
Ospa wietrznaVARILRIX u osób zdrowych 
można stosować
już od ukończonego 
12 miesiąca życia4*

to niezwykle zaraźliwa choroba1,7

Po podaniu 2 dawek szczepionki GSK (szczep Oka VZV) 
przeciwko ospie wietrznej wykazano: 

Rocznie na świecie powoduje około 4,2 mln hospitalizacji i 4 200 zgonów

Wysoce zaraźliwa choroba wywoływana przez wirus Varicella zoster (VZV)

Na ogół łagodna, samoograniczająca się choroba u dzieci z prawidłową 
odpornością. Objawy obejmują: wysypkę grudkowo-pęcherzykową, gorączkę, 
złe samopoczucie, ból głowy

Może wiązać się z poważnymi powikłaniami u wcześniej zdrowych dzieci i dorosłych

W badaniach klinicznych u osób zdrowych (dzieci, młodzież i dorośli) po zastosowaniu samej 
szczepionki Varilrix (5 369 dawek) do najczęściej stwierdzanych działań niepożądanych należały:
Ból i zaczerwienienie w miejscu podania (Bardzo często: ≥ 1/10). 
Wysypka; obrzęk w miejscu wstrzyknięcia*; gorączka (mierzona pod pachą lub w jamie ustnej ≥37,5°C, 
mierzona w odbycie ≥38°C)* (Często: ≥ 1/100 do < 1/10)

 * Obrzęk w miejscu wstrzyknięcia oraz gorączka były zgłaszane bardzo często w badaniach u młodzieży i dorosłych. Obrzęk był również zgłaszany 
bardzo często po podaniu drugiej dawki u dzieci w wieku poniżej 13 lat.  

Pacjenci należący do grup wysokiego ryzyka 
Dane z badań klinicznych, które dotyczą pacjentów z grup wysokiego ryzyka są bardzo ograniczone. 
Jednakże, u tych pacjentów, działania niepożądane związane ze szczepieniem (głównie wykwity 
grudkowo-pęcherzykowe i gorączka) miały zwykle charakter łagodny. Podobnie jak u osób zdrowych, 
zaczerwienienie, obrzęk i ból w miejscu podania były łagodne i ustępowały samoistnie.

1 World Health Organization. Varicella position paper. Wkly Epidemiol Rec. 2014;89(25):265-287; 2 Povey M et al. Lancet Infect 
Dis. 2019;19:287-297; 3 Halperin SA, et al. Vaccine 2009; 27(20): 2701–6; 4 ChPL Varilrix pl.gsk.com (dostęp: październik 2021)
5 Jackowska T, Chybicka A., Czajka H. i wsp. Rekomendacje zespołu ekspertów dotyczące stosowania dwudawkowego 
schematu szczepień przeciw ospie wietrznej. Pediatria Polska, Maj-Czerwiec 2010; 85 tom 8(3): 243-250; 6 Program 
Szczepień Ochronnych na rok 2021. https://www.gov.pl/web/zdrowie/program-szczepien-ochronnych-pso- (dostęp: 
październik 2021); 7 Milewska-Bobula B., Lipka B. Co to jest ospa wietrzna i jakie są jej przyczyny? https://www.mp.pl/pa-
cjent/pediatria/choroby/chorobyzakazne/67573,ospa-wietrzna (dostęp: październik 2021)

Varilrix jest nazwą zastrzeżoną. Wydaje się z przepisu lekarza. Przed przepisaniem i zastosowaniem należy zapoznać się 
z pełną informacją o leku. Pełna wersja aktualnej Charakterystyki Produktu Leczniczego dostępna jest na stronie pl.gsk.com. 
Dalsze informacje o leku dostępne na życzenie: GSK Commercial Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02 - 697 Warszawa, 
tel.: 22 576 90 00, fax: 22 576 90 01, prowadzący reklamę leku na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego.  
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Znaki towarowe stanowią własność spółek z grupy GSK lub przedmiot licencji im udzielonych. ©[2021] Spółki z grupy GSK lub ich licencjodawcy

EFEKTY SZCZEPIEŃ PO 10 LATACH OBSERWACJI2

OSPA WIETRZNA1

* zachorowania przełamujące – zachorowania pomimo szczepienia
VZV: (ang.) Varicella Zoster Virus – wirus ospy wietrznej i półpaśca

WSKAZANIA

PROFIL BEZPIECZEŃSTWA SZCZEPIONKI VARILRIX4

REFERENCJE

Długotrwałe 
utrzymywanie się
przeciwciał 
u prawie wszystkich (99,6%) 
osób zaszczepionych

Brak wzrostu częstości 
występowania lub ciężkości 
zachorowań przełamujących*

Skuteczność 99,1% 
w zapobieganiu ospie 
wietrznej o umiarkowanym
lub ciężkim nasileniu

Korzystny profil 
bezpieczeństwa 
potwierdzony u zdrowych 
dzieci w drugim roku życia

*W szczególnych okolicznościach Varilrix może być podany zdrowym 
niemowlętom w wieku od ukończenia 9 miesiąca życia do 11 miesięcy włącznie.



2 dawka
14.-24.

miesiąc życia

Optymalny odstęp pomiędzy dawkami
od 6 tygodni do 3 miesięcy

Rekomendacje zespołu polskich ekspertów5

Dogodne terminy na zaszczepienie dziecka 
przeciwko ospie wietrznej6

1 dawka
13.-23.

miesiąc życia*

72 h

*lub w każdym innym czasie, kiedy możliwe będzie 
rozpoczęcie szczepień przeciw ospie wietrznej

16.-18. m.ż.
wizyta szczepienna

13.-15. m.ż.
wizyta szczepienna MMR i PCV^

24 m.ż.
(bilans dwulatka)

REKOMENDOWANY SCHEMAT SZCZEPIENIA

31 2

Skuteczność szczepionki po 2 dawkach 
Szczep GSK Oka vs. MMR przeciw wszystkim 

przypadkom ospy wietrznej

Rok badania 
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Te same wyniki zostały po raz pierwszy opublikowane przez Povey M i wsp. w Lancet Infect Dis. 2019; 
19: 287-297. Wykresy zostały przygotowane niezależnie przez GSK na podstawie oryginalnych danych.
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Skuteczność szczepionki po 2 dawkach
Szczep GSK Oka vs. MMR po 10 latach 

Wszystkie przypadki 
ospy wietrznej*

Umiarkowane lub ciężkie 
przypadki ospy wietrznej**
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(kontynuacja szczepień preparatami, 
którymi rozpoczęto immunizację w 1. roku życia)

ISTOTNY WZROST MIANA PRZECIWCIAŁ 

po 2 dawkach szczepionki GSK (szczep Oka VZV)2

Niezaślepione, randomizowane, kontrolowane badanie wieloośrodkowe: MMR+V vs. MMRV.
Dzieci w wieku od 15 miesięcy do 6 lat (n=195 w grupie MMR+V)3*

DŁUGOTERMINOWA SKUTECZNOŚĆ W ZAPOBIEGANIU OSPIE WIETRZNEJ 

po drugiej dawce szczepionki Varilrix u zdrowych dzieci

26
-krotny

WZROST

SZCZEPIENIE POEKSPOZYCYJNE 

Możliwe jest uzyskanie 
ograniczonej odporności 
po zastosowaniu szczepionki 
Varilrix w ciągu 72 godzin 
od chwili kontaktu z osobą 
chorą na ospę wietrzną.4

Potwierdzony w badaniach 
klinicznych 26-krotny wzrost 
miana przeciwciał 
po podaniu drugiej dawki 
szczepionki Varilrix3,4

W badaniach klinicznych u osób zdrowych (dzieci, młodzież i dorośli) po zastosowaniu samej 
szczepionki Varilrix (5 369 dawek) do najczęściej stwierdzanych działań niepożądanych należały:
Ból i zaczerwienienie w miejscu podania (Bardzo często: ≥ 1/10). 
Wysypka; obrzęk w miejscu wstrzyknięcia*; gorączka (mierzona pod pachą lub w jamie ustnej ≥37,5°C, 
mierzona w odbycie ≥38°C)* (Często: ≥ 1/100 do < 1/10)

 * Obrzęk w miejscu wstrzyknięcia oraz gorączka były zgłaszane bardzo często w badaniach u młodzieży i dorosłych. Obrzęk był również zgłaszany 
bardzo często po podaniu drugiej dawki u dzieci w wieku poniżej 13 lat.  

Pacjenci należący do grup wysokiego ryzyka 
Dane z badań klinicznych, które dotyczą pacjentów z grup wysokiego ryzyka są bardzo ograniczone. 
Jednakże, u tych pacjentów, działania niepożądane związane ze szczepieniem (głównie wykwity 
grudkowo-pęcherzykowe i gorączka) miały zwykle charakter łagodny. Podobnie jak u osób zdrowych, 
zaczerwienienie, obrzęk i ból w miejscu podania były łagodne i ustępowały samoistnie.

1 World Health Organization. Varicella position paper. Wkly Epidemiol Rec. 2014;89(25):265-287; 2 Povey M et al. Lancet Infect 
Dis. 2019;19:287-297; 3 Halperin SA, et al. Vaccine 2009; 27(20): 2701–6; 4 ChPL Varilrix pl.gsk.com (dostęp: październik 2021)
5 Jackowska T, Chybicka A., Czajka H. i wsp. Rekomendacje zespołu ekspertów dotyczące stosowania dwudawkowego 
schematu szczepień przeciw ospie wietrznej. Pediatria Polska, Maj-Czerwiec 2010; 85 tom 8(3): 243-250; 6 Program 
Szczepień Ochronnych na rok 2021. https://www.gov.pl/web/zdrowie/program-szczepien-ochronnych-pso- (dostęp: 
październik 2021); 7 Milewska-Bobula B., Lipka B. Co to jest ospa wietrzna i jakie są jej przyczyny? https://www.mp.pl/pa-
cjent/pediatria/choroby/chorobyzakazne/67573,ospa-wietrzna (dostęp: październik 2021)

Varilrix jest nazwą zastrzeżoną. Wydaje się z przepisu lekarza. Przed przepisaniem i zastosowaniem należy zapoznać się 
z pełną informacją o leku. Pełna wersja aktualnej Charakterystyki Produktu Leczniczego dostępna jest na stronie pl.gsk.com. 
Dalsze informacje o leku dostępne na życzenie: GSK Commercial Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02 - 697 Warszawa, 
tel.: 22 576 90 00, fax: 22 576 90 01, prowadzący reklamę leku na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego.  

* Wszystkie przypadki ospy wietrznej (n / N): szczep Oka (GSK) VZV (schemat dwudawkowy) = 76/2279; Kontrola MMR = 352/744
** Umiarkowane lub ciężkie przypadki ospy wietrznej (n / N): szczep Oka (GSK) VZV (schemat dwudawkowy) = 6/2279; Kontrola MMR = 176/744

^MMR - szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce; PCV - skoniugowana szczepionka przeciw pneumokokom

*MMR - szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce; 
V - szczepionka przeciw ospie wietrznej; 
MMRV - szczepionka przeciw odrze, śwince, różyczce i ospie wietrznej



NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO VARILRIX, proszek i rozpuszczal-
nik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Szczepionka przeciw 
ospie wietrznej, żywa SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 dawka 
(0,5 ml) po rekonstytucji zawiera: Wirus Varicella zoster1, szczep Oka, 
(żywy, atenuowany) - nie mniej niż 2000 PFU2. 1 namnażany w 
ludzkich komórkach diploidalnych linii MRC-5. 2 PFU - Plaque 
forming unit (jednostki tworzenia łysinek). Varilrix spełnia wymaga-
nia WHO dotyczące substancji biologicznych oraz szczepionek 
przeciwko ospie wietrznej. Szczepionka zawiera śladowe ilości 
neomycyny. Szczepionka zawiera 6 mg sorbitolu w każdej dawce. 
POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Proszek i rozpuszczalnik do sporządza-
nia roztworu do wstrzykiwań. Proszek ma kolor lekko kremowy do 
żółtawego lub różowawy. Rozpuszczalnik (woda do wstrzykiwań) 
jest bezbarwny i przezroczysty. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 
Wskazania do stosowania Szczepionka Varilrix jest wskazana do 
czynnego uodparniania przeciw ospie wietrznej: osób zdrowych w 
wieku od ukończenia 9. miesiąca życia do 11 miesięcy włącznie, w 
szczególnych okolicznościach; osób zdrowych w wieku od ukończe-
nia 12. miesiąca życia; w ramach profilaktyki poekspozycyjnej osób 
zdrowych, podatnych na ospę wietrzną, stosowanej w ciągu 72 
godzin od kontaktu z osobą zakażoną; osób zagrożonych ciężkim 
przebiegiem ospy wietrznej. Stosowanie szczepionki Varilrix 
powinno być zgodne z oficjalnymi zaleceniami. Dawkowanie i 
sposób podawania Dawkowanie Schematy szczepień szczepionką 
Varilrix powinny  być zgodne z oficjalnymi zaleceniami. Osoby 
zdrowe Niemowlęta w wieku od ukończenia 9. miesiąca życia do 11 
miesięcy (włącznie) Niemowlęta w wieku od ukończenia 9. do 11 
miesięcy (włącznie) powinny otrzymać 2 dawki szczepionki Varilrix w 
celu osiągnięcia optymalnej ochrony przed ospą wietrzną. Drugą 
dawkę szczepionki Varilrix należy podać po upływie co najmniej 3 
miesięcy. Dzieci w wieku od ukończenia 12. miesiąca życia, młodzież 
i dorośli Dzieci w wieku od ukończenia 12. miesiąca życia, a także 
młodzież i dorośli powinni otrzymać 2 dawki szczepionki Varilrix w 
celu osiągnięcia optymalnej ochrony przed ospą wietrzną. Drugą 
dawkę szczepionki Varilrix należy podać po co najmniej 6 
tygodniach od podania pierwszej dawki szczepionki. W żadnym 
wypadku odstęp pomiędzy dawkami nie powinien być krótszy niż 4 
tygodnie. Pacjenci z grup wysokiego ryzyka wystąpienia ciężkiego 
przebiegu ospy wietrznej U pacjentów z grup wysokiego ryzyka 
wystąpienia ciężkiego przebiegu ospy wietrznej korzystne może być 
podanie dodatkowych dawek szczepionki po zastosowaniu 
2-dawkowego schematu szczepień. W celu zidentyfikowania 
pacjentów, którzy mogą odnieść korzyści z podania dodatkowych 
dawek szczepionki, wskazane może być cykliczne oznaczanie 
poziomu przeciwciał przeciwko ospie wietrznej po szczepieniu. W 
żadnym wypadku odstęp pomiędzy dawkami nie powinien być 
krótszy niż 4 tygodnie. Pozostała populacja pediatryczna 
Bezpieczeństwo i skuteczność szczepionki Varilrix u niemowląt w 
wieku poniżej ukończonego 9. miesiąca życia nie zostały jeszcze 
ustalone. Brak dostępnych danych. Wymienne stosowanie 
szczepionek Jedna dawka szczepionki Varilrix może zostać podana 
osobom, które już wcześniej otrzymały jedną dawkę innej 
szczepionki zawierającej wirus ospy wietrznej. Po podaniu jednej 
dawki szczepionki Varilrix może zostać podana jedna dawka innej 
szczepionki zawierającej wirus ospy wietrznej. Sposób podawania 
Szczepionka Varilrix powinna być wstrzyknięta podskórnie (sc.) lub 
domięśniowo (im.), w okolicę mięśnia naramiennego lub w przednio-
-boczną część uda. U osób z zaburzeniami krzepnięcia krwi (np. z 
małopłytkowością lub innymi zaburzeniami krzepnięcia), szczepion-
ka Varilrix powinna być podawana podskórnie. Informacje dotyczą-
ce przygotowania produktu leczniczego do podania, patrz 
Charakterystyka Produktu Leczniczego „Specjalne środki ostrożno-
ści dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do 
stosowania.” Przeciwwskazania Szczepionka Varilrix jest 
przeciwskazana u osób z ciężkim humoralnym lub komórkowym 
(pierwotnym lub nabytym) niedoborem odporności, takich jak: 
osoby z niedoborem odporności z całkowitą liczbą limfocytów 
poniżej 1200 na mm3; osoby wykazujące inne objawy braku 
odporności komórkowej (np. pacjenci z białaczką, chłoniakiem, 
dyskrazją krwi, klinicznymi objawami zakażenia wirusem HIV); osoby 
otrzymujące leczenie immunosupresyjne, w tym duże dawki 
kortykosteroidów; ciężki, złożony niedobór odporności; agamma-
globulinemia; AIDS lub objawowe zakażenie wirusem HIV lub 
odsetek limfocytów T CD4+, zależnie od wieku, u dzieci w wieku 
poniżej 12 miesięcy: CD4+ <25%; u dzieci w wieku między 12 a 35 
miesięcy: CD4+ <20%; u dzieci w wieku między 36 a 59 miesięcy: 
CD4+ <15%. Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkol-
wiek substancję pomocniczą lub na neomycynę. Jednakże, 
stwierdzone w wywiadzie kontaktowe zapalenie skóry po neomycy-
nie nie stanowi przeciwwskazania. Varilrix jest przeciwwskazany u 
osób, u których wcześniej wystąpiły objawy nadwrażliwości po 
podaniu szczepionki przeciw ospie wietrznej. Ciąża. Ponadto, 
należy unikać zajścia w ciążę przez miesiąc po zaszczepieniu. 
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania 
Identyfikowalność W celu poprawienia identyfikowalności 
biologicznych produktów leczniczych należy czytelnie zapisać 
nazwę i numer serii podawanego produktu. Tak jak w przypadku 
innych szczepionek, podanie szczepionki Varilrix należy odroczyć u 
osób z ostrą i ciężką chorobą przebiegającą z gorączką. Jednakże 
obecność łagodnej infekcji, takiej jak przeziębienie, nie powinno być 
powodem odraczania szczepienia. Utrata przytomności (omdlenie) 
może wystąpić po podaniu lub nawet przed podaniem szczepionki, 
szczególnie u nastolatków, jako reakcja psychogenna na ukłucie 
igłą. Mogą temu towarzyszyć objawy neurologiczne, takie jak 

przemijające zaburzenia widzenia, parestezje oraz toniczno-klo-
niczne ruchy kończyn podczas odzyskiwania przytomności. Ważne 
jest zachowanie odpowiednich procedur, aby uniknąć urazów 
podczas omdleń. Tak jak w przypadku wszystkich szczepionek 
podawanych we wstrzyknięciach, należy zapewnić możliwość 
fachowej opieki medycznej i leczenia na wypadek rzadko 
występujących po szczepieniu reakcji anafilaktycznych. Przed 
podaniem szczepionki należy poczekać aż alkohol lub inne środki 
dezynfekujące wyparują ze skóry, gdyż mogą one spowodować 
inaktywację atenuowanych wirusów zawartych w szczepionce. 
Możliwe jest uzyskanie ograniczonej odporności po zastosowaniu 
szczepionki w ciągu 72 godzin od chwili kontaktu z osobą chorą na 
ospę wietrzną. Tak jak w przypadku innych szczepionek, możliwe 
jest, że nie wszyscy zaszczepieni uzyskają ochronną odpowiedź 
immunologiczną. Podobnie jak w przypadku innych szczepionek 
przeciwko ospie wietrznej, stwierdzano przypadki wystąpienia 
ospy wietrznej u osób, którym wcześniej podano szczepionkę 
Varilrix. Przypadki te charakteryzował zwykle łagodny przebieg 
choroby, z mniejszą liczbą zmian oraz niższą gorączką niż w 
przypadku choroby u osób niezaszczepionych. Przeniesienie wirusa 
Przeniesienie zawartego w szczepionce wirusa ospy wietrznej 
szczepu Oka z osób zaszczepionych, u których rozwinęła się 
wysypka, na pozostające w kontakcie z nimi osoby nieuodpornione 
występowało niezwykle rzadko. Nie można wykluczyć możliwości 
przeniesienia wirusa ospy wietrznej szczepu Oka z osoby zaszcze-
pionej, u której nie rozwinęła się wysypka, na pozostające w 
kontakcie z nią osoby nieuodpornione. W porównaniu ze zdrowymi 
zaszczepionymi osobami, pacjenci z białaczką są bardziej narażeni 
na wystąpienie wysypki grudkowo-pęcherzykowej. Również w 
takich przypadkach, przebieg choroby u osób po kontakcie był 
łagodny. Osoby zaszczepione, również te, u których nie rozwinęła 
się wysypka podobna do występującej w przebiegu ospy wietrznej, 
powinny starać się unikać kontaktu z osobami z grup wysokiego 
ryzyka, podatnymi na zarażenie ospą wietrzną, do 6 tygodni po 
szczepieniu. W przypadku gdy kontakt z osobą z grupy wysokiego 
ryzyka, podatną na zarażenie ospą wietrzną, jest nieunikniony, 
należy dokonać oceny ryzyka potencjalnego przeniesienia wirusa 
zawartego w szczepionce w porównaniu z ryzykiem zakażenia i 
przeniesienia dzikiego typu wirusa ospy wietrznej. Grupa osób 
wysokiego ryzyka podatnych na zachorowanie na ospę wietrzną 
obejmuje: osoby z obniżoną odpornością; kobiety w ciąży, u 
których nie stwierdzono w wywiadzie wcześniejszego zachorowa-
nia na ospę wietrzną ani nie potwierdzono laboratoryjnie 
wcześniejszej infekcji; noworodki od matek, u których nie stwierdzo-
no w wywiadzie wcześniejszego zachorowania na ospę wietrzną 
ani nie potwierdzono laboratoryjnie wcześniejszej infekcji. Pojawia-
jąca się u zdrowych osób, kontaktujących się z zaszczepionymi, 
łagodna wysypka dowodzi, iż wirus pozostaje w postaci 
atenuowanej po pasażu przez organizm człowieka. Pacjenci z grup 
wysokiego ryzyka wystąpienia ciężkiego przebiegu ospy wietrznej 
Dostępne są jedynie ograniczone dane z badań klinicznych dla 
szczepionki Varilrix (formulacja +4°C) u osób z grup wysokiego 
ryzyka wystąpienia ciężkiego przebiegu ospy wietrznej. Można 
rozważyć szczepienie u pacjentów z wybranymi rodzajami 
niedoborów odporności w przypadku, gdy korzyści przewyższają 
ryzyko (np. pacjenci z bezobjawowym zakażeniem HIV, niedobór 
podklas IgG, wrodzona neutropenia, przewlekła choroba ziarninia-
kowa oraz choroby przebiegające z niedoborem dopełniacza). 
Pacjenci z niedoborami odporności, u których nie stwierdza się 
przeciwwskazań do szczepienia, mogą odpowiedzieć na szczepie-
nie słabiej niż pacjenci z prawidłową czynnością układu immunolo-
gicznego; dlatego w przypadku kontaktu z wirusem ospy wietrznej 
niektóre z tych osób mogą zachorować na ospę wietrzną pomimo 
prawidłowego podania szczepionki. Tych pacjentów należy 
starannie monitorować pod kątem występowania objawów ospy 
wietrznej. W przypadku rozważania zaszczepienia osób z grup 
wysokiego ryzyka wystąpienia ciężkiego przebiegu ospy wietrznej, 
zaleca się, aby: wstrzymać chemioterapię podtrzymującą na 
tydzień przed szczepieniem i tydzień po szczepieniu w przypadku 
pacjentów w ostrej fazie białaczki. Pacjenci poddawani radiotera-
pii zwykle nie powinni być szczepieni w fazie leczenia. Zwykle 
pacjenci są szczepieni, gdy są w całkowitej remisji hematologicznej 
po chorobie. Całkowita liczba limfocytów wynosiła co najmniej 
1200 na mm3 lub nie występowały symptomy braku odporności 
komórkowej. Szczepienie było przeprowadzone na kilka tygodni 
przed podaniem leczenia immunosupresyjnego w przypadku 
pacjentów przed przeszczepieniem narządów (np. przeszczep 
nerki). Istnieją bardzo nieliczne doniesienia o wystąpieniu rozsianej 
ospy wietrznej z zajęciem narządów wewnętrznych po podaniu 
szczepionki zawierającej wirusa ospy wietrznej szczepu Oka, 
głównie u pacjentów z niedoborami odporności. Szczepionki 
Varilrix w żadnym wypadku nie wolno podawać donaczyniowo ani 
śródskórnie. Działania niepożądane Badania kliniczne Osoby 
zdrowe Ponad 7 900 osób uczestniczyło w badaniach klinicznych, 
w których oceniano reaktogenność szczepionki Varilrix podawanej 
podskórnie, oddzielnie lub w tym samym czasie co inne szczepionki. 
Profil bezpieczeństwa w oparciu o dane otrzymane po zastosowa-
niu 5 369 dawek tylko szczepionki Varilrix u niemowląt, dzieci, 
młodzieży i dorosłych przedstawiono w tabeli poniżej: Częstości 
występowania określono następująco: Bardzo często: �1/10 Często: 
�1/100 do <1/10 Niezbyt często: �1/1 000 do <1/100 Rzadko: �1/10 
000 do <1/1 000 Bardzo rzadko: <1/10 000. W obrębie każdej grupy 
o określonej częstości występowania objawy niepożądane są 
wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.



Klasyfikacja układów i narządów* 

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze 

Zaburzenia krwi i układu chłonnego 

Zaburzenia układu immunologicznego

Zaburzenia układu nerwowego  

Zaburzenia naczyniowe

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Działania niepożądane

Półpasiec

Małopłytkowość (trombocytopenia)

Reakcje anafilaktyczne, nadwrażliwość

Zapalenie mózgu, incydent naczyniowo – mózgowy, zapalenie móżdżku, objawy przypominające 
zapalenie móżdżku (w tym przejściowe zaburzenia chodu i przejściowa ataksja)

Zapalenie naczyń (w tym plamica Schönleina - Henocha i zespół Kawasaki)

Rumień wielopostaciowy

*Zgodnie z terminologią MedDRA (ang. Medical Dictionary for Regulatory Activities)
†Obrzęk w miejscu wstrzyknięcia oraz gorączka były zgłaszane bardzo często w badaniach u młodzieży i dorosłych. Obrzęk był 
również zgłaszany bardzo często po podaniu drugiej dawki u dzieci w wieku poniżej 13 lat.

Obserwowano tendencję do częstszego występowania bólu, zaczerwienienia i obrzęku po podaniu drugiej dawki w porównaniu 
z pierwszą dawką. Nie odnotowano różnic w profilu reaktogenności u osób, które przed szczepieniem były seropozytywne w 
porównaniu z osobami seronegatywnymi. 
Pacjenci należący do grup wysokiego ryzyka 
Dane z badań klinicznych, które dotyczą pacjentów z grup wysokiego ryzyka są bardzo ograniczone. Jednakże, u tych 
pacjentów, działania niepożądane związane ze szczepieniem (głównie wykwity grudkowo-pęcherzykowe i gorączka) miały 
zwykle charakter łagodny. Podobnie jak u osób zdrowych, zaczerwienienie, obrzęk i ból w miejscu podania były łagodne i 
ustępowały samoistnie. Monitorowanie działań niepożądanych po wprowadzeniu do obrotu 
Poniższe działania niepożądane odnotowywano sporadycznie w ramach monitorowania po wprowadzeniu do obrotu. Ponieważ 
te działania niepożądane były zgłaszane dobrowolnie i dotyczyły populacji o nieokreślonej wielkości, nie jest możliwe określenie 
częstości ich występowania.

* Zgodnie z terminologią MedDRA (ang. Medical Dictionary for Regulatory Activities)

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to 
nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego 
powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych 
Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. 
Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl 
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Przedawkowanie Zgłaszano przypadki nieumyślnego 
podania większej dawki szczepionki niż zalecana. W części tych przypadków jako działanie niepożądane zgłaszano letarg i drgawki. W 
innych przypadkach zgłoszonych jako przedawkowanie, nie odnotowano żadnych działań niepożądanych związanych ze szczepieniem. 
PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU GlaxoSmithKline Biologicals S.A., rue de 
l’Institut 89, 1330 Rixensart, Belgia NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I NAZWA ORGANU, KTÓRY JE WYDAŁ 4690, 
wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych KATEGORIA 
DOSTĘPNOŚCI Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza – Rp. DATA PRZYGOTOWANIA INFORMACJI O LEKU Lipiec 2021 r. 

Wszystkie działania niepożądane produktów leczniczych należy zgłaszać do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego, GSK 
Services Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, tel. (22) 576-90-00, fax (22) 576-92-81 i/lub Departamentu 
Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, zgodnie z 
zasadami monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych. Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu 
leczniczego dostępny jest na stronie Urzędu www.urpl.gov.pl lub stronie głównej GSK - pl.gsk.com

CzęstośćKlasyfikacja układów i narządów*

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze 

Zaburzenia krwi i układu chłonnego 

Zaburzenia psychiczne

Zaburzenia układu nerwowego  

Zaburzenia oka

Zaburzenia układu oddechowego, 
klatki piersiowej i śródpiersia

Zaburzenia żołądka i jelit

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej 

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe 
i tkanki łącznej 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu 
podania  

Niezbyt często

Niezbyt często

Niezbyt często

Niezbyt często

Rzadko

Niezbyt często

Niezbyt często

Rzadko

Często

Niezbyt często

Rzadko

Niezbyt często

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Działania niepożądane

zakażenie górnych dróg oddechowych, zapalenie gardła

uogólnione powiększenie węzłów chłonnych

rozdrażnienie

ból głowy, senność

zapalenie spojówek

kaszel, nieżyt nosa

wymioty, nudności

ból brzucha, biegunka
wysypka

wirusowa wysypka, świąd 

pokrzywka

ból stawów, ból mięśni

ból, rumień

gorączka (mierzona pod pachą lub w jamie ustnej 
≥37,5°C, mierzona w odbycie ≥38°C) †, obrzęk w miejscu wstrzyknięcia†

gorączka (mierzona pod pachą lub w jamie ustnej > 39°C, mierzona w 
odbycie > 39,5°C), zmęczenie, złe samopoczucie


