
REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 

 

 

▼ Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite 

identificarea rapidă de noi informații referitoare la siguranță. Profesioniștii din domeniul 

sănătății sunt rugați să raporteze orice reacții adverse suspectate. Vezi pct. 4.8 pentru 

modul de raportare a reacțiilor adverse. 

 

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI  

Gam-COVID-Vac soluție injectabilă 

Vaccin vector combinat pentru prevenirea infecției cu coronavirus indusă de SARS-CoV-2  

(Sputnik V) 

 

 

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ  

Vaccinul este produs cu utilizarea biotehnologiei, fără a utiliza virusul SARS-CoV-2 patogen pentru 

oameni. Vaccinul conține două componente: componenta I și componenta II.  

Componenta I include un vector adenoviral recombinant care utilizează serotipul 26 al 

adenovirusului uman care poartă gena proteinei S a SARS-CoV-2.  

Componenta II include un vector adenoviral al serotipului 5 uman care poartă gena proteinei S a 

SARS-CoV-2. 

 

Componenta I conține: 

Substanță activă: particule adenovirale recombinante serotip 26, care conțin gena proteinei S a 

SARS-CoV-2, în cantitate de (1,0 ± 0,5) x 1011 particule per doză.  

 

Componenta II conține: 

Substanță activă: particule adenovirale recombinante serotip 5, care conțin gena proteinei S a 

SARS-CoV-2, în cantitate de (1,0 ± 0,5) x 1011 particule per doză.  

 

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.  

 

 

3. FORMA FARMACEUTICĂ  

Soluție injectabilă 

 

Componenta I   

Soluția congelată: masă densă, solidificată, de culoare albicioasă.  

După decongelare: soluție omogenă, incoloră sau cu nuanță gălbuie, ușor opalescentă. 

 

Componenta II 

Soluția congelată: masă densă, solidificată, de culoare albicioasă.  

După decongelare: soluție omogenă, incoloră sau cu nuanță gălbuie, ușor opalescentă. 

 

 

4. DATE CLINICE  

4.1 Indicaţii terapeutice  

Prevenirea infecției cu coronavirus de tip nou (COVID-19) la adulți cu vârsta peste 18 ani. 

 

4.2 Doze şi mod de administrare  

Vaccinul este destinat doar injectării intramusculare. Administrarea intravenoasă a medicamentului 

este strict interzisă. Vaccinul este injectat în mușchiul deltoid (treimea superioară a suprafeței 



exterioare a brațului). Dacă este imposibil să se injecteze medicamentul în mușchiul deltoid, se va 

administra în mușchiul vast lateral.  

Vaccinarea se efectuează în două etape: inițial 0,5 ml de componentă I și apoi, la trei săptămâni 

după prima injecție, se injectează 0,5 ml de componentă II. 

După administrarea vaccinului, personalul medical urmează să monitorizeze starea de sănătate a 

pacientului pe o perioadă de 30 minute. 

 

Prepararea soluției injectabile 

Înainte de vaccinare, se scoate un flacon sau o fiolă cu componenta I sau componenta II din 

congelator și se lăsă la temperatura camerei până la decongelare completă. Nu se admite prezența 

incluziunilor de gheață. Se curăță flaconul sau fiola de umezeală reziduală cu un șervețel îmbibat cu 

alcool. Se agită conținutul cu atenție, prin legănarea recipientului. Nu se admite agitarea flaconului 

sau fiolei! Se îndepărtează capacul protector din plastic de pe flacon și se prelucrează dopul de 

cauciuc cu un tampon îmbibat cu alcool. 

Cu o seringă de unică folosință, se extrage 0,5 ml de medicament ca doză pentru o administrare la 

pacient. Dacă injecțiile ulterioare sunt amânate dintr-un motiv oarecare, flaconul de 3,0 ml deschis 

poate fi păstrat cel mult 2 ore la temperatura camerei. Nu se admite păstrarea în stare deschisă a 

unei fiole (flacon) de 0,5 ml! 

Nu se admite recongelarea flaconului cu medicament! 

Medicamentul păstrat într-un flacon sau fiolă cu integritatea și/sau etichetarea compromisă, cu 

proprietăți fizice modificate (opalescență, modificări de culoare), păstrat în condiții 

necorespunzătoare și/sau cu termenul de valabilitate expirat nu este adecvat pentru utilizare. 

 

4.3 Contraindicaţii  

Hipersensibilitate la oricare dintre componentele vaccinului sau la un vaccin care conține 

componente similare. 

Reacții alergice severe în antecedente. 

Maladii infecțioase și neinfecțioase acute, acutizări ale afecțiunilor cronice - vaccinarea se 

efectuează la 2-4 săptămâni după recuperare sau remisie. În infecții respiratorii virale acute non-

severe sau infecții gastrointestinale acute vaccinarea se efectuează după normalizarea temperaturii 

corpului. 

Sarcina și alăptarea. 

Vârsta sub 18 ani (din cauza lipsei datelor privind siguranța și eficacitatea). 

 

Contraindicații pentru componenta II 

Complicații severe post-vaccinare (șoc anafilactic, reacții alergice generalizate severe, sindrom 

convulsiv, temperatură peste 40 °C etc.) după administrarea componentei I a vaccinului. 

 

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare  

Vaccinul trebuie administrat cu precauție pacienților cu afecțiuni hepatice și renale cronice, 

tulburări endocrine (anomalii aparente ale funcției tiroidiene și diabet zaharat decompensat), 

afecțiuni severe ale sistemului hematopoietic, epilepsie și alte boli ale sistemului nervos central, 

sindrom coronarian acut și evenimente cerebrovasculare acute, miocardită, endocardită, pericardită. 

 

Din cauza lipsei de date, vaccinarea poate fi un risc pentru următoarele grupuri de pacienți: 

- cu maladii autoimune (stimularea sistemului imunitar poate duce la o exacerbare a bolii; se 

recomandă precauție deosebită în cazul pacienților cu tulburări autoimune care tind să evolueze spre 

stări severe și care pun viața în pericol). 

- cu neoplasme maligne. 

 

Decizia de vaccinare trebuie să se bazeze pe evaluarea raportului beneficiu/risc în fiecare situație 

specifică. 



Spațiile destinate procesului de vaccinare trebuie să dispună de tratament anti-șoc  

 

În ziua vaccinării pacientul trebuie examinat de către medic: examenul fizic și măsurarea 

temperaturii corpului sunt obligatorii; dacă temperatura corpului depășește 37 °С, vaccinarea nu 

trebuie efectuată. 

Pacienții care primesc terapie imunosupresivă și pacienții cu imunodeficiență pot să nu dezvolte un 

răspuns imun suficient. Prin urmare, orice medicament care suprimă funcția sistemului imunitar este 

contraindicat timp de cel puțin o lună înainte și după vaccinare, din cauza riscului de reducere a 

imunogenității. 

 

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune  

Nu au fost studiate. 

 

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea  

Medicamentul este contraindicat în timpul sarcinii și alăptării, deoarece eficacitatea și siguranța 

acestuia pentru aceste perioade nu au fost studiate. 

 

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje  

Nu au fost efectuate studii privind influența asupra capacității de a conduce vehicule şi de a folosi 

utilaje. 

 

4.8 Reacţii adverse  

Reacțiile adverse specifice utilizării vaccinului, raportate în studiile clinice și în studiile altor 

vaccinuri bazate pe o platformă tehnologică similară, sunt predominant de severitate ușoară sau 

medie și se pot dezvolta în prima sau a doua zi după vaccinare și, de obicei, se rezolvă în 

următoarele 3 zile. 

 

Cele mai frecvente reacții adverse includ reacții generale de durată scurtă (sindrom de tip gripal, 

caracterizat prin frisoane, febră, artralgie, mialgie, astenie, disconfort general, cefalee) sau locale 

(sensibilitate la locul injecției, hiperemie, tumefiere). În caz de febră post-vaccinare se recomandă 

administrarea de antiinflamatoare nesteroidiene (AINS), iar în caz de reacții locale exprimate se 

administrează antihistaminice. 

 

Mai puțin frecvente sunt greața, dispepsia, pierderea poftei de mâncare, rare - limfadenopatia 

regională. Unii pacienți pot dezvolta reacții alergice, niveluri tranzitoriu crescute ale 

transaminazelor hepatice, niveluri crescute de creatinină și creatinfosfokinază serică. 

 

În cadrul studiilor clinice privind siguranța, tolerabilitatea și imunogenitatea Gam-COVID-Vac, 

efectuate până în prezent, au fost înregistrate următoarele reacții adverse, enumerate conform 

Convenției MedDRA privind frecvența: 

- foarte frecvente (≥1/10),  

- frecvente (≥1/100 şi <1/10),  

- mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100),  

- rare (≥1/10000 şi <1/1000),  

- foarte rare (<1/10000).  

- cu frecvență necunoscută (frecvența nu poate fi estimaă reieșind din datele disponibile). 

 

Tulburări generale și la nivelul locului de administrare: foarte frecvente și frecvente - hipertermie, 

durere, edem și prurit la locul vaccinării, astenie, durere, stare generală de rău, pirexia, creșterea 

temperaturii tegumentelor la locul vaccinării, scăderea poftei de mâncare.  

 



Tulburări respiratorii, toracice și mediastinale: frecvente - dureri orofaringiene, congestie nazală, 

dureri în gât, rinoree.  

 

Tulburări ale sistemului nervos: frecvente - cefalee; rare - amețeli, sincopă. 

 

Tulburări gastrointestinale: frecvente - greață, vărsături, dispepsie. 

 

Investigații diagnostice: cu frecvență necunoscută - devieri ale indicilor statutului imunologic: 

creșterea numărului de limfocite T, creșterea procentuală a limfocitelor, scăderea numărului de 

celule killer naturale, creșterea numărului de limfocite CD4, scăderea numărului de limfocite CD4, 

creșterea numărului de limfocite B, scăderea numărului de limfocite B, creșterea numărului de 

celule killer naturale, creșterea numărului de limfocite CD8, creșterea nivelului de imunoglobulină 

E (IgE) în sânge, creșterea raportului CD4/CD8, scăderea raportului CD4/CD8, creșterea nivelului 

de imunoglobulină A (IgA) în sânge, scăderea procentului de limfocite CD8. Anomalii ale tabloului 

sanguin: creșterea procentului de limfocite, scăderea hematocritului, creșterea numărului de 

limfocite, creșterea vitezei de sedimentare a eritrocitelor, creșterea numărului de leucocite, creșterea 

numărului de monocite, creșterea numărului de trombocite, scăderea numărului de neutrofile, 

scăderea număr de trombocite. Modificări în analiza generală a urinei: eritrocite în urină.    

 

Majoritatea reacțiilor adverse s-au rezolvat cu recuperare completă, fără consecințe. Anomaliile 

testelor de laborator nu au avut o semnificație clinică (nu au necesitat diagnosticare sau terapie 

suplimentară). 

 

Raportarea reacţiilor adverse suspectate 

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Aceasta 

permite de a continua monitorizarea raportului dintre beneficiul şi riscul medicamentului. 

Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze oricare reacţie adversă suspectată prin 

intermediul sistemului naţional de raportare disponibil pe web-site-ul Agenţiei Medicamentului şi 

Dispozitivelor Medicale: http://www.amdm.gov.md/ sau  e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md. 

 

4.9 Supradozaj  

Până în prezent nu au fost raportate cazuri de supradozaj. 

Deoarece medicamentul se presupune a fi utilizat numai în centrele medicale, iar vaccinarea trebuie 

efectuată numai de personalul medical calificat, riscul de supradozaj este extrem de scăzut. 

Cu toate acestea, se poate presupune că în caz de supradozaj accidental un pacient poate dezvolta 

forme mai severe ale reacțiilor toxice și toxico-alergice menționate mai sus. Nu există un antidot 

specific la medicament. 

 

Măsurile terapeutice în acest caz va include tratament simptomatic bazat pe indicații 

(antipiretice/AINS și desensibilizante, corticosteroizi parenteral în cazul unui sindrom toxico-

alergic exprimat). Regimul de administrare trebuie să se bazeze pe recomandările privind utilizarea 

și dozarea medicamentelor respective. 

 

 

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE  

5.1 Proprietăţi farmacodinamice  

Grupa farmacoterapeutică: vaccin, alte vaccinuri antivirale, codul ATC: J07BX 

 

Vaccinul induce formarea imunității umorale și celulare la infecția cu coronavirus cauzată de 

virusul SARS-CoV-2. 

 

Eficacitate imunologică 

http://www.amdm.gov.md/
mailto:farmacovigilenta@amdm.gov.md


Proprietățile imunologice și siguranța vaccinului au fost studiate în diferite studii clinice la voluntari 

adulți de ambele sexe cu vârsta peste 18 ani. O analiză intermediară a imunogenității a demonstrat 

că vaccinul a format un răspuns imun la subiecți. Probele de ser prelevate de la voluntari dintr-un 

studiu de răspuns umoral au fost analizate pentru anticorpi specifici situsului de legare a 

receptorului glicoproteinei S a SARS-CoV-2 în a 42-a zi de la începutul vaccinării: în grupul de 

tratament titrul mediu de anticorpi a fost de 8996 și nivelul de seroconversie de 98,25%. La 

compararea nivelurilor de anticorpi specifici RBD în grupurile divizate conform vârstei, s-a 

demonstrat o diferență semnificativă statistic pentru grupul de 18-30 de ani față de celelalte grupuri: 

titrul mediu al anticorpilor a fost 18102-22067, nivelul de seroconversie - 100%. Nu a existat nicio 

diferență semnificativă statistic între bărbați și femei la nivelurile de anticorpi. În cea de-a 42-a zi 

de la începutul vaccinării, media geometrică a titrului anticorpilor neutralizanți la voluntarii 

imunizați a fost de 44,47, nivelul de seroconversie - 95,83%. Nu s-a evidențiat nicio diferență 

semnificativă statistic în rândul voluntarilor de sex diferit sau vârstă diferită. Imunizarea cu vaccinul 

Gam-COVID-Vac a format imunitate antiinfecțioasă mediată celular specifică antigenului practic la 

100% dintre voluntari (formarea celulelor specifice antigenului pentru ambele populații de limfocite 

T: T-helper (CD4 +) și T-killer (CD8 +) ), de rând cu o creștere semnificativă statistic a secreției de 

IFN-gamma. 

Titrul de anticorpi protectori nu este cunoscut în prezent. Durata protecției este necunoscută. 

Studiile clinice de eficacitate epidemiologică sunt în curs de desfășurare. Conform unei analize 

intermediare, eficacitatea este de peste 91%. 

 

5.2 Proprietăţi farmacocinetice 

Nu sunt descrise. 

 

5.3 Date preclinice de siguranţă 

Nu sunt disponibile. 

 

 

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE  

6.1 Lista excipienţilor 

Componenta I 

Tris(hidroximetil) aminometan   

Clorură de sodiu    

Zaharoză   

Clorură de magneziu hexahidrat    

EDTA-sare disodică dihidrat   

Polisorbat 80 

Etanol 95%    

Apă pentru preparate injectabile  

 

Componenta II 

Tris(hidroximetil) aminometan    

Clorură de sodiu   

Zaharoză     

Clorură de magneziu hexahidrat    

EDTA-sare disodică dihidrat    

Polisorbat 80    

Etanol 95%    

Apă pentru preparate injectabile   

 

6.2 Incompatibilităţi  

Nu este cazul. 



6.3 Perioada de valabilitate  

6 luni 

  

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare  

A se păstra la loc întunecat, la temperaturi sub -18 °C. 

Nu este admisă păstrarea unui produs decongelat în flacoane (fiole) de 0,5 ml! 

Vaccinul decongelat poate fi păstrat în ambalaje de 3,0 ml timp de cel mult 2 ore. 

A nu se recongela. 

 

Transportare 

Medicamentul se va transporta la temperaturi sub -18 °C. 

 

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului  

Soluție injectabilă. Componenta I - 0,5 ml/doză + Componenta II - 0,5 ml/doză. 

 

Fabricant IBFS “CNCEM NF Gamaleya” a MSFR (Filiala “Medgamal” a IBFS “CNCEM NF 

Gamaleya” a MSFR: 

Câte 0,5 ml (1 doză) din fiecare componentă a produsului în flacoane de sticlă neutră clasa I 

hidrolitică (tip 2R, 4R), închise ermetic cu dopuri de cauciuc și capace de sertizare din aluminiu sau 

aluminoplastic.  

Un flacon cu componenta I împreună cu prospectul este plasat în cutie de carton; un flacon cu 

componenta II împreună cu prospectul este plasat în cutie de carton. 

 

Fabricant SA Binnopharm  

Câte 0,5 ml (1 doză) din fiecare componentă a produsului în fiole din sticlă incoloră clasa I 

hidrolitică, cu capacitatea de 1 ml, cu un punct de rupere. 5 fiole de fiecare componentă sunt 

ambalate în blister din PVC. Câte 1 blister împreună cu prospectul este plasat în cutie de carton. 

 

Fabricant SA Generium: 

Câte 3,0 ml (5 doze) din fiecare componentă a produsului în flacoane de sticlă neutră de clasă I 

hidrolitică, tip 2R; ermetizate cu dopuri de cauciuc și capace de sertizare securizate din 

aluminoplastic. 

Câte 1 flacon de componentă I sau componentă II împreună cu prospectul este plasat în cutie de 

carton cu suport elastic din spumă poliuretanică. 

 

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor  

Fără cerinţe speciale. 
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