
REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 

(INFORMAȚII PENTRU PROFESIONISTII ÎN SĂNĂTATE) 

 

 

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI 

Nume comercial: CoronaVac 

Nume generic: vaccin COVID-19 (Vero Cell), inactivat 

Concentrație: 600SU/0,5 ml/doză 

Forma farmaceutica: Injectabil 

 

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ 

 

2.1 Informații generale 

Denumirea substanței active: virusul SARS-CoV-2 inactivat (tulpina CZ02) 

 

2.2 Compoziția calitativă si cantitativă 

      Un mililitru de injecție conține 

Substanță activă: virusul SARS-CoV-2 inactivat, 6μg (1200SU) 

Excipienți: hidroxid de aluminiu (aluminiu: 0,45 mg); fosfat acid disodic, fosfat 

dihidrogen de sodiu (fosfat: 0,005 mmol), clorură de sodiu (9 mg). 

 

3. FORMA FARMACEUTICĂ 

Acest vaccin este o suspensie apoasă opalescentă care se poate stratifica datorită 

precipitării și poate fi dispersată prin agitare. Nu trebuie să se identifice aglomerări la 

agitare. 

Doza este de 0,5 ml/doză care conține 600SU unitatăți (echivalentă cu 3μg) de Virus  

SARS-CoV-2 inactivat. 

 

4. DATE CLINICE 

 

 

 



4.1 Indicații terapeutice 

CoronaVac este indicat pentru imunizarea activă împotriva bolilor cauzate de virusul 

SARS-CoV2. 

Acest produs este potrivit pentru persoanele cu vârsta peste 18 ani care sunt sensibile la 

virus. În baza rezultatelor de eficacitate timp de două luni din studiile clinice de fază III , 

a fost eliberată autorizarea condiționată de introducere pe piață CoronaVac. Datele finale 

de eficacitate nu sunt încă disponibile; prin urmare, rezultatele de eficacitate și siguranță 

trebuie să fie confirmate în continuare. 

 

4.2 Doze și mod de administrare 

Pentru imunizarea primară trebuie administrate două doze. A doua doză este administrată 

de preferință la 14-28 de zile după prima doză. Doză unică de 0,5 ml. 

Dozare: Fiecare flacon (seringă) conține 0,5 ml. Doza unică de 0,5 ml conține 600SU de 

virus SARS-CoV-2 inactivat ca antigen. 

Mod de administrare: Injectare intramusculara în regiunea deltoidă superioară a brațului; 

agitați bine înainte de utilizare. 

 

4.3 Contraindicații 

1. Persoane cu antecedente de reacție alergică la orice component (ingerdiente active sau 

inactive, sau orice material utilizat în proces) al vaccinului sau al vaccinurilor similare; 

2. Reacții alergice severe anterioare la vaccin (de exemplu: anafilaxie acută, angioedem, 

dispnee etc.); 

3. Persoane cu afecțiuni neurologice severe (de exemplu: mielita transversală, sindrom 

Guillain-Barré, boli demielinizante etc.); 

4. Pacienți cu boli cronice severe necontrolate; 

5. Femeile însărcinate și cele care alăptează. 

 

4.4 Atenționări și precauții speciale pentru utilizare 

1. Datorită datelor insuficiente de persistență a protecției, trebuie urmate măsuri de 

protecție în concordanță cu epidemia de COVID-19. 

2. Datorită datelor insuficiente privind eficacitatea la persoanele cu vârsta de 60 de ani și  

peste, la utilizarea CoronaVac în rândul persoanelor cu vârsta de 60 de ani și peste, 

trebuie luate în considerație starea de sănătate și riscul de expunere a acestora. 

3. Acest vaccin este strict interzis pentru injectare intravenoasă. Nu există date despre 

siguranță și eficacitate la injectarea subcutanată sau intradermică. 



4. Înainte de utilizare, verificați dacă ambalajul, eticheta, aspectul și perioada de 

valabilitate corespund cerințelor, nu utilizați dacă există crăpături în tubul de sticlă cu ac, 

pete, zgârieturi pe suprafața exterioară a tubului de sticlă cu ac, eticheta nu este clară, data 

de expirare este depășită sau are aspect anormal. 

5. Evitați expunerea CoronaVac la dezinfectant în timpul utilizării. 

6. Acest produs trebuie depozitat în locuri departe de îndemâna copiilor. 

7. Tratamentele medicale adecvate, cum ar fi adrenalina, ar trebui să fie ușor disponibile 

pentru utilizare imediată în caz de reacție anafilactică severă după vaccinare. 

Persoanele vor fi supravegheate la fața locului timp de cel puțin 30 de minute după 

injectare. 

8. Nu amestecați cu alte vaccinuri în aceeași seringă. 

9. Nu înghețați. Se administrează imediat după deschidere. 

10. La pacienții cu boli acute, exacerbare acută a bolilor cronice, boli cronice severe, 

alergii și febră, vaccinul trebuie utilizat cu prudență; dacă este necesar, se va amâna 

vaccinarea după evaluarea medicului. 

11. La pacienții cu diabet și convulsii, epilepsie, encefalopatie, istoric personal sau 

familial de boli psihice, vaccinul trebuie folosit cu prudență. 

12. La pacienții cu trombocitopenie sau boli hemoragice, injectarea intramusculară a 

produsului poate provoca sângerare, așa că trebuie utilizat cu prudență. 

13. Datele privind siguranța și eficacitatea acestui produs la persoanele funcția imunitră 

afectată (cum ar fi tumori maligne, sindromul nefrotic, pacienții cu SIDA) nu au fost 

obţinute, iar vaccinarea cu acest produs trebuie să se bazeze considerații individuale. 

14. Injectarea imunoglobulinei umane trebuie administrată la interval de cel puțin o lună 

pentru a evita afectarea efectului imunitar. 

15. Nu a fost efectuat nici un studiu clinic privind evaluarea răspunsului imun și 

imunogenicității la administrarea concomitentă cu alte vaccinuri (înainte, după sau în 

același timp). În cazul utilizării concomitente, trebuie consultați profesioniștii. 

16. A nu se utiliza dacă există vreo reacție adversă a sistemului nervos după inoculare. 

17. Ca și alte vaccinuri, efectul protector poate să nu ajungă la 100% pentru toți 

utilizatorii. 

 

4.5 Interacțiuni cu alte medicamente și alte forme de interacțiune 

1. Utilizare concomitentă cu alte vaccinuri: nu a fost efectuat nici un studiu clinic de 

evaluare a răspunsului imun cu alte vaccinuri asupra imunogenității (înainte, după sau în 

același timp). 



2. Utilizarea concomitentă cu alte medicamente: medicamente imunosupresoare, cum ar fi 

medicamente pentru chimioterapie, medicamente antimetabolice, agenți de alchilare, 

medicamentele citotoxice, corticosteroizi etc., pot reduce răspunsul imun la acest produs. 

3. Pacienți care urmează tratament: pentru pacienții care urmează tratament, vă rugăm să 

consultați medici specializați înainte de a utiliza CoronaVac pentru a evita posibilele 

interacțiuni medicamentoase. 

 

4.6 Fertilitatea, sarcina și alăptarea 

Nu sunt disponibile date din studiile clinice privind utilizarea acestui produs la femeile 

însărcinate și la femei care alăptează. Prin urmare, administrarea acestui vaccin la femeile 

însărcinate și care alăptează este contraindicată. 

 

4.7 Efecte asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje 

Nu sunt disponibile date din studiile clinice privind efectul acestui vaccin asupra 

capacităţii de a conduce vehicule şi operare cu mașini. 

 

4.8 Reacții adverse 

Siguranța CoronaVac a fost evaluată în 4 studii clinice efectuate național precum și peste 

hotare, incluzând studii clinic de fază I/II, randomizate, dublu oarbe, controlate cu 

placebo, la persoane cu vârsta cuprinsă între 18-59 de ani și la vârstnici cu vârsta de 60 de 

ani și peste, un studiu de fază III de eficacitate la profesioniștii din domeniul sănătății din 

Brazilia cu vârsta de 18 ani și peste, și un studiu de  faza IIIb de legătură la diferite la 

diferite populații. 

Monitorizarea sistematică a siguranței a fost efectuată în decurs de 7 zile după fiecare doză 

de vaccinare și evenimentele adverse au fost colectate prin raportare voluntară a subiecților 

și urmărirea regulată a investigatorilor la 8-14/28 de zile, iar evenimentele adverse grave 

pe termen lung în perioada de 12 luni după vaccinarea completă este încă în desfășurare. 

4.8.1 Descrierea generală a reacțiilor adverse din studiile clinice ale acestui 

produs. 

 

Un total de 14.572 de subiecți cu vârsta de 18 ani și peste au fost înrolați într-o serie de 

studii clinice efectuate la nivel național și în străinătate, dintre care 7.658 de subiecți au 

primit cel puțin o doză. Toți subiecții au fost urmăriți cel puțin 28 de zile după 

imunizarea completă, iar vizitele de siguranță pe termen lung sunt în desfășurare. 

Conform standardului de gradare a incidenței reacțiilor adverse al Consiliul pentru 

Organizațiile Internaționale de Științe Medicale (CIOMS), acestea sunt: foarte frecvente 

(≥10%), frecvente (1%-10%, 1% a fost inclusiv), mai puțin frecvente (0,1%-1%, 0,1% a 

fost inclusiv), rare (≥0,01% și <0,1%) și foarte rare (<0,01%), toate reacțiile adverse au 

fost rezumate și descrise după cum urmează. 

 



1) Reacții adverse la locul de inoculare 

Foarte frecvente: durere 

Frecvente: umflare, prurit, eritem, indurare 

Mai puţin frecvente: arsuri la locul injectării 

 

2) Reacții adverse sistemice 

Foarte frecvente: dureri de cap, oboseală 

Frecvente: mialgie, greață, diaree, artralgie, tuse, frisoane, prurit, pierderea poftei de 

mâncare, rinoree, dureri în gât, congestie nazală, dureri abdominale 

Mai puțin frecvente: vărsături, hipersensibilitate, tegumente și mucoase afectate, febră, 

tremor, înroșirea feței, edem, amețeli, somnolență 

Rare: spasme musculare, edem pleoapelor, sângerare nazală/epistaxis, distensie 

abdominală, constipație, hiposmie, congestie oculară, bufeuri de căldură. 

 

3) Severitatea reacțiilor adverse 

Severitatea reacțiilor adverse observate în aceste studii clinice este în principal de gradul 

1 (ușoară), rata de incidență a reacțiilor adverse pentru gradul 3 și mai sus a fost de 

1,31%. 

Reacțiile adverse de gradul 3 și mai sus includ durere la locul injectării, tuse, febră, 

dureri de cap, dureri în gât, dureri abdominale, amețeli și somnolență. 

 

4) Evenimente adverse grave 

Nici un eveniment advers grav legat de vaccinare nu a fost identificat până la 3 februarie 

2021. 

 

4.8.2 Descrierea generală a reacțiilor adverse din țară și de peste hotare în 

studiile clinice ale acestui produs 

 

1) Studii clinice interne 

 

Un total de 2.203 subiecți cu vârsta de 18 ani și peste au fost înscriși în faza I/II națională 

și faza IIIb, dintre care 1452 de subiecți au primit cel puțin o doză (doză medie în faza 

I/II) incluzând 1.067 subiecți cu vârsta cuprinsă între 18-59 de ani (73,48%) și 385 

subiecți în vârstă de 60 de ani și peste (26,52%). Toți subiecții au finalizat cel puțin 28 de 

zile de urmărire după imunizarea completă iar vizitele de siguranță pe termen lung sunt 

în desfășurare. 

 



Principalele reacții adverse au fost reacții de solicitare în decurs de 28 de zile după 

completarea imunizării. Incidența reacțiilor adverse nesolicitate la adulți a fost de 1,50%. 

Incidența reacțiilor adverse nesolicitate la vârstnici a fost de 1,30%. Clasa 3 reacții  

adverse a apărut la 2 subiecți cu vârsta cuprinsă între 18 și 59 de ani. Incidența gradului 3 

de reacții adverse a fost de 0,14%. Simptomele au fost febră și dureri de cap. 

Datele privind siguranța populației în studiul pentru faza I/II și faza IIIb  

sunt prezentate în tabelul 1. 

 

Tabelul 1 Apariția reacțiilor adverse în faza I/II și faza IIIb Studii clinice n (%) 

Grupă de vârstă 18-59 ≥60 

Program de 

administrare 
0, 14 zile 0,28 zile 0,14 zile 0,28 zile 

 
Grup 

Vaccin 

(N=923) 
n (%) 

Placebo 

(N=84) 

n (%) 

Vaccin 

(N=144) 
n (%) 

Placebo 

(N=83) 

n (%) 

Vaccin 
(N=260) 

n (%) 

Vaccin 
(N=125) 

n (%) 

Placebo   

(N=73) 
    n (%) 

Per total  
Reactii adverse 

 

159(17.23) 

 

15(17.86) 

 

26(18.06) 

 

14(16.87) 

 

15(5.77) 

 

25(20.00) 

 

15(20.55) 

Reacții adverse 
solicitate 

 

152(16.47) 

 

15(17.86) 

 

26(18.06) 

 

13(15.66) 

 

13(5.00) 

 

24(19.20) 

 

12(16.44) 

 

 

Grupă de 

vârstă 

18-59 ≥60 

Program de 
administrare 

0, 14 zile 0,28 zile 0,14 zile 0,28 zile 

 
Grup 

Vaccin 

(N=923) 
n (%) 

Placebo 

(N=84) 

n (%) 

Vaccin 

(N=144) 
n (%) 

Placebo 

(N=83) 

n (%) 

Vaccin 

(N=260) 
n (%) 

Vaccin 

(N=125) 
n (%) 

Placebo   

(N=73) 
n (%) 

Reacție adversă 
sistemică  

 

93(10.08) 
 

10(11.90) 
 

16(11.11) 
 

7(8.43) 
 

8(3.08) 
 

12(9.60) 
 

9(12.33) 

Oboseală 25(2.71) 7(8.33) 10(6.94) 2(2.41) 2(0.77) 4(3.20) 1(1.37) 

   Febră 28(3.03) 1(1.19) 4(2.78) 2(2.41) 3(1.15) 4(3.20) 1(1.37) 

   Mialgie 14(1.52) 1(1.19) 2(1.39) 3(3.61) 0(0.00) 2(1.60) 2(2.74) 

   Diaree 19(2.06) 1(1.19) 2(1.39) 1(1.20) 4(1.54) 1(0.80) 1(1.37) 

    Durere de cap 13(1.41) 1(1.19) 3(2.08) 0(0.00) 1(0.38) 0(0.00) 0(0.00) 

   Tusă 11(1.19) 0(0.00) 3(2.08) 0(0.00) 1(0.38) 1(0.80) 1(1.37) 

Greață 7(0.76) 0(0.00) 2(1.39) 0(0.00) 0(0.00) 1(0.80) 3(4.11) 

Afecțiuni 

cutanate și ale 

țesutului 
subcutanat 

 

4(0.43) 
 

0(0.00) 
 

0(0.00) 
 

0(0.00) 
 

0(0.00) 
 

0(0.00) 
 

0(0.00) 

Anorexie 2(0.22) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 2(0.77) 1(0.80) 0(0.00) 

Vomă 2(0.22) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 

Reacție alergica 

acută 
0(0.00) 0(0.00) 1(0.69) 0(0.00) 0(0.00) 1(0.80) 0(0.00) 

Reacții adverse 

locale 
77(8.34) 7(8.33) 15(10.42) 9(10.84) 7(2.69) 15(12.00) 3(4.11) 

Durere 71(7.69) 7(8.33) 15(10.42) 9(10.84) 6(2.31) 15(12.00) 3(4.11) 

Prurit 6(0.65) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 1(0.38) 0(0.00) 0(0.00) 



Edem 6(0.65) 0(0.00) 0(0.00) 1(1.20) 0(0.00) 1(0.80) 0(0.00) 

Roșeață 2(0.22) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 1(1.37) 

Sclerom 1(0.11) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 

Reacții 

adverse 

nesolicitate 

 

16(1.73) 
 

0(0.00) 
 

0(0.00) 
 

2(2.41) 
 

2(0.77) 
 

3(2.40) 
 

5(6.85) 

 

2) Studii clinice în străinătate 

Un total de 12.396 de subiecți cu vârsta de 18 ani și peste au fost înrolați în studiile clinice de 

fază III în străinătate, dintre care 6.202 subiecți au primit cel puțin o doză, incluzând 316 

subiecți cu vârsta de 60 de ani și peste (5,10%). Toți subiecții au fost urmăriți cel puțin 28 de 

zile după imunizarea completă, iar vizitele de siguranță pe termen lung sunt în desfășurare. 

Reacții adverse solicitate apărute la subiecții cu vârsta de 18 ani și peste în timpul studiilor 

clinice de fază III sunt prezentate în Tabelul 2. Incidența reacțiilor adverse nesolicitate ale 

produsului a fost de 36,83%. Principalele simptome au fost rinoree (7,01%), dureri în gât 

(6,93%), congestie nazală (2,74%), dureri abdominale (1,34%), amețeli (0,66%) etc. 

Reacțiile adverse ale produsului au fost în principal de gradul 1 și gradul 2, incidența 

reacțiilor adverse de gradul 3 a fost de 1,58%. Printre reacțiile adverse nesolicitate, 

simptomele adăugate de gradul 3 în comparație cu simptomele solicitate au fost dureri în gât 

(0,03%), dureri abdominale (0,03%), amețeli (0,02%) și somnolență (0,02%). 

 

 

Tabelul 2 Apariția reacțiilor adverse solicitate în studiile clinice de fază III în Brazilia n 

(%) 

 

Denumirea 

reacțiilor adverse 
Vaccin (N=6202) n (%) Placebo (N=6194) n (%) 

Reacții adverse 

solicitate 
4536(73.14) 3714(59.96) 

Gradul 3 66(1.06) 69(1.11) 

Reacții adverse locale 3815(61.51) 2143(34.6) 

Gradul 3 4(0.06) 1(0.02) 

Durere 3742(60.34) 2014(32.52) 

Gradul 3 4(0.06) 1(0.02) 

Edem 359(5.79) 130(2.1) 

Gradul 3 0(0.00) 0(0.00) 

Prurit 263(4.24) 181(2.92) 

Gradul 3 0(0.00) 0(0.00) 

Eritem 241(3.89) 89(1.44) 

Gradul 3 0(0.00) 0(0.00) 

Sclerom 235(3.79) 67(1.08) 

Gradul 3 0(0.00) 0(0.00) 

Reacții adverse sistemice 
2999(48.36) 2947(47.58) 



Gradul 3 64(1.03) 69(1.11) 

Dureri de cap 2128(34.31) 2157(34.82) 

Gradul 3 34(0.55) 46(0.74) 

Oboseală 989(15.95) 922(14.89) 

Gradul 3 12(0.19) 13(0.21) 

Mialgie 727(11.72) 648(10.46) 

Gradul 3 5(0.08) 10(0.16) 

Greață 490(7.9) 522(8.43) 

Gradul 3 6(0.10) 6(0.10) 

Diaree 492(7.93) 501(8.09) 

Gradul 3 8(0.13) 7(0.11) 

Artralgie 353(5.69) 321(5.18) 

Gradul 3 8(0.13) 3(0.05) 

Tusă 343(5.53) 322(5.2) 

Gradul 3 0(0.00) 0(0.00) 

               Rigoare 309(4.98) 313(5.05) 

Gradul 3 1(0.02) 1(0.02) 

Prurit 263(4.24) 225(3.63) 

Gradul 3 1(0.02) 0(0.00) 

Anorexie 217(3.5) 243(3.92) 

Gradul 3 0(0.00) 0(0.00) 

Vomă 61(0.98) 61(0.98) 

Gradul 3 3(0.05) 3(0.05) 

Hipersensibilitate 58(0.94) 58(0.94) 

Gradul 3 2(0.03) 2(0.03) 

 Afecțiuni cutanate și ale 
 țesutului subcutanat 

49(0.79) 42(0.68) 

Gradul 3 1(0.02) 0(0.00) 

Febră 9(0.15) 4(0.06) 

Grade 3 0(0.00) 0(0.00) 

 

4.9 Supradozaj 

În studiile clinice de faza I/II la adulți și vârstnici, am evaluat siguranța dozelor mari de 

vaccin (1200SU/doză/0,5 ml), printre 286 de adulți și 245 vârstnici, care au primit acest 

vaccin, nu a existat nicio diferență semnificativă în reacțiile adverse generale observate, 

majoritatea reacțiilor adverse au fost ușoare și moderate, indicând faptul că siguranța 

vaccinului cu doze mari este favorabilă. 

 

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE 

 

5.1. Proprietăți farmacodinamice  

5.1.1. Rezultatele testelor de eficacitate a protecției 

A fost adoptat un design multicentric, randomizat, dublu-orb, controlat cu placebo 



studiu clinic de fază III, care a fost efectuat în rândul lucrătorilor medicali în vârstă de 18 

ani și mai sus în Brazilia și persoanesănătoase cu vârsta cuprinsă între 18-59 de ani în 

Turcia. Acest studio este folosit pentru a evalua efectul protector al acestui produs în 

grupurile cu risc ridicat (personalul medical care interacționează cu pacienți cu COVID-

19) și populația generală. Principalele ipoteze de cercetare sunt: în populație, limita 

inferioară a intervalului de încredere de 95% a efectului protector (VE) este mai mare de 

30% comparativ cu grupul placebo după 14 zile de inoculare cu utilizarea a două doze din 

acest produs conform procedurii de 0 și 14 zile. Principala metodă de analiză a eficacității 

protecției vaccinului în Brazilia se bazează pe incidența an-persoană, iar eficacitatea de 

protecție a vaccinului în Turcia se bazează pe incidență-rată. Toate obiectivele finale 

valide au fost confirmate de Comitetul de determinare a punctelor finale. 

1) Studiu clinic de fază III în Brazilia 

Populația țintă a studiului clinic de fază III din Brazilia a fost personalul medical care a 

intercaționat cu pacienți cu COVID-19. Un total de 12.396 de subiecți au fost înrolați în 

studiu și 253 cazuri efective au fost obţinute în perioada de monitorizare. Eficacitatea 

protectoare după inocularea a 2 doze din acest produs conform programului de 0,14 zile 

pentru prevenirea bolii cauzate de virusul SARS-CoV-2: Efectul protector asupra 

spitalizării, cazuri severe și deces a fost de 100,00% (95% IÎ: 56,37-100,00). Efectul 

protector pentru noile cazuri de infectate cu simptome evidente și care necesită tratament 

medical a fost de 83,70% (95% IÎ: 57,99-93,67). Efectul protector pentru noile cazuri de 

infectare cu simptome minore fără a fi nevoie de tratament medical a fost de 50,65% (IÎ 

95%: 35,66-62,15). Timpul mediu de urmărire pentru subiecții care au primit produsul a 

fost de 70,3 ± 25,6 zile, iar durata mediană de urmărire a fost de 73,0 zile. 

 

Tabelul 3 Eficacitatea protectoare împotriva COVID-19 14 zile mai târziu după 

inocularea a 2 doze în studiul clinic de fază III în Brazilia. 

 

 
Grup 

Vaccin (N=4953) Placebo (N=4870) 
VE(%) 

(95% 

CI) 

Numărul 

de pacienți 

 

Persoană-an 

de expunere 

Incidență 

persoană-

an (%) 

Numărul 

de pacienți 

 

Persoană-an 

de expunere 

 
Incidență 
persoană-
an (%) 

COVID- 

19 cazuri 

 

85 
 

754.6 
 

11.03 
 

168 
 

736.5 
 

22.34 

50.65 

(35.66, 
62.15) 

OMS 
gradul 

3 și mai 
sus * 

 
5 

 
755.6 

 
0.66 

 
30 

 
737.9 

 
4.07 

83.70 
(57.99, 

93.67) 

OMS 

Gradul 

4 și mai 
sus# 

 
0 

 
755.6 

 
0.00 

 
10 

 
738.2 

 
1.35 

100.00 
(56.37, 

100.00) 

  * OMS de gradul 3 și mai sus: cazuri de COVID-19 care necesită tratament medical 

 #OMS Gradul 4 și peste: cazuri de COVID-19 care necesită spitalizare, boală gravă 



  sau deces, inclusiv 5 cazuri grave și 1 caz de deces. 

  VE: eficacitate protectoare. 

 

2) Studiu clinic de fază III în Turcia 

Populația țintă a studiului clinic de fază III din Turcia a fost personalul medical cu risc ridicat 

(K-1) și populația generală cu risc normal (K-2). Începând cu 23 decembrie 2020, un total de 

7.371 de subiecți au fost înrolați, inclusiv 918 subiecți în grupul K-1 și 6.453 de subiecți în 

grupul K-2, dintre care 1.322 de subiecți au finalizat imunizarea în două doze și au intrat în 

perioada de observație de 14 zile după a doua doză. În baza analizei pentru 29 de cazuri, 

eficacitatea protectoare după inoculare cu 2 doze ale acestui produs conform programul de 

0,14 zile este de 91,25% (95% IÎ: 71,25- 97,34). Vedeți mai multe detalii în Tabelul 4. 

 

Tabelul 4 Eficacitatea de protecție împotriva COVID-19 14 zile mai târziu după 

inocularea a 2 doze, în studiul clinic de fază III în Turcia 

  Index de        

grup 

Vaccin (N=752) Placebo (N=570) 
VE (%) 

(95%CI) 
Numărul 

de pacienți 

Rata de 

incidență 

(%) 

Numărul 

de pacienți 

Rata de 

incidență 

(%) 

COVID-19 3 0.40 26 4.56 
91.25 

(71.25,97.34) 

 

5.1.2. Imunogenitatea  

Obiectivele de evaluare a imunogenității produsului includ ratele seroconversiei și titrul 

mediu geometric (GMT) al anticorpilor de neutralizare a serului. Seroconversia a fost definită 

printr-un titru mai mic de 1:8 înainte de orice injecție și cu un titru de 1:8 sau mai mult după 

orice injecție sau printr-o creștere a titrului de anticorpi neutralizanți cu un factor de patru sau 

mai mult. Anticorpul de neutralizare a fost determinat prin micro neutralizare a culturii 

celulare test (metoda de inhibiție citopatică). 

Tabelul 5 Rata de seroconversie și GMT a anticorpilor de neutralizare în diferite 

Proceduri de imunizare a persoanelor cu vârsta de 18 ani și peste (95% CI) (PPS) 

 

Grupa de 

vârstă 

Faza de 

încercare 

(Program de 

administrare) 

 

Index 
14 zile după 

două doze 

28 de zile după   

două doze 

  N 118 118 
  Un numar   

 Faza Ⅱ Pozitiv de 109(92.37)(86.01, 111(94.07)(88.16, 

 (0, 14 zile) (Seroconversie) 96.45) 97.58) 

18-59  GMT 27.6(22.7, 33.5) 23.8(20.5, 27.7) 

Adulți  N - 117 
      Un numar   



 Faza Ⅱ 
(0, 28 zile) 

       Pozitiv de 
   (Seroconversie) - 

114(97.44)(92.69, 
99.47) 

  GMT - 44.1(37.2, 52.2) 

Bătrâni 

de 60 de 
ani și 

peste 

 

Faza Ⅱ 
(0, 28 zile) 

N - 98 

  Un numar 
     Pozitiv de 
 (Seroconversie) 

 
- 

 

96(97.96)(92.82, 

99.75) 

GMT - 42.2(35.2, 50.6) 

 

5.1.3. Neutralizare încrucișată 

Pe baza serului a 80 de subiecți cu vârsta cuprinsă între 26-45 de ani înainte și după 

programului der imunizare 0,14 zile, au fost efectuate teste de neutralizare încrucișată pentru 

12 SARS-CoV-2 tulpini (CZ02, WZL, WGF, ZJY, SSH, JWL, ZYF, HAC, HJL, ZXZ, QHF 

și NOOR). 

Anticorpul de neutralizare a fost determinat prin testul de micro neutralizare a culturii  

celulare (metoda inhibiției citopatice). S-a observat că anticorpul a produs după imunizarea 

cu acest produs ar putea neutraliza încrucișat diferite tulpini SARS-CoV-2 (inclusiv tulpina 

mutantă D614G) cu rata de seroconversie de 80,00%-100,00% și GMT de 15,4-46,7. 

 

5.2 Proprietăţi farmacocinetice 

Nu se aplică. 

 

5.3. Date preclinice de siguranță 

În datele preclinice obținute din studii standard de siguranță farmacologică, cu doză unică, 

doze repetate de toxicitate, iritație locală și anafilaxie sistemică activă și reproductive, nu a 

fost identificată toxicitate asupra funcţiei de reproducere, în special daune pentru oameni. 

 

6. PROPRIETĂȚI FARMACEUTICE 

 

6.1 Lista excipienților 

Excipienți: hidroxid de aluminiu, hidrogenofosfat disodic, dihidrogen de sodiu fosfat, clorură 

de sodiu. Nu există conservant în acest produs. 

 

6.2 Incompatibilități 

 

Acest medicament nu trebuie diluat sau amestecat cu alte medicamente. 

 



6.3 Perioada de valabilitate 

Perioada de valabilitate a vaccinului este programată provizoriu la 24 de luni. 

6.4 Precauții speciale pentru păstrare 

Vaccinul poate fi depozitat și/sau transportat între +2ºC și +8ºC, ferit de lumină. 

6.5 Natura și conținutul ambalajului primar 

Flacon cu doză unică, 40 flacoane/cutie. 

Seringă preumplută cu doză unică, 10 seringi/cutie. 

Două (2) doze x flacon, 40 de flacoane (80 de doze). 

 

6.6 Precauții speciale pentru eliminarea reziduurilor și alte instrucțiuni de manipulare 

Nu se aplică. 

 

6.7. Statul legal 

Nu se aplică. 
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