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Німенрикс®, вакцина менінгококкова кон’югована; менінгококові полісахариди серогрупп A, C, W-135, Y, кон’юговані з білком-носієм правцевого анатоксину; порошок та розчинник для розчину для ін’єкцій, по 1 флакону з 
порошком (1 доза) в комплекті з розчинником (0,5 мл) у попередньо наповненому шприці та двома голками у блістері у картонній коробці; по 1 флакону з порошком (1 доза) в комплекті з розчинником (0,5 мл) у попередньо 
наповненому шприці без голки у блістері по 10 блістерів у картонній коробці.

Коротка інструкція для медичного застосування препарату.
Показання до застосування: активна імунізація осіб віком від 6 тижнів проти інвазійних менінгококових захворювань, спричинених Neisseria meningitidis серогруп A, C, W-135 та Y. Спосіб застосування та дози: 
внутрішньом’язово. Немовлятам віком від 6 тижнів до 6 місяців слід вводити дві дози по 0,5 мл з інтервалом у 2 місяці. Після завершення курсу первинної імунізації немовлятам віком від 6 тижнів до 12 місяців, 
бустерну дозу слід вводити у віці 12 місяців з дотриманням інтервалу у 2 місяці після останньої вакцинації препаратом. Дітям віком від 6 місяців та дорослим слід вводити одну дозу 0,5 мл. Деяким особам може бути 
доцільним введення додаткової початкової дози препарату. Особам віком від 12 місяців, які вже пройшли первинну вакцинацію кон’югованою або простою полісахаридною менінгококовою вакциною, препарат 
Німенрикс® можна вводити у якості бустерної дози. Протипоказання: гіперчутливість до діючих речовин або будь-яких допоміжних речовин, що входять до складу вакцини. Побічні ефекти: знижений апетит, дра-
тівливість, сонливість, головний біль, блювання, діарея, підвищення температури, втомлюваність, набряки/біль/почервоніння у місці введення. Особливості застосування: не можна вводити внутрішньосудинно, 
внутрішньошкірно чи підшкірно. Застосування вакцини повинно бути відкладене у осіб, що страждають від гострих захворювань, що супроводжуються підвищеною температурою. Однак, наявність легких незна-
чних проявів інфекційних захворювань, таких як застуда, не є підставою для відкладання вакцинації. Взаємодія з іншими лікарськими засобами: дітям від одного року та дорослим можна застосовувати супутньо 
з вакцинами для профілактики гепатиту A (HAV) та гепатиту B (HBV), вакциною для профілактики кору, паротиту та краснухи (MMR), вакциною для профілактики кору, паротиту, краснухи та вітряної віспи (MMRV). За 
можливості вакцину Німенрикс® та вакцину, що містить правцевий анатоксин (TT), наприклад, вакцину DTaP-HBV-IPV/Hib, слід вводити супутньо, або провести вакцинацію препаратом Німенрикс® мінімум за місяць 
до застосування вакцини, що містить TT. Різні ін’єкційні вакцини слід завжди вводити в різні ділянки тіла. Більш детально – див. повну інструкцію. Фармакологічні властивості: антикапсульні менінгококові антитіла 
захищають від менінгококових захворювань за рахунок комплемент-опосередкованої бактерицидної активності, препарат викликає вироблення бактерицидних антитіл проти капсульних полісахаридів Neisseria 
meningitidis груп A, C, W-135 та Y. Умови відпуску. За рецептом.
Перед використанням препарату необхідно ознайомитись з інструкцією по застосуванню. Інформація для лікарів та фармацевтів. Призначено для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах з 
медичної тематики.
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