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1.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Nimenrix σκόνη και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα. 
Συζευγμένο εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου ομάδας A, C, W-135 και Y 
 
 
2.  ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
Μετά την ανασύσταση, 1 δόση (0,5 ml) περιέχει: 
 
Πολυσακχαρίτη1 Neisseria meningitidis ομάδας A  5 μικρογραμμάρια 
Πολυσακχαρίτη1 Neisseria meningitidis ομάδας C  5 μικρογραμμάρια 
Πολυσακχαρίτη1 Neisseria meningitidis ομάδας W-135   5 μικρογραμμάρια 
Πολυσακχαρίτη1 Neisseria meningitidis ομάδας Υ  5 μικρογραμμάρια 
 
1συζευγμένο σε πρωτεΐνη φορέα του τοξοειδούς  44 μικρογραμμάρια 
του τετάνου 
 
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 
 
 
3.  ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
 
Σκόνη και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα. 
Η σκόνη είναι λευκή. 
Ο διαλύτης είναι διαυγής και άχρωμος. 
 
 
4.  ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
4.1  Θεραπευτικές ενδείξεις 
 
Το Nimenrix ενδείκνυται για την ενεργητική ανοσοποίηση ανθρώπων από την ηλικία των 12 μηνών 
και άνω έναντι της διεισδυτικής μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου που προκαλείται από τη Neisseria 
meningitidis ομάδας A, C, W-135 και Y. 
 
4.2  Δοσολογία και τρόπος χορήγησης 
 

 
Δοσολογία 

Το Nimenrix θα πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις διαθέσιμες επίσημες συστάσεις. 
 
Αρχικός εμβολιασμός: 
Μία εφάπαξ δόση 0,5 ml του ανασυσταθέντος εμβολίου χρησιμοποιείται για ανοσοποίηση. 
 
Αναμνηστικός εμβολιασμός: 
Το Nimenrix μπορεί να δοθεί ως αναμνηστική δόση σε άτομα που έχουν προηγουμένως εμβολιαστεί 
με ένα απλό πολυσακχαριδικό εμβόλιο μηνιγγιτιδόκοκκου (βλέπε παραγράφους 4.4 και 5.1). 
 
Η ανάγκη αναμνηστικής δόσης σε άτομα που ανοσοποιήθηκαν αρχικά με Nimenrix δεν έχει ακόμα 
τεκμηριωθεί (βλέπε παραγράφους 4.4 και 5.1). 
 
Παιδιατρικός πληθυσμός 
 
Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Nimenrix δεν έχουν ακόμη τεκμηριωθεί σε παιδιά ηλικίας 
κάτω των 12 μηνών. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. 
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Ηλικιωμένοι 
 
Δεν υπάρχουν στοιχεία σε άτομα ηλικίας > 55 ετών. 
 

 
Τρόπος χορήγησης 

Η ανοσοποίηση θα πρέπει να γίνεται μόνο με ενδομυϊκή ένεση, κατά προτίμηση στο δελτοειδή μυ. 
Σε παιδιά ηλικίας 12 έως 23 μηνών, το εμβόλιο μπορεί επίσης να χορηγείται στο προσθιοπλάγιο 
τμήμα του μηρού (βλέπε παραγράφους 4.4 και 4.5). 
 
Για οδηγίες σχετικά με την ανασύσταση του φαρμακευτικού προϊόντος πριν από τη χορήγηση, βλ. 
παράγραφο 6.6. 
 
4.3 Αντενδείξεις 
 
Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 
6.1. 
 
4.4  Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση 
 
Το Nimenrix δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χορηγείται ενδαγγειακά, ενδοδερμικά ή υποδόρια. 
 
Αποτελεί ορθή κλινική πρακτική να προηγούνται του εμβολιασμού η ανασκόπηση του ιατρικού 
ιστορικού (ειδικά όσον αφορά προηγούμενο εμβολιασμό και πιθανή εμφάνιση ανεπιθύμητων 
ενεργειών) και η κλινική εξέταση. 
 
Κατάλληλη ιατρική θεραπεία και εποπτεία θα πρέπει να είναι πάντα άμεσα διαθέσιμη σε περίπτωση 
ανάπτυξης σπάνιου αναφυλακτικού συμβάματος μετά από τη χορήγηση του εμβολίου. 
 
Ο εμβολιασμός με Nimenrix θα πρέπει να αναβάλλεται σε άτομα που πάσχουν από οξεία σοβαρή 
εμπύρετη νόσο. Η παρουσία μιας ήσσονος λοίμωξης, όπως ένα κρυολόγημα, δεν θα πρέπει να 
οδηγήσει στην αναβολή του εμβολιασμού. 
 
Συγκοπικό επεισόδιο (λιποθυμία) μπορεί να συμβεί μετά, ή ακόμη και πριν, από οποιοδήποτε 
εμβολιασμό ιδίως σε εφήβους, ως ψυχογενής αντίδραση στην ένεση με βελόνα. Αυτό μπορεί να 
συνοδεύεται από διάφορα νευρολογικά σημεία, όπως παροδική διαταραχή της όρασης, παραισθησία 
και τονικοκλονικές κινήσεις των άκρων κατά την ανάνηψη. Είναι σημαντικό να εφαρμόζονται 
διαδικασίες προς αποφυγή τραυματισμού λόγω λιποθυμίας. 
 
Το Nimenrix θα πρέπει να χορηγείται προσεκτικά σε άτομα με θρομβοπενία ή οποιαδήποτε διαταραχή 
πηκτικότητας, καθώς μπορεί να επακολουθήσει αιμορραγία μετά από ενδομυϊκή χορήγηση στα άτομα 
αυτά. 
 
Το Nimenrix θα παράσχει προστασία μόνο έναντι της Neisseria meningitidis ομάδας A, C, W-135 και 
Y. Το εμβόλιο δεν θα προστατεύσει έναντι άλλης ομάδας της Neisseria meningitidis. 
 
Ενδέχεται να μην επιτευχθεί προστατευτική ανοσολογική ανταπόκριση σε όλους τους 
εμβολιασμένους. 
 
Σε ασθενείς που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτική θεραπεία ή σε ασθενείς με ανοσοανεπάρκεια, 
αναμένεται το ενδεχόμενο να μην επιτευχθεί επαρκής ανοσολογική ανταπόκριση. 
 
Η ασφάλεια και η ανοσογονικότητα δεν έχουν αξιολογηθεί σε ασθενείς με αυξημένη ευαισθησία σε 
μηνιγγιτιδοκοκκική λοίμωξη λόγω παθήσεων, όπως ανεπάρκειες του τελικού συμπληρώματος και 
ανατομική ή λειτουργική ασπληνία. Στα συγκεκριμένα άτομα ενδέχεται να μην επιτευχθεί επαρκής 
ανοσολογική ανταπόκριση. 
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Τα άτομα που εμβολιάστηκαν με απλό πολυσακχαριδικό μηνιγγιτιδοκοκκικό εμβόλιο και 
εμβολιάστηκαν με Nimenrix 30 έως 42 μήνες αργότερα είχαν χαμηλότερους μέσους γεωμετρικούς 
τίτλους (GMT) όπως μετρήθηκαν με βακτηριοκτόνο δοκιμασία αντισωμάτων συμπληρώματος από 
ορό κουνελιού (rSBA) από άτομα που δεν είχαν εμβολιαστεί με κανένα μηνιγγιτιδοκοκκικό εμβόλιο 
τα προηγούμενα 10 χρόνια (βλέπε παράγραφο 5.1). Η κλινική σημασία αυτής της παρατήρησης είναι 
άγνωστη. 
 

Η ασφάλεια και η ανοσογονικότητα του Nimenrix εκτιμήθηκαν κατά τη διαδοχική χορήγηση ή 
συγχορήγηση με ένα εμβόλιο DTaP-HBV-IPV/Hib στο δεύτερο έτος ζωής. Η χορήγηση του Nimenrix 
ένα μήνα μετά το εμβόλιο DTaP-HBV-IPV/Hib είχε ως αποτέλεσμα χαμηλότερους MenA, MenC και 
MenW-135 rSBA GMT (βλέπε παράγραφο 4.5). Η κλινική σημασία αυτής της παρατήρησης δεν είναι 
γνωστή. Η αντιδραστικότητα που αναφέρθηκε είτε όταν τα εμβόλια συγχορηγήθηκαν είτε όταν 
χορηγήθηκαν διαδοχικά ήταν παρόμοια με την αντιδραστικότητα που αναφέρθηκε μετά από μία 
αναμνηστική δόση ενός εμβολίου DTaP-HBV-IPV/Hib που δόθηκε στη διάρκεια του δεύτερου έτους 
ζωής. 

Επίδραση των προ του εμβολιασμού αντισωμάτων κατά του τετάνου 

 

Παρότι παρατηρήθηκε αύξηση των συγκεντρώσεων του τοξοειδούς (TT) αντισώματος κατά του 
τετάνου μετά τον εμβολιασμό με Nimenrix, το Nimenrix δεν υποκαθιστά την ανοσοποίηση κατά του 
τετάνου. 

Επίδραση του Nimenrix στις συγκεντρώσεις των αντισωμάτων κατά του τετάνου 

Η χορήγηση Nimenrix μαζί με ή ένα μήνα πριν από ένα εμβόλιο που περιέχει TT στο δεύτερο έτος της 
ζωής δεν βλάπτει την ανταπόκριση στο TT ή δεν επηρεάζει σημαντικά την ασφάλεια. Δεν υπάρχουν 
διαθέσιμα στοιχεία πέραν της ηλικίας των 2 ετών. 
 

 Oι μελέτες με το Nimenrix έχουν δείξει ταχεία εξασθένηση (όπως μετρήθηκαν 12 μήνες μετά τον 
εμβολιασμό) των βακτηριοκτόνων αντισωματικών τίτλων  στον ορό έναντι MenA όταν 
χρησιμοποιήθηκε ανθρώπινο συμπλήρωμα στην ανάλυση (hSBA) (βλέπε παράγραφο 5.1). 

Διατήρηση των MenA SBA τίτλων αντισωμάτων 

 
 Η κλινική σημασία της χαμηλότερης διατήρησης hSBA-MenA δεν είναι γνωστή  Ωστόσο, σε 
περίπτωση που άτομο αναμένεται να βρίσκεται σε ειδικότερο κίνδυνο έκθεσης σε MenA και έχει 
λάβει μια πρώτη δόση του Nimenrix περισσότερο από περίπου ένα χρόνο προηγουμένως, είναι δυνατό 
να ληφθεί υπόψη η χορήγηση δεύτερης δόσης.  Διαθέσιμα στοιχεία καταδεικνύουν ότι μια δεύτερη 
δόση θα προκαλέσει αναμνηστική ανοσολογική ανταπόκριση σε όλους τους τέσσερεις 
μηνιγγιτιδοκοκκικούς τύπους που περιέχονται στο εμβόλιο.  Υπάρχουν πολύ περιορισμένα διαθέσιμα 
στοιχεία για την ασφάλεια της δεύτερης δόσης. 
 
4.5  Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης 
 
Το Nimenrix μπορεί να χορηγηθεί ταυτόχρονα με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα εμβόλια: εμβόλια 
ηπατίτιδας A (HAV) και ηπατίτιδας B (HBV), εμβόλιο ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς (MMR), εμβόλιο 
ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς-ανεμευλογιάς (MMRV), 10-δύναμο συζευγμένο εμβόλιο κατά του 
πνευμονιόκοκκου ή μη ενισχυμένο εμβόλιο εποχιακής γρίπης. 
 
Το Nimenrix μπορεί επίσης να χορηγηθεί ταυτόχρονα με συνδυασμένα εμβόλια 
διφθερίτιδας-τετάνου-ακυτταρικού κοκκύτη στο δεύτερο έτος ζωής, περιλαμβανομένου συνδυασμού 
εμβολίων DTaP με ηπατίτιδα B, αδρανοποιημένο πολιομυελίτιδας ή Haemophilus influenzae τύπου b, 
όπως το εμβόλιο DTaP-HBV-IPV/Hib. 
 
Όποτε είναι δυνατό, το Nimenrix και ένα εμβόλιο που περιέχει TT, όπως το εμβόλιο 
DTaP-HBV-IPV/Hib, θα πρέπει να συγχορηγούνται ή, διαφορετικά, το Nimenrix θα πρέπει να 
χορηγείται τουλάχιστον ένα μήνα πριν το εμβόλιο που περιέχει TT. Η διαδοχική χορήγηση του 
Nimenrix ένα μήνα μετά το εμβόλιο DTaP-HBV-IPV/Hib είχε ως αποτέλεσμα χαμηλότερους MenA, 
MenC και MenW-135 GMT. Η κλινική σημασία αυτής της παρατήρησης δεν είναι γνωστή, καθώς 
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τουλάχιστον 99,4% των ατόμων (N=178) είχαν τίτλους rSBA ≥ 8 για κάθε ομάδα (A, C, W-135, Y) 
(βλέπε παράγραφο 4.4). 
 
Ένα μήνα μετά από συγχορήγηση με 10-δύναμο συζευγμένο εμβόλιο κατά του πνευμονιόκοκκου, 
παρατηρήθηκαν χαμηλότεροι γεωμετρικοί μέσοι όροι συγκέντρωσης αντισωμάτων (GMC) και GMT 
αντισωμάτων σε οψωνοφαγοκυτταρική δοκιμασία (OPA) για έναν ορότυπο πνευμονιόκοκκου (18C 
συζευγμένο με πρωτεΐνη φορέα τοξοειδούς του τετάνου). Η κλινική σημασία αυτής της παρατήρησης 
δεν είναι γνωστή. Δεν υπήρξε επίδραση της συγχορήγησης στους υπόλοιπους εννέα ορότυπους 
πνευμονιόκοκκου. 
 
Εάν πρόκειται να χορηγηθεί Nimenrix ταυτόχρονα με άλλο ενέσιμο εμβόλιο, οι ενέσεις των εμβολίων 
πρέπει να χορηγούνται πάντα σε διαφορετικά σημεία. 
 
Σε ασθενείς που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτική θεραπεία υπάρχει το ενδεχόμενο να μην επιτευχθεί 
επαρκής ανταπόκριση. 
 
4.6  Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία 
 

 
Κύηση 

Υπάρχει περιορισμένη εμπειρία από τη χρήση του Nimenrix σε έγκυες γυναίκες. 
 
Μελέτες σε ζώα δεν καταδεικνύουν άμεσες ή έμμεσες βλαβερές επιδράσεις στην εγκυμοσύνη, στην 
ανάπτυξη του εμβρύου/κυήματος, στον τοκετό ή στη μεταγεννητική ανάπτυξη (βλέπε παράγραφο 
5.3). 
 
Το Nimenrix θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μόνο όταν είναι σαφώς 
αναγκαίο και τα πιθανά πλεονεκτήματα υπερτερούν των δυνητικών κινδύνων για το έμβρυο. 
 

 
Θηλασμός 

Δεν είναι γνωστό εάν το Nimenrix απεκκρίνεται στο μητρικό γάλα. 
 
Το Nimenrix θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του θηλασμού μόνο όταν τα ενδεχόμενα 
οφέλη υπερτερούν των ενδεχόμενων κινδύνων. 
 

 
Γονιμότητα 

Μελέτες σε ζώα δεν καταδεικνύουν άμεσες ή έμμεσες βλαβερές επιδράσεις στη γονιμότητα. 
 
4.7  Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών 
 
Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες σχετικά με τις επιδράσεις του Nimenrix στην ικανότητα 
οδήγησης και χειρισμού μηχανών. 
Ωστόσο, κάποιες από τις επιδράσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4.8 «Ανεπιθύμητες Ενέργειες» 
μπορούν να επηρεάσουν την   ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών. 
 
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες 
 

 
Περίληψη του προφίλ ασφαλείας 

Το προφίλ ασφαλείας που παρουσιάζεται παρακάτω βασίζεται σε μία συγκεντρωτική ανάλυση 
8.108 ατόμων που εμβολιάστηκαν με μια δόση Nimenrix σε κλινικές μελέτες. Αυτή η συγκεντρωτική 
ανάλυση περιλαμβάνει δεδομένα για 2.237 νήπια (12 έως 23 μηνών), 1.809 παιδιά (2 έως 10 ετών), 
2.011 εφήβους (11 έως 17 ετών) και 2.051 ενήλικες (≥ 18 ετών). 
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Σε όλες τις ηλικιακές ομάδες οι πιο συχνά αναφερόμενες τοπικές ανεπιθύμητες αντιδράσεις μετά τον 
εμβολιασμό ήταν πόνος (24,1% έως 39,9%), ερυθρότητα (14,3% έως 33,0%) και οίδημα (11,2% έως 
17,9%). 
 
Στις ηλικιακές ομάδες 12-23 μηνών και 2-5 ετών, οι πιο συχνά αναφερόμενες γενικές ανεπιθύμητες 
ενέργειες μετά τον εμβολιασμό ήταν ευερεθιστότητα (36,2% και 7,5% αντίστοιχα), νωθρότητα 
(27,8% και 8,8% αντίστοιχα), απώλεια όρεξης (20,7% και 6,3% αντίστοιχα) και πυρετός (17,6% και 
6,5% αντίστοιχα). 
 
Στις ηλικιακές ομάδες 6-10, 11-17 και ≥18 ετών, οι πιο συχνά αναφερόμενες γενικές ανεπιθύμητες 
ενέργειες μετά τον εμβολιασμό ήταν κεφαλαλγία (13,3%, 16,1% και 17,6% αντίστοιχα), κόπωση 
(13,8%, 16,3% και 16,4% αντίστοιχα), συμπτώματα από το γαστρεντερικό (7,5%, 6,4% και 6,3% 
αντίστοιχα) και πυρετός (7,5% , 4,1% και 4,0% αντίστοιχα). 
 

 
Πίνακας ανεπιθύμητων ενεργειών 

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια των κλινικών μελετών οι οποίες 
περιλαμβάνονται στη συγκεντρωτική ανάλυση παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 
 
Οι αναφερθείσες ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται σύμφωνα με τις ακόλουθες κατηγορίες 
συχνότητας:  
 
Πολύ συχνές: (≥ 1/10) 
Συχνές: (≥1/100 έως <1/10) 
Όχι συχνές: (≥1/10.000 έως <1/1.000) 
Σπάνιες:  (≥1/10.000 έως <1/1.000) 
Πολύ σπάνιες: (<1/10.000) 
 
Κατηγορία Οργανικού 
Συστήματος 

Συχνότητα Ανεπιθύμητες ενέργειες 

Διαταραχές του μεταβολισμού 
και της θρέψης 

Πολύ συχνές Απώλεια ορέξεως 

Ψυχιατρικές διαταραχές 
 

Πολύ συχνές Ευερεθιστότητα 
Όχι συχνές Αϋπνία, κλάμα 

Διαταραχές του νευρικού 
συστήματος 
 

Πολύ συχνές Νωθρότητα, κεφαλαλγία 
Όχι συχνές Υπαισθησία, ζάλη 

Διαταραχές του γαστρεντερικού 
 

Συχνές Συμπτώματα από το γαστρεντερικό 
(περιλαμβάνονται διάρροια, έμετος και ναυτία) 

Διαταραχές του δέρματος και 
του υποδόριου ιστού 

Όχι συχνές Κνησμός, εξάνθημα 

Διαταραχές του μυοσκελετικού 
συστήματος και του συνδετικού 
ιστού 

Όχι συχνές Μυαλγία, άλγος στα άκρα 

Γενικές διαταραχές και 
καταστάσεις της οδού 
χορήγησης 
 

Πολύ συχνές Πυρετός, οίδημα, άλγος και ερυθρότητα στο 
σημείο της ένεσης, κόπωση 

Συχνές Αιμάτωμα στο σημείο της ένεσης 
Όχι συχνές Αίσθημα κακουχίας, αντίδραση στο σημείο της 

ένεσης (συμπεριλαμβάνονται σκλήρυνση, 
κνησμός, αίσθημα θερμότητας, αναισθησία) 

 
4.9  Υπερδοσολογία 
 
Δεν αναφέρθηκε καμία περίπτωση υπερδοσολογίας. 
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5.  ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 
5.1  Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες 
 
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: εμβόλια, μηνιγγιτιδοκοκκικά εμβόλια, κωδικός ATC: J07AH08 
 

 
Μηχανισμός δράσης 

Τα αντισώματα κατά της κάψας του μηνιγγιτιδόκοκκου προστατεύουν από μηνιγγιτιδοκοκκικές 
νόσους με διαμεσολαβούμενη από το συμπλήρωμα βακτηριοκτόνο δράση. Το Nimenrix επάγει την 
παραγωγή βακτηριοκτόνων αντισωμάτων κατά των πολυσακχαριτών της κάψας των ομάδων A, C, 
W-135 και Y όταν μετράται με δοκιμασίες με χρήση είτε συμπληρώματος από κουνέλι (rSBA) είτε 
ανθρώπινου συμπληρώματος (hSBA).  
 

 
Φαρμακοδυναμικές επιδράσεις 

Το κλινικό πρόγραμμα του Nimenrix περιελάμβανε 17 κλινικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε 
17 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. 
Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου συμπεραίνεται από την επίδειξη ανοσολογικής μη 
κατωτερότητας (βασισμένη κυρίως στη σύγκριση της αναλογίας τουλάχιστο 1:8 των τίτλων rSBA) σε 
σχέση με αδειοδοτημένα μηνιγγιτιδοκοκκικά εμβόλια.  
Η ανοσογονικότητα μετρήθηκε με τη χρήση rSBA ή HSBA οι οποίοι είναι βιοδείκτες για την 
αποτελεσματικότητα της προστασίας κατά των ομάδων Α, C, W-135 και Y του μηνιγγιτιδόκοκκου. 
 

 
Ανοσογονικότητα σε νήπια ηλικίας 12-23 μηνών 

Στις κλινικές μελέτες MenACWY-TT-039 και MenACWY-TT-040, αξιολογήθηκε η ανοσολογική 
ανταπόκριση στον εμβολιασμό είτε με Nimenrix είτε με ένα αδειοδοτημένο συζευγμένο 
(MenC-CRM) εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου C-CRM197. 
 
Το Nimenrix προκάλεσε βακτηριοκτόνο αντισωματική ανταπόκριση κατά των τεσσάρων ομάδων, με 
ανταπόκριση κατά της ομάδας C συγκρίσιμη με αυτή που προκλήθηκε από το εγκεκριμένο εμβόλιο 
MenC-CRM όσον αφορά τίτλους rSBA ≥8 (Πίνακας 1). 
 
Πίνακας 1: Βακτηριοκτόνες αντισωματικές ανταποκρίσεις (rSBA) σε νήπια 12-23 μηνών 

Ομάδα Ανταπόκριση στο 

Μελέτη MenACWY-TT-039 
rSBA(1) 

Μελέτη MenACWY-TT-039 
rSBA(2) 

N ≥8 
(95%CI) 

GMT 
(95%CI) N ≥8 

(95%CI) 
GMT 

(95%CI) 

A Nimenrix 354 99,7% 
(98,4, 100) 

2205,0 
(2007,8, 
2421,6) 

183 
98,4% 
(95,3, 
99,7) 

3169,9 
(2577,2, 
3898,8) 

C 

Nimenrix 354 99,7% 
(98,4, 100) 

477,6 
(437,3, 
521,6) 

183 
97,3% 
(93,7, 
99,1) 

828,7 
(672,4, 
1021,4) 

Εμβόλιο 
MenC-CRM 121 

97,5% 
(92,9, 
99,5) 

212,3 
(170,0, 
265,2) 

114 
98,2% 
(93,8, 
99,8) 

691,4 
(520,8, 
917,9) 

W-135 Nimenrix 354 100% 
(99,0, 100) 

2681,7 
(2453,1, 
2931,6) 

186 
98,4% 
(95,4, 
99,7) 

4022,3 
(3269,2, 
4948,8) 

Y Nimenrix 354 100% 
(99,0, 100) 

2729,4 
(2472,7, 
3012,8) 

185 
97,3% 
(93,8, 
99,1) 

3167,7 
(2521,9, 
3978,9) 

Η ανάλυση της ανοσογονικότητας πραγματοποιήθηκε στις κατά το πρωτόκολλο (ATP) ομάδες για 
ανοσογονικότητα. 
(1) αιμοληψία πραγματοποιήθηκε 42 έως 56 ημέρες μετά τον εμβολιασμό 
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(2) αιμοληψία πραγματοποιήθηκε 30 έως 42 ημέρες μετά τον εμβολιασμό 
 
Στη μελέτη MenACWY-TT-039, η βακτηριοκτόνος δράση του ορού μετρήθηκε επίσης ως δευτερεύον 
καταληκτικό σημείο χρησιμοποιώντας ανθρώπινο ορό ως πηγή συμπληρώματος (hSBA) (Πίνακας 2). 
 
 
 
Πίνακας 2: Βακτηριοκτόνες αντισωματικές ανταποκρίσεις (hSBA) σε νήπια 12-23 μηνών 

Ομάδα Ανταπόκριση στο N 

Μελέτη MenACWY-TT-039 
hSBA(1) 

≥8 
 (95% CI)  

GMT 
(95%CI) 

A Nimenrix 338 77,2% 
(72,4, 81,6) 

19,0 
(16,4, 22,1) 

C 
Nimenrix 341 98,5% 

(96,6, 99,5) 
196,0 

(175,4, 219,0) 

MenC-CRM 116 81,9% 
(73,7, 88,4) 

40,3 
(29,5, 55,1) 

W-135 Nimenrix 336 87,5% 
(83,5 , 90,8) 

48,9 
(41,2, 58,0) 

Y Nimenrix 329 79,3% 
(74,5, 83,6) 

30,9 
(25,8, 37,1) 

Η ανάλυση της ανοσογονικότητας πραγματοποιήθηκε στην ATP ομάδα για ανοσογονικότητα. 
 (1) αιμοληψία πραγματοποιήθηκε 42 έως 56 ημέρες μετά τον εμβολιασμό 
 

 
Ανοσογονικότητα σε παιδιά ηλικίας 2-10 ετών: 

Σε δύο συγκριτικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε άτομα ηλικίας 2-10 ετών, μια ομάδα ατόμων 
έλαβε μια δόση Nimenrix και μια δεύτερη ομάδα μία δόση είτε του εγκεκριμένου εμβολίου 
MenC-CRM (μελέτη MenACWY-TT-081) είτε του απλού πολυσακχαριδικού εμβολίου κατά του 
μηνιγγιτιδόκοκκου ομάδας A, C, W-135, Y (ACWY-PS) της GlaxoSmithKline Biologicals (μελέτη 
MenACWY-TT-038) σαν συγκριτικό παράγοντα. 
 
Στη μελέτη MenACWY-TT-038, το Nimenrix αποδείχθηκε ότι δεν ήταν κατώτερο του εγκεκριμένου 
εμβολίου ACWY-PS από την άποψη της ανταπόκρισης του εμβολίου στις τέσσερις ομάδες (A, C, 
W-135 και Y) (βλέπε πίνακα 3). 
 
Η απάντηση στο εμβόλιο καθορίστηκε ως το ποσοστό των ατόμων με:  
• τίτλους rSBA ≥ 32 για αρχικά οροαρνητικά άτομα (δηλ., τίτλος rSBA προ εμβολίου < 8) 
• τουλάχιστο 4-πλάσια αύξηση των τίτλων rSBA μετά τον εμβολισμό από ότι πριν για αρχικά 

οροθετικά άτομα (δηλ. τίτλος rSBA προ εμβολίου ≥ 8)  
 

Στη μελέτη  MenACWY-TT-081, το Nimenrix αποδείχθηκε ότι δεν ήταν κατώτερο του εγκεκριμένου 
εμβολίου MenC-CRM από την άποψη της ανταπόκρισης του εμβολίου στην ομάδα Men C [94,8% 
(95% CI: 91,4, 97,1) και 95,7% (95% CI: 89,2˙ 98,8) αντίστοιχα], οι GMT ήταν χαμηλότεροι για την 
ομάδα του Nimenrix [2794,8 (95% CI: 2393,5˙ 3263,3)] έναντι του εμβολίου MenC-CRM  [5291,6 
(95% CI: 3814,6˙ 7340,5)]. 
 
Πίνακας 3: Βακτηριοκτόνες αντισωματικές ανταποκρίσεις (rSBA) στο Nimenrix και στο 
εμβόλιο ACWY-PS σε παιδιά ηλικίας 2-10 ετών 1 μήνα μετά τον εμβολιασμό (μελέτη 
MenACWY-TT-038) 

Ομάδα 
Nimenrix Εμβόλιο ACWY-PS 

N VR 
(95%CI) 

GMT 
(95%CI) N VR 

(95%CI) 
GMT 

(95%CI) 

A 638 88,6% 
(85,8, 90,9) 

6309,7 
(5979,0, 6658,8) 206 65,5% 

(58,6, 72,0) 
2309,4 

(2055,8, 2594,3) 
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C 732 95,9% 
(94,2, 97,2) 

4983,6 
(4514,1, 5502,0) 251 89,6% 

(85,2, 93,1) 
1386,8 

(1108,9, 1734,4) 

W-135 738 97,4% 
(96,0, 98,4) 

11569,8 
(10910,7, 12268,7) 252 82,5% 

(77,3, 87,0) 
2150,6 

(1823,9, 2535,8) 

Y 771 92,5% 
(90,4, 94,2) 

10886,6 
(10310,7, 11494,5) 258 68,6% 

(62,6, 74,2) 
2544,7 

(2178,2, 2972,9) 
Η ανάλυση της ανοσογονικότητας πραγματοποιήθηκε στην ATP ομάδα για ανοσογονικότητα. 
VR: ανταπόκριση στο εμβόλιο  
 

 
Ανοσογονικότητα σε εφήβους ηλικίας 11-17 ετών και ενηλίκους ≥ 18 ετών 

Δύο κλινικές μελέτες πραγματοποιήθηκαν σε εφήβους 11-17 ετών (μελέτη MenACWY-TT-036) και 
σε ενηλίκους 18-55 ετών (μελέτη MenACWY-TT-035) που έλαβαν είτε μια δόση Nimenrix είτε μια 
δόση του εμβολίου ACWY-PS.  
 
Τόσο στους εφήβους όσο και στους ενηλίκους, το Nimenrix αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ανοσολογικά 
κατώτερο του εμβολίου ACWY-PS από την άποψη της ανταπόκρισης στο εμβόλιο ορίστηκε 
παραπάνω (Πίνακας 4). Η ανταπόκριση έναντι των τεσσάρων ομάδων του μηνιγγιτιδόκοκκου που 
προκλήθηκε από το Nimenrix ήταν είτε παρόμοια είτε υψηλότερη από εκείνη που προκλήθηκε από το 
εμβόλιο ACWY-PS. 
 
Πίνακας 4: Βακτηριοκτόνες αντισωματικές ανταποκρίσεις (rSBA) στο Nimenrix και στο 
εμβόλιο ACWY-PS σε εφήβους ηλικίας 11-17 ετών και σε ενήλικες ηλικίας ≥ 18 ετών 1 μήνα 
μετά τον εμβολιασμό 

Μελέτη 
(Ηλικιακό 

εύρος) 

Ομάδ
α 

Nimenrix Εμβόλιο ACWY-PS 
N VR 

(95%CI) 
GMT 

(95%CI) 
N VR 

(95%CI) 
GMT 

(95%CI) 

Μελέτη 
MenACWY-

TT-036 
(11-17 έτη) 

A 615 85,4% 
(82,3, 88,1) 

6106,8 
(5739,5, 
6497,6) 

215 79,5% 
(73,5, 84,7) 

3203,0 
(2854,1, 
3594,6) 

C 719 97,1% 
(95,6, 98,2) 

12645,5 
(11531,8, 
13866,7) 

237 96,6% 
(93,5, 98,5) 

8271,6 
(6937,3, 
9862,4) 

W-135 717 96,5% 
(94,9, 97,7) 

8390,1 
(7777,8, 
9050,7) 

242 88,0% 
(83,2, 91,8) 

2679,3 
(2363,7, 
3037,2) 

Y 737 93,1% 
(91,0, 94,8) 

13865,2 
(12968,1, 
14824,4) 

246 78,0% 
(72,3, 83,1) 

5245,3 
(4644,2, 
5924,1) 

Μελέτη 
MenACWY-

TT-035 
(18-55 έτη) 

A 743 80,1% 
(77,0, 82,9) 

3624,7 
(3371,7, 
3896,8) 

252 69,8% 
(63,8, 75,4) 

2127,2 
(1909,2, 
2370,1) 

C 849 91,5% 
(89,4, 93,3) 

8865,9 
(8011,0, 
9812,0) 

288 92,0% 
(88,3, 94,9) 

7371,2 
(6297,4, 
8628,2) 

W-135 860 90,2% 
(88,1, 92,1) 

5136,2 
(4698,8, 
5614,3) 

283 85,5% 
(80,9, 89,4) 

2461,3 
(2081,0, 
2911,0) 

Y 862 87,0% 
(84,6, 89,2) 

7710,7 
(7100,1, 
8373,8) 

288 78,8% 
(73,6, 83,4) 

4314,3 
(3782,1, 
4921,5) 

Η ανάλυση της ανοσογονικότητας πραγματοποιήθηκε στις ATP ομάδες για τη διάρκεια της 
ανταπόκρισης. 
VR: ανταπόκριση στο εμβόλιο  
 

 
Διάρκεια ανοσολογικής ανταπόκρισης 
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Η διάρκεια της ανοσολογικής ανταπόκρισης που προκλήθηκε από το Nimenrix αξιολογήθηκε 12 έως 
42 μήνες μετά τον εμβολιασμό σε άτομα ηλικίας 12 μηνών έως 55 ετών. 
 
Σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, οι rSBA GMT που παρατηρήθηκαν τη χρονική στιγμή διατήρησης της 
ανοσολογικής ανταπόκρισης ήταν υψηλότεροι από ότι πριν τον εμβολιασμό για τις τέσσερις ομάδες. 
 
Για όλες τις ομάδες (A, C, W-135, Y), η διατήρηση των αντισωμάτων που προκλήθηκαν από το 
Nimenrix ήταν παρόμοια ή υψηλότερη από εκείνων που προκαλούνται από τα αδειοδοτημένα 
μηνιγγιτιδοκοκκικά εμβόλια (δηλ. το εμβόλιο MenC-CRM σε άτομα ηλικίας 12-23 μηνών και το 
εμβόλιο ACWY-PS σε άτομα μεγαλύτερα από 2 ετών). 
 

 
Διάρκεια ανοσολογικής ανταπόκρισης στα νήπια 

Στη μελέτη MenACWY-TT-048, η διάρκεια της ανοσολογικής ανταπόκρισης αξιολογήθηκε μέσω των 
rSBA και hSBA 2 χρόνια μετά τον εμβολιασμό σε νήπια που είχαν αρχικά ανοσοποιηθεί στη μελέτη 
MenACWY-TT-039 (Πίνακας 5). Σε αντίθεση με την παρατηρηθείσα διάρκεια των rSBA-MenA, 
υπήρξε ταχεία εξασθένιση των hSBA-MenA αντισωμάτων (βλέπε παράγραφο 4.4). 
 
Πίνακας 5: 2-ετή στοιχεία για τη διάρκεια της ανταπόκρισης σε νήπια ηλικίας 12-23 μηνών 
κατά τον εμβολιασμό 

Ομάδα Ανταπόκρι
ση στο 

rSBA hSBA 

N ≥8 
(95%CI) 

GMT 
(95%CI) N ≥8 

(95%CI) 
GMT 

(95%CI) 

A Nimenrix 181 97,8% 
(94,4, 99,4) 

420,3 
(356,1, 495,9) 183 23,0% 

(17,1, 29,7) 
3,8 

(3,2, 4,5) 

C 

Nimenrix 186 88,2% 
(82,6, 92,4) 

98,1 
(77,7, 123,8) 175 86,9% 

(80,9, 91,5) 
50,2 

(38,7, 65,1) 
εμβόλιο 

MenC-CR
M  

29 69,0% 
(49,2, 84,7) 

53,5 
(25,5, 112,0) 19 52,6% 

(28,9, 75,6) 
10,4 

(4,4, 22,8) 

W-135 Nimenrix 188 98,9% 
(96,2, 99,9) 

369,9 
(342,0, 460,5) 180 91,1% 

(86,0, 94,8) 
77,7 

(61,8, 97,6) 

Y Nimenrix 188 97,9% 
(94,6, 99,4) 

396,6 
(324,0, 485,5) 154 87,0% 

(80,7, 91,9) 
58,1 

(44,5, 75,8) 
Η ανάλυση της ανοσογονικότητας πραγματοποιήθηκε στην ATP ομάδα για τη διάρκεια της 
ανταπόκρισης. 
 

 
Διάρκεια ανοσολογικής ανταπόκρισης στα παιδιά ηλικίας 6-10 ετών 

Στη μελέτη MenACWY-TT-028, η διάρκεια της ανοσολογικής ανταπόκρισης εκτιμήθηκε μέσω των 
hSBA 1 χρόνο μετά τον εμβολιασμό στα παιδιά ηλικίας 6-10  ετών που είχαν αρχικά ανοσοποιηθεί 
στη μελέτη MenACWY-TT-027 (Πίνακας 6) (βλέπε παράγραφο 4.4). 
 
Πίνακας 6: 1 μήνα μετά τον εμβολιασμό και δεδομένα διάρκειας 1 έτους σε παιδιά ηλικίας 6-10 
ετών 

Ομάδα 
Ανταπόκρι

ση στο 
1 μήνα μετά τον εμβολιασμό διατήρηση 1 έτους 

N ≥8 
(95%CI) 

GMT 
(95%CI) N ≥8 

(95%CI) 
GMT 

(95%CI) 

A 

Nimenrix 105 80.0 % 
(71.1; 87.2) 

53.4 
(37.3; 76.2) 104 16.3% 

(9.8; 24.9) 
3.5 

(2.7; 4.4) 
ACWY-PS 35 25.7% 

(12.5;43.3) 
4.1 

(2.6;6.5) 35 5.7% 
(0.7;19.2) 

2.5 
(1.9;3.3) 

C 

Nimenrix 101 89.1% 
(81.3;94.4) 

155.8 
(99.3;244.3) 105 95.2% 

(89.2;98.4) 
129.5 

(95.4;175.9) 
ACWY-PS 38 39.5% 

(24.0;56.6) 
13.1 

(5.4;32.0) 31 32.3% 
(16.7;51.4) 

7.7 
(3.5;17.3) 
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W-135 

Nimenrix 103 95.1% 
(89.0;98.4) 

133.5 
(99.9;178.4) 103 100% 

(96.5;100) 
256.7 

(218.2;301.9) 
ACWY-PS 35 34.3% 

(19.1;52.2) 
5.8 

(3.3;9.9) 31 12.9% 
(3.6;29.8) 

3.4 
(2.0;5.8) 

Y 

Nimenrix 89 83.1% 
(73.7;90.2) 

95.1 
(62.4;145.1) 106 99.1% 

(94.9;100) 
265.0 

(213.0;329.6) 
ACWY-PS 32 43.8% 

(26.4;62.3) 
12.5 

(5.6;27.7) 36 33.3% 
(18.6;51.0) 

9.3 
(4.3;19.9) 

Η ανάλυση της ανοσογονικότητας πραγματοποιήθηκε στην ATP ομάδα για τη διάρκεια της 
ανταπόκρισης. 
 

 
Διάρκεια ανοσολογικής ανταπόκρισης στους εφήβους 

Στη μελέτη MenACWY-TT-043, η διάρκεια της ανοσολογικής ανταπόκρισης αξιολογήθηκε 2 χρόνια 
μετά τον εμβολιασμό σε εφήβους που είχαν αρχικά ανοσοποιηθεί στη μελέτη MenACWY-TT-036 
(Πίνακας 7). Βλέπε πίνακα 4 για τα κύρια αποτελέσματα στη μελέτη. 
 
Πίνακας 7: 2-ετή στοιχεία για τη διάρκεια της ανταπόκρισης (rSBA) σε εφήβους ηλικίας 
11-17 ετών κατά τον εμβολιασμό 

Ομάδα 
Nimenrix Εμβόλιο ACWY-PS 

N ≥8 
(95%CI) 

GMT 
(95%CI) N ≥8 

(95%CI) 
GMT 

(95%CI) 

A 445 99,8% 
(98,8, 100) 

1517,4 
(1399,7, 1645,1) 144 100% 

(97,5, 100) 
810,6 

(695,9, 944,3) 

C 447 99,3% 
(98,1, 99,9) 

1121,9 
(996,9, 1262,6) 145 98,6% 

(95,1, 99,8) 
1499,0 

(1119,6, 2006,8) 

W-135 447 99,6% 
(98,4, 99,9) 

2070,6 
(1869,6, 2293,0) 143 95,1% 

(90,2, 98,0) 
442,6 

(341,8, 573,0) 

Y 447 100% 
(99,2, 100) 

3715,9 
(3409,3, 4049,9) 142 97,2% 

(92,9, 99,2) 
1090,3 

(857,7, 1386,1) 
Η ανάλυση της ανοσογονικότητας πραγματοποιήθηκε στην ATP ομάδα για τη διάρκεια της 
ανταπόκρισης. 
 

 
Διάρκεια ανοσολογικής ανταπόκρισης στους εφήβους ηλικίας 11-12 ετών 

Στη μελέτη MenACWY-TT-059, η διάρκεια της ανοσολογικής ανταπόκρισης αξιολογήθηκε μέσω 
hSBA 1 χρόνο μετά τον εμβολιασμό σε εφήβους και ενήλικες ηλικίας 11-25 των οι οποίοι είχαν 
αρχικά ανοσοποιηθεί στη μελέτη MenACWY-TT-052 (Πίνακας 8) (βλέπε παράγραφο 4.4). 
 
Πίνακας 8: 1 μήνα μετά τον εμβολιασμό και δεδομένα διάρκειας 1 έτους σε εφήβους και 
ενήλικες ηλικίας 11-25 ετών 

Ομάδα 
1 μήνα μετά τον εμβολιασμό διατήρηση 1 έτους 

N ≥8 
(95%CI) 

GMT 
(95%CI) N ≥8 

(95%CI) 
GMT 

(95%CI) 

A 356 82.0% 
(77.6; 85.9) 

58.7 
(48.6; 70.9) 350 29.1% 

(24.4; 34.2) 
5.4 

(4.5; 6.4) 

C 359 96.1% 
(93.5; 97.9) 

532.0 
(423.8; 667.8) 336 94.9% 

(92.0; 97.0) 
172.0 

(142.5; 207.4) 

W-135 334 91.0% 
(87.4; 93.9) 

116.8 
(96.8; 141.0) 327 98.5% 

(96.5; 99.5) 
197.5 

(173.0; 225.5) 

Y 364 95.1% 
(92.3; 97.0) 

246.0 
(207.7; 291.4) 356 97.8% 

(95.6; 99.0) 
271.8 

(237.5: 311.2) 
Η ανάλυση της ανοσογονικότητας πραγματοποιήθηκε στην ATP ομάδα για τη διάρκεια της 
ανταπόκρισης. 
 
Ανοσολογική μνήμη 
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Στη μελέτη MenACWY-TT-014, η επαγωγή ανοσολογικής μνήμης αξιολογήθηκε ένα μήνα μετά τη 
χορήγηση του ενός πέμπτου της δόσης του εμβολίου ACWY-PS (10 µg από κάθε πολυσακχαρίτη) σε 
παιδιά στον τρίτο χρόνο ζωής που είχαν προηγουμένως ανοσοποιηθεί στη μελέτη MenACWY-TT-013 
με Nimenrix ή με αδειοδοτημένο εμβόλιο MenC-CRM στην ηλικία των 12 έως 14 μηνών. 
 
Ένα μήνα μετά τη δόση πρόκλησης, οι GMT που επιτεύχθηκαν από τα άτομα που πήραν αρχικά 
Nimenrix αυξήθηκαν κατά 6,5 έως 8 φορές για τις ομάδες A, C, W-135 και Y υποδηλώνοντας ότι το 
Nimenrix επάγει ανοσολογική μνήμη στις ομάδες A, W-135 και Y. Ο GMT του rSBA-MenC μετά την 
πρόκληση ήταν παρόμοιος σε αμφότερες τις ομάδες μελέτης, υποδηλώνοντας ότι το Nimenrix επάγει 
ανοσολογική ανταπόκριση στην ομάδα C ανάλογη με του εγκεκριμένου εμβολίου MenC-CRM 
(Πίνακας 9). 
 
Πίνακας 9: Ανοσολογική ανταπόκριση (rSBA) 1 μήνα μετά τον εμβολιασμό πρόκλησης σε άτομα 

που είχαν αρχικά ανοσοποιηθεί με Nimenrix ή εμβόλιο MenC-CRM στην ηλικία των 12 
έως 14 μηνών 

Ομάδα Ανταπόκριση 
στο 

Πριν την πρόκληση Μετά την πρόκληση 

N GMT 
(95%CI) N GMT 

(95%CI) 
A Nimenrix 32 544,0 

(325,0, 910,7) 25 3321,9 
(2294,2, 4810,0) 

C 
Nimenrix 31 174,0 

(104,8, 288,9) 32 5965,7 
(4128,4, 8620,7) 

MenC-CRM 28 34,4 
(15,8, 75,3) 30 5265,2 

(3437,3, 8065,1) 
W-135 Nimenrix 32 643,8 

(394,1, 1051,8) 32 11058,1 
(8587,2, 14239,9) 

Y Nimenrix 32 439,8 
(274,0, 705,9) 32 5736,6 

(4215,9, 7806,0) 
Η ανάλυση της ανοσογονικότητας πραγματοποιήθηκε στην ATP ομάδα για ανοσογονικότητα. 
 

 
Άτομα που είχαν εμβολιαστεί με απλό πολυσακχαριδικό εμβόλιο ενάντια της Neisseria meningitidis  

Στη μελέτη MenACWY-TT-021 που διενεργήθηκε σε άτομα ηλικίας 4,5-34 ετών, η ανοσογονικότητα 
του Nimenrix χορηγούμενου μεταξύ 30 και 42 μηνών μετά τον εμβολιασμό με εμβόλιο ACWY-PS 
συγκρίθηκε με την ανοσογονικότητα του Nimenrix που χορηγήθηκε σε άτομα της ίδιας ηλικιακής 
ομάδας που δεν είχαν εμβολιαστεί με κανένα μηνιγγιτιδοκοκκικό εμβόλιο τα προηγούμενα 10 χρόνια. 
Παρατηρήθηκε ανοσολογική ανταπόκριση (τίτλος rSBA ≥8) έναντι όλων των ομάδων (A, C, W-135, 
Y) σε όλα τα άτομα ανεξάρτητα από το ιστορικό μηνιγγιτιδοκοκκικού εμβολιασμού. Τα rSBA GMT 
ήταν σημαντικά χαμηλότερα στους συμμετέχοντες που είχαν λάβει μια δόση του εμβολίου ACWY-PS 
30-42 μήνες πριν το Nimenrix (Πίνακας 10) (βλέπε παράγραφο 4.4) 
 
Πίνακας 10: Ανοσολογική ανταπόκριση (rSBA) 1 μήνα μετά από εμβολιασμό με Nimenrix σε 

άτομα σύμφωνα με το ιστορικό εμβολιασμού τους με ACWY-PS  

Ομάδ
α 

Άτομα που εμβολιάστηκαν 30 έως 
42 μήνες νωρίτερα με ACWY-PS 

Άτομα που δεν είχαν λάβει 
μηνιγγιτιδοκοκκικό εμβόλιο τα 

προηγούμενα 
10 έτη 

N ≥8 
(95%CI) 

GMT 
(95%CI) N ≥8 

(95%CI) 
GMT 

(95%CI) 

A 146 100% 
(97,5, 100) 

6868,8 
(6044,9, 7805,0) 69 100% 

(94,8, 100) 
13014,9 

(10722,2, 15798,0) 

C 169 100% 
(97,8, 100) 

1945,8 
(1583,3, 2391,1) 75 100% 

(95,2, 100) 
5494,6 

(4266,3, 7076,5) 

W-135 169 100% 
(97,8, 100) 

4635,7 
(3942,5, 5450,7) 75 100% 

(95,2, 100) 
9078,0 

(7087,7, 11627,1) 
Y 169 100% 7799,9 75 100% 13895,5 
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(97,8, 100) (6682,8, 9103,6) (95,2, 100) (11186,2, 17260,9) 
Η ανάλυση της ανοσογονικότητας πραγματοποιήθηκε στην ATP κοορτή για ανοσογονικότητα. 
 
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έχει δώσει αναβολή από την υποχρέωση υποβολής των 
αποτελεσμάτων των μελετών με το Nimenrix σε μία ή περισσότερες υποκατηγορίες του παιδιατρικού 
πληθυσμού στην πρόληψη μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου προκαλούμενης από Neisseria meningitidis 
ομάδας A, C, W-135 και Y (βλέπε παράγραφο 4.2 για πληροφορίες σχετικά με την παιδιατρική 
χρήση). 
 
5.2  Φαρμακοκινητικές ιδιότητες 
 
Δεν εφαρμόζεται. 
 
5.3  Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια 
 
Τα μη κλινικά δεδομένα δεν αποκαλύπτουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον άνθρωπο με βάση τις μελέτες 
τοπικής ανοχής, οξείας τοξικότητας, τοξικότητας επαναλαμβανόμενων δόσεων, τοξικότητας στην 
αναπαραγωγική ικανότητα, τοξικότητας στην ανάπτυξη και γονιμότητας. 
 
 
6.  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
6.1 Κατάλογος εκδόχων 
 
Κόνις
 

: 

Σακχαρόζη 
Τρομεταμόλη 
 
Διαλύτης
 

: 

Χλωριούχο νάτριο 
Ύδωρ για ενέσιμα 
 
6.2  Ασυμβατότητες 
 
Ελλείψει μελετών σχετικά με τη συμβατότητα, το παρόν φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να 
αναμειγνύεται με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα. 
 
6.3  Διάρκεια ζωής 
 
3 έτη 
 
Μετά την ανασύσταση
 

: 

Μετά από την ανασύσταση, το εμβόλιο πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως. Ωστόσο, έχει καταδειχθεί 
χημική και φυσική σταθερότητα για χρήση για 24 ώρες στους 30°C. 
 
6.4  Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος 
 
Φυλάσσετε σε ψυγείο (2°C – 8°C). 
Μην καταψύχετε. 
Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από το φως. 
Για τις συνθήκες διατήρησης του φαρμακευτικού προϊόντος μετά την ανασύσταση, βλέπε 
παράγραφο 6.3. 
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6.5  Φύση και συστατικά του περιέκτη 
 
Κόνις σε φιαλίδιο (γυαλί τύπου Ι) με πώμα (βουτυλιωμένο καουτσούκ) και διαλύτης σε προγεμισμένη 
σύριγγα με πώμα (βουτυλιωμένο καουτσούκ). 
Συσκευασίες των 1 και 10 με ή χωρίς βελόνες. 
 
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 
 
6.6  Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός 
 

 

Πληροφορίες για την ανασύσταση του εμβολίου με το διαλύτη που παρέχεται στην προγεμισμένη 
σύριγγα 

Το Nimenrix πρέπει να ανασυντίθεται προσθέτοντας όλο το περιεχόμενο της προγεμισμένης σύριγγας 
με το διαλύτη στο φιαλίδιο που περιέχει τη σκόνη. 
Για την προσαρμογή της βελόνας στη σύριγγα δείτε την παρακάτω εικόνα. Ωστόσο, η σύριγγα που 
παρέχεται με το Nimenrix ενδέχεται να είναι ελαφρώς διαφορετική (χωρίς σπείρωμα) σε σχέση με τη 
σύριγγα που φαίνεται στην εικόνα. Στην περίπτωση αυτή, η βελόνα θα πρέπει να προσαρμόζεται 
χωρίς να βιδώνεται. 
 
1. Κρατώντας τον κύλινδρο

(αποφύγετε να κρατάτε το έμβολο της σύριγγας), 
 της σύριγγας στο ένα χέρι 

ξεβιδώστε το καπάκι της σύριγγας στρίβοντας αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού. 
 
 
 
 
2. Για να προσαρμόσετε τη βελόνα στη σύριγγα. 
 στρίψτε τη βελόνα σύμφωνα με τη φορά των  
 δεικτών του ρολογιού στη σύριγγα μέχρι να νιώσετε  
        να κλειδώνει (βλέπε εικόνα). 
 
 
3. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα της βελόνας,  

που κατά περίπτωση μπορεί να είναι λίγο σκληρό. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Προσθέστε το διαλύτη στη σκόνη. Μετά την προσθήκη του διαλύτη στη σκόνη, το μείγμα θα 

πρέπει να ανακινείται καλά μέχρι να διαλυθεί πλήρως η σκόνη στο διαλύτη. 
 
Το ανασυσταμένο εμβόλιο είναι διαυγές, άχρωμο διάλυμα. 
Το ανασυσταθέν εμβόλιο πρέπει να ελέγχεται οπτικά για την παρουσία τυχόν ξένων σωματιδίων ή/και 
διαφοροποίησης της εμφάνισής του πριν από τη χορήγηση. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε κάποιο 
από τα παραπάνω, απορρίψτε το εμβόλιο. 
Μετά από την ανασύσταση, το εμβόλιο πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως. 
 
Θα πρέπει να χρησιμοποιείται μία νέα βελόνα για τη χορήγηση του εμβολίου. 
 

Έμβολο σύριγγας 
Κύλινδρος σύριγγας 

Πώμα σύριγγας  

Προστατευτικό 
κάλυμμα βελόνας 

Καπάκι σύριγγας 

Προστατευτικό 
κάλυμμα βελόνας 
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Κάθε φαρμακευτικό προϊόν που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ή υπόλειμμα θα πρέπει να απορριφθεί 
σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 
 
 
7.  ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
GlaxoSmithKline Biologicals S.A. 
Rue de l'Institut 89 
B-1330 Rixensart, Βέλγιο 
 
 
8.  ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
 
9.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
 
Ημερομηνία πρώτης έγκρισης:  
 
 
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 
Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το προϊόν είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu. 
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1.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Nimenrix σκόνη και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα σε φύσιγγα 
Συζευγμένο εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου ομάδας A, C, W-135 και Y 
 
 
2.  ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
Μετά την ανασύσταση, 1 δόση (0,5 ml) περιέχει: 
 
Πολυσακχαρίτη1 Neisseria meningitidis ομάδας A  5 μικρογραμμάρια 
Πολυσακχαρίτη1 Neisseria meningitidis ομάδας C  5 μικρογραμμάρια 
Πολυσακχαρίτη1 Neisseria meningitidis ομάδας W-135   5 μικρογραμμάρια 
Πολυσακχαρίτη1 Neisseria meningitidis ομάδας Υ  5 μικρογραμμάρια 
 
1συζευγμένο σε πρωτεΐνη φορέα του τοξοειδούς   44 μικρογραμμάρια 
του τετάνου 
 
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 
 
 
3.  ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
 
Σκόνη και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα. 
Η σκόνη είναι λευκή. 
Ο διαλύτης είναι διαυγής και άχρωμος. 
 
 
4.  ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
4.1  Θεραπευτικές ενδείξεις 
 
Το Nimenrix ενδείκνυται για την ενεργητική ανοσοποίηση ανθρώπων από την ηλικία των 12 μηνών 
και άνω έναντι της διεισδυτικής μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου που προκαλείται από τη Neisseria 
meningitidis ομάδας A, C, W-135 και Y. 
 
4.2  Δοσολογία και τρόπος χορήγησης 
 

 
Δοσολογία 

Το Nimenrix θα πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις διαθέσιμες επίσημες συστάσεις. 
 
Αρχικός εμβολιασμός: 
Μία εφάπαξ δόση 0,5 ml του ανασυσταθέντος εμβολίου χρησιμοποιείται για ανοσοποίηση. 
 
Αναμνηστικός εμβολιασμός: 
Το Nimenrix μπορεί να δοθεί ως αναμνηστική δόση σε άτομα που έχουν προηγουμένως εμβολιαστεί 
με ένα απλό πολυσακχαριδικό εμβόλιο μηνιγγιτιδόκοκκου (βλέπε παραγράφους 4.4 και 5.1). 
 
Η ανάγκη αναμνηστικής δόσης σε άτομα που ανοσοποιήθηκαν αρχικά με Nimenrix δεν έχει ακόμα 
τεκμηριωθεί (βλέπε παραγράφους 4.4 και 5.1). 
 
Παιδιατρικός πληθυσμός 
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Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Nimenrix δεν έχουν ακόμη τεκμηριωθεί σε παιδιά ηλικίας 
κάτω των 12 μηνών. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. 
 
Ηλικιωμένοι 
 
Δεν υπάρχουν στοιχεία σε άτομα ηλικίας > 55 ετών. 
 

 
Τρόπος χορήγησης 

Η ανοσοποίηση θα πρέπει να γίνεται μόνο με ενδομυϊκή ένεση, κατά προτίμηση στο δελτοειδή μυ. 
Σε παιδιά ηλικίας 12 έως 23 μηνών, το εμβόλιο μπορεί επίσης να χορηγείται στο προσθιοπλάγιο 
τμήμα του μηρού (βλέπε παραγράφους 4.4 και 4.5). 
 
Για οδηγίες σχετικά με την ανασύσταση του φαρμακευτικού προϊόντος πριν από τη χορήγηση, βλ. 
παράγραφο 6.6. 
 
4.3 Αντενδείξεις 
 
Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 
6.1. 
 
4.4  Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση 
 
Το Nimenrix δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χορηγείται ενδαγγειακά, ενδοδερμικά ή υποδόρια. 
 
Αποτελεί ορθή κλινική πρακτική να προηγούνται του εμβολιασμού η ανασκόπηση του ιατρικού 
ιστορικού (ειδικά όσον αφορά προηγούμενο εμβολιασμό και πιθανή εμφάνιση ανεπιθύμητων 
ενεργειών) και η κλινική εξέταση. 
 
Κατάλληλη ιατρική θεραπεία και εποπτεία θα πρέπει να είναι πάντα άμεσα διαθέσιμη σε περίπτωση 
ανάπτυξης σπάνιου αναφυλακτικού συμβάματος μετά από τη χορήγηση του εμβολίου. 
 
Ο εμβολιασμός με Nimenrix θα πρέπει να αναβάλλεται σε άτομα που πάσχουν από οξεία σοβαρή 
εμπύρετη νόσο. Η παρουσία μιας ήσσονος λοίμωξης, όπως ένα κρυολόγημα, δεν θα πρέπει να 
οδηγήσει στην αναβολή του εμβολιασμού. 
 
Συγκοπικό επεισόδιο (λιποθυμία) μπορεί να συμβεί μετά, ή ακόμη και πριν, από οποιοδήποτε 
εμβολιασμό ιδίως σε εφήβους, ως ψυχογενής αντίδραση στην ένεση με βελόνα. Αυτό μπορεί να 
συνοδεύεται από διάφορα νευρολογικά σημεία, όπως παροδική διαταραχή της όρασης, παραισθησία 
και τονικοκλονικές κινήσεις των άκρων κατά την ανάνηψη. Είναι σημαντικό να εφαρμόζονται 
διαδικασίες προς αποφυγή τραυματισμού λόγω λιποθυμίας. 
 
Το Nimenrix θα πρέπει να χορηγείται προσεκτικά σε άτομα με θρομβοπενία ή οποιαδήποτε διαταραχή 
πηκτικότητας, καθώς μπορεί να επακολουθήσει αιμορραγία μετά από ενδομυϊκή χορήγηση στα άτομα 
αυτά. 
 
Το Nimenrix θα παράσχει προστασία μόνο έναντι της Neisseria meningitidis ομάδας A, C, W-135 και 
Y. Το εμβόλιο δεν θα προστατεύσει έναντι άλλης ομάδας της Neisseria meningitidis. 
 
Ενδέχεται να μην επιτευχθεί προστατευτική ανοσολογική ανταπόκριση σε όλους τους 
εμβολιασμένους. 
 
Σε ασθενείς που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτική θεραπεία ή σε ασθενείς με ανοσοανεπάρκεια, 
αναμένεται το ενδεχόμενο να μην επιτευχθεί επαρκής ανοσολογική ανταπόκριση. 
 
Η ασφάλεια και η ανοσογονικότητα δεν έχουν αξιολογηθεί σε ασθενείς με αυξημένη ευαισθησία σε 
μηνιγγιτιδοκοκκική λοίμωξη λόγω παθήσεων, όπως ανεπάρκειες του τελικού συμπληρώματος και 
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ανατομική ή λειτουργική ασπληνία. Στα συγκεκριμένα άτομα ενδέχεται να μην επιτευχθεί επαρκής 
ανοσολογική ανταπόκριση. 
 
Τα άτομα που εμβολιάστηκαν με απλό πολυσακχαριδικό μηνιγγιτιδοκοκκικό εμβόλιο και 
εμβολιάστηκαν με Nimenrix 30 έως 42 μήνες αργότερα είχαν χαμηλότερους μέσους γεωμετρικούς 
τίτλους (GMT) όπως μετρήθηκαν με βακτηριοκτόνο δοκιμασία αντισωμάτων συμπληρώματος από 
ορό κουνελιού (rSBA) από άτομα που δεν είχαν εμβολιαστεί με κανένα μηνιγγιτιδοκοκκικό εμβόλιο 
τα προηγούμενα 10 χρόνια (βλέπε παράγραφο 5.1). Η κλινική σημασία αυτής της παρατήρησης είναι 
άγνωστη. 
 

Η ασφάλεια και η ανοσογονικότητα του Nimenrix εκτιμήθηκαν κατά τη διαδοχική χορήγηση ή 
συγχορήγηση με ένα εμβόλιο DTaP-HBV-IPV/Hib στο δεύτερο έτος ζωής. Η χορήγηση του Nimenrix 
ένα μήνα μετά το εμβόλιο DTaP-HBV-IPV/Hib είχε ως αποτέλεσμα χαμηλότερους MenA, MenC και 
MenW-135 rSBA GMT (βλέπε παράγραφο 4.5). Η κλινική σημασία αυτής της παρατήρησης δεν είναι 
γνωστή. Η αντιδραστικότητα που αναφέρθηκε είτε όταν τα εμβόλια συγχορηγήθηκαν είτε όταν 
χορηγήθηκαν διαδοχικά ήταν παρόμοια με την αντιδραστικότητα που αναφέρθηκε μετά από μία 
αναμνηστική δόση ενός εμβολίου DTaP-HBV-IPV/Hib που δόθηκε στη διάρκεια του δεύτερου έτους 
ζωής. 

Επίδραση των προ του εμβολιασμού αντισωμάτων κατά του τετάνου 

 

Παρότι παρατηρήθηκε αύξηση των συγκεντρώσεων του τοξοειδούς (TT) αντισώματος κατά του 
τετάνου μετά τον εμβολιασμό με Nimenrix, το Nimenrix δεν υποκαθιστά την ανοσοποίηση κατά του 
τετάνου. 

Επίδραση του Nimenrix στις συγκεντρώσεις των αντισωμάτων κατά του τετάνου 

Η χορήγηση Nimenrix μαζί με ή ένα μήνα πριν από ένα εμβόλιο που περιέχει TT στο δεύτερο έτος της 
ζωής δεν βλάπτει την ανταπόκριση στο TT ή δεν επηρεάζει σημαντικά την ασφάλεια. Δεν υπάρχουν 
διαθέσιμα στοιχεία πέραν της ηλικίας των 2 ετών. 
 

 Oι μελέτες με το Nimenrix έχουν δείξει ταχεία εξασθένηση (όπως μετρήθηκαν 12 μήνες μετά τον 
εμβολιασμό) των βακτηριοκτόνων αντισωματικών τίτλων  στον ορό έναντι MenA όταν 
χρησιμοποιήθηκε ανθρώπινο συμπλήρωμα στην ανάλυση (hSBA) (βλέπε παράγραφο 5.1).  

Διατήρηση των MenA SBA τίτλων αντισωμάτων 

 
Η κλινική σημασία της χαμηλότερης διατήρησης hSBA-MenA δεν είναι γνωστή. Ωστόσο, σε 
περίπτωση που άτομο αναμένεται να βρίσκεται σε ειδικότερο κίνδυνο έκθεσης σε MenA και έχει 
λάβει μια πρώτη δόση του Nimenrix περισσότερο από περίπου ένα χρόνο προηγουμένως, είναι δυνατό 
να ληφθεί υπόψη η χορήγηση δεύτερης δόσης.  Διαθέσιμα στοιχεία καταδεικνύουν ότι μια δεύτερη 
δόση θα προκαλέσει αναμνηστική ανοσολογική ανταπόκριση σε όλους τους τέσσερεις 
μηνιγγιτιδοκοκκικούς τύπους που περιέχονται στο εμβόλιο.  Υπάρχουν πολύ περιορισμένα διαθέσιμα 
στοιχεία για την ασφάλεια της δεύτερης δόσης. 
 
4.5  Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης 
 
Το Nimenrix μπορεί να χορηγηθεί ταυτόχρονα με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα εμβόλια: εμβόλια 
ηπατίτιδας A (HAV) και ηπατίτιδας B (HBV), εμβόλιο ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς (MMR), εμβόλιο 
ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς-ανεμευλογιάς (MMRV), 10-δύναμο συζευγμένο εμβόλιο κατά του 
πνευμονιόκοκκου ή μη ενισχυμένο εμβόλιο εποχιακής γρίπης. 
Το Nimenrix μπορεί επίσης να χορηγηθεί ταυτόχρονα με συνδυασμένα εμβόλια 
διφθερίτιδας-τετάνου-ακυτταρικού κοκκύτη στο δεύτερο έτος ζωής, περιλαμβανομένου συνδυασμού 
εμβολίων DTaP με ηπατίτιδα B, αδρανοποιημένο πολιομυελίτιδας ή Haemophilus influenzae τύπου b, 
όπως το εμβόλιο DTaP-HBV-IPV/Hib. 
 
Όποτε είναι δυνατό, το Nimenrix και ένα εμβόλιο που περιέχει TT, όπως το εμβόλιο 
DTaP-HBV-IPV/Hib, θα πρέπει να συγχορηγούνται ή, διαφορετικά, το Nimenrix θα πρέπει να 
χορηγείται τουλάχιστον ένα μήνα πριν το εμβόλιο που περιέχει TT. Η διαδοχική χορήγηση του 
Nimenrix ένα μήνα μετά το εμβόλιο DTaP-HBV-IPV/Hib είχε ως αποτέλεσμα χαμηλότερους MenA, 
MenC και MenW-135 GMT. Η κλινική σημασία αυτής της παρατήρησης δεν είναι γνωστή, καθώς 
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τουλάχιστον 99,4% των ατόμων (N=178) είχαν τίτλους rSBA ≥ 8 για κάθε ομάδα (A, C, W-135, Y) 
(βλέπε παράγραφο 4.4). 
 
Ένα μήνα μετά από συγχορήγηση με 10-δύναμο συζευγμένο εμβόλιο κατά του πνευμονιόκοκκου, 
παρατηρήθηκαν χαμηλότεροι γεωμετρικοί μέσοι όροι συγκέντρωσης αντισωμάτων (GMC) και GMT 
αντισωμάτων σε οψωνοφαγοκυτταρική δοκιμασία (OPA) για έναν ορότυπο πνευμονιόκοκκου (18C 
συζευγμένο με πρωτεΐνη φορέα τοξοειδούς του τετάνου). Η κλινική σημασία αυτής της παρατήρησης 
δεν είναι γνωστή. Δεν υπήρξε επίδραση της συγχορήγησης στους υπόλοιπους εννέα ορότυπους 
πνευμονιόκοκκου. 
 
Εάν πρόκειται να χορηγηθεί Nimenrix ταυτόχρονα με άλλο ενέσιμο εμβόλιο, οι ενέσεις των εμβολίων 
πρέπει να χορηγούνται πάντα σε διαφορετικά σημεία. 
 
Σε ασθενείς που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτική θεραπεία υπάρχει το ενδεχόμενο να μην επιτευχθεί 
επαρκής ανταπόκριση. 
 
4.6  Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία 
 

 
Κύηση 

Υπάρχει περιορισμένη εμπειρία με τη χρήση του Nimenrix σε έγκυες γυναίκες. 
 
Μελέτες σε ζώα δεν καταδεικνύουν άμεσες ή έμμεσες βλαβερές επιδράσεις στην εγκυμοσύνη, στην 
ανάπτυξη του εμβρύου/κυήματος, στον τοκετό ή στη μεταγεννητική ανάπτυξη (βλέπε παράγραφο 
5.3). 
 
Το Nimenrix θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μόνο όταν είναι σαφώς 
αναγκαίο και τα πιθανά πλεονεκτήματα υπερτερούν των δυνητικών κινδύνων για το έμβρυο. 
 

 
Θηλασμός 

Δεν είναι γνωστό εάν το Nimenrix απεκκρίνεται στο μητρικό γάλα. 
 
Το Nimenrix θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του θηλασμού μόνο όταν τα ενδεχόμενα 
οφέλη υπερτερούν των ενδεχόμενων κινδύνων. 
 

 
Γονιμότητα 

Μελέτες σε ζώα δεν καταδεικνύουν άμεσες ή έμμεσες βλαβερές επιδράσειςστη γονιμότητα. 
 
4.7  Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών 
 
Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες σχετικά με τις επιδράσεις του Nimenrix στην ικανότητα 
οδήγησης και χειρισμού μηχανών. 
Ωστόσο, κάποιες από τις επιδράσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4.8 «Ανεπιθύμητες Ενέργειες» 
μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών. 
 
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες 
 

 
Περίληψη του προφίλ ασφαλείας 

Το προφίλ ασφαλείας που παρουσιάζεται παρακάτω βασίζεται σε συγκεντρωτική ανάλυση 
8.108 ατόμων που εμβολιάστηκαν με μια δόση Nimenrix σε κλινικές μελέτες. Αυτή η συγκεντρωτική 
ανάλυση περιλαμβάνει δεδομένα για 2.237 νήπια (12 έως 23 μηνών), 1.809 παιδιά (2 έως 10 ετών), 
2.011 εφήβους (11 έως 17 ετών) και 2.051 ενήλικες (≥ 18 ετών). 
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Σε όλες τις ηλικιακές ομάδες οι πιο συχνά αναφερόμενες τοπικές ανεπιθύμητες αντιδράσεις μετά τον 
εμβολιασμό ήταν πόνος (24,1% έως 39,9%), ερυθρότητα (14,3% έως 33,0%) και οίδημα (11,2% έως 
17,9%). 
 
Στις ηλικιακές ομάδες 12-23 μηνών και 2-5 ετών, οι πιο συχνά αναφερόμενες γενικές ανεπιθύμητες 
ενέργειες μετά τον εμβολιασμό ήταν ευερεθιστότητα (36,2% και 7,5% αντίστοιχα), νωθρότητα 
(27,8% και 8,8% αντίστοιχα), απώλεια όρεξης (20,7% και 6,3% αντίστοιχα) και πυρετός (17,6% και 
6,5% αντίστοιχα). 
 
Στις ηλικιακές ομάδες 6-10, 11-17 και ≥18 ετών, οι πιο συχνά αναφερόμενες γενικές ανεπιθύμητες 
ενέργειες μετά τον εμβολιασμό ήταν κεφαλαλγία (13,3%, 16,1% και 17,6% αντίστοιχα), κόπωση 
(13,8%, 16,3% και 16,4% αντίστοιχα), συμπτώματα από το γαστρεντερικό (7,5%, 6,4% και 6,3% 
αντίστοιχα) και πυρετός (7,5% , 4,1% και 4,0% αντίστοιχα). 
 

 
Πίνακας ανεπιθύμητων ενεργειών 

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια των κλινικών μελετών οι οποίες 
περιλαμβάνονται στη συγκεντρωτική ανάλυση παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 
 
Οι αναφερθείσες ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται σύμφωνα με τις ακόλουθες κατηγορίες 
συχνότητας: 
 
Πολύ συχνές: (≥ 1/10) 
Συχνές: (≥1/100 έως <1/10) 
Όχι συχνές: (≥1/10.000 έως <1/1.000) 
Σπάνιες:  (≥1/10.000 έως <1/1.000) 
Πολύ σπάνιες: (<1/10.000) 
 
Κατηγορία Οργανικού 
Συστήματος 

Συχνότητα Ανεπιθύμητες ενέργειες 

Διαταραχές του μεταβολισμού 
και της θρέψης 

Πολύ συχνές Απώλεια ορέξεως 

Ψυχιατρικές διαταραχές 
 

Πολύ συχνές Ευερεθιστότητα 
Όχι συχνές Αϋπνία, κλάμα 

Διαταραχές του νευρικού 
συστήματος 
 

Πολύ συχνές Νωθρότητα, κεφαλαλγία 
Όχι συχνές Υπαισθησία, ζάλη 

Διαταραχές του γαστρεντερικού 
 

Συχνές Συμπτώματα από το γαστρεντερικό 
(περιλαμβάνονται διάρροια, έμετος και ναυτία) 

Διαταραχές του δέρματος και 
του υποδόριου ιστού 

Όχι συχνές Κνησμός, εξάνθημα 

Διαταραχές του μυοσκελετικού 
συστήματος και του συνδετικού 
ιστού 

Όχι συχνές Μυαλγία, άλγος στα άκρα 

Γενικές διαταραχές και 
καταστάσεις της οδού 
χορήγησης 
 

Πολύ συχνές Πυρετός, οίδημα, άλγος και ερυθρότητα στο 
σημείο της ένεσης, κόπωση 

Συχνές Αιμάτωμα στο σημείο της ένεσης 
Όχι συχνές Αίσθημα κακουχίας, αντίδραση στο σημείο της 

ένεσης (συμπεριλαμβάνονται σκλήρυνση, 
κνησμός, αίσθημα θερμότητας, αναισθησία) 

 
4.9  Υπερδοσολογία 
 
Δεν αναφέρθηκε καμία περίπτωση υπερδοσολογίας. 
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5.  ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 
5.1  Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες 
 
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: εμβόλια, μηνιγγιτιδοκοκκικά εμβόλια, κωδικός ATC: J07AH08 
 

 
Μηχανισμός δράσης 

Τα αντισώματα κατά της κάψας του μηνιγγιτιδόκοκκου προστατεύουν από μηνιγγιτιδοκοκκικές 
νόσους με διαμεσολαβούμενη από το συμπλήρωμα βακτηριοκτόνο δράση. Το Nimenrix επάγει την 
παραγωγή βακτηριοκτόνων αντισωμάτων κατά των πολυσακχαριτών της κάψας των ομάδων A, C, 
W-135 και Y όταν μετράται με δοκιμασίες με χρήση είτε συμπληρώματος από κουνέλι (rSBA) είτε 
ανθρώπινου συμπληρώματος (hSBA). 
 

 
Φαρμακοδυναμικές επιδράσεις 

Το κλινικό πρόγραμμα του Nimenrix περιελάμβανε 17 κλινικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε 
17 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. 
Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου συμπεραίνεται από την επίδειξη ανοσολογικής μη 
κατωτερότητας (βασισμένη κυρίως στη σύγκριση της αναλογίας τουλάχιστο 1:8 των τίτλων rSBA) σε 
σχέση με αδειοδοτημένα μηνιγγιτιδοκοκκικά εμβόλια. Η ανοσογονικότητα μετρήθηκε με τη χρήση 
rSBA ή HSBA οι οποίοι είναι βιοδείκτες για την αποτελεσματικότητα της προστασίας κατά των 
ομάδων Α, C, W-135 και Y του μηνιγγιτιδόκοκκου. 
 

 
Ανοσογονικότητα σε νήπια ηλικίας 12-23 μηνών 

Στις κλινικές μελέτες MenACWY-TT-039 και MenACWY-TT-040, αξιολογήθηκε η ανοσολογική 
ανταπόκριση στον εμβολιασμό είτε με Nimenrix είτε με ένα αδειοδοτημένο συζευγμένο 
(MenC-CRM) εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου C-CRM197. 
 
Το Nimenrix προκάλεσε βακτηριοκτόνο αντισωματική ανταπόκριση κατά των τεσσάρων ομάδων, με 
ανταπόκριση κατά της ομάδας C συγκρίσιμη με αυτή που προκλήθηκε από το εγκεκριμένο εμβόλιο 
MenC-CRM όσον αφορά τίτλους rSBA ≥8 (Πίνακας 1). 
 
Πίνακας 1: Βακτηριοκτόνες αντισωματικές ανταποκρίσεις (rSBA) σε νήπια 12-23 μηνών 

Ομάδα Ανταπόκριση στο 

Μελέτη MenACWY-TT-039 
rSBA(1) 

Μελέτη MenACWY-TT-039 
rSBA(2) 

N ≥8 
(95%CI) 

GMT 
(95%CI) N ≥8 

(95%CI) 
GMT 

(95%CI) 
A Nimenrix 354 99,7% 

(98,4, 100) 
2205,0 

(2007,8, 
2421,6) 

183 98,4% 
(95,3, 
99,7) 

3169,9 
(2577,2, 
3898,8) 

C Nimenrix 354 99,7% 
(98,4, 100) 

477,6 
(437,3, 
521,6) 

183 97,3% 
(93,7, 
99,1) 

828,7 
(672,4, 
1021,4) 

Εμβόλιο 
MenC-CRM 

121 97,5% 
(92,9, 
99,5) 

212,3 
(170,0, 
265,2) 

114 98,2% 
(93,8, 
99,8) 

691,4 
(520,8, 
917,9) 

W-135 Nimenrix 354 100% 
(99,0, 100) 

2681,7 
(2453,1, 
2931,6) 

186 98,4% 
(95,4, 
99,7) 

4022,3 
(3269,2, 
4948,8) 

Y Nimenrix 354 100% 
(99,0, 100) 

2729,4 
(2472,7, 
3012,8) 

185 97,3% 
(93,8, 
99,1) 

3167,7 
(2521,9, 
3978,9) 

Η ανάλυση της ανοσογονικότητας πραγματοποιήθηκε στις κατά το πρωτόκολλο (ATP) ομάδες για 
ανοσογονικότητα. 
(1) αιμοληψία πραγματοποιήθηκε 42 έως 56 ημέρες μετά τον εμβολιασμό 
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(2) αιμοληψία πραγματοποιήθηκε 30 έως 42 ημέρες μετά τον εμβολιασμό 
 
Στη μελέτη MenACWY-TT-039, η βακτηριοκτόνος δράση του ορού μετρήθηκε επίσης ως δευτερεύον 
καταληκτικό σημείο χρησιμοποιώντας ανθρώπινο ορό ως πηγή συμπληρώματος (hSBA) (Πίνακας 2). 
 
Πίνακας 2: Βακτηριοκτόνες αντισωματικές ανταποκρίσεις (hSBA) σε νήπια 12-23 μηνών 

Ομάδα Ανταπόκριση στο N 

Μελέτη MenACWY-TT-039 
hSBA(1) 

≥8 
 (95% CI)  

GMT 
(95%CI) 

A Nimenrix 338 77,2% 
(72,4, 81,6) 

19,0 
(16,4, 22,1) 

C 
Nimenrix 341 98,5% 

(96,6, 99,5) 
196,0 

(175,4, 219,0) 

MenC-CRM 116 81,9% 
(73,7, 88,4) 

40,3 
(29,5, 55,1) 

W-135 Nimenrix 336 87,5% 
(83,5 , 90,8) 

48,9 
(41,2, 58,0) 

Y Nimenrix 329 79,3% 
(74,5, 83,6) 

30,9 
(25,8, 37,1) 

Η ανάλυση της ανοσογονικότητας πραγματοποιήθηκε στην ATP ομάδα για ανοσογονικότητα. 
 (1) αιμοληψία πραγματοποιήθηκε 42 έως 56 ημέρες μετά τον εμβολιασμό 
 

 
Ανοσογονικότητα σε παιδιά ηλικίας 2-10 ετών: 

Σε δύο συγκριτικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε άτομα ηλικίας 2-10 ετών, μια ομάδα ατόμων 
έλαβε μια δόση Nimenrix και μια δεύτερη ομάδα μία δόση είτε του εγκεκριμένου εμβολίου 
MenC-CRM (μελέτη MenACWY-TT-081) είτε του απλού πολυσακχαριδικού εμβολίου κατά του 
μηνιγγιτιδόκοκκου ομάδας A, C, W-135, Y (ACWY-PS) της GlaxoSmithKline Biologicals (μελέτη 
MenACWY-TT-038) σαν συγκριτικό παράγοντα. 
 
Στη μελέτη MenACWY-TT-038, το Nimenrix αποδείχθηκε ότι δεν ήταν κατώτερο του εγκεκριμένου 
εμβολίου ACWY-PS από την άποψη της ανταπόκρισης του εμβολίου στις τέσσερις ομάδες (A, C, 
W-135 και Y) (βλέπε πίνακα 3). 
 
Η απάντηση στο εμβόλιο καθορίστηκε ως το ποσοστό των ατόμων με:  
• τίτλους rSBA ≥ 32 για αρχικά οροαρνητικά άτομα (δηλ., τίτλος rSBA προ εμβολίου < 8) 
• τουλάχιστο 4-πλάσια αύξηση των τίτλων rSBA μετά τον εμβολισμό από ότι πριν για αρχικά 

οροθετικά άτομα (δηλ. τίτλος rSBA προ εμβολίου ≥ 8)  
 
Στη μελέτη  MenACWY-TT-081, το Nimenrix αποδείχθηκε ότι δεν ήταν κατώτερο του εγκεκριμένου 
εμβολίου MenC-CRM από την άποψη της ανταπόκρισης του εμβολίου στην ομάδα Men C [94,8% 
(95% CI: 91,4, 97,1) και 95,7% (95% CI: 89,2, 98,8) αντίστοιχα], οι GMT ήταν χαμηλότεροι για την 
ομάδα του Nimenrix [2794,8 (95% CI: 2393,5, 3263,3)] έναντι του εμβολίου MenC-CRM  [5291,6 
(95% CI: 3814,6, 7340,5)]. 
 
Πίνακας 3: Βακτηριοκτόνες αντισωματικές ανταποκρίσεις (rSBA) στο Nimenrix και στο 
εμβόλιο ACWY-PS σε παιδιά ηλικίας 2-10 ετών 1 μήνα μετά τον εμβολιασμό (μελέτη 
MenACWY-TT-038) 

Ομάδα 
Nimenrix Εμβόλιο ACWY-PS 

N VR 
(95%CI) 

GMT 
(95%CI) N VR 

(95%CI) 
GMT 

(95%CI) 

A 638 88,6% 
(85,8, 90,9) 

6309,7 
(5979,0, 6658,8) 

206 65,5% 
(58,6, 72,0) 

2309,4 
(2055,8, 2594,3) 

C 732 95,9% 
(94,2, 97,2) 

4983,6 
(4514,1, 5502,0) 

251 89,6% 
(85,2, 93,1) 

1386,8 
(1108,9, 1734,4) 
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W-135 738 97,4% 
(96,0, 98,4) 

11569,8 
(10910,7, 12268,7) 

252 82,5% 
(77,3, 87,0) 

2150,6 
(1823,9, 2535,8) 

Y 771 92,5% 
(90,4, 94,2) 

10886,6 
(10310,7, 11494,5) 

258 68,6% 
(62,6, 74,2) 

2544,7 
(2178,2, 2972,9) 

Η ανάλυση της ανοσογονικότητας πραγματοποιήθηκε στην ATP ομάδα για ανοσογονικότητα. 
VR: ανταπόκριση στο εμβόλιο  
 

 
Ανοσογονικότητα σε εφήβους ηλικίας 11-17 ετών και ενηλίκους ≥ 18 ετών 

Δύο κλινικές μελέτες πραγματοποιήθηκαν σε εφήβους 11-17 ετών (μελέτη MenACWY-TT-036) και 
σε ενηλίκους 18-55 ετών (μελέτη MenACWY-TT-035) που έλαβαν είτε μια δόση Nimenrix είτε μια 
δόση του εμβολίου ACWY-PS.  
 
Τόσο στους εφήβους όσο και στους ενηλίκους, το Nimenrix αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ανοσολογικά 
κατώτερο του εμβολίου ACWY-PS από την άποψη της ανταπόκρισης στο εμβόλιο όπως ορίστηκε 
παραπάνω (Πίνακας 4). Η ανταπόκριση έναντι των τεσσάρων ομάδων του μηνιγγιτιδόκοκκου που 
προκλήθηκε από το Nimenrix ήταν είτε παρόμοια είτε υψηλότερη από εκείνη που προκλήθηκε από το 
εμβόλιο ACWY-PS. 
 
Πίνακας 4: Βακτηριοκτόνες αντισωματικές ανταποκρίσεις (rSBA) στο Nimenrix και στο 
εμβόλιο ACWY-PS σε εφήβους ηλικίας 11-17 ετών και σε ενήλικες ηλικίας ≥ 18 ετών 1 μήνα 
μετά τον εμβολιασμό 

Μελέτη 
(Ηλικιακό 

εύρος) 

Ομάδ
α 

Nimenrix Εμβόλιο ACWY-PS 
N VR 

(95%CI) 
GMT 

(95%CI) 
N VR 

(95%CI) 
GMT 

(95%CI) 

Μελέτη 
MenACWY-T

T-036 
(11-17 έτη) 

A 
615 85,4% 

(82,3, 88,1) 
6106,8 

(5739,5, 
6497,6) 

215 79,5% 
(73,5, 84,7) 

3203,0 
(2854,1, 
3594,6) 

C 
719 97,1% 

(95,6, 98,2) 
12645,5 

(11531,8, 
13866,7) 

237 96,6% 
(93,5, 98,5) 

8271,6 
(6937,3, 
9862,4) 

W-135 
717 96,5% 

(94,9, 97,7) 
8390,1 

(7777,8, 
9050,7) 

242 88,0% 
(83,2, 91,8) 

2679,3 
(2363,7, 
3037,2) 

Y 
737 93,1% 

(91,0, 94,8) 
13865,2 

(12968,1, 
14824,4) 

246 78,0% 
(72,3, 83,1) 

5245,3 
(4644,2, 
5924,1) 

Μελέτη 
MenACWY-T

T-035 
(18-55 έτη) 

A 
743 80,1% 

(77,0, 82,9) 
3624,7 

(3371,7, 
3896,8) 

252 69,8% 
(63,8, 75,4) 

2127,2 
(1909,2, 
2370,1) 

C 
849 91,5% 

(89,4, 93,3) 
8865,9 

(8011,0, 
9812,0) 

288 92,0% 
(88,3, 94,9) 

7371,2 
(6297,4, 
8628,2) 

W-135 
860 90,2% 

(88,1, 92,1) 
5136,2 

(4698,8, 
5614,3) 

283 85,5% 
(80,9, 89,4) 

2461,3 
(2081,0, 
2911,0) 

Y 
862 87,0% 

(84,6, 89,2) 
7710,7 

(7100,1, 
8373,8) 

288 78,8% 
(73,6, 83,4) 

4314,3 
(3782,1, 
4921,5) 

Η ανάλυση της ανοσογονικότητας πραγματοποιήθηκε στις ATP ομάδες για ανοσογονικότητα. 
VR: ανταπόκριση στο εμβόλιο 
 

 
Διάρκεια ανοσολογικής ανταπόκρισης 

Η διάρκεια της ανοσολογικής ανταπόκρισης που προκλήθηκε από το Nimenrix αξιολογήθηκε 12 έως 
42 μήνες μετά τον εμβολιασμό σε άτομα ηλικίας 12 μηνών έως 55 ετών. 
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Σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, οι rSBA GMT που παρατηρήθηκαν τη χρονική στιγμή διατήρησης της 
ανοσολογικής ανταπόκρισης ήταν υψηλότεροι από ότι πριν τον εμβολιασμό για τις τέσσερις ομάδες. 
 
Για όλες τις ομάδες (A, C, W-135, Y), η διατήρηση των αντισωμάτων που προκλήθηκαν από το 
Nimenrix ήταν παρόμοια ή υψηλότερη από εκείνων που προκαλούνται από τα αδειοδοτημένα 
μηνιγγιτιδοκοκκικά εμβόλια (δηλ. το εμβόλιο MenC-CRM σε άτομα ηλικίας 12-23 μηνών και το 
εμβόλιο ACWY-PS σε άτομα μεγαλύτερα από 2 ετών). 
 

 
Διάρκεια ανοσολογικής ανταπόκρισης στα νήπια 

Στη μελέτη MenACWY-TT-048, η διάρκεια της ανοσολογικής ανταπόκρισης αξιολογήθηκε μέσω των 
rSBA και hSBA 2 χρόνια μετά τον εμβολιασμό σε νήπια που είχαν αρχικά ανοσοποιηθεί στη μελέτη 
MenACWY-TT-039 (Πίνακας 5). Σε αντίθεση με την παρατηρηθείσα διάρκεια των rSBA-MenA, 
υπήρξε ταχεία εξασθένιση των hSBA-MenA ατισωμάτων (βλέπε παράγραφο 4.4). 
 
Πίνακας 5: 2-ετή στοιχεία για τη διάρκεια της ανταπόκρισης σε νήπια ηλικίας 12-23 μηνών 
κατά τον εμβολιασμό 

Ομάδα Ανταπόκρι
ση στο 

rSBA hSBA 

N ≥8 
(95%CI) 

GMT 
(95%CI) N ≥8 

(95%CI) 
GMT 

(95%CI) 

A Nimenrix 181 97,8% 
(94,4, 99,4) 

420,3 
(356,1, 495,9) 183 23,0% 

(17,1, 29,7) 
3,8 

(3,2, 4,5) 

C 

Nimenrix 186 88,2% 
(82,6, 92,4) 

98,1 
(77,7, 123,8) 175 86,9% 

(80,9, 91,5) 
50,2 

(38,7, 65,1) 
Εμβόλιο 

MenC-CR
M 

29 69,0% 
(49,2, 84,7) 

53,5 
(25,5, 112,0) 19 52,6% 

(28,9, 75,6) 
10,4 

(4,4, 22,8) 

W-135 Nimenrix 188 98,9% 
(96,2, 99,9) 

369,9 
(342,0, 460,5) 180 91,1% 

(86,0, 94,8) 
77,7 

(61,8, 97,6) 

Y Nimenrix 188 97,9% 
(94,6, 99,4) 

396,6 
(324,0, 485,5) 154 87,0% 

(80,7, 91,9) 
58,1 

(44,5, 75,8) 
Η ανάλυση της ανοσογονικότητας πραγματοποιήθηκε στην ATP ομάδα για τη διάρκεια της 
ανταπόκρισης. 
 

 
Διάρκεια ανοσολογικής ανταπόκρισης στα παιδιά ηλικίας 6-10 ετών 

Στη μελέτη MenACWY-TT-028, η διάρκεια της ανοσολογικής ανταπόκρισης εκτιμήθηκε μέσω των 
hSBA 1 χρόνο μετά τον εμβολιασμό στα παιδιά ηλικίας 6-10  ετών που είχαν αρχικά ανοσοποιηθεί 
στη μελέτη MenACWY-TT-027 (Πίνακας 6) (βλέπε παράγραφο 4.4). 
 
Πίνακας 6: 1 μήνα μετά τον εμβολιασμό και δεδομένα διάρκειας 1 έτους σε παιδιά ηλικίας 6-10 
ετών 

Ομάδα 
Ανταπόκρι

ση στο 
1 μήνα μετά τον εμβολιασμό διατήρηση 1 έτους 

N ≥8 
(95%CI) 

GMT 
(95%CI) N ≥8 

(95%CI) 
GMT 

(95%CI) 

A 

Nimenrix 105 80.0 % 
(71.1; 87.2) 

53.4 
(37.3; 76.2) 104 16.3% 

(9.8; 24.9) 
3.5 

(2.7; 4.4) 
ACWY-PS 35 25.7% 

(12.5;43.3) 
4.1 

(2.6;6.5) 35 5.7% 
(0.7;19.2) 

2.5 
(1.9;3.3) 

C 

Nimenrix 101 89.1% 
(81.3;94.4) 

155.8 
(99.3;244.3) 105 95.2% 

(89.2;98.4) 
129.5 

(95.4;175.9) 
ACWY-PS 38 39.5% 

(24.0;56.6) 
13.1 

(5.4;32.0) 31 32.3% 
(16.7;51.4) 

7.7 
(3.5;17.3) 

W-135 
Nimenrix 103 95.1% 

(89.0;98.4) 
133.5 

(99.9;178.4) 103 100% 
(96.5;100) 

256.7 
(218.2;301.9) 

ACWY-PS 35 34.3% 5.8 31 12.9% 3.4 
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(19.1;52.2) (3.3;9.9) (3.6;29.8) (2.0;5.8) 

Y 

Nimenrix 89 83.1% 
(73.7;90.2) 

95.1 
(62.4;145.1) 106 99.1% 

(94.9;100) 
265.0 

(213.0;329.6) 
ACWY-PS 32 43.8% 

(26.4;62.3) 
12.5 

(5.6;27.7) 36 33.3% 
(18.6;51.0) 

9.3 
(4.3;19.9) 

Η ανάλυση της ανοσογονικότητας πραγματοποιήθηκε στην ATP ομάδα για τη διάρκεια της 
ανταπόκρισης. 
 

 
Διάρκεια ανοσολογικής ανταπόκρισης στους εφήβους 

Στη μελέτη MenACWY-TT-043, η διάρκεια της ανοσολογικής ανταπόκρισης αξιολογήθηκε 2 χρόνια 
μετά τον εμβολιασμό σε εφήβους που είχαν αρχικά ανοσοποιηθεί στη μελέτη MenACWY-TT-036 
(Πίνακας 7). Βλέπε πίνακα 4 για τα κύρια αποτελέσματα στη μελέτη. 
 
Πίνακας 7: 2-ετή στοιχεία για τη διάρκεια της ανταπόκρισης (rSBA) σε εφήβους ηλικίας 
11-17 ετών κατά τον εμβολιασμό 

Ομάδα 
Nimenrix Εμβόλιο ACWY-PS 

N ≥8 
(95%CI) 

GMT 
(95%CI) N ≥8 

(95%CI) 
GMT 

(95%CI) 

A 445 99,8% 
(98,8, 100) 

1517,4 
(1399,7, 1645,1) 144 100% 

(97,5, 100) 
810,6 

(695,9, 944,3) 

C 447 99,3% 
(98,1, 99,9) 

1121,9 
(996,9, 1262,6) 145 98,6% 

(95,1, 99,8) 
1499,0 

(1119,6, 2006,8) 

W-135 447 99,6% 
(98,4, 99,9) 

2070,6 
(1869,6, 2293,0) 143 95,1% 

(90,2, 98,0) 
442,6 

(341,8, 573,0) 

Y 447 100% 
(99,2, 100) 

3715,9 
(3409,3, 4049,9) 142 97,2% 

(92,9, 99,2) 
1090,3 

(857,7, 1386,1) 
Η ανάλυση της ανοσογονικότητας πραγματοποιήθηκε στην ATP κοορτή για τη διάρκεια της 
ανταπόκρισης. 
 

 
Διάρκεια ανοσολογικής ανταπόκρισης στους εφήβους ηλικίας 11-12 ετών 

Στη μελέτη MenACWY-TT-059, η διάρκεια της ανοσολογικής ανταπόκρισης αξιολογήθηκε μέσω 
hSBA 1 χρόνο μετά τον εμβολιασμό σε εφήβους και ενήλικες ηλικίας 11-25 των οι οποίοι είχαν 
αρχικά ανοσοποιηθεί στη μελέτη MenACWY-TT-052 (Πίνακας 8) (βλέπε παράγραφο 4.4). 
 
Πίνακας 8: 1 μήνα μετά τον εμβολιασμό και δεδομένα διάρκειας 1 έτους σε εφήβους και 
ενήλικες ηλικίας 11-25 ετών 

Ομάδα 
1 μήνα μετά τον εμβολιασμό διατήρηση 1 έτους 

N ≥8 
(95%CI) 

GMT 
(95%CI) N ≥8 

(95%CI) 
GMT 

(95%CI) 

A 356 82.0% 
(77.6; 85.9) 

58.7 
(48.6; 70.9) 350 29.1% 

(24.4; 34.2) 
5.4 

(4.5; 6.4) 

C 359 96.1% 
(93.5; 97.9) 

532.0 
(423.8; 667.8) 336 94.9% 

(92.0; 97.0) 
172.0 

(142.5; 207.4) 

W-135 334 91.0% 
(87.4; 93.9) 

116.8 
(96.8; 141.0) 327 98.5% 

(96.5; 99.5) 
197.5 

(173.0; 225.5) 

Y 364 95.1% 
(92.3; 97.0) 

246.0 
(207.7; 291.4) 356 97.8% 

(95.6; 99.0) 
271.8 

(237.5: 311.2) 
Η ανάλυση της ανοσογονικότητας πραγματοποιήθηκε στην ATP ομάδα για τη διάρκεια της 
ανταπόκρισης. 
 

 
Ανοσολογική μνήμη 

Στη μελέτη MenACWY-TT-014, η επαγωγή ανοσολογικής μνήμης αξιολογήθηκε ένα μήνα μετά τη 
χορήγηση του ενός πέμπτου της δόσης του εμβολίου ACWY-PS (10 µg από κάθε πολυσακχαρίτη) σε 
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παιδιά στον τρίτο χρόνο ζωής που είχαν προηγουμένως ανοσοποιηθεί στη μελέτη MenACWY-TT-013 
με Nimenrix ή με αδειοδοτημένο εμβόλιο MenC-CRM στην ηλικία των 12 έως 14 μηνών. 
 
Ένα μήνα μετά τη δόση πρόκλησης, οι GMT που επιτεύχθηκαν από τα άτομα που πήραν αρχικά 
Nimenrix αυξήθηκαν κατά 6,5 έως 8 φορές για τις ομάδες A, C, W-135 και Y υποδηλώνοντας ότι το 
Nimenrix επάγει ανοσολογική μνήμη στις ομάδες A, W-135 και Y. Ο GMT του rSBA-MenC μετά την 
πρόκληση ήταν παρόμοιος σε αμφότερες τις ομάδες μελέτης, υποδηλώνοντας ότι το Nimenrix επάγει 
ανοσολογική ανταπόκριση στην ομάδα C ανάλογη με του εγκεκριμένου εμβολίου MenC-CRM 
(Πίνακας 9). 
 
Πίνακας 9: Ανοσολογική ανταπόκριση (rSBA) 1 μήνα μετά τον εμβολιασμό πρόκλησης σε άτομα 

που είχαν αρχικά ανοσοποιηθεί με Nimenrix ή εμβόλιο MenC-CRM στην ηλικία των 12 
έως 14 μηνών 

Ομάδα Ανταπόκριση 
στο 

Πριν την πρόκληση Μετά την πρόκληση 

N GMT 
(95%CI) N GMT 

(95%CI) 
A Nimenrix 32 544,0 

(325,0, 910,7) 25 3321,9 
(2294,2, 4810,0) 

C 
Nimenrix 31 174,0 

(104,8, 288,9) 32 5965,7 
(4128,4, 8620,7) 

MenC-CRM 28 34,4 
(15,8, 75,3) 30 5265,2 

(3437,3, 8065,1) 
W-135 Nimenrix 32 643,8 

(394,1, 1051,8) 32 11058,1 
(8587,2, 14239,9) 

Y Nimenrix 32 439,8 
(274,0, 705,9) 32 5736,6 

(4215,9, 7806,0) 
Η ανάλυση της ανοσογονικότητας πραγματοποιήθηκε στην ATP ομάδα για ανοσογονικότητα. 
 

 
Άτομα που είχαν εμβολιαστεί με απλό πολυσακχαριδικό εμβόλιο ενάντια της Neisseria meningitidis  

Στη μελέτη MenACWY-TT-021 που διενεργήθηκε σε άτομα ηλικίας 4,5-34 ετών, η ανοσογονικότητα 
του Nimenrix χορηγούμενου μεταξύ 30 και 42 μηνών μετά τον εμβολιασμό με εμβόλιο ACWY-PS 
συγκρίθηκε με την ανοσογονικότητα του Nimenrix που χορηγήθηκε σε άτομα της ίδιας ηλικιακής 
ομάδας που δεν είχαν εμβολιαστεί με κανένα μηνιγγιτιδοκοκκικό εμβόλιο τα προηγούμενα 10 χρόνια. 
Παρατηρήθηκε ανοσολογική ανταπόκριση (τίτλος rSBA ≥8) έναντι όλων των ομάδων (A, C, W-135, 
Y) σε όλα τα άτομα ανεξάρτητα από το ιστορικό μηνιγγιτιδοκοκκικού εμβολιασμού . Τα rSBA GMT 
ήταν σημαντικά χαμηλότερα στους συμμετέχοντες που είχαν λάβει μια δόση του εμβολίου ACWY-PS 
30-42 μήνες πριν το Nimenrix (Πίνακας 10) (βλέπε παράγραφο 4.4) 
 
Πίνακας 10: Ανοσολογική ανταπόκριση (rSBA) 1 μήνα μετά από εμβολιασμό με Nimenrix σε 

άτομα σύμφωνα με το ιστορικό εμβολιασμού τους με ACWY-PS  

Ομάδ
α 

Άτομα που εμβολιάστηκαν 30 έως 
42 μήνες νωρίτερα με ACWY-PS 

Άτομα που δεν είχαν λάβει 
μηνιγγιτιδοκοκκικό εμβόλιο τα 

προηγούμενα 
10 έτη 

N ≥8 
(95%CI) 

GMT 
(95%CI) N ≥8 

(95%CI) 
GMT 

(95%CI) 

A 146 100% 
(97,5, 100) 

6868,8 
(6044,9, 7805,0) 69 100% 

(94,8, 100) 
13014,9 

(10722,2, 15798,0) 

C 169 100% 
(97,8, 100) 

1945,8 
(1583,3, 2391,1) 75 100% 

(95,2, 100) 
5494,6 

(4266,3, 7076,5) 

W-135 169 100% 
(97,8, 100) 

4635,7 
(3942,5, 5450,7) 75 100% 

(95,2, 100) 
9078,0 

(7087,7, 11627,1) 

Y 169 100% 
(97,8, 100) 

7799,9 
(6682,8, 9103,6) 75 100% 

(95,2, 100) 
13895,5 

(11186,2, 17260,9) 
Η ανάλυση της ανοσογονικότητας πραγματοποιήθηκε στην ATP κοορτή για ανοσογονικότητα. 
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Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έχει δώσει αναβολή από την υποχρέωση υποβολής των 
αποτελεσμάτων των μελετών με το Nimenrix σε μία ή περισσότερες υποκατηγορίες του παιδιατρικού 
πληθυσμού στην πρόληψη μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου προκαλούμενης από Neisseria meningitidis 
ομάδας A, C, W-135 και Y (βλέπε παράγραφο 4.2 για πληροφορίες σχετικά με την παιδιατρική 
χρήση). 
 
5.2  Φαρμακοκινητικές ιδιότητες 
 
Δεν εφαρμόζεται. 
 
5.3  Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια 
 
Τα μη κλινικά δεδομένα δεν αποκαλύπτουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον άνθρωπο με βάση τις μελέτες 
τοπικής ανοχής, οξείας τοξικότητας, τοξικότητας επαναλαμβανόμενων δόσεων, τοξικότητας στην 
αναπαραγωγική ικανότητα, τοξικότητας ανάπτυξη και γονιμότητας. 
 
 
6.  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
6.1 Κατάλογος εκδόχων 
 
Κόνις
 

: 

Σακχαρόζη 
Τρομεταμόλη 
 
Διαλύτης
 

: 

Χλωριούχο νάτριο 
Ύδωρ για ενέσιμα 
 
6.2  Ασυμβατότητες 
 
Ελλείψει μελετών σχετικά με τη συμβατότητα, το παρόν φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να 
αναμειγνύεται με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα. 
 
6.3  Διάρκεια ζωής 
 
3 έτη 
 
Μετά την ανασύσταση
 

: 

Μετά από την ανασύσταση, το εμβόλιο πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως. Ωστόσο, έχει καταδειχθεί 
χημική και φυσική σταθερότητα για χρήση για 24 ώρες στους 30°C. 
 
6.4  Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος 
 
Φυλάσσετε σε ψυγείο (2°C – 8°C). 
Μην καταψύχετε. 
Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από το φως. 
Για τις συνθήκες διατήρησης του φαρμακευτικού προϊόντος μετά την ανασύσταση, βλέπε 
παράγραφο 6.3. 
 
6.5  Φύση και συστατικά του περιέκτη 
 
Σκόνη σε φιαλίδιο (γυαλί τύπου Ι) με πώμα (βουτυλιωμένο καουτσούκ) και διαλύτης σε μία φύσιγγα 
(γυαλί τύπου Ι). 
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Συσκευασίες των 1, 10 και 100  
 
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 
 
6.6  Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός 
 

 
Πληροφορίες για την ανασύσταση του εμβολίου με το διαλύτη που παρέχεται στις φύσιγγες 

Το Nimenrix πρέπει να ανασυντίθεται προσθέτοντας όλο το περιεχόμενο της φύσιγγας με το διαλύτη 
στο φιαλίδιο που περιέχει τη σκόνη. 
1. Σπάστε την κορυφή της φύσιγγας, αναρροφήστε το διαλύτη με μία σύριγγα και προσθέστε το 

διαλύτη στη σκόνη. 
2. Το μίγμα θα πρέπει να ανακινηθεί καλά μέχρις ότου η σκόνη διαλυθεί πλήρως στο διαλύτη. 
 
Το ανασυσταθέν εμβόλιο είναι διαυγές, άχρωμο διάλυμα. 
Το ανασυσταθέν εμβόλιο πρέπει να ελέγχεται οπτικά για την παρουσία τυχόν ξένων σωματιδίων ή/και 
διαφοροποίησης της εμφάνισής του πριν από τη χορήγηση. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε κάποιο 
από τα παραπάνω, απορρίψτε το εμβόλιο. 
Μετά από την ανασύσταση, το εμβόλιο θα πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως. 
 
Θα πρέπει να χρησιμοποιείται μία νέα βελόνα για τη χορήγηση του εμβολίου. 
 
Κάθε φαρμακευτικό προϊόν που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ή υπόλειμμα θα πρέπει να απορριφθεί 
σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 
 
 
7.  ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
GlaxoSmithKline Biologicals S.A. 
Rue de l'Institut 89 
B-1330 Rixensart, Βέλγιο 
 
 
8.  ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
 
9.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
 
Ημερομηνία πρώτης έγκρισης:  
 
 
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 
Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το προϊόν είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

 
Α. ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΣ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΤΙΔΩΝ 
 
Β. ΟΡΟΙ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ  
 
Γ. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
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A. ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΣ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΤΙΔΩΝ 
 

GlaxoSmithKline Biologicals S.A. 
Όνομα και διεύθυνση των παραγωγών της βιολογικώς δραστικής ουσίας 

89, rue de l'Institut 
B-1330 Rixensart 
Belgium 
 
GlaxoSmithKine Biologicals Kft. 
HU-2100 Gödöllö 
Táncsics Mihály út 82. 
Hungary 
 
GlaxoSmithKline Biologicals S.A. 
Parc de la Noire Epine 
20, rue Fleming  
B-1300 Wavre 
Belgium 
 

GlaxoSmithKline Biologicals S.A. 

Όνομα και διεύθυνση του(των) παραγωγού(ών) που είναι υπεύθυνος(οι) για την αποδέσμευση των 
παρτίδων 

89, rue de l'Institut 
B-1330 Rixensart 
Belgium 
 
Στο έντυπο φύλλο οδηγιών χρήσης του φαρμακευτικού προϊόντος πρέπει να αναγράφεται το όνομα 
και η διεύθυνση του παραγωγού που είναι υπεύθυνος για την αποδέσμευση της σχετικής παρτίδας. 
 
B. ΟΡΟΙ Η ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
 
Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.  
 
• Επίσημη αποδέσμευση παρτίδων 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 114 της οδηγίας 2001/83/EΚ, η επίσημη αποδέσμευση των παρτίδων 
πραγματοποιείται από κρατικό εργαστήριο ή από εργαστήριο που έχει ορισθεί για τον σκοπό αυτό 
 
Γ. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 

Ο Κάτοχος Αδείας Κυκλοφορίας πρέπει να διασφαλίσει ότι το σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης που 
παρουσιάζεται στην ενότητα 1.8.1 της άδειας κυκλοφορίας έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί πριν και 
κατά τη διάρκεια κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος στην αγορά. 

Σύστημα Φαρμακοεπαγρύπνησης 

 

Ο Κάτοχος Αδείας Κυκλοφορίας θα διεξαγάγει τις δραστηριότητες φαρμακοεπαγρύπνησης όπως 
παρουσιάζονται στο Σχέδιο Φαρμακοεπαγρύπνησης,  έτσι όπως συμφωνήθηκε στο Σχέδιο 
Διαχείρισης Κινδύνου  που παρουσιάζεται στην ενότητα 1.8.2 της Άδειας Κυκλοφορίας και 
οποιεσδήποτε επακόλουθες αναθεωρήσεις του ΣΔΚ όπως συμφωνήθηκαν από την Επιτροπή 
Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP). 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου (ΣΔΚ) 

 
Σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή της CHMP για τα Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου για 
φαρμακευτικά προϊόντα ανθρώπινης χρήσης, κάθε επικαιροποιημένο ΣΔΚ θα πρέπει να κατατίθεται 
ταυτόχρονα με την επόμενη Έκθεση Περιοδικής Παρακολούθησης Ασφάλειας (ΕΠΠΑ). 
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Επιπρόσθετα, ένα  επικαιροποιημένο ΣΔΚ θα πρέπει να κατατεθεί: 
• όταν λαμβάνονται νέες πληροφορίες που μπορεί να έχουν επίδραση στην τρέχουσα 

Προδιαγραφή Ασφάλειας, στο Σχέδιο Φαρμακοεπαγρύπνησης ή στις δραστηριότητες 
ελαχιστοποίησης κινδύνου, 

• εντός 60 ημερών από την λήψη ενός σημαντικού ορόσημου (φαρμακοεπαγρύπνηση ή 
ελαχιστοποίηση κινδύνου), 

• μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. 
 
Ο κύκλος ΕΠΠΑ του φαρμακευτικού προϊόντος θα πρέπει να ακολουθεί εξαμηνιαίο ετήσιο κύκλο έως 
ότου συμφωνηθεί διαφορετικά από τη CHMP. 
 
• ΟΡΟΙ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 

 
Δεν εφαρμόζεται 
 
• ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΤΕΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
 
Ο ΚΑΚ θα λάβει, εντός του δηλωμένου χρονικού πλαισίου, τα ακόλουθα μέτρα:  
 
Περιγραφή Αναμενόμενη 

ημερομηνία 
Μελέτη για την αξιολόγηση των άμεσων και παρατεταμένων τίτλων 
αντισωμάτων που επάγονται από μια ή δυο δόσεις Nimenrix 
χορηγούμενες σε παιδιά ηλικίας 12-23 μηνών σύμφωνα με το 
συμφωνηθέν με την CHMP πρωτόκολο.   

Τελική Κλινική 
Έκθεση Αξιολόγησης 
Ιούνιος 2015. 

Μελέτη για την αξιολόγηση της διατήρησης των αντισωμάτων μετά τη 
χορήγηση μιας δόσης Nimenrix στην ηλικία των 12 μηνών ή δυο δόσεων 
στην ηλικία των 9 και 12 μηνών και εκτίμησης της ασφάλειας και 
ανοσογονικότητας μιας αναμνηστικής δόσης χορηγούμενης στα 5 χρόνια 
μετά τον εμβολιασμό.   
 

Τελική Κλινική 
Έκθεση Αξιολόγησης 
Δεκέμβριος 2014. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
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A. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 
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ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
1 ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΚΑΙ 1 ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΗ ΣΥΡΙΓΓΑ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ 
1 ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΚΑΙ 1 ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΗ ΣΥΡΙΓΓΑ ΜΕ 2 ΒΕΛΟΝΕΣ 
10 ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΚΑΙ 10 ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ 
10 ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΚΑΙ 10 ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΕ 20 ΒΕΛΟΝΕΣ 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Nimenrix σκόνη και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα. 
Συζευγμένο εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου ομάδας A, C, W-135 και Y 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
Μετά την ανασύσταση, 1 δόση (0,5 ml) περιέχει 5 μικρογραμμάρια  πολυσακχαρίτες Neisseria 
meningitidis ομάδας A, C, W-135 και Y. 
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΧΩΝ 
 
Έκδοχα: 
Σακχαρόζη 
Τρομεταμόλη 
Χλωριούχο νάτριο 
Ύδωρ για ενέσιμα 
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
Σκόνη και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα. 
 
1 φιαλίδιο: σκόνη 
1 προγεμισμένη σύριγγα: διαλύτης 
1 δόση (0,5 ml) 
 
10 φιαλίδια: σκόνη 
10 προγεμισμένες σύριγγες: διαλύτης 
10 x 1 δόση (0,5 ml) 
 
1 φιαλίδιο: σκόνη 
1 προγεμισμένη σύριγγα: διαλύτης 
2 βελόνες 
1 δόση (0,5 ml) 
 
10 φιαλίδια: σκόνη 
10 προγεμισμένες σύριγγες: διαλύτης 
20 βελόνες 
10 x 1 δόση (0,5 ml) 
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Διαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν από τη χορήγηση. 
Για ενδομυϊκή χρήση. 



35 

Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. 
 
 
6. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ 
ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

 
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 
 
 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
9. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
Φυλάσσετε σε ψυγείο. 
Μην καταψύχετε. 
Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από το φως. 
Μετά την ανασύσταση χρησιμοποιήστε αμέσως. 
 
 
10. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ 
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
Απορρίψτε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. 
 
 
11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
GlaxoSmithKline Biologicals s.a. 
Rue de l'Institut 89 
B-1330 Rixensart, Βέλγιο 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
EU/0/00/000/000 – συσκευασία του 1 χωρίς βελόνα 
EU/0/00/000/000 – συσκευασία των 10 χωρίς βελόνα 
EU/0/00/000/000 – συσκευασία του 1 με 2 βελόνες 
EU/0/00/000/000 – συσκευασία των 10 με 20 βελόνες 
 
 
13. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 
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Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. 
 
 
15. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
 
Η αιτιολόγηση για να μην περιληφθεί η γραφή Braille είναι αποδεκτή. 
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ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
1 ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΚΑΙ 1 ΦΥΣΙΓΓΑ 
10 ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΚΑΙ 10 ΦΥΣΙΓΓΕΣ 
100 ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΚΑΙ 100 ΦΥΣΙΓΓΕΣ 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Nimenrix σκόνη και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα σε φύσιγγα 
Συζευγμένο εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου ομάδας A, C, W-135 και Y 
 
 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 
 
Μετά την ανασύσταση, 1 δόση (0,5 ml) περιέχει 5 μικρογραμμάρια  πολυσακχαρίτες Neisseria 
meningitidis ομάδας A, C, W-135 και Y. 
 
 
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΧΩΝ 
 
Έκδοχα: 
Σακχαρόζη 
Τρομεταμόλη 
Χλωριούχο νάτριο 
Ύδωρ για ενέσιμα 
 
 
4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
Σκόνη και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα σε φύσιγγα 
 
1 φιαλίδιο: σκόνη 
1 φύσιγγα: διαλύτης 
1 δόση (0,5 ml) 
 
10 φιαλίδια: σκόνη 
10 φύσιγγες: διαλύτης 
10 x 1 δόση (0,5 ml) 
 
100 φιαλίδια: σκόνη 
100 φύσιγγες: διαλύτης 
100 x 1 δόση (0,5 ml) 
 
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση. 
Για ενδομυϊκή χρήση. 
Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. 
 
 
6. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ 
ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
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Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 
 
 
7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 
 
 
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
9. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
Φυλάσσετε σε ψυγείο. 
Μην καταψύχετε. 
Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από το φως. 
Μετά την ανασύσταση χρησιμοποιήστε αμέσως. 
 
 
10. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ 
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
Απορρίψτε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. 
 
 
11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
GlaxoSmithKline Biologicals s.a. 
Rue de l'Institut 89 
B-1330 Rixensart, Βέλγιο 
 
 
12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
EU/0/00/000/000 – συσκευασία του 1 
EU/0/00/000/000 – συσκευασία των 10 
EU/0/00/000/000 – συσκευασία των 100 
 
 
13. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 
 
Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. 
 
 
15. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 
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Η αιτιολόγηση για να μην περιληφθεί η γραφή Braille είναι αποδεκτή. 
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΗ ΣΥΡΙΓΓΑ ΜΕ ΔΙΑΛΥΤΗ 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Διαλύτης για Nimenrix 
IM 
 
 
2. ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
 
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ, ΚΑΤ' ΟΓΚΟ Ή ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 
 
1 δόση (0,5 ml) 
 
 
6. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
ΦΥΣΙΓΓΑ ΜΕ ΔΙΑΛΥΤΗ 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Διαλύτης για Nimenrix 
IM 
 
 
2. ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
 
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ, ΚΑΤ' ΟΓΚΟ Ή ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 
 
1 δόση (0,5 ml) 
 
 
6. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΜΕ ΣΚΟΝΗ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΟΥ MEN ACWY 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Σκόνη για Nimenrix 
Συζευγμένο MenACWY  
IM 
 
 
2. ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
 
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
 
ΛΗΞΗ 
 
 
4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ 
 
Παρτίδα 
 
 
5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ, ΚΑΤ' ΟΓΚΟ Ή ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 
 
1 δόση 
 
 
6. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
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Φύλλο Οδηγιών Χρήσης: Πληροφορίες για το Χρήστη 

 
Nimenrix σκόνη και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα. 

Συζευγμένο εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου ομάδας A, C, W-135 και Y 
 
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού λάβετε αυτό το εμβόλιο διότι 
περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας. 
• Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. 
• Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. 
• Η συνταγή για αυτό το εμβόλιο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας ή για το παιδί σας. Δεν 

πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους.  
• Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό 

σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν 
φύλλο οδηγιών χρήσης. 

Αυτό το φύλλο οδηγιών έχει γραφτεί σαν να το διαβάζει το άτομο που λαμβάνει το εμβόλιο, αλλά 
μπορεί να δοθεί σε ενήλικες και παιδιά συνεπώς μπορεί να το διαβάζετε για το παιδί σας. 
 
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:  
1. Τι είναι το Nimenrix και ποια είναι η χρήση του 
2. Τί πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Nimenrix 
3. Πώς χορηγείται το Nimenrix  
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες 
5. Πώς να φυλάσσεται το Nimenrix 
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες 
 
1. Τι είναι το Nimenrix και ποια είναι η χρήση του 
 
Τι είναι το Nimenrix και ποια είναι η χρήση του 
Το Nimenrix είναι ένα εμβόλιο που βοηθά στην προστασία έναντι λοιμώξεων που προκαλούνται από 
βακτήρια (μικρόβια) που ονομάζονται “Neisseria meningitidis" τύπου A, C, W-135 και Y. 
Τα βακτήρια “Neisseria meningitidis" τύπων A, C, W-135 και Y μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές 
παθήσεις, όπως: 
• μηνιγγίτιδα -  μία λοίμωξη του ιστού που περιβάλλει τον εγκέφαλο και τη σπονδυλική στήλη 
• σηψαιμία – μία λοίμωξη του αίματος. 
Οι λοιμώξεις αυτές μεταδίδονται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο και αν δεν αντιμετωπιστούν 
μπορούν να προκαλέσουν το θάνατο. 
Το Nimenrix μπορεί να δοθεί σε ενήλικες, εφήβους και παιδιά ηλικίας μεγαλύτερης των 12 μηνών. 
 
Πώς δρα το Nimenrix 
Το Nimenrix βοηθά τον οργανισμό σας να παράγει τη δική του προστασία έναντι των βακτηρίων 
(αντισώματα). Τα αντισώματα αυτά βοηθούν στην προστασία σας έναντι των ασθενειών. 
Το Nimenrix προστατεύει μόνο έναντι των λοιμώξεων που προκαλούνται από τα βακτήρια (μικρόβια) 
που ονομάζονται “Neisseria meningitidis" τύπου A, C, W-135 και Y. 
 
 
2. Τί πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Nimenrix 
 
Μην πάρετε το Nimenrix : 
• σε περίπτωση αλλεργίας στη δραστική ουσία ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού 

του εμβολίου (αναφέρονται στην παράγραφο 6). 
Στα σημεία μιας αλλεργικής αντίδρασης μπορεί να περιλαμβάνεται δερματικό εξάνθημα με 
κνησμό, δυσκολία στην αναπνοή και πρήξιμο του προσώπου και της γλώσσας. Επισκεφθείτε 
αμέσως το γιατρό σας αν παρατηρήσετε οποιοδήποτε από αυτά. 

Εάν δεν είστε βέβαιοι, ενημερώστε το γιατρό ή το νοσηλευτή/νοσηλεύτρια προτού λάβετε το 
Nimenrix. 
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Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις: 
Απευθυνθείτε  στο γιατρό ή το νοσηλευτή/νοσηλεύτρια σας προτού πάρετε αυτό το εμβόλιο εάν: 
• έχετε λοίμωξη με υψηλή θερμοκρασία (πάνω από 38°C). Σε αυτή την περίπτωση, ο 

εμβολιασμός σας θα αναβληθεί μέχρι να αισθανθείτε καλύτερα. Μία ήσσονος σημασίας 
λοίμωξη, όπως ένα κρυολόγημα δεν θα πρέπει να αποτελέσει πρόβλημα. Ωστόσο, ενημερώστε 
πρώτα το γιατρό σας ή το νοσηλευτικό προσωπικό. 

• έχετε αιμορραγικό πρόβλημα ή εμφανίζετε εύκολα μώλωπες. 
Εάν ο,τιδήποτε από τα παραπάνω ισχύει για εσάς (ή δεν είστε βέβαιοι), ενημερώστε το γιατρό σας ή 
το νοσηλευτή/νοσηλεύτρια προτού λάβετε το Nimenrix. 
 
Το Nimenrix ενδέχεται να μην προστατεύει πλήρως όλα τα εμβολιαζόμενα άτομα. Αν έχετε αδύναμο 
ανοσοποιητικό σύστημα (όπως λόγω λοίμωξης με HIV ή φαρμάκων που επηρεάζουν το 
ανοσοποιητικό σύστημα) ενδέχεται να μην λάβετε το πλήρες όφελος του Nimenrix. 
 
Μπορεί να συμβεί λιποθυμία (κυρίως σε εφήβους) μετά, ή ακόμα και πριν, από την ένεση με βελόνα. 
Για το λόγο αυτό ενημερώστε το γιατρό ή το νοσηλευτή/νοσηλεύτρια αν εσείς ή το παιδί σας 
λιποθυμήσατε σε προηγούμενη ένεση. 
 
Άλλα φάρμακα και Nimenrix  
Ενημερώστε το γιατρό σας ή το νοσηλευτή/νοσηλεύτρια εάν λαμβάνετε ή έχετε λάβει πρόσφατα άλλα 
φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων άλλων εμβολίων και φαρμάκων που μπορεί να ληφθούν χωρίς 
ιατρική συνταγή.  
Το Nimenrix ενδέχεται να μην δράσει το ίδιο καλά αν λαμβάνετε φάρμακα που επηρεάζουν το 
ανοσοποιητικό σύστημα. 
 
Το Nimenrix μπορεί να δοθεί ταυτόχρονα με άλλα εμβόλια, όπως τα εμβόλια της ηπατίτιδας Α και της 
ηπατίτιδας Β, το εμβόλιο ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς, το εμβόλιο 
ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς-ανεμευλογιάς, το 10-δύναμο συζευγμένο εμβόλιο έναντι του 
πνευμονιόκοκκου ή το μη ενισχυμένο εμβόλιο της εποχιακής γρίπης. 
Στο δεύτερο χρόνο ζωής, το Nimenrix μπορεί επίσης να χορηγηθεί ταυτόχρονα με συνδυασμένα 
εμβόλια διφθερίτιδας-τετάνου-ακυτταρικού κοκκύτη, περιλαμβανομένου συνδυασμού εμβολίων 
διφθερίτιδας-τετάνου-ακυτταρικού κοκκύτη με εμβόλιο ηπατίτιδας B, αδρανοποιημένο εμβόλιο 
πολιομυελίτιδας ή εμβόλιο Haemophilus influenzae τύπου b, όπως το εμβόλιο DTaP-HBV-IPV/Hib. 
 
Όποτε είναι δυνατό, το Nimenrix και ένα εμβόλιο που περιέχει τέτανο, όπως το εμβόλιο 
DTaP-HBV-IPV/Hib, θα πρέπει να χορηγούνται ταυτόχρονα ή, διαφορετικά, το Nimenrix θα πρέπει 
να χορηγείται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από το εμβόλιο που περιέχει τέτανο. 
 
Θα χρησιμοποιηθεί διαφορετικό σημείο ένεσης για κάθε τύπο εμβολίου. 
 
Κύηση και θηλασμός 
Εάν είσθε έγγυος, εικάζετε ότι μπορεί να είσθε έγγυος, σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί ή θηλάζετε, 
ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού σας προτού πάρετε το Nimenrix. 
 
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών 
Το Nimenrix δεν είναι πιθανό να επηρεάσει την ικανότητά σας για οδήγηση ή χειρισμό μηχανών. 
Ωστόσο, μην οδηγείτε και μην χρησιμοποιείτε μηχανές εάν δεν αισθάνεστε καλά. 
 
 
3. Πώς να πάρετε το Nimenrix  
 
Πώς να πάρετε το εμβόλιο 
Το Nimenrix θα σας χορηγηθεί από γιατρό ή νοσηλευτή/νοσηλεύτρια. 
• Θα ενίεται σε έναν μυ. 
• Συνήθως στο άνω άκρο για παιδιά, εφήβους και ενήλικες ή στον μηρό για παιδιά ηλικίας 12 έως 

23 μηνών. 
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Πόσο χορηγείται 
Η συνιστώμενη δόση είναι μία εφάπαξ ένεση (0,5 ml) Nimenrix. 
 
Ενημερώστε το γιατρό σας εάν έχετε εμβολιαστεί στο παρελθόν με άλλο εμβόλιο κατά του 
μηνιγγιτιδόκοκκου εκτός από το Nimenrix.  Ο γιατρός σας θα σας ενημερώσει εάν χρειάζεστε 
επιπλέον δόση  Nimenrix. 
 
Εάν βρίσκεστε σε αυξημένο κίνδυνο για μηνιγγιτιδοκοκκική λοίμωξη η οποία έχει προκληθεί από 
Neisseria meningitidis τύπου Α και έχετε λάβει μια πρώτη δόση Nimenrix περισσότερο από πριν από 
ένα χρόνο, ο γιατρός σας θα σας ενημερώσει εάν χρειάζεστε επιπλέον δόση. 
 
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος ρωτήστε το γιατρό ή το 
φαρμακοποιό σας. 
 
 
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες 
 
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν 
και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. Με αυτό το φάρμακο μπορεί να παρουσιαστούν οι 
εξής ανεπιθύμητες ενέργειες: 
 
Πολύ συχνές (μπορεί να εμφανιστούν σε περισσότερες από 1 στις 10 δόσεις του εμβολίου): 
• πυρετός 
• κόπωση 
• κεφαλαλγία 
• υπνηλία 
• απώλεια όρεξης 
• ευερεθιστότητα 
• οίδημα, πόνος και ερυθρότητα στο σημείο της ένεσης. 
 
Συχνές (μπορεί να εμφανιστούν σε μέχρι 1 στις 10 δόσεις του εμβολίου): 
• μωλωπισμός (αιμάτωμα) στο σημείο της ένεσης 
• προβλήματα στομαχικά και πέψης, όπως διάρροια, έμετος και ναυτία. 
 
Όχι συχνές (μπορεί να εμφανιστούν σε μέχρι 1 στις 100 δόσεις του εμβολίου): 
• εξάνθημα 
• κλάμα 
• κνησμός 
• ζάλη 
• μυϊκοί πόνοι 
• πόνος στα χέρια ή στα πόδια 
• γενικό αίσθημα αδιαθεσίας 
• δυσκολία στον ύπνο 
• μειωμένη αισθητικότητα ή ευαισθησία, ιδίως στο δέρμα 
• αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης, όπως κνησμός, αίσθημα θερμότητας ή μούδιασμα ή σκληρό 

εξόγκωμα. 
 
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Αυτό 
ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών 
χρήσης. 
 
 
5. Πώς να φυλάσσεται το Nimenrix 
 
• Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα 

παιδιά. 
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• Να μην χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο 
κουτί.  Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί. 

• Φυλάσσετε σε ψυγείο (2°C – 8°C). 
• Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από το φως. 
• Μην καταψύχετε. 
• Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε το φαρμακοποιό 

σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα 
βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος. 

 
 
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες 
 
Τί περιέχει το Nimenrix 
• Οι δραστικές ουσίες είναι: 

- Μετά την ανασύσταση, 1 δόση (0,5 ml) περιέχει: 
 Πολυσακχαρίτη1 Neisseria meningitidis ομάδας A  5 μικρογραμμάρια 
 Πολυσακχαρίτη1 Neisseria meningitidis ομάδας C  5 μικρογραμμάρια 
 Πολυσακχαρίτη1 Neisseria meningitidis ομάδας W-135   5 μικρογραμμάρια 
 Πολυσακχαρίτη1 Neisseria meningitidis ομάδας Υ  5 μικρογραμμάρια 
 1συζευγμένο σε πρωτεΐνη φορέα του τοξοειδούς του τετάνου  44 μικρογραμμάρια 
 
• Τα άλλα συστατικά είναι: 

- Στη σκόνη: σακχαρόζη και τρομεταμόλη 
- Στο διαλύτη: χλωριούχο νάτριο και ύδωρ για ενέσιμα  

 
Εμφάνιση του Nimenrix και περιεχόμενο της συσκευασίας 
Το Nimenrix είναι σκόνη και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα. 
Το Nimenrix παρέχεται ως λευκή σκόνη σε ένα γυάλινο φιαλίδιο εφάπαξ δόσης μαζί με διαυγή και 
άχρωμο διαλύτη σε προγεμισμένη σύριγγα. 
Αυτά πρέπει να αναμιχθούν πριν από τη χρήση. Το αναμεμιγμένο εμβόλιο έχει την εμφάνιση 
διαυγούς, άχρωμου διαλύματος. 
Το Nimenrix διατίθεται σε συσκευασίες του 1 ή των 10 με ή χωρίς βελόνες. 
 
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 
 
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός 
GlaxoSmithKline Biologicals s.a. 
Rue de l'Institut 89 
B-1330 Rixensart 
Βέλγιο 
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να 
απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας. 
 
België/Belgique/Belgien 
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. 
Tél/Tel: + 32 10 85 85 00 
 

Luxembourg/Luxemburg 
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. 
Tél/Tel: + 32 10 85 85 00 

България 
ГлаксоСмитКлайн ЕООД 
Тел.: + 359 2 953 10 34 
 

Magyarorszαg 
GlaxoSmithKline Kft. 
Tel.: + 36-1-2255300 
 

Česká republika 
GlaxoSmithKline s.r.o. 
Tel: + 420 2 22 00 11 11 
czmail@gsk.com 
 

Malta 
GlaxoSmithKline (Malta) Ltd 
Tel: + 356 21 238131 
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Danmark 
GlaxoSmithKline Pharma A/S 
Tlf: + 45 36 35 91 00 
dk-info@gsk.com 
 

Nederland 
GlaxoSmithKline BV 
Tel: + 31 (0)30 69 38 100 
nlinfo@gsk.com 

Deutschland 
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG 
Tel: + 49 (0)89 360448701 
produkt.info@gsk.com 
 

Norge 
GlaxoSmithKline AS 
Tlf: + 47 22 70 20 00 
firmapost@gsk.no 
 

Eesti 
GlaxoSmithKline Eesti OÜ  
Tel: +372 667 6900 
estonia@gsk.com 
 

Österreich 
GlaxoSmithKline Pharma GmbH. 
Tel: + 43 1 970 75-0 
at.info@gsk.com  
 

Ελλάδα 
GlaxoSmithKline A.E.B.E 
Tηλ: + 30 210 68 82 100 
 

Polska 
GSK Commercial Sp. z o.o. 
Tel.: + 48 (22) 576 9000 
 

España 
GlaxoSmithKline, S.A. 
Tel: + 34 902 202 700 
es-ci@gsk.com  
 

Portugal 
GlaxoSmithKline - Produtos Farmacêuticos, Lda. 
Tel: + 351 21 412 95 00 
FI.PT@gsk.com 
 

France 
Laboratoire GlaxoSmithKline 
Tél: + 33 (0) 1 39 17 84 44 
diam@gsk.com 
 

România 
GlaxoSmithKline (GSK) SRL  
Tel: + 40 (0)21 3028 208 
 

Ireland 
GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd 
Tel: + 353 (0)1 4955000 
 

Slovenija 
GlaxoSmithKline d.o.o. 
Tel: + 386 (0) 1 280 25 00 
medical.x.si@gsk.com 
 

Ísland 
GlaxoSmithKline ehf. 
Sími: +354-530 3700 
 

Slovenská republika 
GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. 
Tel: + 421 (0) 2 48 26 11 11 
recepcia.sk@gsk.com 
 

Italia 
GlaxoSmithKline S.p.A. 
Tel:+ 39 04 59 21 81 11 
 

Suomi/Finland 
GlaxoSmithKline Oy 
Puh/Tel: + 358 10 30 30 30 
Finland.tuoteinfo@gsk.com  
 

Κύπρος 
GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd 
Tel: + 357 22 39 70 00 
 

Sverige 
GlaxoSmithKline AB 
Tel: + 46 (0)8 638 93 00 
info.produkt@gsk.com 
 

Latvija 
GlaxoSmithKline Latvia SIA 
Tel: + 371 67312687 
lv-epasts@gsk.com 
 

United Kingdom 
GlaxoSmithKline UK 
Tel: + 44 (0)808 100 9997 
customercontactuk@gsk.com 
 

Lietuva 
GlaxoSmithKline Lietuva UAB 
Tel. +370 5 264 90 00 
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info.lt@gsk.com 
 
Το παρόν φύλλο οδηγιών αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις  
 
Άλλες πηγές πληροφοριών 
 
Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το προϊόν αυτό είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Οι πληροφορίες που ακολουθούν απευθύνονται μόνο σε επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης: 
 
Το εμβόλιο αυτό είναι μόνο για ενδομυϊκή χρήση. Να μην χορηγείται ενδαγγειακά, ενδοδερμικά ή 
υποδόρια. 
 
Αν το Nimenrix συγχορηγείται με άλλα εμβόλια, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται διαφορετικά σημεία 
ένεσης. 
 
Το Nimenrix δεν θα πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα εμβόλια.  
 
Πληροφορίες για την ανασύσταση του εμβολίου με το διαλύτη που παρέχεται στην 
προγεμισμένη σύριγγα: 
 
Το Nimenrix πρέπει να ανασυντίθεται προσθέτοντας όλο το περιεχόμενο της προγεμισμένης σύριγγας 
με το διαλύτη στο φιαλίδιο που περιέχει τη σκόνη. 
Για την προσαρμογή της βελόνας στη σύριγγα δείτε την παρακάτω εικόνα. Ωστόσο, η σύριγγα που 
παρέχεται με το Nimenrix ενδέχεται να είναι ελαφρώς διαφορετική (χωρίς σπείρωμα) σε σχέση με τη 
σύριγγα που φαίνεται στην εικόνα. Στην περίπτωση αυτή, η βελόνα θα πρέπει να προσαρμόζεται 
χωρίς να βιδώνεται. 
 
 
1. Κρατώντας τον κύλινδρο

(αποφύγετε να κρατάτε το έμβολο της σύριγγας), 
 της σύριγγας στο ένα χέρι 

ξεβιδώστε το καπάκι της σύριγγας στρίβοντας αντίθετα από  
       τη φορά των δεικτών του ρολογιού 
 
 
 
 
2. Για να προσαρμόσετε τη βελόνα στη σύριγγα. 
 στρίψτε τη βελόνα σύμφωνα με τη φορά του  
 ρολογιού στη σύριγγα 
        μέχρι να νιώσετε να κλειδώνει (βλέπε εικόνα). 
 
 
3. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα της βελόνας,  

που κατά περίπτωση μπορεί να είναι λίγο σκληρό. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Προσθέστε το διαλύτη στη σκόνη. Μετά την προσθήκη του διαλύτη στη σκόνη, το μείγμα θα 

πρέπει να ανακινείται καλά μέχρι να διαλυθεί πλήρως η σκόνη στο διαλύτη. 

Έμβολο σύριγγας 
Κύλινδρος 
σύριγγας Κάλυμμα σύριγγας 

Προστατευτικό 
κάλυμμα βελόνας 
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Το ανασυσταθέν εμβόλιο είναι διαυγές, άχρωμο διάλυμα. 
Το ανασυσταθέν εμβόλιο πρέπει να ελέγχεται οπτικά για την παρουσία τυχόν ξένων σωματιδίων ή/και 
διαφοροποίησης της εμφάνισής του πριν από τη χορήγηση. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε κάποιο 
από τα παραπάνω, απορρίψτε το εμβόλιο. 
Μετά από την ανασύσταση, το εμβόλιο θα πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως. 
 
Θα πρέπει να χρησιμοποιείται μία νέα βελόνα για τη χορήγηση του εμβολίου. 
 

Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις 
κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
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Φύλλο Οδηγιών Χρήσης: Πληροφορίες για το Χρήστη 

 
Nimenrix σκόνη και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα σε φύσιγγα 

Συζευγμένο εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου ομάδας A, C, W-135 και Y 
 
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού λάβετε αυτό το εμβόλιο διότι 
περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας. 
• Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. 
• Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. 
• Η συνταγή για αυτό το εμβόλιο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας ή το παιδί σας. Δεν πρέπει να 

δώσετε το φάρμακο σε άλλους.  
• Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό 

σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν 
φύλλο οδηγιών χρήσης. 

Αυτό το φύλλο οδηγιών έχει γραφτεί σαν να το διαβάζει το άτομο που λαμβάνει το εμβόλιο, αλλά 
μπορεί να δοθεί σε ενήλικες και παιδιά συνεπώς μπορεί να το διαβάζετε για το παιδί σας. 
 
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:  
1. Τι είναι το Nimenrix και ποια είναι η χρήση του 
2. Τί πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Nimenrix 
3. Πώς χορηγείται το Nimenrix  
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες 
5. Πώς να φυλάσσεται το Nimenrix 
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες 
 
 
1. Τι είναι το Nimenrix και ποια είναι η χρήση του 
 
Τι είναι το Nimenrix και ποια είναι η χρήση του 
Το Nimenrix είναι ένα εμβόλιο που βοηθά στην προστασία έναντι λοιμώξεων που προκαλούνται από 
βακτήρια (μικρόβια) που ονομάζονται “Neisseria meningitidis" τύπου A, C, W-135 και Y. 
Τα βακτήρια “Neisseria meningitidis" τύπων A, C, W-135 και Y μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές 
παθήσεις, όπως: 
• μηνιγγίτιδα -  μία λοίμωξη του ιστού που περιβάλλει τον εγκέφαλο και τη σπονδυλική στήλη 
• σηψαιμία – μία λοίμωξη του αίματος. 
Οι λοιμώξεις αυτές μεταδίδονται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο και αν δεν αντιμετωπιστούν 
μπορούν να προκαλέσουν το θάνατο. 
Το Nimenrix μπορεί να δοθεί σε ενήλικες, εφήβους και παιδιά ηλικίας μεγαλύτερες των 12 μηνών. 
 
Πώς δρα το Nimenrix 
Το Nimenrix βοηθά τον οργανισμό σας να παράγει τη δική του προστασία έναντι των βακτηρίων 
(αντισώματα). Τα αντισώματα αυτά βοηθούν στην προστασία σας έναντι των ασθενειών. 
Το Nimenrix προστατεύει μόνο έναντι των λοιμώξεων που προκαλούνται από τα βακτήρια (μικρόβια) 
που ονομάζονται “Neisseria meningitidis" τύπου A, C, W-135 και Y. 
 
 
2. Τί πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Nimenrix 
 
Μην πάρετε το Nimenrix : 
• σε περίπτωση αλλεργίας στη δραστική ουσία ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού 

του εμβολίου (αναφέρονται στην παράγραφο 6). 
Στα σημεία μιας αλλεργικής αντίδρασης μπορεί να περιλαμβάνεται δερματικό εξάνθημα με 
κνησμό, δυσκολία στην αναπνοή και πρήξιμο του προσώπου και της γλώσσας. Επισκεφθείτε 
αμέσως το γιατρό σας αν παρατηρήσετε οποιοδήποτε από αυτά. 

Εάν δεν είστε βέβαιοι, ενημερώστε το γιατρό ή το νοσηλευτή/νοσηλεύτρια προτού λάβετε το 
Nimenrix. 
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Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις:  
 Απευθυνθείτε στο γιατρό ή το νοσηλευτή/νοσηλεύτρια προτού πάρετε αυτό το εμβόλιο εάν: 
• έχετε λοίμωξη με υψηλή θερμοκρασία (πάνω από 38°C). Σε αυτή την περίπτωση, ο 

εμβολιασμός σας θα αναβληθεί μέχρι να αισθανθείτε καλύτερα. Μία ήσσονος σημασίας 
λοίμωξη, όπως ένα κρυολόγημα δεν θα πρέπει να αποτελέσει πρόβλημα. Ωστόσο, ενημερώστε 
πρώτα το γιατρό σας ή το νοσηλευτικό προσωπικό. 

• έχετε αιμορραγικό πρόβλημα ή εμφανίζετε εύκολα μώλωπες. 
Εάν ο,τιδήποτε από τα παραπάνω ισχύει για εσάς (ή δεν είστε βέβαιοι), ενημερώστε το γιατρό σας ή 
το νοσηλευτή/νοσηλεύτρια προτού λάβετε το Nimenrix. 
 
Το Nimenrix ενδέχεται να μην προστατεύει πλήρως όλα τα εμβολιαζόμενα άτομα. Αν έχετε αδύναμο 
ανοσοποιητικό σύστημα (όπως λόγω λοίμωξης με HIV ή φαρμάκων που επηρεάζουν το 
ανοσοποιητικό σύστημα) ενδέχεται να μην λάβετε το πλήρες όφελος του Nimenrix. 
 
Μπορεί να συμβεί λιποθυμία (κυρίως σε εφήβους) μετά, ή ακόμα και πριν, από την ένεση με βελόνα. 
Για το λόγο αυτό ενημερώστε το γιατρό ή το νοσηλευτή/νοσηλεύτρια αν εσείς ή το παιδί σας 
λιποθυμήσατε σε προηγούμενη ένεση. 
 
Άλλα φάρμακα και Nimenrix 
Ενημερώστε το γιατρό σας ή το νοσηλευτή/νοσηλεύτρια εάν λαμβάνετε ή έχετε λάβει πρόσφατα άλλα 
φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων άλλων εμβολίων και φαρμάκων που μπορεί να ληφθούν χωρίς 
ιατρική συνταγή.  
Το Nimenrix ενδέχεται να μην δράσει το ίδιο καλά αν λαμβάνετε φάρμακα που επηρεάζουν το 
ανοσοποιητικό σύστημα. 
 
Το Nimenrix μπορεί να δοθεί ταυτόχρονα με άλλα εμβόλια, όπως τα εμβόλια της ηπατίτιδας Α και της 
ηπατίτιδας Β, το εμβόλιο ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς, το εμβόλιο 
ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς-ανεμευλογιάς, το 10-δύναμο συζευγμένο εμβόλιο έναντι του 
πνευμονιόκοκκου ή το μη ενισχυμένο εμβόλιο της εποχιακής γρίπης. 
Στο δεύτερο χρόνο ζωής, το Nimenrix μπορεί επίσης να χορηγηθεί ταυτόχρονα με συνδυασμένα 
εμβόλια διφθερίτιδας-τετάνου-ακυτταρικού κοκκύτη, περιλαμβανομένου συνδυασμού εμβολίων 
διφθερίτιδας-τετάνου-ακυτταρικού κοκκύτη με εμβόλιο ηπατίτιδας B, αδρανοποιημένο εμβόλιο 
πολιομυελίτιδας ή εμβόλιο Haemophilus influenzae τύπου b, όπως το εμβόλιο DTaP-HBV-IPV/Hib. 
 
Όποτε είναι δυνατό, το Nimenrix και ένα εμβόλιο που περιέχει τέτανο, όπως το εμβόλιο 
DTaP-HBV-IPV/Hib, θα πρέπει να χορηγούνται ταυτόχρονα ή, διαφορετικά, το Nimenrix θα πρέπει 
να χορηγείται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από το εμβόλιο που περιέχει τέτανο. 
 
Θα χρησιμοποιηθεί διαφορετικό σημείο ένεσης για κάθε τύπο εμβολίου. 
 
Κύηση και θηλασμός 
Εάν είσθε έγγυος, εικάζετε ότι μπορεί να είσθε έγγυος, σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί ή θηλάζετε, 
ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού σας προτού πάρετε τοNimenrix. 
 
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών 
Το Nimenrix δεν είναι πιθανό να επηρεάσει την ικανότητά σας για οδήγηση ή χειρισμό μηχανών. 
Ωστόσο, μην οδηγείτε και μην χρησιμοποιείτε μηχανές εάν δεν αισθάνεστε καλά. 
 
 
3. Πώς να πάρετε το Nimenrix  
 
Πώς να πάρετε το εμβόλιο 
Το Nimenrix θα σας χορηγηθεί από γιατρό ή νοσηλευτή/νοσηλεύτρια. 
• Θα ενίεται σε έναν μυ. 
• Συνήθως στο άνω άκρο για παιδιά, εφήβους και ενήλικες ή στον μηρό για παιδιά ηλικίας 12 έως 

23 μηνών. 
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Πόσο χορηγείται 
Η συνιστώμενη δόση είναι μία εφάπαξ ένεση (0,5 ml) Nimenrix. 
 
Ενημερώστε το γιατρό σας εάν έχετε εμβολιαστεί στο παρελθόν με άλλο εμβόλιο κατά του 
μηνιγγιτιδόκοκκου εκτός από το Nimenrix.  Ο γιατρός σας θα σας ενημερώσει εάν χρειάζεστε 
επιπλέον δόση  Nimenrix. 
 
Εάν βρίσκεστε σε αυξημένο κίνδυνο για μηνιγγιτιδοκοκκική λοίμωξη η οποία έχει προκληθεί από 
Neisseria meningitidis τύπου Α και έχετε λάβει μια πρώτη δόση Nimenrix περισσότερο από πριν από 
ένα χρόνο, ο γιατρός σας θα σας ενημερώσει εάν χρειάζεστε επιπλέον δόση. 
 
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος ρωτήστε το γιατρό ή το 
φαρμακοποιό σας. 
 
 
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες 
 
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν 
και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. Με αυτό το φάρμακο μπορεί να παρουσιαστούν οι 
εξής ανεπιθύμητες ενέργειες: 
 
Πολύ συχνές (μπορεί να εμφανιστούν σε περισσότερες από 1 στις 10 δόσεις του εμβολίου): 
• πυρετός 
• κόπωση 
• κεφαλαλγία 
• υπνηλία 
• απώλεια όρεξης 
• ευερεθιστότητα 
• οίδημα, πόνος και ερυθρότητα στο σημείο της ένεσης. 
 
Συχνές (μπορεί να εμφανιστούν σε μέχρι 1 στις 10 δόσεις του εμβολίου): 
• μωλωπισμός (αιμάτωμα) στο σημείο της ένεσης 
• προβλήματα στομαχικά και πέψης, όπως διάρροια, έμετος και ναυτία. 
 
Όχι συχνές (μπορεί να εμφανιστούν σε μέχρι 1 στις 100 δόσεις του εμβολίου): 
• εξάνθημα 
• κλάμα 
• κνησμός 
• ζάλη 
• μυϊκοί πόνοι 
• πόνος στα χέρια ή στα πόδια 
• γενικό αίσθημα αδιαθεσίας 
• δυσκολία στον ύπνο 
• μειωμένη αισθητικότητα ή ευαισθησία, ιδίως στο δέρμα 
• αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης, όπως κνησμός, αίσθημα θερμότητας ή μούδιασμα ή σκληρό 

εξόγκωμα. 
 
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Αυτό 
ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών 
χρήσης. 
 
 
5. Πώς να φυλάσσεται το Nimenrix 
 
• Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα 

παιδιά. 
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• Να μην χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο 
κουτί.  Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί. 

• Φυλάσσετε σε ψυγείο (2°C – 8°C). 
• Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από το φως. 
• Μην καταψύχετε. 
• Μην πετάτε τα φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε το φαρμακοποιό 

σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα 
βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος. 

 
 
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες 
 
Τί περιέχει το Nimenrix 
• Οι δραστικές ουσίες είναι: 

- Μετά την ανασύσταση, 1 δόση (0,5 ml) περιέχει: 
 Πολυσακχαρίτη1 Neisseria meningitidis ομάδας A  5 μικρογραμμάρια 
 Πολυσακχαρίτη1 Neisseria meningitidis ομάδας C  5 μικρογραμμάρια 
 Πολυσακχαρίτη1 Neisseria meningitidis ομάδας W-135   5 μικρογραμμάρια 
 Πολυσακχαρίτη1 Neisseria meningitidis ομάδας Υ  5 μικρογραμμάρια 
 1συζευγμένο σε πρωτεΐνη φορέα του τοξοειδούς του τετάνου  44 μικρογραμμάρια 
 
• Τα άλλα συστατικά είναι: 

- Στη σκόνη: σακχαρόζη και τρομεταμόλη 
- Στο διαλύτη: χλωριούχο νάτριο και ύδωρ για ενέσιμα  

 
Εμφάνιση του Nimenrix και περιεχόμενο της συσκευασίας 
Το Nimenrix είναι σκόνη και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα. 
Το Nimenrix παρέχεται ως λευκή σκόνη σε ένα γυάλινο φιαλίδιο εφάπαξ δόσης μαζί με διαυγή και 
άχρωμο διαλύτη σε φύσιγγα. 
Αυτά πρέπει να αναμιχθούν πριν από τη χρήση. Το αναμεμιγμένο εμβόλιο έχει την εμφάνιση 
διαυγούς, άχρωμου διαλύματος. 
Το Nimenrix διατίθεται σε συσκευασίες του 1, των 10 ή των 100. 
 
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 
 
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός 
GlaxoSmithKline Biologicals s.a. 
Rue de l'Institut 89 
B-1330 Rixensart 
Βέλγιο 
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να 
απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας. 
 
België/Belgique/Belgien 
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. 
Tél/Tel: + 32 10 85 85 00 
 

Luxembourg/Luxemburg 
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. 
Tél/Tel: + 32 10 85 85 00 

България 
ГлаксоСмитКлайн ЕООД 
Тел.: + 359 2 953 10 34 
 

Magyarország 
GlaxoSmithKline Kft. 
Tel.: + 36-1-2255300 
 

Česká republika 
GlaxoSmithKline s.r.o. 
Tel: + 420 2 22 00 11 11 
czmail@gsk.com 
 

Malta 
GlaxoSmithKline (Malta) Ltd 
Tel: + 356 21 238131 
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Danmark 
GlaxoSmithKline Pharma A/S 
Tlf: + 45 36 35 91 00 
dk-info@gsk.com 
 

Nederland 
GlaxoSmithKline BV 
Tel: + 31 (0)30 69 38 100 
nlinfo@gsk.com 

Deutschland 
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG 
Tel: + 49 (0)89 360448701 
produkt.info@gsk.com 
 

Norge 
GlaxoSmithKline AS 
Tlf: + 47 22 70 20 00 
firmapost@gsk.no 
 

Eesti 
GlaxoSmithKline Eesti OÜ  
Tel: +372 667 6900 
estonia@gsk.com 
 

Österreich 
GlaxoSmithKline Pharma GmbH. 
Tel: + 43 1 970 75-0 
at.info@gsk.com  
 

Ελλάδα 
GlaxoSmithKline A.E.B.E 
Tηλ: + 30 210 68 82 100 
 

Polska 
GSK Commercial Sp. z o.o. 
Tel.: + 48 (22) 576 9000 
 

España 
GlaxoSmithKline, S.A. 
Tel: + 34 902 202 700 
es-ci@gsk.com  
 

Portugal 
GlaxoSmithKline - Produtos Farmacêuticos, Lda. 
Tel: + 351 21 412 95 00 
FI.PT@gsk.com 
 

France 
Laboratoire GlaxoSmithKline 
Tél: + 33 (0) 1 39 17 84 44 
diam@gsk.com 
 

România 
GlaxoSmithKline (GSK) SRL  
Tel: + 40 (0)21 3028 208 
 

Ireland 
GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd 
Tel: + 353 (0)1 4955000 
 

Slovenija 
GlaxoSmithKline d.o.o. 
Tel: + 386 (0) 1 280 25 00 
medical.x.si@gsk.com 
 

Ísland 
GlaxoSmithKline ehf. 
Sími: +354-530 3700 
 

Slovenská republika 
GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. 
Tel: + 421 (0) 2 48 26 11 11 
recepcia.sk@gsk.com 
 

Italia 
GlaxoSmithKline S.p.A. 
Tel:+ 39 04 59 21 81 11 
 

Suomi/Finland 
GlaxoSmithKline Oy 
Puh/Tel: + 358 10 30 30 30 
Finland.tuoteinfo@gsk.com  
 

Κύπρος 
GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd 
Τηλ: + 357 22 39 70 00 
 
 

Sverige 
GlaxoSmithKline AB 
Tel: + 46 (0)8 638 93 00 
info.produkt@gsk.com 
 

Latvija 
GlaxoSmithKline Latvia SIA 
Tel: + 371 67312687 
lv-epasts@gsk.com 
 

United Kingdom 
GlaxoSmithKline UK 
Tel: + 44 (0)808 100 9997 
customercontactuk@gsk.com 
 

Lietuva 
GlaxoSmithKline Lietuva UAB 
Tel. +370 5 264 90 00 
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info.lt@gsk.com 
 
Το παρόν φύλλο οδηγιών αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις  
 
Άλλες πηγές πληροφοριών 
 
Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το προϊόν αυτό είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Οι πληροφορίες που ακολουθούν απευθύνονται μόνο σε επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης: 
 
Το εμβόλιο αυτό είναι μόνο για ενδομυϊκή χρήση. Να μην χορηγείται ενδαγγειακά, ενδοδερμικά ή 
υποδόρια. 
 
Αν το Nimenrix συγχορηγείται με άλλα εμβόλια, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται διαφορετικά σημεία 
ένεσης. 
 
Το Nimenrix δεν θα πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα εμβόλια.  
 
Πληροφορίες για την ανασύσταση του εμβολίου με το διαλύτη που παρέχεται στις φύσιγγες: 
 
Το Nimenrix πρέπει να ανασυντίθεται προσθέτοντας όλο το περιεχόμενο της φύσιγγας με το διαλύτη 
στο φιαλίδιο που περιέχει τη σκόνη.  
1. Σπάστε την κορυφή της φύσιγγας, αναρροφήστε το διαλύτη με μία σύριγγα και προσθέστε το 

διαλύτη στη σκόνη. 
2. Το μίγμα θα πρέπει να ανακινηθεί καλά μέχρις ότου η σκόνη διαλυθεί πλήρως στο διαλύτη. 
 
Το ανασυσταθέν εμβόλιο είναι διαυγές, άχρωμο διάλυμα. 
Το ανασυσταθέν εμβόλιο πρέπει να ελέγχεται οπτικά για την παρουσία τυχόν ξένων σωματιδίων ή/και 
διαφοροποίησης της εμφάνισής του πριν από τη χορήγηση. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε κάποιο 
από τα παραπάνω, απορρίψτε το εμβόλιο. 
Μετά από την ανασύσταση, το εμβόλιο θα πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως. 
 
Θα πρέπει να χρησιμοποιείται μία νέα βελόνα για τη χορήγηση του εμβολίου. 
 
Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις 
κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 
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