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МСД МАЄ ДЕСЯТИРІЧЧЯ ДОСВІДУ 
ДОПОМОГИ В ЗАХИСТІ МАЛЮКІВ

ВІД кпк

Ближче до свого першого дня народження 
діти починають активно вивчати світ 

та оточуючих людей. Водночас малюки 
втрачають материнські захисні антитіла. 
Вакцина для профілактики КПК від МСД 

вже 40 років допомагає захищати малюків 
від кору, паротиту та краснухи. 

Тому, коли настає час вакцинуватися, 
це час для М-М-РВАКСПРО®

М-М-РВАКСПРО®
М-М-РВАКСПРО® Вакцина для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи жива.
Показання: М-М-РВАКСПРО® показана для одночасної вакцинації проти кору, епідемічного паротиту та краснухи осіб віком зід 12 місяців. При особливих обставинах 
вакцину можна вводити немовлятам віком від 9 місяців. Протипоказання: наявність в анамнезі гіперчутливості до будь-якої складової вакцини; ваггтність; будь-яка 
хвороба з лихоманкою >38,5*0; діти з активною формою туберкульозу, що не отримують лікування; поточна імуносупресивна терапія; важка форма гуморального або 
клітинного (спадкові або набуті] імунодефіциту; дискразія крові, лейкемія, лімфома будь-якого типу або інші злоякісні новоутворення, які впливають на гвматопоєгтичну 
та лімфатичну системи. Особливості застосування: у випадку анафілактичної реакції, що зустрічається рідко, після введення вакцини потрібно забезпечити медичне 
спостереження та відповідне лікування. НЕ ВВОДИТИ ВНУТРІШНЬОСУДИННО. Найбільш поширені побіші реакції: Побічні реакції класифіковані за частотою появи, дуже 
часто f>1/10)i часто (>1/100-<1/10): короподібний висип або інший висип -  часто; лихоманка (38,5'С або вище], еритема в місці ін'єкції, біль в місці ін’єкціїта набряк в місці 
ін 'єкц ії-дуж в часто; крововилив в місці ін 'єкц ії-дуж е часто.

* Зареєстрована торгова марка Мерк Шарп енд Доум Корп. Інструкція для медичного застосування М-М-РВАКСПРО® (РП UA/14950/01/01].
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тел./факс: +38 044 393 74 80, www.msd.ua.
Перед застосуванням будь-якого лікарського засобу, згаданого в цьому матеріалі, будь ласка, ознайомтесь з повним текстом діючої Інструкції для медичного 
застосування. Компанія МСД не рекомендує застосування лікарських засобів інакше, ніж  це затверджено в діючій Інструкції для медичного застосування.
Матеріал призначений виключно для фахівців охорони здоров'я. Для розміщення в спеціалізованих медичних виданнях.
Для повідомлення про небажані явища при застосуванні лікарських засобів компанії МСД зателефонуйте нам +38 044 393 74 80 
або напишіть pharmacovigilance.ukraine8icis@merck.com.
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ЗАВІТАЙТЕ НА НАШ САЙТ 

Ми сподіваємося, що кращий дизайн 
та вдосконалена функціональність 
сайту зроблять перебування 
на електронному ресурсі нашого 
видання ще приємнішим!

Тепер інформацію про появу 
нового номера на сайті, 
наші найцікавіші публікації, 
анонси науково-практичних 
заходів та багато цікавого 
можно знайти на нашій

ФЕЙСБУК-СТОРІНЦІ @іоигпаІ.бІ

У о н о в л е н ій  в е р с ії с а й т у

ви знайдете:
зручніший пошук матеріалів, 
можливість сортувати їх за розді
лами, темами тощо; 
архів за номерами та за авторами; 
україномовну, російськомовну 
та англомовну версії видання; 
корисні посилання на авторитетні 
для педіатрів ресурси; 
анонси найцікавіших 
науково-практичних 
заходів у галузі педіатрії

Дитячий
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