
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
 

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 
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1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ 
 
ProQuad прах и разтворител за инжекционна суспензия 
Ваксина срещу морбили, паротит, рубеола и варицела (жива) 
(Measles, mumps, rubella and varicella vaccine (live)) 
 
 
2.  КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ 
 
След разтваряне една доза (0,5 ml) съдържа: 
 
Вирус на морбили1  Enders’ Edmonston щам (жив, атенюиран) (Measles virus1 Enders’ Edmonston 
strain (live, attenuated)) не по-малко от 3,00 log10  CCID 50* 
Вирус на паротит1 Jeryl Lynn™ (Level B) щам (жив, атенюиран) (Mumps virus1Jeryl Lynn™ 
(Level B) strain (live, attenuated)) не по-малко от 4,30 log10 CCID 50
Вирус на рубеола 2 Wistar RA 27/3 щам (жив, атенюиран) (Rubella virus2 Wistar RA 27/3 strain 
(live, attenuated)) не по-малко от 3,00 log10 CCID 50
Вирус на варицела 3 Oka/Merck щам (жив, атенюиран) (Varicella virus3 Oka/Merck strain (live, 
attenuated) не по-малко от 3,99 log10 PFU** 
 
* 50 % инфекциозна доза за клетъчна култура 
** плако-образуващи единици 
 
(1) Произведена върху клетки от пилешки ембриони. 
(2) Произведена върху (WI-38) човешки диплоидни белодробни фибробласти. 
(3) Произведена върху (MRC-5)човешки диплоидни  клетки. 
 
За пълния списък на помощните вещества, вижте точка 6.1. 
 
 
3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА 
 
Прах и разтворител за инжекционна суспензия. 
 
Преди разтваряне прахът е бяла до бледо-жълта компактна, кристаловидна маса, а 
разтворителят е бистра безцветна течност. 
 
 
4. КЛИНИЧНИ ДАННИ 
 
4.1 Терапевтични показания  
 
ProQuad е предназначен за едновременно ваксиниране срещу морбили, паротит, рубеола и 
варицела на индивиди на възраст от 12 месеца. 
 
4.2 Дозировка и начин на приложение 
 
Дозировка 
Индивиди на възраст от 12 месеца трябва да получат две дози ProQuad или еднократна доза 
ProQuad, последвана от втора доза с моновалентна ваксина срещу варицела, за да се осигури 
оптимална защита срещу варицела (вж. точка 5.1). Не по-малко от един месец трябва да има 
между първата и втора доза на която и да е жива атенюирана ваксина. За предпочитане е 
втората доза да се приложи до три месеца след първата доза. 
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Забележка: приложимите официални указания могат да бъдат различни по отношение 
интервала между дозите и необходимостта от две или една дози ваксина срещу морбили, 
паротит, рубеола и варицела. 
 
ProQuad може да се използва като втора доза при индивиди на възраст от 12 месеца, които 
преди това са получили ваксина срещу морбили, паротит, рубеола и варицела. 
 
Начин на приложение 
Ваксината трябва да се инжектира подкожно в областта на делтоидния мускул на горния 
крайник или високо в преднолатералната област на бедрото. 
 
Вижте точка 6.6 за инструкции за приготвяне. 
 
ДА НЕ СЕ ИНЖЕКТИРА ВЪТРЕСЪДОВО. 
 
4.3 Противопоказания 
 
Анамнестични данни за свръхчувствителност към която и да е ваксина срещу варицела или 
ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, към някое от помощните вещества или към 
неомицин, който може да бъде в остатъчни следи (вж. точки 2, 4.4 и 6.1). 
 
Кръвни дискразии, левкемия, лимфом от всякакъв вид или други злокачествени неоплазми, 
засягащи хемопоетичната и лимфна системи. 
 
Провеждащо се имуносупресивно лечение (включително високи дози кортикостероиди). 
ProQuad не е противопоказана при индивиди, които получават локално или парентерално 
кортикостероиди в ниска доза (напр. за профилактика на астма или заместващо лечение). 
 
Хуморален или клетъчен (първичен или придобит) имунодефицит, включително 
хипогамаглобулинемия и дисгамаглобулинемия и СПИН или симптоматична HIV инфекция, 
или данни по CDC Клас 2 или по-висок, или възрастово специфичен процент CD4+ T-
лимфоцити < 25% (виж точка 4.4). При тежко имунокомпрометирани индивиди, ваксинирани 
по невнимание с ваксина съдържаща морбилна компонента,, се съобщава за случаи на 
енцефалит с включвания на морбилни телца, пневмонит и летален изход като непосредствено 
пряко следствие от дисeминирането на ваксиналния морбилен вирус.  
 
Фамилна анамнеза за вроден или наследствен имунен дефицит, освен ако не е доказана имунна 
компетентност в потенциално подлежащия на ваксиниране индивид. 
 
Активна нелекувана туберкулоза (вж. точка 4.4). 
 
Ваксинирането трябва да се отложи при каквото и да е заболяване, протичащо с температура 
> 38,5°C . 
 
Бременност (вж. също точки 4.4 и 4.6). 
 
4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба 
 
Винаги трябва да има готовност за подходящо медикаментозно лечение и наблюдение в случай 
на рядка анафилактична реакция след прилагане на ваксината. 
 
Освен това, живата ваксина срещу морбили и живата ваксина срещу паротит са произведени 
върху клетъчна култура от пилешки ембриони. Хора с анамнестични данни за анафилактична, 
анафилактоидна или друга реакция от бърз тип (напр. копривна треска, оток на устата и 
гърлото, затруднено дишане, хипотония или шок) при консумиране на яйца, могат да бъдат с 
повишен риск по отношение развитие на реакции на свръхчувствителност от бърз тип. При 
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подобни случаи, преди да се предприеме ваксиниране, трябва внимателно да се прецени 
съотношението между полза и риск. 
 
Следва да се обръща необходимото внимание и при прилагането на ProQuad на хора с лична 
или семейна анамнеза за гърчове или анамнеза за мозъчна травма. Лекарите трябва да следят за 
повишаване на температурата, което може да настъпи след ваксинация (вж. точка 4.8). 
 
Тази ваксина съдържа 16 mg сорбитол като помощно вещество. На пациенти с редки 
наследствени проблеми, изразяващи се в непоносимост към фруктоза тази ваксина не трябва да 
се прилага. 
 
Ваксинираните трябва да избягват употребата на салицилати 6 седмици след ваксиниране с 
ProQuad, тъй като има съобщения за синдром на Reye след използване на салицилати при 
варицелна инфекция с див щам. 
 
Както при всяка ваксина, ваксинирането с ProQuad може да не доведе до защита на всички 
ваксинирани. 
 
Бременност 
Вижте точки 4.3 и 4.6. 
 
Предаване 
Екскретирането на малки количества жив атенюиран рубеолен вирус от носа или гърлото се 
наблюдава при повечето от възприемчивите индивиди, 7 до 28дни след ваксинация. Няма 
потвърдени данни, които да показват, че този вирус се предава на податливи на заразяване 
индивиди, които са в контакт с ваксинираните лица. Поради това, предаването при близък 
контакт, макар и прието за теоретично възможно, не се приема като значим риск; в същото 
време, има данни за предаване на ваксиналния рубеолен вирус на кърмачета с кърмата без това 
да е съпроводено с клинични прояви (вж. точка 4.6). 
 
Няма съобщения за предаване на по-атенюирания Enders’ Edmonston щам на морбилния вирус 
или на Jeryl Lynn™ щама на паротитния вирус от ваксинирани на възприемчиви контактни. 
 
Пост-маркетинговият опит с жива ваксина срещу варицела (Oka/Merck) показва, че може да се 
наблюдава рядко предаване на ваксиналния варицелен вирус между здрави ваксинирани, 
развили варицелоподобен обрив и контактни възприемчиви към варицела, както и 
високорискови индивиди възприемчиви към варицела (вж. точка 4.8). 
 
Високорискови индивиди възприемчиви към варицела са: 
 
• имунокомпрометирани индивиди (вж. точка 4.3), 
• бременни жени без документирана анамнеза за прекарана варицела (дребна шарка) или 

лабораторни доказателства за предходна инфекция, 
• новородени от майки без документирана анамнеза за прекарана варицела или 

лабораторни доказателства за предходна инфекция. 
 
Ваксинираните трябва да се опитат да избягват, когато е възможно, близък контакт с 
високорискови индивиди възприемчиви към варицела до 6 седмици след ваксиниране. Когато 
поради обстоятелствата избягването на подобен контакт с високорискови индивиди 
възприемчиви към варицела е невъзможно, трябва да се прецени потенциалния риск от 
предаване на ваксиналния варицелен вирус срещу риска от заразяване и предаване на див тип 
на варицелния вирус. 
 
Тромбоцитопения 
Няма клинични данни относно развитието или влошаването на тромбоцитопенията при 
индивиди ваксинирани с ProQuad. В същото време, пост-маркетинговият опит с жива ваксина 
срещу морбили, паротит и рубеола показва, че индивиди с тромбоцитопения към момента на 
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ваксиниране могат да развият след ваксинирането тежка тромбоцитопения. Освен това, 
индивиди с тромбоцитопения след първата доза жива ваксина срещу морбили, паротит и 
рубеола могат да развият тромбоцитопения при прилагането на следващите дози. Може да се 
направи оценка на серологичния статус, за да се прецени доколко е необходимо прилагането на 
допълнителни дози ваксина. При тези случаи, преди да се предприеме ваксинация с ProQuad, 
следва внимателно да се направи оценка на съотношението риск-полза (вж. точка 4.8). 
 
Други 
Няма клинични данни от прилагането на ProQuad при индивиди, за които се знае, че са заразени 
с човешки имунодефицитен вирус без данни за имуносупресия. При тези индивиди следва да се 
направи внимателно оценка на съотношението риск-полза (вж. точка 4.3). 
 
Деца провеждащи лечение за туберкулоза не показват признаци на обостряне на заболяването 
при имунизиране с жива ваксина срещу морбили. Няма съобщени проучвания за ефекта на 
морбилния ваксинален вирус върху деца с нелекувана туберкулоза (вж. точка 4.3). 
 
Профилактика след контакт 
Няма клинични данни от прилагане на ProQuad след контакт с морбили, паротит, рубеола или 
варицела. В същото време е правена профилактика на варицела и морбили след контакт, с 
прилагане съответно на жива ваксина срещу варицела (Oka/Merck) и съдържаща морбили 
ваксина, произведена от Merck & Co., Inc. 
 
4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие 
 
Не по-малко от 1 месец трябва да е периодът между прилагането на жива вирусна ваксина и 
ProQuad. 
 
Ваксинираните трябва да избягват използването на салицилати до 6 седмици след ваксиниране 
с ProQuad (вж. точка 4.4). 
 
Да не се прилагат имуноглобулини (IG) или имуноглобулин срещу варицела зостер (Varicella 
Zoster Immune Globulin) (VZIG) едновременно с ProQuad. 
Прилагането на имуноглобулини едновременно с ProQuad може да повлияе върху очаквания 
имунен отговор. Ваксинирането трябва да бъде отложено за не по-малко от 3 месеца след 
преливане на кръв или плазма, или прилагане на имуноглобулини (IG). В същото време, 
подходящият интервал между трансфузията или прилагането на IG и ваксинирането може да 
варира според вида на трансфузията или показанията и дозата на IG (напр. 5 месеца за VZIG). 
 
Прилагането на кръвни продукти, съдържащи антитела срещу вируса на варицела зостер,, 
включително VZIG или други имуноглобулинови препарати, до 1месец след прилагане на доза 
ProQuad може да отслаби имунния отговор към ваксината и така да намали нейната защитна 
ефективност. Поради това, прилагането на който и да е тези продукти трябва да се избягва до 
1месец след прилагане на доза ProQuad освен ако не се реши, че това е съществено важно. 
 
Има данни, че ваксина с живи атенюирани морбилни, паротитни и рубеолни вируси, прилагани 
поотделно, може да причини временно потискане на кожната туберкулинова чувствителност. 
Поради това, ако ще се прави туберкулинов тест, това трябва да става преди, едновременно с 
или не по-малко от 4 до 6 седмици след имунизиране с ProQuad. 
 
Едновременна употреба с други ваксини: 
 
Клинични изпитвания доказват, че  ProQuad може да бъде прилаган едновременно (но 
инжектиран на отделно място) с всяка от следните ваксини: Prevenar и/или ваксина срещу 
хепатит А. Тези клинични изпитвания са доказали, че имунния отговор остава  непроменен. 
Профилът на безопасност на прилаганите ваксини е подобен. (вж.точка 4.8).  
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Няма достатъчно информация в подкрепа на прилагането на ProQuad с каквато и да е друга 
ваксина. 
 
4.6 Бременност и кърмене 
 
Не са правени проучвания с ProQuad при бременни жени. Не е известно дали ProQuad може да 
увреди фетуса, ако се приложи на бременни жени, или да окаже влияние върху 
репродуктивните възможности. Поради това, ProQuad не трябва да се прилага на бременни 
жени; освен това, следва да се избягва забременяване 3 месеца след ваксиниране (вж. точки 4.1, 
4.3 и 4.4). 
 
За да могат да дадат подходящ съвет на жени, ваксинирани по невнимание по време на 
бременност или забременели до 3 месеца след ваксиниране, лекарите следва да бъдат запознати 
със следното: (1) Съобщенията показват, че заразяването с див щам на морбили по време на 
бременност повишава риска за фетуса. Наблюдава са повишена честота на спонтанни аборти, 
мъртвородени, вродени дефекти и преждевременно раждане след заразяване с див щам на 
морбили по време на бременност. Няма достатъчно данни за атенюирания (ваксинален) щам на 
вируса на морбили по време на бременност. В същото време е редно да се предположи, че 
ваксиналният щам на вируса също може да предизвика появата на нежелани реакции при 
фетуса; (2) Заразяването с паротит през първите три месеца на бременността може да повиши 
честотата на спонтанните аборти. Независимо от това, че има данни, че ваксиналният вирус на 
паротита заразява плацентата и фетуса, няма данни това да е станало причина за появата на 
вродени малформации при хора; (3) В15 – годишно проучване с над 1100 бременни жени, които 
са ваксинирани срещу рубеола до 3 месеца преди или след забременяването (от които 635 
получили Wistar RA 27/3 щам), нито едно от новородените не е било с аномалии, присъщи за 
синдрома на вродената рубеола; и (4) Известно е, че дивият тип на вируса на варицела уврежда 
фетуса, като се свързва с повишен риск от херпес зостер през първата година от живота и тежка 
варицела на новороденото. 
 
Забележка: официалните препоръки могат да варират по отношение продължителността на 
периода на изчакване, през който се препоръчва да се избягва забременяване след ваксиниране. 
 
Проучванията показват, че кърмачки след раждане, ваксинирани с жива атенюирана рубеолна 
ваксина, могат да отделят вируса в кърмата и да го предават на кърмачето. При новородени със 
серологични доказателства за рубеолна инфекция, нито едно не е било със симптоматично 
заболяване. Няма данни, че ваксиналният вирус на варицела се отделя в кърмата. Не е известно 
дали ваксиналният вирус на морбили или паротит се секретира в кърмата при хора. Поради 
това прилагането на ProQuad на кърмачки трябва да бъде с повишено внимание. 
 
4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини 
 
Няма проучвания за ефектите върху способността за шофиране и работа с машини. 
 
4.8 Нежелани лекарствени реакции 
 
В 5 клинични изпитвания ProQuad е прилаган самостоятелно на 6038 деца на възраст от 12 до 
23 месеца. В тези изпитвания децата получават или настоящата, стабилна в хладилник форма, 
или по-ранна форма на ProQuad. В тези изпитвания децата се наблюдават шест седмици след 
ваксинирането. Сравняват се профилите на безопасност за двете различни форми след 
еднократна доза. Единствената свързана с ваксината системна нежелана лекарствена реакция, 
наблюдавана в значимо по-висока честота при ваксинирани, получили по-ранната форма на 
ProQuad, в сравнение с ваксинирани, получили ваксината срещу морбили, паротит и рубеола, 
произведена от Merck & Co., Inc. и Varicella Vaccine live (Oka/Merck)е била повишена 
температура (≥ 38,9° C орален еквивалент или абнормна) и морбилиформен обрив. Както 
повишената температура, така и морбилиформеният обрив обикновено се появяват 5 до 12 дни 
след ваксинацията, задържат се за кратко и отминават без последствия в дългосрочен аспект. 
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Болка/чувствителност/възпаление в мястото на инжектиране е наблюдавана със статистически 
по-ниска честота при индивиди получили ProQuad. 
 
Единствената свързана с ваксината нежелана лекарствена реакция на мястото на инжектиране, 
наблюдавана по-често при ваксинирани с ProQuad отколкото при ваксинираните с Varicella 
Vaccine live (Oka/Merck) и ваксината срещу морбили, паротит и рубеола, произведена от Merck 
& Co. Inc., е обрив в мястото на инжектиране. 
 
След едновременно прилагане на ProQuad с Prevenar и/или ваксина срещу хепатит А, общият 
профил на безопасност на прилаганите ваксини е подобен, въпреки че процента съобщения за 
треска е малко по-висок (група с едновременно прилагане 20,2 % срещу група само с ProQuad 
13,5 %) 
 
Деца, които получават втора доза ProQuad 
Честотата на нежеланите лекарствени реакции след втора доза ProQuad е обикновено сходна 
или по-ниска от наблюдаваната при първата доза. Честотата на повишаване на температурата 
след втората доза е по-ниска от тези след първата доза (вж. точка 5.1 за описание на 
изпитването). 
 
Децата, ваксинирани с ProQuad на възраст през периода от 4 до 6 години са били първоначално 
ваксинирани с жива ваксина срещу варицела (Oka/Merck) и ваксина срещу морбили, паротит и 
рубеола, произведена от Merck & Co., Inc. 
Честотата и вида на нежеланите лекарствени реакции, наблюдавани при проучваната група 
ваксинирана с ProQuad, са обикновено сходни с наблюдаваните при ваксинираните с жива 
ваксина срещу варицела (Oka/Merck) и ваксината срещу морбили, паротит и рубеола, 
произведена от Merck & Co., Inc. (вж. точка 5.1 за описание на изпитването). 
 
Няма специфични проучвания при лица на възраст от 2 години, които преди това не са били 
ваксинирани с ваксина срещу морбили, паротит, рубеола и варицела. 
 
Изложените по-долу нежелани лекарствени реакции се съобщават като свързани с ваксината, по 
оценка на изследователя, при индивиди след еднократна доза ProQuad. Няколко нежелани 
лекарствени реакции привличат вниманието по време на клиничните изпитвания и заради това 
са отбелязани със символ (‡). В допълнение други нежелани лекарствени реакции са съобщени 
по време на постмаркетинговата употреба на ProQuad и/или в клинични проучвания и 
постмаркетинговата употреба на ваксините срещу морбили, паротит и рубеола произведени от 
Merck & Co., Inc., моновалентните компонентни ваксини срещу морбили, паротит и рубеола 
произведени от Merck & Co., Inc., жива ваксина срещу варицела (Oka/Merck). Тези нежелани 
лекарствени реакции са изброени по-долу без да се вземат предвид причинността и честотата (с 
неизвестна честота). 
 
[Много чести (> 1/10); Чести (> 1/100, < 1/10); Нечести (> 1/1 000, < 1/100); Редки (> 1/10 
000, < 1/1 000), вкл изолирани съобщения, с неизвестна честота (от наличните данни не може 
да бъде направена оценка)] 
 
Инфекции и инфестации 
Чести: инфекции на горните дихателни пътища. 
Нечести: ушна инфекция, гастроентерит, назофарингит, възпаление на средното ухо, фарингит, 
розеола, вирусна инфекция, вирусен обрив. 
Редки: бронхиолит, специфичен кандидозен обрив, кандидоза, целулит,  инфекциозен круп, 
вирусен гастроентерит, коксакивирусна инфекция, грип, псевдокруп, респираторна инфекция, 
кожна инфекция, тонзилит, варицела‡, вирусен конюнктивит. 
С неизвестна честота: асептичен менингит (вж. по-долу), атипично морбили, епидидимит, 
херпес зостер, инфекция, грип, морбили, орхит, паротит. 
 
Случаи на асептичен менингит са съобщавани след ваксиниране срещу морбили, паротит и 
рубеола. Макар че е доказана причинна връзка между други щамове на ваксина срещу паротит 
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и асептичен менингит, няма данни, които да свързват ваксината против паротит Jeryl Lynn™ с 
асептичен менингит. 
 
Нарушения на кръвта и лимфната система 
Редки: левкоцитоза, лимфаденопатия. 
С неизвестна честота: лимфаденит, регионална лимфаденопатия, тромбоцитопения. 
 
Нарушения на имунната система 
Редки:свръхчувствителност. 
С неизвестна честота: анафилактична реакция, анафилаксия и свързани симптоми като 
ангионевротичен оток, оток на лицето и периферен оток, анафилаксия при индивиди с или без 
алергична анамнеза. 
 
Нарушения на метаболизма и храненето 
Нечести: анорексия, намален апетит. 
Редки: обезводняване. 
 
Психични нарушения 
Чести: раздразнителност. 
Нечести: плачливост, безсъние, нарушен сън. 
Редки: възбуда, апатия, изграждане на емоционална зависимост, емоционални промени, 
нервност. 
 
Нарушения на нервната система 
Нечести: фебрилни гърчове, сомнолентност. 
Редки: атаксия, гърчове, главоболие, пронизителен плач, хиперкинезия, хиперсомния, летаргия, 
тремор 
С неизвестна честота: афебрилни конвулсии или гърчове, парализа на Bell, съдово-мозъчен 
инцидент, замайване, ярки сънища, енцефалит (вж. по-долу), енцефалопатия (вж. по-долу), 
синдром на Guillain-Barré, енцефалит с включвания на морбилен вирус (вж. точка 4.3), очни 
парализи, парестезия, полиневрит, полиневропатия, подостър склерозиращ паненцефалит (вж. 
по-долу), синкоп, преходен миелит, тремор. 
 
Съобщени са фебрилни гърчове при деца получаващи ProQuad. В съответствие с  данните от 
клинично проучване на поява на фебрилитет и подобен на морбили обрив, анализа на 
постмаркетингово обсервационно проучване на безопасност при деца (N=31,298,99 % на две 
годишна възраст) пролучаващи първата доза от ваксината показва, че фебрилни гърчове се 
проявяват по-често 5-12 ден след ваксинация с ProQuad (n=22; 0,7 на 1000 деца) в сравнение с 
данните от историческа контролна група  деца от същата възраст и пол, ваксинирани 
едновременно (N=31,298)с ваксина срещу морбили, паротит и рубеола произведена от Merck & 
Co., Inc., и жива ваксина срещу варицела (Oka/Merck) преди наличието на ProQuad (n=10;0,3 на 
1000 деца). При 0-30 дневия период след ваксинацията честотата на фебрилните гърчове  при 
ProQuad (n=44; 1,4 на 1000 деца), е подобна на наблюдаваната при деца ваксинирани 
едновременно (n==40; 1,3 на 1000 деца) с  ваксина срещу морбили, паротит и рубеола 
произведена от Merck & Co., Inc., и жива ваксина срещу варицела (Oka/Merck). 
  
Енцефалит и енцефалопатия (с изключение на подостър склерозиращ паненцефалит [SSPE]), са 
съобщавани приблизително един път на всеки 3 милиона дози ваксини съдържащи компонент 
против морбили и произведени от Merck & Co., Inc. Постмаркетингово наблюдение на повече 
от 428 милиона дози разпространени по целия свят (1978 до 2005) показват, че сериозни 
нежелани реакции като енцефалит и енцефалопатия продължават да бъдат съобщавани рядко. В 
нито един от случаите не е било безспорно доказано, че реакциите са действително причинени 
от ваксината; данните, обаче, предполагат възможност някои от тези случаи да са били 
причинени от ваксина против морбили. 
 
Няма данни, че ваксината против морбили може да причини SSPE. Има съобщения за SSPE при 
деца, които не са имали анамнеза за инфектиране с див тип морбили, но са били ваксинирани с 
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ваксина против морбили. Някои от тези случаи може да са били в резултат на неразпознато 
инфектиране с вируса на морбили през първата година след раждането или възможно в 
резултат на ваксиниране против морбили. Резултатите от ретроспективно проучване при 
контролиране на случаите, проведено от Центровете за контрол и превенция на заболяванията в 
САЩ показват, че общият ефект от ваксината против морбили е да предпазва от SSPE, като 
предотвратява заразяване с морбили с присъщия на това заразяване риск от SSPE. 
 
Нарушения на очите 
Редки: конюнктивит, очен секрет, възпаление на клепача, очно дразнене, оток на очите, очна 
хиперемия, сълзене, зрителен дискомфорт. 
С неизвестна честота: оток на клепача, дразнене, оптичен неврит, ретинит, ретробулбарен 
неврит. 
 
Нарушения на ухото и лабиринта 
Редки: болка в ухото. 
С неизвестна честота: глухота в резултат на засягане на нерв. 
 
Съдови нарушения 
Редки: зачервяване, побледняване. 
С неизвестна честота: екстравазация. 
 
Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения 
Нечести: кашлица, запушване на носа, респираторна конгестия, ринорея. 
Редки: астма, белодробна конгестия, нарушения на синуса, кихане, хрипове. 
С неизвестна честота: бронхиален спазъм, бронхит, епистаксис, пневмонит (вж. точка 4.3), 
пневмония, белодробен застой, ринит, синузит, възпалено гърло. 
 
Стомашно-чревни нарушения 
Чести: диария, повръщане. 
Редки: горна коремна болка, абнормни фекалии,запек, метеоризъм, гадене, повишено 
слюноотделяне, стоматит, никнене на млечни зъби. 
С неизвестна честота: коремна болка, хематохезия, язви по устната лигавица. 
 
Нарушения на кожата и подкожната тъкан 
Чести: морбилиформен обрив‡, обрив, варицелоподобен обрив‡  
Нечести: дерматит (включително контактен, атопичен и от пелени), обрив от претопляне, 
рубеолоподобен обрив‡, уртикария, вирусна екзантема, екзема, еритема. 
Редки: акне, лепкава влажна кожа, ексфолиативен дерматит, лекарствен обрив, екзантема, 
ливедо ретикуларис, папуларен обрив, пруритус, кожно обезцветяване, кожна лезия, 
зостериформен обрив 
С неизвестна честота: мултиформена еритема, пурпура на Henoch-Schönlein, херпес симплекс, 
импетиго, паникулит, пурпура, уплътняване на кожата, синдром на Stevens-Johnson, слънчево 
изгаряне. 
 
Нарушения на мускулно-скелетната система, съединителната тъкан и костите 
Редки: болка в ръката, костно-мускулна скованост. 
С неизвестна честота: артрит и/или артралгия (обикновено преходни и рядко хронични [вж. 
по-долу]), костно-мускулна болка, миалгия, болка в бедрото, крака или шията, подуване. 
 
Артралгия и/или артрит (обикновено преходна и рядко хронична), и полриневрит са 
характеристики на инфекция с див тип рубеола, като варират по отношение на честота и тежест 
в зависимост от пола и възрастта, като са най-изразени при възрастни жени и най-слаби при 
зеца преди пубертета. След ваксиниране на деца, реакциите в ставите са обикновено нечести (0 
до 3 %) и кратки. При жени честотата на артрит и артралгия са като цяло по-високи в сравнение 
с наблюдаваните при деца (12 до 20 %), а реакциите са с тенденция да бъдат по-силно изразени 
и по-продължителни. Симптомите могат да персистират няколко месеца или в редки случаи 
години. При момичета в юношеска възраст, реакциите са с междинна честота в сравнение с тези 
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при деца и възрастни жени. Дори при възрастни жени (35 до 45 години), тези реакции 
обикновено се понасят добре и рядко пречат на нормалната дейност. 
 
Хроничният артрит се свързва с рубеолна инфекция от див тип и с персистиране на вируса 
и/или вирусния антиген изолирани от телесни тъкани. Рядко ваксинирани са развили хронични 
ставни симптоми. 
 
Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение 
Много чести: висока температура ≥ 38,9°C (орален еквивалент или абнормна)‡, еритем‡ или 
болка/чувствителност/възпаление‡ на мястото на инжектиране. 
Чести: екхимози или оток‡ в мястото на инжектиране, обрив в мястото на инжектиране‡. 
Нечести: астения/умора, кръвоизлив в мястото на инжектиране, индурация или затопляне в 
мястото на инжектиране, бучка в мястото на инжектиране, общо неразположение.Редки: 
грипоподобно заболяване, десквамация в мястото на инжектиране, избледняване на мястото на 
инжектиране, сърбеж в мястото на инжектиране, неспецифичен обрив в мястото на 
инжектиране, реакция в мястото на инжектиране, белег в мястото на инжектиране, 
хипертермия, болка, болка/чувствителност/възпаление. 
С неизвестна честата: оплаквания от мястото на инжектиране (парене и/или смъдене, екзема, 
оток/подуване, обрив като при копривна треска, хематом, уплътнение, бучка, мехурче, 
зачервяване), възпаление, аномалии на устните, папилит, загрубяване/сухота, скованост, 
травма, варицела-подобен обрив, кръвоизлив от място на венепункция, усещане за топлина, 
топлина при допир. 
 
Изследвания 
Редки: загуба на тегло. 
 
Наранявания, отравяния и усложнения, възникнали в резултат на интервенция 
Редки: контузия, неотровно ухапване/ужилване. 
 
Социални предпоставки 
Редки: нарушени ежедневни дейности. 
 
Случаи на херпес зостер в клинични изпитвания 
При клинично изпитване са били наблюдавани два случая на херпес зостер при 2108 здрави 
индивиди на възраст през периода от 12 до 23 месеца, ваксинирани с една доза ProQuad и 
проследени 1 година. Двата случая са били обикновени и без последствия. 
 
Данните от наблюдението на ваксинирани срещу варицела индивиди, продължило до девет 
години, не показват повишаване честотата на херпес зостер при тази популация. В същото 
време, ефектът на ваксинацията срещу варицела върху честотата на херпес зостер в 
дългосрочен аспект за момента не е известен. Няма данни от наблюдение за продължителен 
период от време на ваксинирани с ProQuad. 
 
Предаване 
Варицелният ваксинален вирус  може рядко да се предаде по контактен път от ваксинирани с 
жива ваксина срещу варицела (Oka/Merck), които развиват варицело-подобен обрив (вж. точка 
4.4). Този начин на предаване,е бил регистриран 3 пъти от над 40 милиона разпространени дози 
жива ваксина срещу варицела (Oka/Merck). Предаването на варицелния ваксинален вирус от 
ваксинирани с жива ваксина срещу варицела (Oka/Merck) без варицело-подобен обрив е 
съобщено, но не е било потвърдено. 
 
4.9 Предозиране 
 
Няма съобщения за случаи на предозиране. 
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5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА 
 
5.1  Фармакодинамични свойства  
 
Фармакотерапевтична група: противовирусна ваксина; ATC код: J07BD54. 
 
Ефикасност 
Официални проучвания върху ефикасността на ProQuad не са провеждани. В същото време 
ефикасността на живата ваксина срещу варицела (Oka/Merck) и ваксината срещу морбили, 
паротит и рубеола, произведена от Merck & Co., Inc., са били демонстрирани в няколко 
проучвания. 
 
Ефикасността на компонентите срещу морбили, паротит и рубеола на ProQuad е била вече 
установена в серия от двойно-слепи, контролирани клинични проучвания с моновалентни 
ваксини произведени от Merck & Co., Inc., които показват високо ниво на защитна ефикасност. 
При тези проучвания сероконверсията в отговор на ваксинирането срещу морбили, паротит и 
рубеола се развива успоредно със защитата срещу тези заболявания. ProQuad дава нива на 
антитялов отговор срещу морбили, паротит и рубеола, подобен на наблюдавания след 
ваксиниране с ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, произведена от Merck & Co., Inc. 
 
Повече от 518 милиона дози ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, произведена от Merck 
& Co., Inc., са разпространени по целия свят (1978 до 2007). Широкото приложение на 2-дозова 
схема на ваксиниране, прилагана в САЩ и страни като Финландия и Швеция, е довело до 
> 99 % намаление на честотата на всяко от трите заболявания. 
 
При комбинирани клинични изпитвания с прилагане на еднократна доза жива ваксина срещу 
варицела (Oka/Merck) на здрави деца, защитната ефикасност на ваксината срещу варицела с 
различни форми на тежест е в границите 81 % до 100 %. При голямо контролирано проучване е 
прието, че ваксината в 85 % е ефикасна срещу всякакви форми на варицела и в 97 % е ефикасна 
срещу средно тежки и тежки форми на заболяването. 
 
При проучване със сравняване на 1 доза (N = 1114) с 2 дози (N = 1102) жива ваксина срещу 
варицела (Oka/Merck), оценката за ефикасността на ваксината срещу всякаква форма на тежест 
на заболяването за периода на наблюдение от 10 години е 94 % при 1 доза и 98 % при 2 дози 
(p< 0,001). За 10-годишния период на наблюдение кумулативната честота на варицела е била 
7,5 % след 1 доза и 2,2 % след 2 дози. Повечето случаи на варицела при ваксинирани с 1 доза 
или 2 дози ваксина са били леки. 
 
Доказана е силна корелация между антитяловия отговор срещу варицелния вирус ≥ 5 gpELISA 
единици/ml с гликопротеин ензимно-свързания имуносорбентен метод (gpELISA, високо 
чувствителен метод, който не е на пазара) и защитния ефект в дългосрочен аспект. Резултатите 
от клинични изпитвания показват, че имунизацията с ProQuad дава ниво на антитялов отговор 
срещу варицелния вирус ≥ 5 gpELISA единици/ml, подобен на този, наблюдаван след 
ваксинация с жива ваксина срещу варицела (Oka/Merck). 
 
Имуногенност 
Имуногенността е проучена при деца на възраст през периода от 12 до 23 месеца,неболедували 
от морбили, паротит и рубеола, участвали в 5 рандомизирани клинични изпитвания. 
Имуногенността на съществуващата понастоящем стабилна в хладилни условия форма е сходна 
с имуногенността на по-ранната форма на ProQuad шест седмици след прилагане на еднократна 
доза ваксина. Имуногенността на еднократна доза от по-ранната форма на ProQuad е била 
сравнима с имуногенността на еднократна доза от нейните компоненти (жива ваксина  срещу 
варицела (Oka/Merck) ) и ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, произведена от Merck & 
Co., Inc.), които сега се използват в някои страни за рутинна ваксинация. 
 
Клинични проучвания при 6987 индивида ваксинирани с ProQuad показват наличие на имунен 
отговор срещу морбили, паротит, рубеола и варицела при голяма част от индивидите. 
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Наличието на антитела е оценено с подходящ чувствителен ензимно-свързан имуносорбентен 
метод (ELISA) за морбили, паротит (щамове див тип и ваксинален), и рубеола, както и с 
gpELISA за варицела. След еднократна доза ProQuad, нивата на антителата са били 97,7 % за 
морбили, от 96,3 % до 98,8 % за паротит и 98,8 % за рубеола. Докато степента на сероконверсия 
за варицела е била общо висока (97,9 % до 99,8 % при всички проучвания), не е установена 
връзка между сероконверсията и нивото на защита. Степента на отговор е била 90,9 % 
(диапазон 80,8% до 94,5%) за варицела според постваксинационен антитялов титър ≥ 5 
gpELISA единици/ml (антитялов титър, за който е доказано, че има високо ниво на корелация 
със защита в дългосрочен аспект). Тези резултати са били сходни с нивата на имунен отговор, 
индуцирани при едновременно прилагане на еднократна доза жива ваксина срещу варицела 
(Oka/Merck) и ваксината срещу морбили, паротит и рубеола, произведена от Merck & Co., Inc., в 
различни места на инжектиране. 
 
Деца получили втора доза ProQuad 
В 2 клинични изпитвания, 1035 индивида са получили втора доза ProQuad приблизително 3 
месеца след първата доза. Нивото на отговор е 99,4 % за морбили, 99,9 % за паротит, 98,3 % за 
рубеола и 99,4 % за варицела (≥ 5 gpELISA единици/ml). Средните геометрични титри (GMTs) 
след втората доза ProQuad се повишават приблизително двукратно поотделно за морбили, 
паротит и рубеола, и приблизително 41-кратно за варицела (информация относно 
безопасността, виж раздел 4.8). 
 
Деца получили ProQuad на възраст през периода от 4 до 6 години след първичната ваксинация с 
жива ваксина срещу варицела (Oka/Merck)  и ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, 
произведена от Merck & Co., Inc. 
Имуногенността и безопасността на ProQuad са оценени в клинично изпитване със 799 
индивида на възраст през периода от 4 до 6 години, ваксинирани с жива ваксина срещу 
варицела (Oka/Merck)  и ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, произведена от Merck & 
Co., Inc., не по-малко от 1 месец преди включване в изпитването. След дозата ProQuad, GMTs за 
морбили, паротит, рубеола и варицела са били сходни с наблюдаваните след втора доза жива 
ваксина срещу варицела (Oka/Merck)  и ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, 
произведена от Merck & Co., Inc., прилагани едновременно на различни места на инжектиране. 
Освен това GMTs за морбили, паротит и рубеола са били сходни с наблюдаваните след втора 
доза ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, произведена от Merck & Co., Inc., дадена 
едновременно с плацебо (за информация относно безопасността, вж. точка 4.8). 
 
Персистиране на имунния отговор 
Персистиране на антителата 1 година след ваксиниране е оценена при подгрупа от 2108 
индивида участвали в 1 клинично проучване. Нивото на антителата, персистирали 1 година 
след ваксиниране на лица с една доза ProQuad, са били 98,9 % (1722/1741) за морбили, 96,7 % 
(1676/1733) за паротит, 99,6 % (1796/1804) за рубеола и 97,5 % (1512/1550) за варицела (≥ 5 
gpELISA единици/ml). 
 
Опитът с ваксината срещу морбили, паротит и рубеола, произведена от Merck & Co., Inc., 
показва, че антителата срещу вирусите на морбили, паротит и рубеола са все още доловими при 
повечето индивиди 11 до 13 години след първичната ваксинация. В клинични проучвания със 
здрави индивиди, които са получили 1 доза жива ваксина срещу варицела (Oka/Merck) , се 
установява наличие на антитела срещу варицела при повечето изследвани до 10 години след 
ваксиниране.  
 
5.2  Фармакокинетични свойства 
 
При ваксини не се изисква оценка на фармакокинетичните свойства. 
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5.3 Предклинични данни за безопасност 
 
Не са провеждани традиционните неклинични проучвания, но не съществуват неклинични 
съображения преценени като значими за клиничната безопасност извън данните включени в 
другите точки на кратката характеристика. 
 
 
6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ 
 
6.1 Списък на помощните вещества 
 
Прах 
Захароза 
Хидролизиран желатин 
Натриев хлорид 
Сорбитол 
Мононатриев глутамат 
Натриев фосфат 
Натриев бикарбонат 
Калиев фосфат 
Калиев хлорид 
Среда 199 със соли на Hanks 
Среда Minimum Essential Medium, Eagle (MEM) 
Неомицин 
Фенолово червено 
Хлоро-водородна киселина (за корекция на pH) 
Натриева основа (за корекция на pH) 
Урея 
 
Разтворител 
Вода за инжекции. 
 
6.2 Несъвместимости  
 
При липса на проучвания за несъвместимости, тази ваксина не трябва да се смесва с други 
лекарствени продукти.  
 
6.3 Срок на годност 
 
18 месеца. 
 
След разтваряне ваксината трябва да се използва незабавно. В същото време е била 
демонстрирана стабилност на разтвора до 30 минути при стайна температура между 20°C и 
25°C. 
 
6.4 Специални условия на съхранение 
 
Да се съхранява и транспортира в хладилник (2° C - 8° C). Да се съхранява в оригиналната 
опаковка, за да се предпази от светлина. 
 
За условията на съхранение на разтворения лекарствен продукт, вижте точка 6.3. 
 
6.5 Данни за опаковката 
 
Прах във флакон (тип 1 стъкло) със запушалка (бутилова гума) и разтворител във флакон (тип 1 
стъкло) със запушалка (хлорбутилова гума) в опаковка с 1 и 10. 
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Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба. 
 
6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа` 
 
За разтваряне на ваксината да се използва само приложения разтворител, тъй като е без 
консерванти или други антивирусни вещества, които могат да инактивират ваксината. Когато е 
разтворен ProQuad е бистра бледо-жълта до светло-розова течност. 
 
Важно е за всеки индивид да се използват отделна стерилна спринцовка и игла, за да се 
предотврати предаването на инфекциозни причинители от един индивид на друг. 
ProQuad не трябва да се смесва в спринцовка с други ваксини. 
 
Инструкции за разтваряне 
Изтеглете цялото количество разтворител в една спринцовка. Инжектирайте цялото 
съдържание на спринцовката във флакона съдържащ праха. Леко разклатете, за да се разтвори 
напълно. Изтеглете цялото съдържание на разтворената ваксина от флакона в същата 
спринцовка и инжектирайте цялото количество.  
 
ПРЕПОРЪЧВА СЕ ВАКСИНАТА ДА СЕ ПРИЛОЖИ НЕЗАБАВНО СЛЕД 
РАЗТВАРЯНЕТО, ЗА ДА СЕ НАМАЛИ ДО МИНИМУМ ЗАГУБАТА НА НЕЙНАТА 
АКТИВНОСТ. ИЗХВЪРЛЕТЕ, АКО РАЗТВОРЕНАТА ВАКСИНА НЕ СЕ ПРИЛОЖИ ДО 
30 МИНУТИ. 
 
Разтворената ваксина не трябва да се използва, ако в нея се забележи наличие на частици или 
видът и се различава от описания по-горе.  
 
Неизползваният продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в 
съответствие с местните изисквания. 
 
 
7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА 
 
SANOFI PASTEUR MSD SNC 
8 rue Jonas Salk 
F-69007 Lyon 
Франция 
 
 
8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА  
 
 
 
9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА 

УПОТРЕБА 
 
 
 
10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА 
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1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ 
 
ProQuad прах и разтворител за инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка. 
Ваксина срещу морбили, паротит, рубеола и варицела ваксина (жива). 
(Measles, mumps, rubella and varicella vaccine (live)) 
 
 
2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ 
 
След разтваряне една доза (0,5 ml) съдържа: 
 
Вирус морбили1  Enders’ Edmonston щам (жив, атенюиран) (Measles virus1 Enders’ Edmonston 
strain (live, attenuated)) не по-малко от 3,00 log10 СCID 50* 
Вирус на паротит1 Jeryl Lynn™ (Level B) щам (жив, атенюиран) (Jeryl Lynn™ (Level B) strain 
(live, attenuated)) не по-малко от 4,30 log10 СCID 50
Вирус на рубеола2  Wistar RA 27/3 щам (жив, атенюиран) (Wistar RA 27/3 strain (live, 
attenuated)) не по-малко от 3,00 log10 СCID 50
Вирус на варицела3 Oka/Merck щам (жив, атенюиран) (Varicella virus3 Oka/Merck strain (live, 
attenuated)) не по-малко от 3,99 log10 PFU** 
 
* 50 % инфекциозна доза за клетъчна култура 
** плако-образуващи единици 
 
(1) Произведена върху клетки от пилешки ембриони. 
(2) Произведена върху (WI-38) човешки диплоидни белодробни фибробласти. 
(3) Произведена  върху (MRC-5) човешки диплоидни  клетки. 
 
За пълния списък на помощните вещества, вижте точка 6.1. 
 
 
3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА 
 
Прах и разтворител за инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка. 
 
Преди разтваряне прахът е бяла до бледо-жълто компактна, кристаловидна маса, а 
разтворителят е бистра безцветна течност. 
 
 
4. КЛИНИЧНИ ДАННИ 
 
4.1 Терапевтични показания  
 
ProQuad е предназначен за едновременно ваксиниране срещу морбили, паротит, рубеола и 
варицела на индивиди на възраст от 12 месеца. 
 
4.2 Дозировка и начин на приложение 
 
Дозировка 
Индивиди на възраст от 12 месеца трябва за да получат две дози ProQuad или еднократна доза 
PorQuad последвана от втора доза с моновалентна ваксина срещу варицела, за да се осигури 
оптимална защита срещу варицела (вж. точка 5.1). Не по-малко от един месец трябва да има 
между първата и втора доза на която и да е жива атенюирана ваксина. За предпочитане е 
втората доза да се приложи до три месеца след първата доза. 
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Забележка: приложимите официални указания могат да бъдат различни по отношение 
интервала между дозите и необходимостта от две или една дози ваксина съдържаща 
морбили, паротит,рубеола и варицела. 
 
ProQuad може да се използва като втора доза при индивиди на възраст от 12месеца, които 
преди това са получили ваксина срещу морбили, паротит, рубеола и варицела.  
 
Начин на приложение 
Ваксината трябва да се инжектира подкожно в областта на делтоидния мускул на горния 
крайник или високо в преднолатералната област на бедрото. 
 
Виж точка 6.6 за инструкции за приготвяне. 
 
ДА НЕ СЕ ИНЖЕКТИРА ВЪТРЕСЪДОВО. 
 
4.3 Противопоказания 
 
Анамнестични данни за свръхчувствителност към която и да е ваксина срещу варицела или 
ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, към някое от помощните вещества или към 
неомицин, който може да бъде в остатъчни следи (вж. точки 2, 4.4 и 6.1). 
 
Кръвни дискразии, левкемия, лимфом от всякакъв вид или други злокачествени неоплазми 
засягащи хемопоетичната и лимфна системи. 
 
Провеждащо се имуносупресивно лечение (включително високи дози кортикостероиди). 
ProQuad не е противопоказана при индивиди, които получават локално или парентерално 
кортикостероиди в ниска доза (напр. за профилактика на астма или заместващо лечение). 
 
Хуморален или клетъчен (първичен или придобит) имунодефицит, включително 
хипогамаглобулинемия и дисгамаглобулинемия и СПИН или симптоматична HIV инфекция 
или данни по CDC Клас 2 или по-висок, или възрастово специфичен процент CD4+ T-
лимфоцити < 25 % (вж. точка 4.4). При тежко имунокомпрометирани индивиди ваксинирани по 
невнимание с ваксина съдържаща морбилна компонента , се съобщава за случаи на енцефалит с 
включвания на морбилни телца, пневмонит и летален изход като непосредствено пряко 
следствие от дисeминирането на ваксиналния морбилен вирус. 
 
Фамилна анамнеза за вроден или наследствен имунен дефицит, освен ако не е доказана имунна 
компетентност в потенциално подлежащия на ваксиниране индивид. 
 
Активна нелекувана туберкулоза (вж. точка 4.4). 
 
Ваксинирането трябва да се отложи при каквото и да е заболяване, протичащо с температура 
> 38,5° C . 
 
Бременност (вж. също точки 4.4 и 4.6). 
 
4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба 
 
Винаги трябва да има готовност за подходящо медикаментозно лечение и наблюдение в случай 
на рядка анафилактична реакция след прилагане на ваксината. 
 
Освен това, живата ваксина срещу морбили и живата ваксина срещу паротит са произведени 
върху клетъчна култура от пилешки ембриони. Хора с анамнестични данни за анафилактична, 
анафилактоидна или друга реакция от бърз тип (напр. копривна треска, оток на устата и 
гърлото, затруднено дишане, хипотония или шок) при консумиране на яйца, могат да бъдат с 
повишен риск по отношение развитие на реакции на свръхчувствителност от бърз тип. При 
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подобни случаи, преди да се предприеме ваксиниране,трябва внимателно да се прецени 
съотношението между полза и риск. 
 
Тази ваксина съдържа 16 mg сорбитол като помощно вещество. На пациенти с редки 
наследствени проблеми изразяващи се в непоносимост към фруктоза тази ваксина не трябва да 
се прилага. 
 
Следва да се обръща необходимото внимание и при прилагането на ProQuad на хора с лична 
или семейна анамнеза за гърчове или анамнеза за мозъчна травма. Лекарите трябва да следят за 
повишаване на температурата, което може да настъпи след ваксинация (вж. точка 4.8). 
 
Ваксинираните трябва да избягват употребата на салицилати 6 седмици след ваксиниране с 
ProQuad, тъй като има съобщения за синдром на Reye след използване на салицилати при 
варицелна инфекция с див щам. 
 
Както при всяка ваксина, ваксинирането с ProQuad може да не доведе до защита на всички 
ваксинирани. 
 
Бременност 
Вижте точки 4.3 и 4.6. 
 
Предаване 
Екскретирането на малки количества жив атенюиран рубеолен вирус от носа или гърлото се 
наблюдава при повечето от възприемчивите индивиди,7 до 28 дни след ваксинация. Няма 
потвърдени данни, които да показват, че този вирус се предава на податливи на заразяване 
индивиди, които са в контакт с ваксинираните лица. Поради това, предаването при близък 
контакт, макар и прието за теоретично възможно, не се приема като значим риск; в същото 
време, има данни за предаване на ваксиналния рубеолен вирус на кърмачета с кърмата без това 
да е съпроводено с клинични прояви (вж. точка 4.6). 
 
Няма съобщения за предаване на по-атенюирания Enders’ Edmonston щам на морбилния вирус 
или на Jeryl Lynn™ щама на паротитния вирус от ваксинирани на възприемчиви контактни. 
 
Пост-маркетинговият опит с жива ваксина срещу варицела (Oka/Merck) показва, че може да се 
наблюдава рядко предавене на ваксиналния варицелен вирус между здрави ваксинирани, 
развили варицелоподобен обрив и контактни възприемчиви към варицела, както и 
високорискови индивиди възприемчиви към варицела (вж. точка 4.8). 
 
Високорискови индивиди възприемчиви към варицела са: 
 
• имунокомпрометирани индивиди (вж. точка 4.3), 
• бременни жени без документирана анамнеза за прекарана варицела (дребна шарка) или 

лабораторни доказателства за предходна инфекция, 
• новородени от майки без документирана анамнеза за прекарана варицела или 

лабораторни доказателства за предходна инфекция. 
 
Ваксинираните трябва да се опитат да избягват, когато е възможно, близък контакт с 
високорискови индивиди възприемчиви към варицела до 6седмици след ваксиниране. Когато 
поради обстоятелствата избягването на подобен контакт с високорискови индивиди 
възприемчиви към варицела е невъзможно, трябва да се прецени потенциалния риск от 
предаване на ваксиналния варицелен вирус срещу риска от заразяване и предаване на див тип 
на варицелния вирус. 
 
Тромбоцитопения 
Няма клинични данни относно развитието или влошаването на тромбоцитопенията при 
индивиди ваксинирани с ProQuad. В същото време, пост-маркетинговият опит с жива ваксина 
срещу морбили, паротит и рубеола показва, че индивиди с тромбоцитопения към момента на 
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ваксиниране могат да развият след ваксинирането тежка тромбоцитопения. Освен това, 
индивиди с тромбоцитопения след първата доза жива ваксина срещу морбили, паротит и 
рубеола могат да развият тромбоцитопения при прилагането на следващите дози. Може да се 
направи оценка на серологичния статус, за да се прецени доколко е необходимо прилагането на 
допълнителни дози ваксина. При тези случаи,преди да се предприеме ваксинация с ProQuad , 
следва внимателно да се направи оценка на съотношението риск-полза (вж. точка 4.8). 
 
Други 
Няма клинични данни от прилагането на ProQuad при индивиди, за които се знае, че са заразени 
с човешки имунодефицитен вирус без данни за имуносупресия. При тези индивиди следва да се 
направи внимателно оценка на съотношението риск-полза (вж. точка 4.3). 
 
Деца провеждащи лечение за туберкулоза не показват признаци на обостряне на заболяването 
при имунизиране с жива ваксина срещу морбили. Няма съобщени проучвания за ефекта на 
морбилния ваксинален вирус върху деца с нелекувана туберкулоза (вж. точка 4.3). 
 
Профилактика след контакт 
Няма клинични данни от прилагане на ProQuad след контакт с морбили, паротит, рубеола или 
варицела. В същото време е правена профилактика на варицела и морбили след контакт, с 
прилагане съответно на жива ваксина срещу варицела (Oka/Merck) и съдържаща морбили 
ваксина произведена от Merck & Co., Inc.  
 
4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие 
 
Не по-малко от 1 месец трябва да е периодът между прилагането на жива вирусна ваксина и 
ProQuad. 
 
Ваксинираните трябва да избягват използването на салицилати до 6 седмици след ваксиниране 
с ProQuad (вж. точка 4.4). 
 
Да не се прилагат имуноглобулини (IG) или имуноглобулин срещу варицела зостер (Varicella 
Zoster Immune Globulin) (VZIG) едновременно с ProQuad. 
Прилагането на имуноглобулини едновременно с ProQuad може да повлияе върху очаквания 
имунен отговор. Ваксинирането трябва да бъде отложено за не по-малко от 3 месеца след 
преливане на кръв или плазма, или прилагане на имуноглобулини (IG). В същото време, 
подходящият интервал между трансфузията или прилагането на IG и ваксинирането може да 
варира според вида на трансфузията или показанията и дозата на IG (напр. 5 месеца за VZIG). 
 
Прилагането на кръвни продукти съдържащи антитела срещу вируса на варицела зостер, 
включително VZIG или други имуноглобулинови препарати, до 1месец след прилагане на доза 
ProQuad може да отслаби имунния отговор към ваксината и така да намали нейната защитна 
ефективност. Поради това, прилагането на който и да е тези продукти трябва да се избягва до 
1месец след прилагане на доза ProQuad освен ако не се реши, че това е съществено важно. 
 
Има данни, че ваксина с живи атенюирани морбилни, паротитни и рубеолни вируси, прилагани 
поотделно, може да причини временно потискане на кожната туберкулинова чувствителност. 
Поради това, ако ще се прави туберкулинов тест, това трябва да става преди, едновременно с 
или не по-малко от 4 до 6 седмици след имунизиране с ProQuad. 
 
Едновременна употреба с други ваксини: 
 
Клинични изпитвания доказват, че  ProQuad може да бъде прилаган едновременно (но 
инжектиран на отделно място) с всяка от следните ваксини: Prevenar и/или ваксина срещу 
хепатит А.Тези клинични изпитвания са доказали, че имунния отговор остава  непроменен. 
Профилът на безопасност на прилаганите ваксини е подобен. (вж.точка 4.8).  
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Няма достатъчно информация в подкрепа на прилагането на ProQuad с каквато и да е друга 
ваксина. 
 
4.6 Бременност и кърмене 
 
Не са правени проучвания с ProQuad при бременни жени. Не е известно дали ProQuad може да 
увреди фетуса, ако се приложи на бременни жени, или да окаже влияние върху 
репродуктивните възможности. Поради това, ProQuad не трябва да се прилага на бременни 
жени; освен това, следва да се избягва забременяване 3 месеца след ваксиниране (вж. точки 4.1, 
4.3 и 4.4). 
 
За да могат да дадат подходящ съвет на жени ваксинирани по невнимание по време на 
бременност или забременели до 3 месеца след ваксиниране, лекарите следва да бъдат запознати 
със следното: (1) Съобщенията показват, че заразяването с див щам на морбили по време на 
бременност повишава риска за фетуса. Наблюдава са повишена честота на спонтанни аборти, 
мъртвородени, вродени дефекти и преждевременно раждане след заразяване с див щам на 
морбили по време на бременност. Няма достатъчно данни за атенюирания (ваксинален) щам на 
вируса на морбили по време на бременност. В същото време е редно да се предположи, че 
ваксиналният щам на вируса също може да предизвика появата на нежелани реакции при 
фетуса; (2) Заразяването с паротит през първите три месеца на бременността може да повиши 
честотата на спонтанните аборти. Независимо от това, че има данни, че ваксиналният вирус на 
паротита заразява плацентата и фетуса, няма данни това да е станало причина за появата на 
вродени малформации при хора; (3) В15 – годишно проучване с над 1100 бременни жени, които 
са ваксинирани срещу рубеола до 3 месеца преди или след забременяването (от които 635 
получили Wistar RA 27/3 щам), нито едно от новородените не е било с аномалии, присъщи за 
синдрома на вродената рубеола; и (4) Известно е, че дивият тип на вируса на варицела уврежда 
фетуса, като се свързва с повишен риск от херпес зостер през първата година от живота и тежка 
варицела на новороденото. 
 
Забележка: официалните препоръки могат да варират по отношение продължителността на 
периода на изчакване, през който се препоръчва да се избягва забременяване след ваксиниране. 
 
Проучванията показват, че кърмачки след раждане, ваксинирани с жива атенюирана рубеолна 
ваксина, могат да отделят вируса в кърмата и да го предават на кърмачето. При новородени със 
серологични доказателства за рубеолна инфекция, нито едно не е било със симптоматично 
заболяване. Няма данни ваксиналният вирус на варицела се отделя в кърмата. Не е известно 
дали ваксиналният вирус на морбили или паротит се секретира в кърмата при хора. Поради 
това прилагането на ProQuad на кърмачки трябва да бъде с повишено внимание. 
 
4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини 
 
Няма проучвания за ефектите върху способността за шофиране и работа с машини. 
 
4.8  Нежелани лекарствени реакции 
 
В 5 клинични изпитвания ProQuad е прилаган самостоятелно на 6038 деца на възраст от 12 до 
23 месеца. В тези изпитвания децата получават или настоящата, стабилна в хладилник форма, 
или по-ранна форма на ProQuad. В тези изпитвания децата се наблюдават шест седмици след 
ваксинирането. Сравняват се профилите на безопасност за двете различни форми след 
еднократна доза. Единствената свързана с ваксината системна нежелана лекарствена реакция, 
наблюдавана в значимо по-висока честота при ваксинирани, получили по-ранната форма на 
ProQuad, в сравнение с ваксинирани, получили ваксината срещу морбили, паротит и рубеола, 
произведена от Merck & Co., Inc. и Varicella Vaccine live (Oka/Merck)е била повишена 
температура (≥ 38,9° C орален еквивалент или абнормна) и морбилиформен обрив. Както 
повишената температура, така и морбилиформеният обрив обикновено се появяват 5 до 12 дни 
след ваксинацията, задържат се за кратко и отминават без последствия в дългосрочен аспект. 
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Болка/чувствителност/възпаление в мястото на инжектиране е наблюдавана със статистически 
по-ниска честота при индивиди получили ProQuad. 
 
Единствената свързана с ваксината нежелана лекарствена реакция на мястото на инжектиране, 
наблюдавана по-често при ваксинирани с ProQuad отколкото при ваксинираните с Varicella 
Vaccine live (Oka/Merck) и ваксината срещу морбили, паротит и рубеола, произведена от Merck 
& Co. Inc., е обрив в мястото на инжектиране. 
 
След едновременно прилагане на ProQuad с Prevenar и/или ваксина срещу хепатит А, общият 
профил на безопасност на прилаганите ваксини е подобен, въпреки че процента съобщения за 
треска е малко по-висок (група с едновременно прилагане 20,2 % срещу група само с ProQuad 
13,5 %) 
 
Деца, които получават втора доза ProQuad 
Честотата на нежеланите лекарствени реакции след втора доза ProQuad е обикновено сходна 
или по-ниска от наблюдаваната при първата доза. Честотата на повишаване на температурата 
след втората доза е по-ниска от тези след първата доза (вж. точка 5.1 за описание на 
изпитването). 
 
Децата, ваксинирани с ProQuad на възраст през периода 4 до 6 години са били първоначално 
ваксинирани с  жива ваксина срещу варицела (Oka/Merck) и ваксина срещу морбили, паротит и 
рубеола,  произведена от Merck & Co., Inc. 
Честотата и вида на нежеланите лекарствени реакции, наблюдавани при проучваната група 
ваксинирана с ProQuad, са обикновено сходни с наблюдаваните при ваксинираните с жива 
ваксина срущу варицела (Oka/Merck) и ваксината срещу морбили, паротит и рубеола, 
произведена от Merck & Co., Inc. (вж. точка 5.1 за описание на изпитването). 
 
Няма специфични проучвания при лица на възраст от 2 години, които преди това не са били 
ваксинирани с ваксина срещу морбили, паротит рубеола и варицела. 
 
Изложените по-долу нежелани лекарствени реакции се съобщават като свързани с ваксината, по 
оценка на изследователя, при индивиди след еднократна доза ProQuad. Няколко нежелани 
лекарствени реакции привличат вниманието по време на клиничните изпитвания и заради това 
са отбелязани със символ (‡). В допълнение други нежелани лекарствени реакции са съобщени 
по време на постмаркетинговата употреба на ProQuad и/или при клинични проучвания и 
постмаркетинговата употреба на ваксините срещу морбили, паротит и рубеола произведени от 
Merck & Co, Inc., моновалентните компонентни ваксини срещу морбили, паротит и рубеола 
произведени от Merck & Co., Inc., и жива ваксина срещу Варицела (Oka/Merck). Тези нежелани 
лекарствени реакции са изброени по-долу без да се вземат предвид причинността и честотата 
(неизвестна честота). 
 
[Много чести (> 1/10); Чести (> 1/100, < 1/10); Нечести (> 1/1 000, < 1/100); Редки (> 1/10 
000, < 1/1 000), вкл. изолирани съобщения; с неизвестна честота (от наличните данни не 
може да бъде направена оценка)] 
 
Инфекции и инфестации 
Чести: инфекции на горните дихателни пътища. 
Нечести: ушна инфекция, гастроентерит, назофарингит, отит, възпаление на средното ухо, 
фарингит, розеола, ‡, вирусна инфекция, вирусен обрив. 
Редки: бронхиолит, специфичен кандидозен обрив, кандидоза, целулит, инфекциозен 
гастроентерит инфекциозен круп, вирусен гастроентерит, коксакивирусна инфекция, грип, 
псевдокруп, , ларинготрахеобронхит, респираторна инфекция, кожна инфекция, тонзилит, 
варицела‡, вирусен конюнктивит. 
С неизвестна честота: асептичен менингит (вж. по-долу), атипично морбили, епидидимит, 
херпес зостер, инфекция, грип, морбили, орхит, паротит. 
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Случаи на асептичен менингит са съобщавани след ваксиниране срещу морбили, паротит и 
рубеола. Макар че е доказана причинна връзка между други щамове на ваксина срещу паротит 
и асептичен менингит, няма данни, които да свързват ваксината против паротит Jeryl Lynn™ с 
асептичен менингит. 
 
Нарушения на кръвта и лимфната система 
Редки: левкоцитоза, лимфаденопатия. 
Неизвестна: лимфаденит, регионална лимфаденопатия, тромбоцитопения. 
 
Нарушения на имунната система 
Редки:свръхчувствителност. 
С неизвестна честота: анафилактична реакция, анафилаксия и свързани симптоми като 
ангионевротичен оток, лицев оток и периферен оток, анафилаксия при индивиди с или без 
алергична анамнеза. 
 
Нарушения на метаболизма и храненето 
Нечести: анорексия, намален апетит. 
Редки: обезводняване. 
 
Психични нарушения 
Чести: раздразнителност. 
Нечести: плачливост, безсъние, нарушен сън. 
Редки: възбуда, апатия, изграждане на емоционална зависимост, емоционални промени, 
нервност. 
 
Нарушения на нервната система 
Нечести: фебрилни гърчове, сомнолентност. 
Редки: атаксия, гърчове, главоболие, пронизителен плач, хиперкинезия, хиперсомния, летаргия, 
тремор 
С неизвестна честота: афебрилни конвулсии или гърчове, парализа на Bell, съдовомозъчен 
инцидент, замайване, ярки сънища, енцефалит (вж. по-долу), енцефалопатия (вж. по-долу), 
синдром на Guillain-Barré, енцефалит с включвания на морбилен вирус (вж. точка 4.3), очни 
парализи, парестезия, полиневрит, полиневропатия, подостър склерозиращ паненцефалит (вж. 
по-долу), синкоп, преходен миелит, тремор. 
 
Съобщени са фебрилни гърчове при деца получаващи ProQuad. В съответствие с данните от 
клинично проучване за времето на поява на фебрилитет и подобен на морбили обрив, анализа 
на постмаркетингово обсервационно проучване на безопасността при деца (N=31,298,99 % на 
две годишна възраст) получаващи първата доза от ваксината показва, че фебрилни гърчове се 
проявяват по-често 5-12 ден след ваксинацията с ProQuad (n=22; 0,7 на 1000 деца) в сравнение с 
данните от историческа контролна група  деца от същата възраст и пол, ваксинирани 
едновременно (N=31,298)с ваксина срещу морбили, паротит и рубеола произведена от Merck & 
Co., Inc., и жива ваксина срещу варицела (Oka/Merck) преди наличието на ProQuad (n=10;0,3 на 
1000 деца). При 0-30 дневния период след ваксинацията, честотата на фебрилните гърчове при 
ProQuad (n=44; 1,4 на 1000 деца), е подобна на наблюдаваната при деца ваксинирани  
едновременно (n==40; 1,3 на 1000 деца) с  ваксина срещу морбили, паротит и рубеола 
произведена от Merck & Co., Inc., и жива ваксина срещу варицела (Oka/Merck). 
 
Енцефалит и енцефалопатия (с изключение на подостър склерозиращ паненцефалит [SSPE]), са 
наблюдавани приблизително един път на всеки 3 милиона дози ваксини съдържащи компонент 
против морбили и произведени от Merck & Co., Inc. Постмаркетинговото набюдение на повече 
от 428 милиона дози разпространени по целия свят (1978 до 2005) показват, че сериозни 
нежелани реакции като енцефалит и енцефалопатия продължават да бъдат съобщавани рядко. В 
нито един от случаите не е било безспорно доказано, че реакциите са действително причинени 
от ваксината; данните, обаче, предполагат възможност някои от тези случаи да са били 
причинени от ваксина против морбили. 
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Няма данни, че ваксината против морбили може да причини SSPE. Има съобщения за SSPE при 
деца, които не са имали анамнеза за инфектиране с див тип морбили, но са били ваксинирани с 
ваксина против морбили. Някои от тези случаи може да са били в резултат на неразпознато 
инфектиране с вируса на морбили през първата година след раждането или възможно в 
резултат на ваксиниране против морбили. Резултатите от ретроспективно проучване при 
контролиране на случаите, проведено от Центровете за контрол и превенция на заболяванията в 
САЩ показват, че общият ефект от ваксината против морбили е да предпазва от SSPE, като 
предотвратява заразяване с морбили с присъщия на това заразяване риск от SSPE. 
 
Нарушения на очите:  
Редки: конюнктивит, очен секрет, възпаление на клепача, очно дразнене, оток на очите, очна 
хиперемия, сълзене, зрителен дискомфорт. 
С неизвестна честота: оток на клепача, дразнене, оптичен неврит, ретинит, ретробулбарен 
неврит. 
 
Нарушения на ухото и лабиринта 
Редки: болка в ухото. 
С неизвестна честота: глухота в резултат на засягане на нерв. 
 
Съдови нарушения 
Редки: зачервяване, побледняване. 
С неизвестна честота: екстравазация. 
 
Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения 
Нечести: кашлица, запушване на носа, респираторна конгестия, ринорея. 
Редки: астма, белодробна конгестия, нарушения на синуса, кихане, хрипове. 
С неизвестна честота: бронхиален спазъм, бронхит, епистаксис, пневмонит (вж. точка 4.3), 
пневмония, белодробен застой, ринит, синузит, възпалено гърло. 
 
Стомашно-чревни нарушения 
Чести: диария, повръщане. 
Редки: горна коремна болка, абнормни фекалии,запек, метеоризъм, гадене, повишено 
слюноотделяне, стоматит, никнене на млечни зъби. 
С неизвестна честота: коремна болка, хематохезия, язви по устната лигавица. 
 
Нарушения на кожата и подкожната тъкан 
Чести: морбилиформен обрив‡, обрив, варицелоподобен обрив‡ . 
Нечести: дерматит (включително контактен, атопичен и от пелени), обрив от претопляне, 
рубеолоподобен обрив‡, уртикария, вирусна екзантема, екзема, еритема. 
Редки: акне, лепкава влажна кожа, ексфолиативен дерматит, лекарствен обрив, екзантема, 
ливедо ретикуларис, папуларен обрив, пруритус, кожно обезцветяване, кожна лезия, 
зостериформен обрив. 
Неизвестна: мултиформена еритема, пурпура на Henoch-Schönlein, херпес симплекс, импетиго, 
панникулитис, пурпура, уплъняване на кожата, синдром на Stevens-Johnson, слънчево изгаряне. 
 
Нарушения на мускулно-скелетната система, съединителната тъкан и костите 
Редки: болка в ръката, костно-мускулна скованост. 
С неизвестна честота: артрит и/или артралгия (обикновено преходни и рядко хронични [вж. 
по-долу]), костно-мускулна болка, миалгия, болка в бедрото, крака или шията, подуване. 
 
Артралгия и/или артрит (обикновено преходна и рядко хронична), и полриневрит са 
характеристики на инфекция с див тип рубеола, като варират по отношение на честота и тежест 
в зависимост от пола и възрастта, като са най-изразени при възрастни жени и най-слаби при 
зеца преди пубертета. След ваксиниране на деца, реакциите в ставите са обикновено нечести (0 
до 3 %) и кратки. При жени честотата на артрит и артралгия са като цяло по-високи в сравнение 
с наблюдаваните при деца (12 до 20 %), а реакциите са с тенденция да бъдат по-силно изразени 
и по-продължителни. Симптомите могат да персистират няколко месеца или в редки случаи 
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години. При  момичета в юношеска възраст, реакциите са с по-междинна честота в сравнение с 
тези при деца и възрастни жени. Дори при възрастни жени (35 до 45 години), тези реакции 
обикновено се понасят добре и рядко пречат на нормалната дейност. 
 
Хроничният артрит се свързва с рубеолна инфекция от див тип и с персистиране на вируса 
и/или вирусния антиген изолирани от телесни тъкани. Рядко ваксинирани са развили хронични 
ставни симптоми. 
 
Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение 
Много чести: висока температура ≥38,9°C (орален еквивалент или абнормна)‡, еритем‡ или 
болка/чувствителност/възпаление‡ на мястото на инжектиране. 
Чести: екхимози или оток‡ в мястото на инжектиране, обрив в мястото на инжектиране‡. 
Нечести: астения/умора, кръвоизлив в мястото на инжектиране, индурация или затопляне в 
мястото на инжектиране, бучка в мястото на инжектиране, общо неразположение.Редки: 
грипоподобно заболяване, десквамация в мястото на инжектиране, избледняване на мястото на 
инжектиране, сърбеж в мястото на инжектиране, неспецифичен обрив в мястото на 
инжектиране, реакция в мястото на инжектиране, белег в мястото на инжектиране, 
хипертермия, болка, болка/чувствителност/възпаление. 
С неизвестна честота: оплаквания от мястото на инжектиране (парене и/или смъдене екзема, 
оток/подуване, обрив като при копривна треска, хематом, уплътнение, бучка, мехурче, 
зачервяване), възпаление, аномалии на устните, папилит, загрубяване/сухота, скованост, 
травма, варицела-подобен обрив, кръвоизлив от място на венепункция, усещане за топлина, 
топлина при допир. 
 
Изследвания 
Редки: загуба на тегло. 
 
Наранявания, отравяния и усложнения, възникнали в резултат на интервенция 
Редки: контузия, неотровно ухапване/ужилване. 
 
Социални предпоставки 
Редки: нарушени ежедневни дейности. 
 
Случаи на херпес зостер в клинични изпитвания 
При клинично изпитване са били наблюдавани два случая на херпес зостер при 2108 здрави 
индивиди през периода 12 до 23 месечна възраст,, ваксинирани с една доза ProQuad и 
проследени 1 година. Двата случая са били обикновени и без последствия.  
 
Данните от наблюдението на ваксинирани срещу варицела индивиди, продължило до девет 
години, не показват повишаване честотата на херпес зостер при тази популация. В същото 
време, ефектът на ваксинацията срещу варицела върху честотата на херпес зостер в 
дългосрочен аспект за момента не е известен. Няма данни от наблюдение за продължителен 
период от време на ваксинирани с ProQuad. 
 
Предаване 
Варицелният ваксинален вирус може рядко да се предаде по контактен път от ваксинирани с 
жива ваксина срещу варицела (Oka/Merck), които развиват варицело-подобен обрив (виж точка 
4.4). Този начин на предаване е бил регистриран 3 пъти от над 40 милиона разпространени дози 
жива ваксина срещу варицела (Oka/Merck). Предаването на варицелния ваксинален вирус от 
ваксинирани с жива ваксина срещу варицела (Oka/Merck) без варицело-подобен обрив е 
съобщено, но не е било потвърдено. 
 
4.9 Предозиране 
 
Няма съобщения за случаи на предозиране. 
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5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА 
 
5.1  Фармакодинамични свойства  
 
Фармакотерапевтична група: противовирусна ваксина; ATC код: J07BD54. 
 
Ефикасност 
Официални проучвания върху ефикасността на ProQuad не са провеждани. В същото време 
ефикасността на живата ваксина срещу варицела (Oka/Merck)  и ваксината срещу морбили, 
паротит и рубеола, произведена от Merck & Co., Inc., са били демонстрирани в няколко 
проучвания. 
 
Ефикасността на компонентите срещу морбили, паротит и рубеола на ProQuad е била вече 
установена в серия от двойно-слепи, контролирани клинични проучвания с моновалентни 
ваксини произведени от Merck & Co., Inc., които показват високо ниво на защитна ефикасност. 
При тези проучвания сероконверсията в отговор на ваксинирането срещу морбили, паротит и 
рубеола се развива успоредно със защитата срещу тези заболявания. ProQuad дава нива на 
антитялов отговорв срещу морбили, паротит и рубеола, подобен на наблюдавания след 
ваксиниране с ваксина срещу морбили, паротит и рубеола произведена, от Merck & Co., Inc. 
 
Повече от 518 милиона дози ваксина срещу морбили, паротит и рубеола произведена от Merck 
& Co., Inc. са разпространени по целия свят (1978 до 2007). Широкото приложение на 2-дозова 
схема на ваксиниране прилагана в САЩ и страни като Финландия и Швеция е довело до > 99 % 
намаление на честотата на всяко от трите заболявания. 
 
При комбинирани клинични изпитвания с прилагане на еднократна доза жива ваксина срещу 
варицела (Oka/Merck)  на здрави деца, защитната ефикасност на ваксината срещу варицела с 
различни форми на тежест е в границите 81 % до 100 %. При голямо контролирано проучване е 
прието, че ваксината в 85 % е ефикасна срещу всякакви форми на варицела и в 97 % е ефикасна 
срещу средно тежки и тежки форми на заболяването. 
 
При проучване със сравняване на 1 доза (N = 1114) с 2 дози (N = 1102) жива ваксина срещу 
варицела (Oka/Merck), оценката за ефикасността на ваксината срещу всякаква форма на тежест 
на заболяването за периода на наблюдение от 10 години е 94 % при 1 доза и 98 % при 2 дози 
(p < 0,001). За 10-годишния период на наблюдение кумулативната честота на варицела е била 
7,5 % след 1 доза и 2,2 % след 2 дози. Повечето случаи на варицела при ваксинирани с 1 доза 
или 2 дози ваксина са били леки. 
 
Доказана е силна корелация между антитяловия отговор срещу варицелния вирус ≥ 5 gpELISA 
единици/ml с гликопротеин ензимно-свързания имуносорбентен метод (gpELISA, високо 
чувствителен метод, който не е на пазара) и защитния ефект в дългосрочен аспект. Резултатите 
от клинични проучвания показват, че имунизацията с ProQuad дава нива на антитялов отговор 
срещу варицелния вирус ≥ 5 gpELISA единици/ml подобен на този, наблюдаван след 
ваксинация с жива ваксина срещу варицела (Oka/Merck). 
 
Имуногенност 
Имуногенността е проучена при деца на възраст през периода от 12 до 23 месеца,неболедували 
от морбили, паротит и рубеола, участвали в 5 рандомизирани клинични изпитвания. 
Имуногенността на съществуващата понастоящем стабилна в хладилни условия форма е сходна 
с имуногенността на по-ранната форма на ProQuad шест седмици след прилагане на еднократна 
доза ваксина. Имуногенността на еднократна доза от по-ранната форма на ProQuad е била 
сравнима с имуногенността на еднократна доза от нейните компоненти (жива ваксина  срещу 
варицела (Oka/Merck) ) и ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, произведена от Merck & 
Co., Inc.), които сега се използват в някои страни за рутинна ваксинация. 
 
Клинични проучвания при 6987 индивида ваксинирани с ProQuad показват наличие на имунен 
отговор срещу морбили, паротит, рубеола и варицела при голяма част от индивидите. 
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Наличието на антитела е оценено с подходящ чувствителен ензимно-свързан имуносорбентен 
метод (ELISA) за морбили, паротит (щамове див тип и ваксинален), и рубеола, както и с 
gpELISA за варицела. След еднократна доза ProQuad, нивата на антителата са били 97,7 % за 
морбили, от 96,3 % до 98,8 % за паротит и 98,8 % за рубеола. Докато степента на сероконверсия 
за варицела е била общо висока(97,9 % до 99,8 % при всички проучвания), не е установена 
връзка между сероконверсията и нивото на защита. Степента на отговор е била 90,9 % 
(диапазон 80,8 % до 94,5 %) за варицела според постваксинационен антитялов титър ≥ 5 
gpELISA единици/ml (антитялов титър, за което е доказано, че има високо ниво на корелация 
със защита в дългосрочен аспект). Тези резултати са били сходни с нивата на имунен отговор, 
индуцирани при едновременно прилагане на еднократна доза жива ваксина срещу варицела 
(Oka/Merck)  и ваксината против морбили, паротит и рубеола, произведена от Merck & Co., Inc., 
в различни места на инжектиране. 
 
Деца получили втора доза ProQuad 
В 2 клинични изпитвания, 1035 индивида  получава втора доза ProQuad приблизително 3 
месеца след първата доза. Нивото на отговор е 99,4 % за морбили, 99,9 % за паротит, 98,3 % за 
рубеола и 99,4 % за варицела (≥ 5 gpELISA единици/ml). Средните геометрични титри (GMTs) 
след втората доза ProQuad се повишават приблизително двукратно поотделно за морбили, 
паротит и рубеола, и приблизително 41-кратно за варицела (информация относно 
безопасността, вж. точка 4.8). 
 
Деца получили ProQuad на възраст през периода от 4 до 6 години след първичната ваксинация с 
жива ваксина срещу варицела (Oka/Merck)  и ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, 
произведена от Merck & Co., Inc. 
 
Имуногенността и безопасността на ProQuad са оценени в клинично изпитване със 799 
индивида през периода 4 до 6 годишна възраст, ваксинирани с жива ваксина срещу варицела 
(Oka/Merck)  и ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, произведена от Merck & Co., Inc. не 
по-малко от 1 месец преди включване в изпитването. След дозата ProQuad, GMTs за морбили, 
паротит, рубеола и варицела са били сходни с наблюдаваните след втора доза жива ваксина 
срещу варицела (Oka/Merck)  и ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, произведена от 
Merck & Co., Inc., прилагани едновременно на различни места на инжектиране. Освен това 
GMTs за морбили, паротит и рубеола са били сходни с наблюдаваните след втора доза ваксина 
срещу морбили, паротит и рубеола, произведена от Merck & Co., Inc., дадена едновременно с 
плацебо (за информация относно безопасността, вж. точка 4.8). 
 
Персистиране на имунния отговор 
Персистиране на антителата 1 година след ваксиниране е оценена при подгрупа от 2108 
индивида участвали в 1 клинично проучване. Нивото на антителата, персистирали 1 година 
след ваксиниране на лица с една доза ProQuad, са 98,9 % (1722/1741) за морбили, 96,7 % 
(1676/1733) за паротит, 99,6 % (1796/1804) за рубеола и 97,5 % (1512/1550) за варицела (,≥ 5 
gpELISA единици/ml). 
 
Опитът с ваксината срещу морбили, паротит и рубеола произведена от Merck & Co., Inc., 
показва, че антителата срещу вирусите на морбили, паротит и рубеола са все още доловими при 
повечето индивиди 11 до 13 години след първичната ваксинация. В клинични проучвания със 
здрави индивиди, които са получили 1 доза жива ваксина срещу варицела (Oka/Merck) , се 
установява наличие на антитела срещу варицела при повечето изследвани до 10 години след 
ваксиниране.  
 
5.2 Фармакокинетични свойства 
 
При ваксини не се изисква оценка на фармакокинетичните свойства. 
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5.3 Предклинични данни за безопасност 
 
Не са провеждани традиционните неклинични проучвания , но не съществуват неклинични 
съображения преценени като значими за клиничната безопасност извън данните включени в 
другите точки на кратката характеристика. 
 
 
6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ 
 
6.1 Списък на помощните вещества 
 
Прах 
Захароза 
Хидролизиран желатин 
Натриев хлорид 
Сорбитол 
Мононатриев глутамат 
Натриев фосфат 
Натриев бикарбонат 
Калиев фосфат 
Калиев хлорид 
Среда 199 със соли на Hanks 
Среда Minimum Essential Medium, Eagle (MEM) 
Неомицин 
Фенолово червено 
Хлоро-водордна киселина (за корекция на pH) 
Натриева основа (за корекция на pH) 
Урея 
 
Разтворител 
Вода за инжекции. 
 
6.2 Несъвместимости  
 
При липса на проучвания за несъвместимости, тази ваксина не трябва да се смесва с други 
лекарствени продукти.  
 
6.3 Срок на годност 
 
18 месеца. 
 
След разтваряне ваксината трябва да се използва незабавно. В същото време е била 
демонстрирана стабилност на разтвора до 30 минути при стайна  температура между 20° C и 
25° C. 
 
6.4 Специални условия на съхранение 
 
Да се съхранява и транспортира  в хладилник (2° C - 8° C). Да се съхранява в оригиналната 
опаковка, за да се предпази от светлина. 
 
За условията на съхранение на разтворения лекарствен продукт, вижте. точка 6.3. 
 
6.5 Данни за опаковката 
 
Прах във флакон (тип 1 стъкло) със запушалка (бутилова гума) и разтворител в предварително 
напълнена спринцовка (тип 1 стъкло) с прикрепена игла и бутало със запушалка (хлорбутилова 
гума) и предпазна капачка за иглата (естествена гума) в опаковка с 1 и 10. 
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Прах във флакон (тип 1 стъкло) със запушалка (бутилова гума) и разтворител в предварително 
напълнена спринцовка (тип 1 стъкло) с бутало със запушалка и капачка на накрайника 
(хлорбутилова гума) без игла, в опаковка с 1, 10 и 20. 
 
Прах във флакон (тип 1 стъкло) със запушалка (бутилова гума) и разтворител в предварително 
напълнена спринцовка (тип 1 стъкло) с бутало със запушалка и капачка на накрайника 
(хлорбутилова гума), с една или две неприкрепени игли в опаковка с 1 и 10. 
 
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба. 
 
6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа 
 
За разтваряне на ваксината да се използва само приложения разтворител, тъй като е без 
консерванти или други антивирусни вещества, които могат да инактивират ваксината. Когато е 
разтворен ProQuad е бистра бледо-жълта до светло-розова течност. 
 
Важно е за всеки индивид да се използват отделна стерилна спринцовка и игла, за да се 
предотврати предаването на инфекциозни причинители от един индивид на друг. 
ProQuad не трябва да се смесва в спринцовка с други ваксини. 
 
Инструкции за разтваряне 
Инжектирайте цялото количество от спринцовката във флакона с праха. Леко разклатете, за да 
се разтвори напълно. Изтеглете цялото съдържание на разтворената ваксина от флакона в 
същата спринцовка и инжектирайте цялото количество.  
 
ПРЕПОРЪЧВА СЕ ВАКСИНАТА ДА СЕ ПРИЛОЖИ НЕЗАБАВНО СЛЕД 
РАЗТВАРЯНЕТО, ЗА ДА СЕ НАМАЛИ ДО МИНИМУМ ЗАГУБАТА НА НЕЙНАТА 
АКТИВНОСТ. ИЗХВЪРЛЕТЕ, АКО РАЗТВОРЕНАТА ВАКСИНА НЕ СЕ ПРИЛОЖИ ДО 
30 МИНУТИ. 
 
Разтворената ваксина не трябва да се използва, ако в нея се забележи наличие на твърди 
частици или видът и се различава от описания по-горе.  
 
Неизползваният продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в 
съответствие с местните изисквания. 
 
 
7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА 
 
SANOFI PASTEUR MSD SNC 
8 rue Jonas Salk 
F-69007 Lyon 
Франция 
 
 
8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА  
 
 
9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА 

УПОТРЕБА 
 
 
10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 
 

A. ПРОИЗВОДИТЕЛ(И) НА БИОЛОГИЧНОТО(НИТЕ) 
АКТИВНО(И) ВЕЩЕСТВО(А) И ПРИТЕЖАТЕЛ(И) НА 
РАЗРЕШЕНИЕ ЗАПРОИЗВОДСТВО, ОТГОВОРЕН(НИ) 
ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДИ  

 
Б. УСЛОВИЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА  
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A. ПРОИЗВОДИТЕЛ(И) НА БИОЛОГИЧНОТО(НИТЕ) АКТИВНО(И) ВЕЩЕСТВО(А) 
И ПРИТЕЖАТЕЛ(И) НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗАПРОИЗВОДСТВО, ОТГОВОРЕН(НИ) 
ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДИ 

 
Име и адрес на производителя(ите) на биологичното(ните) активно(и) вещество(а) 
 
Merck & Co. Inc.  
Sumneytown Pike  
West Point  
Pennsylvania 19486 
САЩ 
 
Име и адрес на производителя(ите) отговорен(ни) за освобождаване на партидите
 
Merck Sharp & Dohme BV 
Waarderweg 39 
2031 BN Haarlem 
P.O. BOX 581, 2003 PC Haarlem 
Холандия 
 
 
Б. УСЛОВИЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА 
 
• УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДОСТАВКАТА И 

УПОТРЕБАТА, НАЛОЖЕНИ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА 
УПОТРЕБА 

 
Лекарствен продукт, отпускан  по лекарско предписание. 
 
• УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА БЕЗОПАСНАТА И 

ЕФЕКТИВНА УПОТРЕБА НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ 
 
Неприложимо 
 
• ДРУГИ УСЛОВИЯ 
 
Система за лекарствена безопасност 
ПРУ трябва да осигури наличието на системата за лекарствена безопасност, така както е 
описана във версия 2.0, представена в Модул 1.8.1 на Заявлението за разрешаване за употреба, 
която да функционира преди и докато продуктът е на пазара. 
 
Официално освобождаване на партиди: в съответствие с изменения чл. 114 от Директива 
2001/83/EC, официалното освобождаване на партиди се извършва от държавна лаборатория или 
от лаборатория, предназначена за тази цел. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 
 

ОЗНАЧЕНИЯ ВЪРХУ ОПАКОВКАТА И ЛИСТОВКАТА  
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A. ДАННИ ВЪРХУ ОПАКОВКАТА 
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ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА  
 
ProQuad – Прах във флакон и разтворител във флакон – Опаковка от 1, 10 
 
 
1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ 
 
ProQuad , прах и разтворител за инжекционна суспензия. 
(Measles, mumps, rubella and varicella vaccine (live)) 
 
 
2. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО/ИТЕ ВЕЩЕСТВО/А 
 
След разтваряне една доза (0,5ml) съдържа (жив, атенюиран): 
 
Вирус на морбили Enders’ Edmonston щам      ≥ 3,00 log10 CCID 50* 
Вирус на паротит Jeryl Lynn™ (Level B) щам      ≥ 4,30 log10 CCID 50
Вирус на рубеола Wistar RA 27/3 щам       ≥ 3,00 log10 CCID 50
Вирус на варицела Oka/Merck щам        ≥ 3,99 log10 PFU** 
 
* 50 % инфекциозна доза за клетъчна култура 
** плако-образуващи единици 
 
 
3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА 
 
Захароза, хидролизиран желатин, урея, натриев хлорид, сорбитол, мононатриев глутамат, 
натриев фосфат, натриев бикарбонат, калиев фосфат, калиев хлорид, среда 199 със соли на 
Hanks, MEM, неомицин, фенолово червено, HCl, NaOH. 
 
 
4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА 
 
Прах и разтворител за инжекционна суспензия 
Опаковка с 1 еднодозов флакон –  (прах) + 1 флакон (разтворител). 
Опаковка с 10 еднодозови флакона –  (прах) + 10 флакона (разтворител). 
 
 
5. НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ/ИЩА НА ВЪВЕЖДАНЕ 
 
Подкожно приложение. 
Преди употреба прочетете листовката. 
 
 
6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА 

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА  
 
Да се съхранява на място недостъпно за деца. 
 
 
7. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ,АКО Е НЕОБХОДИМО 
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8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ 
 
Годен до: 
 
 
9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ 
 
ДА СЕ СЪХРАНЯВА И ТРАНСПОРТИРА В ХЛАДИЛНИК. Да се съхранява в оригиналната 
опаковка, за да се предпази от светлина. 
 
След разтваряне да се използва незабавно или до 30 минути, ако се съхранява при температура 
между 20°C и 25°C. 
 
 
10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА 

ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ 
ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА 

 
Прочетете листовката за изхвърляне на медикаменти, които повече не са необходими. 
 
 
11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА 
 
SANOFI PASTEUR MSD SNC 
8 rue Jonas Salk 
F-69007 Lyon 
Франция 
 
 
12. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА  
 
EU/1/05/323/001 опаковка с 1  
EU/1/05/323/002 опаковка с 10  
 
 
13. ПАРТИДЕН НОМЕР 
 
Партиден № 
 
 
14. НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ 
 
Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание. 
 
 
15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 
 
 
16. ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА 
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МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ МАЛКИТЕ ЕДИНИЧНИ 
ПЪРВИЧНИ ОПАКОВКИ  
 
ФЛАКОН С ПРАХ  
 
 
1.  ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ И ПЪТБПЪТИЩА НА ВЪВЕЖДАНЕ 
 
ProQuad прах за инжекционна суспензия. 
s.c. 
 
 
2.  НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ 
 
 
3.  ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ 
 
Годен до: 
 
 
4.  ПАРТИДЕН НОМЕР 
 
Партиден № 
 
 
5.  СЪДЪРЖАНИЕ КАТО МАСА, ОБЕМ ИЛИ ЕДИНИЦИ 
 
1 доза 
 
 
6.  ДРУГО 
 
SANOFI PASTEUR MSD SNC 
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МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ МАЛКИТЕ ЕДИНИЧНИ 
ПЪРВИЧНИ ОПАКОВКИ  
 
ФЛАКОН С РАЗТВОРИТЕЛ 
 
 
1.  ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ И ПЪТ/ПЪТИЩА НА ВЪВЕЖДАНЕ 
 
Разтворител за ProQuad  
Вода за инжекции 
 
 
2. НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ 
 
 
3.  ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ 
 
Годен до: 
 
 
4.  ПАРТИДЕН НОМЕР 
 
Партиден № 
 
 
5.  СЪДЪРЖАНИЕ КАТО МАСА, ОБЕМ ИЛИ ЕДИНИЦИ 
 
 
6. ДРУГО 
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ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА  
 
ProQuad – Прах във флакон и разтворител в предварително напълнена спринцовка с 
прикрепена игла – Опаковка от 1, 10 
 
 
1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ 
 
ProQuad прах и разтворител за инжекционна суспензия в предварително напълнена 
спринцовка. 
Measles, mumps, rubella and varicella vaccine (live)). 
 
 
2. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО/ИТЕ ВЕЩЕСТВО/А 
 
След разтваряне една доза (0,5 ml) съдържа(жив, атенюиран):: 
 
Вирус на Морбили Enders’ Edmonston щам   ≥ 3,00 log10 TCIDCCID 50* 
Вирус на паротит Jeryl Lynn™ (Level B) щам ≥ 4,30 log10 TCIDCCID 50
Вирус на рубеола Wistar RA 27/3 щам    ≥ 3,00 log10 TCIDCCID 50
вирус на варицела Oka/Merck щам  ≥    3,99 log10 PFU** 
 
* 50 % инфекциозна доза за клетъчна култура 
** плако-образуващи единици 
 
 
3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА 
 
Захароза, хидролизиран желатин, урея, натриев хлорид, сорбитол, мононатриев глутамат, 
натриев фосфат, натриев бикарбонат, калиев фосфат, калиев хлорид, среда 199 със соли на 
Hanks, MEM, неомицин, фенолово червено, HCl, NaOH. 
 
 
4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА 
 
Прах и разтворител за инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка 
Опаковка с 1 еднодозов флакон  (прах) + 1 предварително напълнена спринцовка (разтворител) 
с прикрепена игла. 
Опаковка с 10 еднодозови флакона  (прах) + 10 предварително напълнени спринцовки 
(разтворител) с прикрепена игла. 
 
 
5. НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ/ИЩА НА ВЪВЕЖДАНЕ 
 
Подкожно приложение. 
Преди употреба прочетете листовката. 
 
 
6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА 

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА  
 
Да се съхранява на място недостъпно за деца. 
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7. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ,АКО Е НЕОБХОДИМО 
 
 
8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ 
 
Годен до: 
 
 
9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ 
 
ДА СЕ СЪХРАНЯВА И ТРАНСПОРТИРА В ХЛАДИЛНИК Да се съхранява в оригиналната 
опаковка, за да се предпази от светлина. 
 
След разтваряне да се използва незабавно или до 30 минути, ако се съхранява при температура 
между 20°C и 25°C. 
 
 
10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА 

ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ 
ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА 

 
Прочетете листовката за изхвърляне на медикаменти, които повече не са необходими. 
 
 
11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА 
 
SANOFI PASTEUR MSD SNC 
8 rue Jonas Salk 
F-69007 Lyon 
Франция 
 
 
12. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА  
 
EU/1/05/323/003 опаковка с 1  
EU/1/05/323/004 опаковка с 10  
 
 
13. ПАРТИДЕН НОМЕР 
 
Партиден № 
 
 
14. НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ 
 
Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание. 
 
 
15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 
 
 
16. ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА 
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ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА  
 
ProQuad – Прах във флакон и разтворител в предварително напълнена спринцовка без 
игла – Опаковка от 1, 10, 20 
 
 
1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ 
 
ProQuad прах и разтворител за инжекционна суспензия в предварително напълнена 
спринцовка. 
Measles, mumps, rubella and varicella vaccine (live). 
 
 
2. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО/ИТЕ ВЕЩЕСТВО/А 
 
След разтваряне една доза (0,5 ml) съдържа(жив, атенюиран):: 
 
Вирус на Морбили Enders’ Edmonston щам   ≥ 3,00 log10 TCIDCCID 50* 
Вирус на паротит Jeryl Lynn™ (Level B) щам ≥ 4,30 log10 TCIDCCID 50
Вирус на рубеола Wistar RA 27/3 щам    ≥ 3,00 log10 TCIDCCID 50
вирус на варицела Oka/Merck щам  ≥    3,99 log10 PFU** 
 
* 50 % инфекциозна доза за клетъчна култура 
** плако-образуващи единици 
 
 
3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА 
 
Захароза, хидролизиран желатин, урея, натриев хлорид, сорбитол, мононатриев глутамат, 
натриев фосфат, натриев бикарбонат, калиев фосфат, калиев хлорид, среда 199 със соли на 
Hanks, MEM, неомицин, фенолово червено, HCl,. NaOH 
 
РАЗТВОРИТЕЛЯТ Е В ОТДЕЛНА ОПАКОВКА. 
 
 
4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА 
 
Прах и разтворител за инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка  
Опаковка с 1 еднодозов флакон  (прах) + 1 предварително напълнена спринцовка (разтворител) 
без игла. 
Опаковка с 10 еднодозови флакона  (прах) + 10 предварително напълнени спринцовки 
(разтворител) без игла. 
Опаковка с 20 еднодозови флакона  (прах) + 20 предварително напълнени спринцовки 
(разтворител) без игла. 
 
 
5. НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ/ИЩА НА ВЪВЕЖДАНЕ 
 
Подкожно приложение. 
Преди употреба прочетете листовката. 
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6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА 
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА  

 
Да се съхранява на място недостъпно за деца. 
 
 
7. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ,АКО Е НЕОБХОДИМО 
 
 
8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ 
 
Годен до: 
 
 
9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ 
 
ДА СЕ СЪХРАНЯВА И ТРАНСПОРТИРА В ХЛАДИЛНИК. Да се съхранява в оригиналната 
опаковка, за да се предпази от светлина. 
След разтваряне да се използва незабавно или до 30 минути, ако се съхранява при температура 
между 20°C и 25°C. 
 
 
10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА 

ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ 
ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА 

 
Прочетете листовката за изхвърляне на медикаменти, които повече не са необходими. 
 
 
11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА 
 
SANOFI PASTEUR MSD SNC 
8 rue Jonas Salk 
F-69007 Lyon 
Франция 
 
 
12. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА  
 
EU/1/05/323/005 – опаковка с 1 
EU/1/05/323/006 – опаковка с 10 
EU/1/05/323/007 – опаковка с 20 
 
 
13. ПАРТИДЕН НОМЕР 
 
Партиден № 
 
 
14. НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ 
 
Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание. 
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15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 
 
 
16. ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА 
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ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА  
 
ProQuad – Прах във флакон и разтворител в предварително напълнена спринцовка с 1 
неприкрепена игла – Опаковка от 1, 10, 20 
 
 
1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ 
 
ProQuad прах и разтворител за инжекционна суспензия в предварително напълнена 
спринцовка. 
Measles, mumps, rubella and varicella vaccine (live) 
 
 
2. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО/ИТЕ ВЕЩЕСТВО/А 
 
След разтваряне една доза (0,5 ml) съдържа (жив, атенюиран): 
 
Вирус на Морбили Enders’ Edmonston щам   ≥ 3,00 log10 TCIDCCID 50* 
Вирус на паротит Jeryl Lynn™ (Level B) щам ≥ 4,30 log10 TCIDCCID 50
Вирус на рубеола Wistar RA 27/3 щам    ≥ 3,00 log10 TCIDCCID 50
вирус на варицела Oka/Merck щам  ≥    3,99 log10 PFU** 
 
* 50 % инфекциозна доза за клетъчна култура 
** плако-образуващи единици 
 
 
3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА 
 
Захароза, хидролизиран желатин, урея, натриев хлорид, сорбитол, мононатриев глутамат, 
натриев фосфат, натриев бикарбонат, калиев фосфат, калиев хлорид, среда 199 със соли на 
Hanks, MEM, неомицин, фенолово червено,  HCl,. NaOH 
 
 
4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА 
 
Прах и разтворител за инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка. 
Опаковка с 1 еднодозов флакон  (прах) + 1 предварително напълнена спринцовка (разтворител) 
с 1 неприкрепена игла. 
Опаковка с 10 еднодозови флакона  (прах) + 10 предварително напълнени спринцовки 
(разтворител) с 10 неприкрепени игли. 
 Опаковка с 20 еднодозови флакона  (прах) + 20 предварително напълнени спринцовки  
(разтворител) с 20 неприкрепени игли. 
 
 
5. НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ/ИЩА НА ВЪВЕЖДАНЕ 
 
Подкожно приложение. 
Преди употреба прочетете листовката. 
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6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА 
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА  

 
Да се съхранява на място недостъпно за деца. 
 
 
7. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ,АКО Е НЕОБХОДИМО 
 
 
8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ 
 
Годен до: 
 
 
9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ 
 
ДА СЕ СЪХРАНЯВА И ТРАНСПОРТИРА В ХЛАДИЛНИК. Да се съхранява в оригиналната 
опаковка, за да се предпази от светлина. 
След разтваряне да се използва незабавно или до 30 минути, ако се съхранява при температура 
между 20°C и 25°C. 
 
 
10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА 

ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ 
ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА 

 
Прочетете листовката за изхвърляне на медикаменти, които повече не са необходими. 
 
 
11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА 
 
SANOFI PASTEUR MSD SNC 
8 rue Jonas Salk 
F-69007 Lyon 
Франция 
 
 
12. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА  
 
EU/1/05/323/008 – опаковка с 1 
EU/1/05/323/009 – опаковка с 10 
EU/1/05/323/012 – опаковка с 20 
 
 
13. ПАРТИДЕН НОМЕР 
 
Партиден № 
 
 
14. НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ 
 
Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание. 
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15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 
 
 
16. ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА 
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ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА  
 
ProQuad – Прах във флакон и разтворител в предварително напълнена спринцовка с 2 
неприкрепени игли – Опаковка от 1, 10, 20 
 
 
1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ 
 
ProQuad прах и разтворител за инжекционна суспензия в предварително напълнена 
спринцовка. 
Measles, mumps, rubella and varicella vaccine (live) 
 
 
2. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО/ИТЕ ВЕЩЕСТВО/А 
 
След разтваряне една доза (0,5 ml) съдържа (жив, атенюиран): 
 
Вирус на Морбили Enders’ Edmonston щам   ≥ 3,00 log10 TCIDCCID 50* 
Вирус на паротит Jeryl Lynn™ (Level B) щам ≥ 4,30 log10 TCIDCCID 50
Вирус на рубеола Wistar RA 27/3 щам    ≥ 3,00 log10 TCIDCCID 50
вирус на варицела Oka/Merck щам  ≥    3,99 log10 PFU** 
 
* 50 % инфекциозна доза за клетъчна култура 
** плако-образуващи единици 
 
 
3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА 
 
Захароза, хидролизиран желатин, урея, натриев хлорид, сорбитол, мононатриев глутамат, 
натриев фосфат, натриев бикарбонат, калиев фосфат, калиев хлорид, среда 199 със соли на 
Hanks, MEM, неомицин, фенолово червено, . HCl, NaOH 
 
 
4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА 
 
Прах и разтворител за инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка. 
Опаковка с 1 еднодозов флакон  (прах) + 1 предварително напълнена спринцовка (разтворител) 
с 2 неприкрепени игли. 
Опаковка с 10 еднодозови флакона  (прах) + 10 предварително напълнени спринцовки 
(разтворител) с 20 неприкрепени игли. 
Опаковка с 20 еднодозови флакона  (прах) + 20 предварително напълнени спринцовки  
(разтворител) с 40 неприкрепени игли. 
 
 
5. НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ/ИЩА НА ВЪВЕЖДАНЕ 
 
Подкожно приложение. 
Преди употреба прочетете листовката. 
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6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА 
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА  

 
Да се съхранява на място недостъпно за деца. 
 
 
7. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ,АКО Е НЕОБХОДИМО 
 
 
8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ 
 
Годен до: 
 
 
9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ 
 
ДА СЕ СЪХРАНЯВА И ТРАНСПОРТИРА В ХЛАДИЛНИК. Да се съхранява в оригиналната 
опаковка, за да се предпази от светлина. 
След разтваряне да се използва незабавно или до 30 минути, ако се съхранява при температура 
между 20°C и 25°C. 
 
 
10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА 

ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ 
ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА 

 
Прочетете листовката за изхвърляне на медикаменти, които повече не са необходими. 
 
 
11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА 
 
SANOFI PASTEUR MSD SNC 
8 rue Jonas Salk 
F-69007 Lyon 
Франция 
 
 
12. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА  
 
EU/1/05/323/010 – опаковка с 1 
EU/1/05/323/011 – опаковка с 10 
EU/1/05/323/013 – опаковка с 20 
 
 
13. ПАРТИДЕН НОМЕР 
 
Партиден № 
 
 
14. НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ 
 
Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание. 
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15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 
 
 
16. ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА 
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МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ МАЛКИТЕ ЕДИНИЧНИ 
ПЪРВИЧНИ ОПАКОВКИ  
 
ФЛАКОН С ПРАХ  
 
 
1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКT И ПЪТ/ИЩА НА ВЪВЕЖДАНЕ  
 
ProQuad прах за инжекционна суспензия. 
s.c. 
 
 
2. НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ 
 
 
3. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ 
 
Годен до: 
 
 
4. ПАРТИДЕН НОМЕР 
 
Партиден № 
 
 
5. СЪДЪРЖАНИЕ КАТО МАСА, ОБЕМ ИЛИ ЕДИНИЦИ  
 
1 доза 
 
 
6. ДРУГО 
 
SANOFI PASTEUR MSD SNC 
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МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ МАЛКИТЕ ЕДИНИЧНИ 
ПЪРВИЧНИ ОПАКОВКИ  
 
СПРИНЦОВКА С РАЗТВОРИТЕЛ 
 
 
1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКT И ПЪТ/ИЩА НА ВЪВЕЖДАНЕ  
 
Разтворител за ProQuad 
Вода за инжекции 
 
 
2. НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ 
 
 
3. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ 
 
Годен до: 
 
 
4. ПАРТИДЕН НОМЕР 
 
Партиден № 
 
 
5. СЪДЪРЖАНИЕ КАТО МАСА, ОБЕМ ИЛИ ЕДИНИЦИ  
 
SANOFI PASTEUR MSD SNC 
 
 
6. ДРУГО 
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Б. ЛИСТОВКА 
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ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 

ProQuad 
Прах и разтворител за инжекционна суспензия 

 
Ваксина срещу морбили, паротит, рубеола и варицела (жива) 

(Measles, mumps, rubella and varicella vaccine (live)) 
 

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да ваксинирате Вашето дете. 
- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново. 
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт. 
- Тази ваксина е предписано лично на Вашето дете. Не я преотстъпвайте на други хора. 
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, 

неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или 
фармацевт. 

 
 
В тази листовка: 
1. Какво представлява ProQuad и за какво се използва 
2. Преди да използвате ProQuad 
3. Как да използвате ProQuad 
4. Възможни нежелани реакции 
5. Как да съхранявате ProQuad 
6. Допълнителна информация 
 
 
1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ProQuad И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА 
 
ProQuad е ваксина съдържаща вируси на морбили, паротит, рубеола и варицела (дребна шарка), 
които са били отслабени. Когато човек получи ваксината, имунната система (естествената 
защита на организма) произвежда антитела срещу вирусите на морбили, паротит, рубеола и 
варицела. Антителата помагат в защитата от заболявания причинени от тези вируси. 
ProQuad се прилага, за да защити Вашето дете от морбили, паротит, рубеола и варицела (дребна 
шарка). Ваксината може да се прилага на хора от 12 месечна възраст. 
 
Макар че ProQuad съдържа живи вируси, те са твърде слаби, за да причинят морбили, паротит, 
рубеола и варицела (дребна шарка) при здрави хора 
 
 
2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ProQuad 
 
Не използвайте ProQuad 
• Ако Вашето дете е алергично (свръхчувствително) към някой от компонентите на 

ваксината ProQuad (включително неомицин или някоя от съставките изброени при “други 
съставки" - вж. точка 6, Допълнителна информация). 

• Ако Вашето дете има кръвно нарушение или някакъв вид карцином, който влияе върху 
имунната система. 

• Ако Вашето дете провежда лечение или взема лекарства, които могат да отслабят 
имунната система (с изключение на ниски дози кортикостероиди при лечение на астма 
или като заместващо лечение). 

• Ако Вашето дете има отслабена имунна система поради някакво заболяване 
(включително СПИН). 

• Ако Вашето дете е с фамилна анамнеза за вроден или наследствен имунен дефицит, освен 
ако имунната компетентност на детето не се докаже. 

• Ако Вашето дете има активна нелекувана туберкулоза. 
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• Ако Вашето дете има заболяване с температура по-висока от 38,5°C; в същото време по-
ниски стойности на повишена температура не могат да бъдат причина да се отложи 
ваксиниране. 

• Ако Вашата дъщеря е бременна (освен това, бременност трябва да се избягва до 3 месеца 
след ваксинация, вижте Бременност и кърмене). 

 
Обърнете специално внимание при лечението с ProQuad 
 
Ако този, който ще бъде ваксиниран е имал някоя от следните прояви, консултирайте се с лекар 
или фармацевт преди да приложите ProQuad: 
 
• Ако Вашето дете има алергични реакции към яйца или храна съдържаща яйца. 
• Ако Вашето дете има фамилна анамнеза за алергии или гърчове (припадъци). 
• Ако Вашето дете е имало нежелани реакции след ваксиниране срещу морбили, паротит 

или рубеола (като самостоятелна ваксина или комбинирана ваксина, каквато е ваксината 
против морбили, паротит и рубеола, произведена от Merck & Co., Inc. или ProQuad), 
които включват лесно кръвонасядане или кървене продължаващо по-дълго от 
обикновено. 

• Ако Вашето дете е заразено с човешки имунодефицитен вирус (HIV), но няма симптоми 
на HIV заболяване. Възможно е ваксинирането да бъде по-слабо ефикасно отколкото при 
незаразени индивиди (виж Не използвайте ProQuad). 

 
След като бъде ваксинирано, детето следва да избягва до 6 седмици след ваксинирането, когато 
това е възможно, близък контакт със следните индивиди: 
 
• Индивиди с намалена съпротивителна сила срещу заболявания. 
• Бременни жени, които или не са боледували от дребна шарка, или не са били 

ваксинирани срещу дребна шарка. 
• Новородени от майки, които или не са боледували от дребна шарка, или не са били 

ваксинирани срещу дребна шарка. 
 
Уведомете Вашия лекар, ако има някой, който попада в една от тези категории описани по-горе 
и се очаква да бъде контактен с Вашето ваксинирано дете. 
 
Както и при останалите ваксини, ProQuad може да не защити напълно всички хора, които са 
ваксинирани. Освен това, ако този, който предстои да бъде ваксиниран, вече е бил в контакт с 
вируса на морбили, паротит, рубеола или варицела, но още не се е разболял, ProQuad може да 
не успее да предотврати появата на заболяването. 
 
Употреба на други лекарства 
ProQuad може да се приложи с Prevenar и/или ваксина срещу хепатит А по време на една и 
съща визита, но на отделно инжекционно място (т.е. на другия крак или ръка).  
Лекарят може да отложи ваксинирането за не по-малко от 3месеца след кръвопреливане или 
трансфузия на плазма, или прилагане на имуноглобулин (IG), или имуноглобулин срещу 
варицела зостер ( VZIG). След ваксиниране с ProQuad, IG или VZIG не трябва да се прилагат в 
продължение на 1 месец, освен ако лекарят реши друго. 
 
Ако ще се прави туберкулинов тест, това трябва да стане преди, едновременно с или 4 до 
6 седмици след ваксиниране с ProQuad. 
 
Уведомете Вашия лекар, ако Вашето дете неотдавна е получило ваксина или в близко бъдеще 
има планирано ваксиниране. Лекарят ще определи кога може да се приложи ProQuad. 
 
Използването на салицилати (например, ацетилсалицилова киселина, съединение съдържащо се 
в много медикаменти използвани за успокояване на болка и понижаване на висока 
температура) трябва да се избягват 6 седмици след ваксиниране с ProQuad. 
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Моля кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако Вашето дете приема или наскоро е приемало 
други лекарства (или други ваксини), включително и такива, отпускани без рецепта. 
 
Бременност и кърмене 
 
ProQuad не трябва да се прилага на бременни жени. Жени във фертилна възраст трябва да 
вземат необходимите предпазни мерки, за да избягнат забременяване 3 месеца, или друг период 
според препоръките на лекаря, след като са били ваксинирани. 
 
Жени-кърмачки или което имат намерение да кърмят трябва да уведомят своя лекар. Лекарят 
ще реши дали да се приложи ProQuad. 
 
Потърсете съвет от Вашия лекар или фармацевт преди да вземете някакво лекарство. 
 
Важна информация относно някои от съставките на ProQuad 
 
ProQuad съдържа сорбитол. Ако Вашият лекар, Ви е уведомил, че Вие или Вашето дете имате 
непоносимост към накои захари, уведомете Вашия лекар преди Вие или Вашето дете да се 
ваксинирате. 
 
 
3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ProQuad 
 
ProQuad трябва да се инжектира подкожно в горната част на ръката или външната част на 
бедрото. 
 
ProQuad не трябва да се инжектира директно в кръвоносен съд. 
 
ProQuad се прилага инжекционно на  лица от 12 месечна възраст. Подходящото време и брой 
инжекции се определят от Вашия лекар като се следват официалните препоръки. 
 
Инструкциите за разтваряне, преназначени за медицинските специалисти, е включен в 
края на листовката 
 
Ако сте пропуснали да приложите ProQuad 
 
Вашият лекар ще реши кога ще Ви бъде направена пропуснатата доза. 
 
 
4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ 
 
Както всички лекарства, ProQuad може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки 
ги получава. 
 
Най-честите нежелани реакции, наблюдавани при прилагане на ProQuad са: оплаквания от 
мястото на инжектиране включително болка/чувствителност/възпаление, зачервяване, подуване 
или кръвонасядане; висока температура (38,9° C или по-висока); раздразнителност; обрив 
(включително морбилиформен обрив, варицелоподобен обрив и вирусна екзантема и обрив на 
мястото на инжектиране); инфекция на горните дихателни пътища; повръщане и диария. 
 
Други по-редки нежелани реакции също са наблюдавани при приложение на ProQuad като 
някои от тях са сериозни. Те включват: алергични реакции (копривна треска); гърчове с висока 
температура; кашлица и бронхиолит(затруднено дишане с или без кашлица); и нестабилна 
походка. 
 

52 



Други нежелани реакции са били наблюдавани при самостоятелно прилагане на ваксината 
срещу морбили, паротит и рубеола, произведена от Merck & Co., Inc., моновалентните 
компоненти на ваксината срещу морбили, паротит и рубеола, произведени от Merck & Co., Inc., 
или жива ваксина срещу варицела (Oka/Merck) : нехарактерно кървене или кръвонасядане под 
кожата, оток на тестисите; мравучкане по кожата, херпес зостер; възпаление на мозъка 
(енцефалит); тежки кожни нарушения; кожна инфекция; удар; гърчове без повишена 
температура; болка в ставите и/или оток (което може да бъде преходно или хронично); и 
възпаление на белите дробове (пневмония/пневмонит). 
 
Лекарят има по-пълен списък на нежеланите реакции при ProQuad и компонентите на 
ваксината ProQuad (ваксината против морбили, паротит и рубеола, произведена от Merck & Co., 
Inc. и жива ваксина срещу варицела (Oka/Merck)) . 
 
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, 
неописани в тази листовка нежелани реакции, моля кажете на Вашия лекар или фармацевт. Ако 
състоянието персистира или се влоши, потърсете медицинска помощ. 
 
 
5.  КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ProQuad 
 
Съхранявайте на място недостъпно за деца. 
 
Да се съхранява и транспортира в хладилник 2° C - 8° C Съхранявайте флаконав картонената 
опаковка, за да се предпази от светлина. 
 
Не използвайте ProQuad след срока на годност, който е отбелязан върху картонената опаковка 
след Годен до: (EXP). 
 
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. 
Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще 
спомогнат за опазване на околната среда. 
 
 
6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
 
Какво съдържа ProQuad 
 
След разтваряне една доза (0,5ml) съдържа: 
Активните съставки са: 
 
Вирус на морбили 1 Enders’ Edmonston щам (жив, атенюиран)  не по-малко от 3,00 
log10 CCID 50* 
Вирус на паротит1 Jeryl Lynn™ (Level B) щам (жив, атенюиран)   не по-малко от 4,30 
log10 CCID 50
Вирус на рубеола 2 Wistar RA 27/3 щам (жив, атенюиран)    не по-малко от 3,00 
log10 CCID 50
Вирус на варицела 3 Oka/Merck щам (жив, атенюиран)    не по-малко от 3,99 
log10 PFU** 
 
* 50 % инфекциозна доза за клетъчна култура 
** плако-образуващи единици 
 
(1) Произведена върху клетки от пилешки ембриони. 
(2) Произведена върху човешки диплоидни белодробни (WI-38) фибробласти. 
(3) Произведена върху човешки диплоидни (MRC-5) клетки. 
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Другите съставки са: 
 
Прах 
Захароза, хидролизиран желатин, урея, натриев хлорид, сорбитол, мононатриев глутамат, 
натриев фосфат, натриев бикарбонат, калиев фосфат, калиев хлорид, среда 199 със соли на 
Hanks, MEM, неомицин, фенолово червено, хлоро-водородна киселина, натриева основа. 
 
Разтворител 
Вода за инжекции 
 
Как изглежда ProQuad и какво съдържа опаковката 
 
Ваксината представлява прах за инжекционна суспензия съдържащ се в еднодозов флакон, 
който трябва да се смеси с разтворител даден задно с флакона с прах. Прахът и разтворителят 
са дадени в отделни флакони. 
 
ProQuad се предлага в опаковка от 1 и опаковка от 10. Не всички видове опаковки могат да 
бъдат пуснати в продажба. 
 
Притежател на разрешението за употреба и производител 
 
Притежател на разрешението за употреба:  Sanofi Pasteur MSD SNC, 8, rue Jonas Salk, F-69007 
Lyon, Франция 
 
Производител отговорен за освобождаването на партидите: Merck Sharp and Dohme, B.V., 
Waarderweg, 39, 2031 BN Haarlem, Холандия 
 
За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния 
представител на притежателя на разрешението за употреба: 
 
België Belgique/Belgien: Sanofi Pasteur MSD, Tél/Tel: +32.2.726.95.84 
България: Мерк Шарп и Доум България ЕООД тел. + 359 2 819 3740 
Česká republika: Merck Sharp & Dohme, IDEA, Inc., org. sl.,Tel.: +420.233.010.111 
Danmark: Sanofi Pasteur MSD, Tlf: +45 23 32 69 29 
Deutschland: Sanofi Pasteur MSD GmbH, Tel: +49.6224.5940 
Eesti: Merck Sharp & Dohme OÜ, Tel: +372.613.9750 
Ελλάδα: ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε., Τηλ: +30.210.8009111 
España: Sanofi Pasteur MSD S.A., Tel: +34.91.371.78.00 
France: Sanofi Pasteur MSD SNC, Tél: +33.4.37.28.40.00 
Ireland: Sanofi Pasteur MSD Ltd, Tel: +3531. 468.5600404.1688 
Ísland: Sanofi Pasteur MSD, SímiTel: +32.2.726.95.84 
Italia: Sanofi Pasteur MSD Spa, Tel: +39.06.664.092.11 
Kύπρος: Merck Sharp & Dohme (Middle East) Limited., Τηλ: +357 22866700 
Latvija: SIA Merck Sharp & Dohme Latvija, Tel: +371.67364.224 
Lietuva: UAB Merck Sharp & Dohme, Tel.: +370.5.2780.247 
Luxembourg/Luxemburg: Sanofi Pasteur MSD, Tél: +32.2.726.95.84 
Magyarország: MSD Magyarország Kft, Tel.: + 36.1.888.5300 
Malta: Merck Sharp & Dohme (Middle East) Limited., Tel: +357 22866700 
Nederland: Sanofi Pasteur MSD, Tel: +31. 23.567.96.0020.647.37.19 
Norge: Sanofi Pasteur MSD, Tlf: +47. 67.50.50.2023.12.05.00 
Österreich: Sanofi Pasteur MSD GmbH, Tel: +43.1.86.6.7.0.2.2.2.02 
Polska: MSD Polska Sp. z o.o., Tel.: +48.22.549.51.00 
Portugal: Sanofi Pasteur MSD, SA, Tel: +351.21.723.07.18470.45.50 
România: Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tel: + 4021 529 29 00 
Slovenija: Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.Limited, Tel: +386.1.520.4201 
Slovenská republika: Merck Sharp & Dohme IDEA, Inc., Tel: +421.2.58282010 
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Suomi/Finland: Sanofi Pasteur MSD, Puh/Tel: +358.9.565.88.3032.2.726.95.84 
Sverige: Sanofi Pasteur MSD, Tel: +46.8.564.888.60 
United Kingdom: Sanofi Pasteur MSD Ltd, Tel: +44.1.628.785.291 
 
Дата на последно одобрение на листовката  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти: 
 
Инструкции за разтваряне 
 
Преди да се смеси с разтворителя, прахообразната ваксина е бяла до светло-жълта компактна 
кристаловидна маса. Когато се смеси напълно, ваксината е бистра бледо-жълта до светло-
розова течност. 
 
Изтеглете цялото количество разтворител в една спринцовка. Инжектирайте цялото 
съдържание на спринцовката във флакона съдържащ праха. Леко разклатете, за да се разтвори 
напълно. Изтеглете цялото съдържание на разтворената ваксина от флакона в същата 
спринцовка и инжектирайте цялото количество.  
 
Препоръчва се ваксината да се приложи незабавно след разтварянето, за да се намали до 
минимум загубата на нейната активност. Изхвърлете, ако разтворената ваксина не се приложи 
до 30 минути. 
 
Не използвайте разтворената ваксина, ако забележите в нея наличие на частици или видът на 
ваксината се различава от описания по-горе. 
 
Неизползваният продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в 
съответствие с местните изисквания. 
 
Виж също точка 3 КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ProQuad 
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ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 

ProQuad 
Прах и разтворител за инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка  

 
Ваксина срещу морбили, паротит рубеола и варицела (жива) 

(Measles, mumps, rubella and varicella vaccine (live)) 
 

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да ваксинирате Вашето дете.  
- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново. 
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт. 
- Тази ваксина е предписано лично на Вашето дете. Не я преотстъпвайте на други хора.  
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, 

неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или 
фармацевт. 

 
 
В тази листовка:  
1. Какво представлява ProQuad и за какво се използва 
2. Преди да използвате ProQuad 
3. Как да използвате ProQuad 
4. Възможни нежелани реакции 
5. Как да съхранявате ProQuad 
6. Допълнителна информация 
 
 
1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ProQuad И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА 
 
ProQuad е ваксина съдържаща вируси на морбили, паротит, рубеола и варицела (дребна шарка), 
които са били отслабени. Когато човек получи ваксината, имунната система (естествената 
защита на организма) произвежда антитела срещу вирусите на морбили, паротит, рубеола и 
варицела. Антителата помагат в защитата от заболявания причинени от тези вируси. 
ProQuad се прилага, за да защити Вашето дете от морбили, паротит, рубеола и варицела (дребна 
шарка). Ваксината може да се прилага на хора от 12 месечна възраст. 
 
Макар че ProQuad съдържа живи вируси, те са твърде слаби, за да причинят морбили, паротит, 
рубеола и варицела (дребна шарка) при здрави хора. 
 
 
2.  ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ProQuad 
 
Не използвайте ProQuad 
• Ако Вашето дете е алергично (свръхчувствително) към някой от компонентите на 

ваксината ProQuad (включително неомицин или някоя от съставките изброени при “други 
съставки" - вж. точка 6, Допълнителна информация). 

• Ако Вашето дете има кръвно нарушение или някакъв вид карцином, който влияе върху 
имунната система. 

• Ако Вашето дете провежда лечение или взема лекарства, които могат да отслабят 
имунната система (с изключение на ниски дози кортикостероиди при лечение на астма 
или като заместващо лечение). 

• Ако Вашето дете има отслабена имунна система поради някакво заболяване 
(включително СПИН). 

• Ако Вашето дете е с фамилна анамнеза за вроден или наследствен имунен дефицит, освен 
ако имунната компетентност на детето не се докаже. 

• Ако Вашето дете има активна нелекувана туберкулоза. 
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• Ако Вашето дете има заболяване с температура по-висока от 38,5° C; в същото време по-
ниски стойности на повишена температура не могат да бъдат причина да се отложи 
ваксиниране. 

• Ако Вашата дъщеря е бременна (освен това бременност трябва да се избягва до 3 месеца 
след ваксинация, виж Бременност и кърмене). 

 
Обърнете специално внимание при лечението с ProQuad 
 
Ако този, който ще бъде ваксиниран е имал някоя от следните прояви, консултирайте се с лекар 
или фармацевт преди да приложите ProQuad: 
 
• Ако Вашето дете има алергични реакции към яйца или храна съдържаща яйца. 
• Ако Вашето дете има фамилна анамнеза за алергии или гърчове (припадъци). 
• Ако Вашето дете е имало нежелани реакции след ваксиниране срещу морбили, паротит 

или рубеола (като самостоятелна ваксина или комбинирана ваксина, каквато е ваксината 
против морбили, паротит и рубеола произведена от Merck & Co., Inc. или ProQuad), които 
включват лесно кръвонасядане или кървене продължаващо по-дълго от обикновено. 

• Ако Вашето дете е заразено с човешки имунодефицитен вирус (HIV), но няма симптоми 
на HIV заболяване. Възможно е ваксинирането да бъде по-слабо ефикасно отколкото при 
незаразени индивиди (виж Не използвайте ProQuad). 

 
След като бъде ваксинирано, детето следва да избягва до 6 седмици след ваксинирането, когато 
това е възможно, близък контакт със следните индивиди:  
 
• Индивиди с намалена съпротивителна сила срещу заболявания. 
• Бременни жени, които или не са боледували от дребна шарка, или не са били 

ваксинирани срещу дребна шарка. 
• Новородени от майки, които или не са боледували от дребна шарка, или не са били 

ваксинирани срещу дребна шарка. 
 
Уведомете Вашия лекар, ако има някой, който попада в една от тези категории описани по-горе 
и се очаква да бъде контактен с Вашето ваксинирано дете. 
 
Както и при останалите ваксини, ProQuad може да не защити напълно всички хора, които са 
ваксинирани. Освен това, ако този, който предстои да бъде ваксиниран, вече е бил в контакт с 
вируса на морбили, паротит, рубеола или варицела, но още не се е разболял, ProQuad може да 
не успее да предотврати появата на заболяването. 
 
Употреба на други лекарства  
ProQuad може да се приложи с Prevenar и/или ваксина срещу хепатит А по време на една и 
съща визита, но на отделно инжекционно място (т.е. на другия крак или ръка).  
 
Лекарят може да отложи ваксинирането за не по-малко от 3месеца след кръвопреливане или 
трансфузия на плазма, или прилагане на имуноглобулин (IG), или имуноглобулин срещу 
варицела зостер ( VZIG). След ваксиниране с ProQuad, IG или VZIG не трябва да се прилагат в 
продължение на 1 месец, освен ако лекарят реши друго. 
 
Ако ще се прави туберкулинов тест, това трябва да стане преди, едновременно с или 4 до 
6 седмици след ваксиниране с ProQuad. 
 
Уведомете Вашия лекар, ако Вашето дете неотдавна е получило ваксина или в близко бъдеще 
има планирано ваксиниране. Лекарят ще определи кога може да се приложи ProQuad. 
 
Използването на салицилати (например, ацетилсалицилова киселина, съединение съдържащо се 
в много медикаменти използвани за успокояване на болка и понижаване на висока 
температура) трябва да се избягват 6 седмици след ваксиниране с ProQuad. 
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Моля кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако Вашето дете приема или наскоро е приемало 
други лекарства (или други ваксини), включително и такива, отпускани без рецепта. 
 
Бременност и кърмене 
 
ProQuad не трябва да се прилага на бременни жени. Жени във фертилна възраст трябва да 
вземат необходимите предпазни мерки, за да избягнат забременяване 3 месеца, или друг период 
според препоръките на лекаря, след като са били ваксинирани. 
 
Жени-кърмачки или което имат намерение да кърмят трябва да уведомят своя лекар. Лекарят 
ще реши дали да се приложи ProQuad. 
 
Потърсете съвет от Вашия лекар или фармацевт преди да вземете някакво лекарство. 
 
Важна информация относно някои от съставките на ProQuad 
 
ProQuad съдържа сорбитол. Ако Вашият лекар, Ви е уведомил, че Вие или Вашето дете имате 
непоносимост към накои захари, уведомете Вашия лекар преди Вие или Вашето дете да се 
ваксинирате 
 
 
3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ProQuad 
 
ProQuad трябва да се инжектира подкожно в горната част на ръката или външната част на 
бедрото. 
 
ProQuad не трябва да се инжектира директно в кръвоносен съд.  
 
ProQuad се прилага инжекционно на  лица от 12 месечна възраст. Подходящото време и брой 
инжекции се определят от Вашия лекар като се следват официалните препоръки. 
 
Инструкциите за разтваряне, преназначени за медицинските специалисти, е включен в 
края на листовката 
 
Ако сте пропуснали  да  приложите ProQuad 
 
Вашият лекар ще реши кога ще Ви бъде направена пропуснатата доза. 
 
 
4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ 
 
Както всички лекарства, ProQuad може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки 
ги получава. 
 
Най-честите нежелани реакции наблюдавани при прилагане на ProQuad са:  оплаквания от 
мястото на инжектиране включително болка/чувствителност/възпаление, зачервяване, подуване 
или кръвонасядане; висока температура (38,9° C или по-висока); раздразнителност; обрив 
(включително морбилиформен обрив, варицелоподобен обрив и вирусна екзантема и обрив на 
мястото на инжектиране); инфекция на горните дихателни пътища; повръщане и диария. 
 
Други по-редки нежелани реакции също са наблюдавани при приложение на ProQuad като 
някои от тях са сериозни. Те включват:  алергични реакции (копривна треска); гърчове с висока 
температура; кашлица и бронхиолит (затруднено дишане с или без кашлица); и нестабилна 
походка. 
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Други нежелани реакции са били наблюдавани при самостоятелно прилагане на ваксината 
срещу морбили, паротит и рубеола, произведена от Merck & Co., Inc., моновалентните 
компоненти на ваксината срещу морбили, паротит и рубеола, произведени от Merck & Co., Inc., 
или ваксината срещу варицела – жива, ваксина срещу варицела (Oka/Merck) : нехарактерно 
кървене или кръвонасядане под кожата, оток на тестисите; мравучкане по кожата, херпес 
зостер; възпаление на мозъка (енцефалит); тежки кожни нарушения; кожна инфекция; удар; 
гърчове без повишена температура; болка в ставите и/или оток (което може да бъде преходно 
или хронично); и възпаление на белите дробове (пневмония/пневмонит). 
 
Лекарят има по-пълен списък на нежеланите реакции при ProQuad и компонентите на 
ваксината ProQuad (ваксината против морбили, паротит и рубеола произведена от Merck & Co., 
Inc. и жива ваксина срещу варицела (Oka/Merck) . 
 
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, 
неописани в тази листовка нежелани реакции, моля кажете на Вашия лекар или фармацевт. Ако 
състоянието персистира или се влоши, потърсете медицинска помощ. 
 
 
5.  КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ProQuad 

 
 
Съхранявайте на място недостъпно за деца.  
 
Да се съхранява и транспортира в хладилник 2° C - 8° C Съхранявайте флаконав картонената 
опаковка, за да се предпази от светлина. 
 
Не използвайте ProQuad след срока на годност, който е отбелязан върху картонената опаковка 
след Годен до: (EXP). 
 
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. 
Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще 
спомогнат за опазване на околната среда. 
 
 
6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
 
Какво съдържа ProQuad 
 
След разтваряне една доза (0,5 ml) съдържа: 
Активните съставки са: 
 
Вирус на морбили 1 Enders’ Edmonston щам (жив, атенюиран)  не по-малко от 3,00 
log10 CCID 50* 
Вирус на паротит1 Jeryl Lynn™ (Level B) щам (жив, атенюиран)   не по-малко от 4,30 
log10 CCID 50
Вирус на рубеола 2 Wistar RA 27/3 щам (жив, атенюиран)    не по-малко от 3,00 
log10 CCID 50
Вирус на варицела 3 Oka/Merck щам (жив, атенюиран)    не по-малко от 3,99 
log10 PFU** 
 
* 50 % инфекциозна доза за клетъчна култура 
** плако-образуващи единици 
 
(1) Произведен върху клетки от пилешки ембриони. 
(2) Произведан върху човешки диплоидни белодробни (WI-38) фибробласти. 
(3) Призведен върху човешки диплоидни (MRC-5) клетки. 
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Другите съставки са: 
 
Прах 
Захароза, хидролизиран желатин, урея, натриев хлорид, сорбитол, мононатриев глутамат, 
натриев фосфат, натриев бикарбонат, калиев фосфат, калиев хлорид, среда 199 със соли на 
Hanks, MEM, неомицин, фенолово червено, хлоро-водордна киселина, натриева основа. 
 
Разтворител 
Вода за инжекции 
 
Как изглежда ProQuad и какво съдържа опаковката  
 
Ваксината представлява прах за инжекционна суспензия съдържащ се в еднодозов флакон, 
който трябва да се смеси с разтворител даден с флакона с прах в отделен флакон. 
 
ProQuad се предлага в опаковка от 1, 10 или 20, с или без игли. Не всички видове опаковки 
могат да бъдат пуснати в продажба. 
 
Притежател на разрешението за употреба и производител 
 
Притежател на разрешението за употреба: Sanofi Pasteur MSD SNC, 8, rue Jonas Salk, F-69007 
Lyon, Франция 
 
Производител отговорен за освобождаването на партидите: Merck Sharp and Dohme, B.V., 
Waarderweg, 39, 2031 BN Haarlem, Холандия 
 
За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния 
представител на притежателя на разрешението за употреба: 
 
Belgique/Belgien: Sanofi Pasteur MSD, Tél/Tel: +32.2.726.95.84 
България: Мерк Шарп и Доум България ЕООД тел. + 359 2 819 3740 
Česká republika: Merck Sharp & Dohme, IDEA, Inc., org. sl.,Tel.: +420.233.010.111 
Danmark: Sanofi Pasteur MSD, Tlf: +45 23 32 69 29 
Deutschland: Sanofi Pasteur MSD GmbH, Tel: +49.6224.5940 
Eesti: Merck Sharp & Dohme OÜ, Tel: +372.613.9750 
Ελλάδα: ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε., Τηλ: +30.210.8009111 
España: Sanofi Pasteur MSD S.A., Tel: +34.91.371.78.00 
France: Sanofi Pasteur MSD SNC, Tél: +33.4.37.28.40.00 
Ireland: Sanofi Pasteur MSD Ltd, Tel: +3531. 468.5600404.1688 
Ísland: Sanofi Pasteur MSD, SímiTel: +32.2.726.95.84 
Italia: Sanofi Pasteur MSD Spa, Tel: +39.06.664.092.11 
Kύπρος: Merck Sharp & Dohme (Middle East) Limited., Τηλ: +357 22866700 
Latvija: SIA Merck Sharp & Dohme Latvija, Tel: +371.67364.224 
Lietuva: UAB Merck Sharp & Dohme, Tel.: +370.5.2780.247 
Luxembourg/Luxemburg: Sanofi Pasteur MSD, Tél: +32.2.726.95.84 
Magyarország: MSD Magyarország Kft, Tel.: + 36.1.888.5300 
Malta: Merck Sharp & Dohme (Middle East) Limited., Tel: +357 22866700 
Nederland: Sanofi Pasteur MSD, Tel: +31. 23.567.96.0020.647.37.19 
Norge: Sanofi Pasteur MSD, Tlf: +47. 67.50.50.2023.12.05.00 
Österreich: Sanofi Pasteur MSD GmbH, Tel: +43.1.86.6.7.0.2.2.2.02 
Polska: MSD Polska Sp. z o.o., Tel.: +48.22.549.51.00 
Portugal: Sanofi Pasteur MSD, SA, Tel: +351.21.723.07.18470.45.50 
România: Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tel: + 4021 529 29 00 
Slovenija: Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.Limited, Tel: +386.1.520.4201 
Slovenská republika: Merck Sharp & Dohme IDEA, Inc., Tel: +421.2.58282010 
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Suomi/Finland: Sanofi Pasteur MSD, Puh/Tel: +358.9.565.88.3032.2.726.95.84 
Sverige: Sanofi Pasteur MSD, Tel: +46.8.564.888.60 
United Kingdom: Sanofi Pasteur MSD Ltd, Tel: +44.1.628.785.291 
 
Дата на последно одобрение на листовката  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти: 
 
Инструкции за разтваряне 
 
Преди да се смеси с разтворителя, прахообразната ваксина е бяла до светло-жълта компактна 
кристаловидна маса. Когато се смеси напълно, ваксината е бистра бледо-жълта до светло-
розова течност. 
 
Инжектирайте цялото съдържание на предварително напълнената спринцовка с разтворител във 
флакона съдържащ праха. Леко разклатете, за да се разтвори напълно. Изтеглете цялото 
съдържание на разтворената ваксина от флакона в същата спринцовка и инжектирайте цялото 
количество.  
 
Препоръчва се ваксината да се приложи незабавно след разтварянето, за да се намали до 
минимум загубата на нейната активност. Изхвърлете, ако разтворената ваксина не се приложи 
до 30 минути. 
 
Не използвайте разтворената ваксина, ако забележите в нея наличие на частици или видът на 
ваксината се различава от описания по-горе. 
 
Неизползваният продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в 
съответствие с местните изисквания. 
 
Виж също точка 3 КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ProQuad 
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