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A kínai Sinopharm vakcina orvosi alkalmazási előírása  

a Seychelle szigeteken 
Egészségügyi Minisztérium, 2021. január 08.; ideiglenes útmutató 

Fordította: Dobson Szabolcs 

 

Név: SARS-CoV-2 inaktivált vakcina (Vero sejt) 

 

Gyártó: Beijing Institute of Biological Products 

 

Lejárati idő: 24 hónap. 

 

Alkalmazás: 18-60 éves életkor között. 

 

Adagolás: A készítmény előretöltött fecskendőben, illetve injekciós üvegben kerül forgalomba.  

 

Tartalom: 0,5 ml inaktivált SARS-CoV-2 antigén. 

 

Segédanyagok: dinátrium-hidrogénfoszfát, nátrium-klorid, nátrium-dihidrogén-foszfát, alumínium-

hidroxid adjuváns. 

A fenti összetevők bármelyikével szembeni, vagy a vakcina első adagjának beadását követő  

túlérzékenység esetén az adott személy nem részesülhet oltásban. 

 

Alkalmazás módja: intramuszkuláris injekció (a felkarba), 2 adagban, 4 hetes időközzel. Biztosítani 

kell a helyes, szokásos oltási technikát. A beoltottakat 30 percen át megfigyelés alatt kell tartani. 

Adrenalin (epinefrin) rendelkezésre kell, hogy álljon a súlyos allergia sürgősségi kezelésére. 

 

Ellenjavallatok: 

• Gyermekek és 18 év alatti serdülők. 

• Terhes vagy szoptató nők, illetve azok, akik várandósságot terveznek az elkövetkező 6 hétben. 

• A vakcina bármely összetevőjével szembeni túlérzékenység (allergia). 

• A kórelőzményekben szereplő bármilyen súlyos allergia (anafilaxiás reakció). 

• Az immunrendszer csökkent működésével járó állapotok (pl. HIV-AIDS, szteroid gyógyszerek 

vagy daganatellenes kemoterápia). 

• Nem kontrollált epilepszia vagy egyéb neurológiai kórképek. 

• Nem kontrollált kórállapotok (pl. nem kontrollált szívelégtelenség, késői stádiumú vesebetegség, 

nem kontrollált asztma). 

 

Óvatossági intézkedések 

Óvatosság ajánlott vérzési rendellenességek esetén vagy véralvadásgátló kezelés (rivaroxaban, 

warfarin) során. Az oltandó személyt arra kell kérni, hogy a vakcina beadása előtt beszéljen orovával. 

Az acetilszalicilsavat vagy klopidogrelt szedők részesülhetnek a védőoltásban. 

A rövid időtartamú immunszuppresszív (az immunrendszer működését elnyomó) gyógyszerek (pl. 

szteroidok, kemoterápás gyógyszerek) alkalmazása csökkentheti a vakcinára adott válasz hatását és a 

vakcina beadását el kell halasztani a kezelés befejezése utánra. 

A krónikus immunszuppresszív kezelések (pl. hosszú időtartamú szteroidkúrák vagy bizonyos 

gyulladás elleni gyógyszerek, pl. metotrexát) és HIV-AIDS-ben szenvedők megkaphatják a védőoltást, 

de annak hatásossága alacsonyabb lehet. 

Nem áll rendelkezésre megfelelő kutatási adat a terhességben, szoptatásban és gyermekkori 

alkalmazásban való biztonságosságról. Ily módon a 18 év alatti gyermekeknél, a terhes és szoptató, 

valamint a következő 6 hétben gyermekvállalást tervező nőknél a vakcina beadását javasolt 

elhalasztani. 
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A korábban COVID-19 betegségen átesett vagy aktuálisan beteg személyeknek beadható-e a 

vakcina? 

A tünetes COVID-19 betegséggel diagnosztizált személyeknek nem adható be a vakcina, hanen meg 

kell várniuk a gyógyulást. 

A COVID-19 betegséggel diagnosztizált, karanténban lévő és kezelt személyeknek a vakcina a 

gyógyultnak nyilvánítás után két héttel beadható. 

 

Mellékhatások 

Gyakori (>10%): fájdalom, bőrpír, duzzanat, viszketés és/vagy induráció az injekció beadásának 

helyén. Átmeneti láz, kimerültségérzet, fejfájás és/vagy hasmenés. 

 

Nem gyakori (>1%): bőrkiütés az injekció beadásának helyén; émelygés és hányás; viszketés más 

helyeken, mint ahol az injekció beadásra került; izomfájdalmak, ízületi fájdalmak, álmosság és 

szédülés. 

 

Ezidáig súlyos mellékhatást nem észleltek. 

 

A készítmény kezelése és tárolása 

• Alkalmazza a vakcinákkal kapcsolatos tevékenységek esetén ajánlott védő-megelőző 

felszereléseket. 

• Biztosítsa a vakcinációs helység jó szellőzését. 

 

Toxikológiai információ 

A vakcina nem toxikus. A bőrral való érintkezés nem okoz problémákat. A belélegzés vagy a szemmel 

való érintkezés allergia kockázattal járhat. Tiszta vízzel alaposan, 15 percen át öblögesse a szemét. 

Eredeti szöveg eérhetősége:  

http://www.health.gov.sc/index.php/vaccination-resources/ 
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