряної віспи (штам Oka/Merck). 
 
Інші інгредієнти: 
 
Порошок: 
Сахароза, желатин гідролізований, сечовина, натрію хлорид, натрію L-глутамат, динатрій фосфат 
безводний, калію дигідрофосфат і калію хлорид. 
 
Залишкові компоненти в залишкових кількостях: неоміцин. 
 
Розчинник: 
Вода для ін'єкцій 
 
Основні фізико-хімічні властивості препарату Варівакс та вміст упаковки 
 
Лікарська форма: порошок та розчинник для суспензії для ін’єкцій 
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Вакцина складається з білого або майже білого порошку у флаконі та прозорого безбарвного 
рідкого розчинника в попередньо наповненому шприці. Вакцина випускається в упаковках по 1 або 
10 доз. 
 
Розчинником, що надається, є попередньо наповнений шприц з водою для ін’єкцій. Вторинна 
упаковка також може містити 2 окремі голки. 
 
Не всі розміри упаковок можуть бути присутні 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, відповідальний за випуск серії  
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 державах-членах Європейської економічної зони та у 
Сполученому Королівстві (Північна Ірландія) під такими назвами:  
 
VARIVAX  
Бельгія, Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Естонія, Греція, Іспанія, Франція, Хорватія, Ірландія, 
Ісландія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Угорщина, Мальта, Норвегія, Австрія, Польща, 
Португалія, Румунія, Словенія, Словаччина, Фінляндія, Швеція, Велика Британія (Північна 
Ірландія) 
 
PROVARIVAX 
Нідерланди 
 
Дата останньої перевірки цього листка-вкладиша: 12.2021 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Наступна інформація призначена лише для медичних працівників: 
 
Інструкції 
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Перед відновленням флакон містить порошок від білого до майже білого кольору, а попередньо 
наповнений шприц містить прозорий безбарвний рідкий розчинник. Відновлена вакцина являє 
собою прозору, безбарвну або блідо-жовту рідину. 
 
Уникайте контакту з дезінфікуючими засобами. 
 
Для відновлення вакцини використовуйте лише розчинник, що міститься у попередньо 
наповненому шприці. 
 
Важливо використовувати окремий стерильний шприц і голку для кожного пацієнта, щоб запобігти 
передачі інфекції від однієї людини до іншої. 
 
Для розчинення слід використовувати одну голку, а для ін’єкції – окрему нову. 
 
Інструкція з приготування вакцини 
 
Щоб прикріпити голку, її потрібно міцно надіти на кінчик шприца і зафіксувати, повернувши на 
чверть обороту (90°). 
Введіть весь вміст попередньо наповненого шприца у флакон із порошком. Ретельно перемішайте. 
 
Відновлену вакцину слід візуально оглянути на наявність сторонніх механічних часток та/або змін 
у зовнішньому вигляді. Вакцину не можна використовувати, якщо помічено будь-які частки або 
якщо після розчинення вакцина не є прозорою, безбарвною або блідо-жовтою рідиною. 
 
Рекомендовано вводити вакцину відразу після розчинення, щоб мінімізувати втрату 
ефективності. Утилізуйте вакцину, якщо відновлений розчин не використали протягом 30 
хвилин. 
 
Не заморожуйте відновлену вакцину. 
 
Наберіть весь вміст флакона у шприц, змініть голку та введіть вакцину підшкірно або 
внутрішньом’язово. 
 
Будь-який невикористаний лікарський засіб або відходи слід утилізувати відповідно до місцевих 
вимог. 
 
Дивіться також розділ 3 Як застосовувати препарат Варівакс 


