
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ANEXA I 

 

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 
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1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI 

 

Vaxzevria suspensie injectabilă 

Vaccin COVID-19 (ChAdOx1-S [recombinant]) 

 

Vaccinul îndeplinește cerințele OMS pentru vaccinul COVID-19. 

 
 

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ 

Acestea sunt flacoane multidoză care conțin 8 doze sau 10 doze, a câte 0,5 ml (vezi pct. 6.5). O 

doză (0,5 ml) conține: 

Adenovirus preluat de la cimpanzeu care codifică glicoproteina S (spike) a SARS-CoV-2 (ChAdOx1- 
S)*, nu mai puțin de 2,5 × 108 unități infecțioase (U Inf.) 
*Produs în celule renale de embrion uman modificate genetic (HEK), linia celulară 293 și prin 

tehnologia ADN recombinant. 

Acest vaccin conține organisme modificate genetic (OMG). 

Excipient cu efect cunoscut 

Fiecare doză (0,5 ml) conține aproximativ 2 mg de etanol. 
 

Pentru lista tuturor excipienților, vezi pct. 6.1. 

 
 

3. FORMA FARMACEUTICĂ 

 

Suspensie injectabilă (injecție). 

 

Suspensia este incoloră până la brun deschis, limpede până la ușor opalescentă, cu un pH de 6,6. 

 
 

4. DATE CLINICE 

 

4.1 Indicații terapeutice 

 

Vaxzevria este indicat pentru imunizarea activă a persoanelor cu vârsta de 18 ani și peste pentru 

prevenirea COVID-19 cauzată de SARS-CoV-2. (vezi pct. 4.4 și 5.1). 
 

Utilizarea acestui vaccin trebuie să țină cont de recomandările oficiale. 
 

4.2 Doze și mod de administrare 

 

Doze 
 

Persoane cu vârsta de 18 ani și peste 

Schema de vaccinare cu Vaxzevria constă în administrarea a două doze separate, fiecare a câte 0,5 ml. 

A doua doză trebuie administrată după un interval de timp cuprins între 4 și 12 săptămâni (28 până la 

84 de zile) de la prima doză (vezi pct. 5.1). 
 

Nu sunt disponibile date privind posibilitatea de interschimbare a Vaxzevria cu alte vaccinuri COVID- 

19 pentru completarea schemei de vaccinare. Persoanelor cărora li s-a administrat prima doză de 
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Vaxzevria trebuie să li se administreze a doua doză de Vaxzevria pentru completarea schemei de 

vaccinare. 

 

Copii și adolescenți 

Siguranța și eficacitatea Vaxzevria la copii și adolescenți (cu vârsta sub 18 ani) nu au fost încă 
stabilite. Nu sunt disponibile date. 

 

Vârstnici 

Nu este necesară ajustarea dozei. Vezi și pct. 4.4 și 5.1. 

Mod de administrare 

Vaxzevria se administrează doar intramuscular, preferabil în mușchiul deltoid din partea superioară a 

brațului. 

 

Vaccinul nu trebuie injectat intravascular, subcutanat sau intradermic. 

 

Vaccinul nu trebuie amestecat cu alte vaccinuri sau medicamente în aceeași seringă. 

 

Pentru măsurile de precauție care trebuie luate înainte de administrarea vaccinului, vezi pct. 4.4. Pentru 

instrucțiuni privind manipularea și eliminarea vaccinului, vezi pct. 6.6. 

4.3 Contraindicații 

 

Hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienții enumerați la pct. 6.1. 

 

Pacienții care au prezentat tromboză venoasă și / sau arterială majoră în asociere cu trombocitopenie 
după vaccinarea cu orice vaccin COVID-19. 

 

 
4.4 Atenționări și precauții speciale pentru utilizare 

 

Trasabilitate 
 

Pentru a avea sub control trasabilitatea medicamentelor biologice, numele și numărul lotului 
medicamentului administrat trebuie înregistrate cu atenție. 

 

Hipersensibilitate și anafilaxie 
 

Reacții de hipersensibilitate, inclusiv anafilaxie și angioedem, au apărut după administrarea 

Vaxzevria. Trebuie să fie întotdeauna disponibile tratament medical și supraveghere medicală adecvate 

în caz de reacție de tip anafilactic după administrarea vaccinului. Se recomandă menținerea atentă sub 

observație timp de 15 minute după vaccinare. A doua doză a vaccinului nu trebuie administrată 
persoanelor care au prezentat anafilaxie la prima doză de Vaxzevria. 
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Afecțiuni concomitente 
 

Ca și în cazul altor vaccinuri, administrarea de Vaxzevria trebuie amânată la persoanele care suferă de o 

boală febrilă acută severă. Cu toate acestea, prezența unei infecții minore, cum ar fi răceala și/sau febra 
de grad scăzut, nu ar trebui să întârzie vaccinarea. 

 

Sindrom de tromboză cu trombocitopenie și tulburări de coagulare 

 

O combinație foarte rară și gravă de tromboză și trombocitopenie, în unele cazuri însoțită de sângerare, a 
fost observată după vaccinarea cu Vaxzevria în timpul utilizării după autorizare. 

Aceasta include cazurile care se prezintă ca tromboză venoasă, incluzând locuri neobișnuite, cum ar fi 

tromboza sinusului venos cerebral, tromboza venoasă splanchnică, precum și tromboza arterială, 

concomitent cu trombocitopenia. Majoritatea evenimentelor au avut loc în primele 14 zile după vaccinare 

și unele evenimente au avut un rezultat fatal. 
 

La persoanele cu factori de risc pentru tromboembolism și/sau trombocitopenie, trebuie luate în 

considerare beneficiile și riscurile potențiale ale vaccinării. 

 

Profesioniștii din domeniul sănătății trebuie să fie atenți la semnele și simptomele tromboembolismului și 

trombocitopeniei, precum și la coagulopatii. Persoanele vaccinate trebuie instruite să solicite asistență 
medicală imediată dacă prezintă simptome precum dureri de cap severe sau persistente, vedere 

încețoșată, confuzie, convulsii, respirație scurtă, dureri în piept, umflături la nivelul picioarelor, dureri la 

nivelul picioarelor, dureri abdominale persistente sau vânătăi neobișnuite ale pielii și sau petechia la 
câteva zile după vaccinare. 

 

 
Risc de sângerare după administrare intramusculară 

 

În mod similar altor injecții intramusculare, vaccinul trebuie administrat cu prudență la persoanele care 

urmează terapie anticoagulantă sau celor cu trombocitopenie sau orice tulburare de coagulare (cum 
este hemofilia), deoarece la aceste persoane pot apărea sângerări sau echimoze după administrarea 

intramusculară. 

 

Sindromul de scurgere capilară 
 

În primele zile după vaccinarea cu Vaxzevria s-au raportat cazuri foarte rare de sindrom de scurgere 

capilară. În unele cazuri au fost aparente antecedentele de sindrom de scurgere capilară. S-a raportat și 
evoluția letală. Sindromul de scurgere capilară este o tulburare rară, caracterizată prin episoade acute de 

edem care afectează în principal membrele, prin hipotensiune, hemoconcentrație și hipoalbuminemie. 

Pacienții cu episod acut de sindrom de scurgere capilară în urma vaccinării necesită recunoașterea rapidă 
și tratament prompt. Terapia de susținere intensivă este, de obicei, necesară. 

Persoanele cu antecedente cunoscute de sindrom de scurgere capilară nu trebuie vaccinate cu acest 

vaccin. Vezi și pct. 4.3. 

 

Reacții neurologice 
 

Au fost raportate evenimente foarte rare de tulburări demielinizante după vaccinarea cu Vaxzevria. Nu a 

fost stabilită o relație de cauzalitate. 
Ca și în cazul altor vaccinuri, trebuie avute în vedere beneficiile și riscurile potențiale ale vaccinării 

persoanelor cu Vaxzevria.
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Persoane imunocompromise 
 

Nu se știe dacă la persoane imunocompromise, inclusiv persoanele care primesc terapie 

imunosupresoare, vor obține același răspuns ca indivizii imunocompetenți la schema de vaccin. 
 

Durata protecției 
 

Durata protecției nu a fost încă stabilită. 

Ca și în cazul oricărui vaccin, vaccinarea cu Vaxzevria poate să nu protejeze toate persoanele care au 

primit acest vaccin. 

 

    Intercambiabilitate  

 

Nu există date de siguranță, imunogenitate sau eficacitate care să susțină interschimbabilitatea Vaxzevria 

cu alte vaccinuri COVID-19. 

 
 

Sodiu 

 

Acest medicament conţine sodiu mai puțin de 1 mmol (23 mg) per doza de 0,5 ml, adică practic “nu 

conţine sodiu”. 

 

 

4.5 Interacțiuni cu alte medicamente și alte forme de interacțiune 

 

Nu s-au efectuat studii privind interacțiunile. 

 

Administrarea concomitentă a Vaxzevria cu alte vaccinuri nu a fost studiată. 

 

4.6 Fertilitatea, sarcina și alăptarea 

 

Sarcina 

 

Există o cantitate limitată de date referitoare la utilizarea Vaxzevria la femeile gravide sau la femeile care 
au rămas însărcinate după administrarea vaccinului. Datele sunt insuficiente pentru a informa cu privire 

la riscul asociat vaccinului. 

 

Studiile de toxicitate asupra reproducerii la animale nu au fost finalizate. 
 

Ca măsură de precauție, vaccinarea cu Vaxzevria nu este recomandată în timpul sarcinii. Administrarea 

Vaxzevria în timpul sarcinii trebuie avută în vedere dacă beneficiile depășesc riscurile potențiale pentru 
mamă și făt. 

 

Alăptarea 
 

Nu există sau există date limitate privind utilizarea Vaxzevria la femeile care alăptează. Nu poate fi 
exclus un risc pentru nou-născuții/sugarii alăptați. 

Ca măsură de precauție, este de preferat să evitați vaccinarea cu Vaxzevria atunci când alăptați.
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Fertilitatea 
 

Nu se știe dacă Vaxzevria poate afecta fertilitatea. Nu sunt disponibile date. 

 

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

 

Vaxzevria nu are nicio influență sau are influență neglijabilă asupra capacității de a conduce vehicule sau 

de a folosi utilaje. Cu toate acestea, este posibil ca unele dintre reacțiile menționate la pct. 4.8 să 
afecteze temporar capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. 

 

4.8 Reacții adverse 

 

Rezumatul profilului de siguranță 
 

Siguranța generală a Vaxzevria se bazează pe o analiză a datelor cumulate din patru studii clinice 

desfășurate în Marea Britanie, Brazilia și Africa de Sud. La momentul analizei, 24244 de participanți cu 
vârsta ≥18 ani fuseseră randomizați și vaccinați cu Vaxzevria sau cu produsul de control. Dintre aceștia, 

la 12282 s-a administrat cel puțin o doză de Vaxzevria, cu o durată mediană de urmărire de 4,5 luni. 

Caracteristicile demografice au fost în general similare în rândul participanților care au primit 

Vaxzevria și cei care au primit controlul. În general, dintre participanții care au primit Vaxzevria, 
89,8% au fost cu vârsta cuprinsă între 18 și 64 de ani și 10,2% aveau 65 de ani sau mai mult. 

Majoritatea destinatarilor erau albi (75,5%), 9,8% erau negri și 3,7% erau asiatici; 55,8% erau femei 

și 44,2% bărbați. 

Cele mai frecvent raportate reacții adverse au fost sensibilitatea la locul injectării (> 60%); locul 
injectării durere, cefalee, oboseală (> 50%); mialgie, stare de rău (> 40%); pirexie, frisoane (> 30%); 

și artralgie, greață (> 20%). Majoritatea reacțiilor adverse au fost ușoare până la moderate ca 

severitate și de obicei rezolvată în câteva zile de la vaccinare. 

 
După vaccinarea cu Vaxzevria, subiecții pot prezenta reacții adverse multiple care apar simultan (de 
exemplu, mialgii/artralgii, cefalee, frisoane, febră și stare generală de rău). Dacă un destinatar 
raportează simptome persistente, ar trebui luate în considerare cauze alternative. 

 
Comparativ cu prima doză, reacțiile adverse raportate după a doua doză au fost mai ușoare și mai puțin 
frecvente. 

 
Reacțiile adverse au fost, în general, mai ușoare și au fost raportate mai rar la adulții vârstnici (≥65 ani). 

Medicamentele analgezice și / sau antipiretice (de exemplu, produse care conțin paracetamol) pot fi 

utilizate pentru a oferi ameliorare simptomatică a reacțiilor adverse post-vaccinare. 
 

Lista tabelară a reacțiilor adverse 
 

Reacțiile adverse sunt prezentate în conformitate cu sistemul de clasificare MedDRA pe aparate, 

sisteme și organe. Categoriile de frecvenţă ale reacțiilor adverse sunt definite după cum urmează: 

foarte frecvente (≥1/10), frecvente (≥1/100 şi <1/10); mai puțin frecvente (≥1/1000 și <1/100); rare 

(≥1/10000 și <1/1000); foarte rare (<1/10000); cu frecvență necunoscută (nu poate fi estimată pe baza 

datelor disponibile); în cadrul fiecărei clase, termenii preferați sunt ordonați în ordinea descrescătoare a 

frecvenței și gravității. 

 
Tabelul 1 Reacții adverse 

Clasa de aparate, sisteme și organe Frecvența Reacțiile adverse 

Tulburări hematologice și limfatice Mai puțin frecvente Limfadenopatie (a) 

Tulburări ale sistemului imunitar Cu frecvență 
necunoscută 

Anafilaxie (b) 
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Clasa de aparate, sisteme și organe Frecvența Reacțiile adverse 

Tulburări ale sistemului nervos Foarte frecvente Cefalee 

Mai puțin frecvente Amețeli(a) 

Somnoleța (a) 

Tulburări vasculare Foarte rare Sindrom de tromboză cu 

trombocitopenie* 

Cu frecvență 
necunoscută 

Sindrom de scurgere capilară 

Tulburări gastro-intestinale Foarte frecvente Greață 

Frecvente Vărsături 
Diaree (a) 

Mai puțin frecvente Dureri abdominale (a) 

Afecțiuni cutanate și ale țesutului 

subcutanat 

Mai puțin frecvente Hiperhidroză(a) 

Prurit(a) 

Erupție cutanată tranzitorie (a) 

Urticarie(a) 

Cu frecvență 

necunoscută 

Angioedem(b) 

Tulburări musculo-scheletice și ale 

țesutului conjunctiv 

Foarte frecvente Mialgii 
Artralgii 

Frecvente Durere la nivelul extremităților(a) 

Tulburări generale și la nivelul 
locului de administrare 

Foarte frecvente Sensibilitate la locul injectării 

Durere la locul injectării 

Căldura locului de injectare 
Prurit la locul injectării 

Oboseală 

Malaise 

Stare febrilă(c) 
Frisoane 

Frecvente Umflarea locului de injectare 

Eritem la locul injectării 

Simptome asemănătoare gripei (a) 

a Reacții adverse nesolicitate 
b Identificat din experiența post-autorizare 
c Pirexia include febră (foarte frecventă) și febră ≥38 ° C (frecventă) 

* O combinație foarte rară și gravă de tromboză și trombocitopenie (cu o frecvență mai mică de 1 / 100.000), 

în unele cazuri, însoțită de sângerare, a fost observată. Aceasta include cazurile care se prezintă ca tromboză 
venoasă,inclusiv site-uri neobișnuite, cum ar fi tromboza sinusului venos cerebral, tromboza venelor splanchnice, 

precum și arterele tromboză, concomitent cu trombocitopenie (vezi pct. 4.4). 

 
Raportarea reacțiilor adverse suspectate 

 

Raportarea reacțiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru 

permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniștii din 

domeniul sănătății sunt rugați să raporteze orice reacție adversă suspectată prin intermediul sistemului 

național de raportare E-reporting care este plasat pe saitul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor 
Medicale https://primaryreporting.who-umc.org/MD  sau prin E-mail: 

https://primaryreporting.who-umc.org/MD
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farmacovigilenta@amdm.gov.md , și să includă seria/lotul, dacă sunt disponibile.

mailto:farmacovigilenta@amdm.gov.md
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4.9 Supradozaj 

 

Nu există un tratament specific în caz de supradozaj cu Vaxzevria. În caz de supradozaj, persoana 
trebuie monitorizată și trebuie administrat tratament simptomatic, dacă este necesar. 

 
 

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE 

 

5.1 Proprietăți farmacodinamice 

 

Grupa farmacoterapeutică: vaccinuri, alte vaccinuri virale, codul ATC: J07BX03 

Mecanism de acțiune 

Vaxzevria este un vaccin monovalent compus dintr-un singur recombinant, cu deficit de replicare 

vectorul adenovirusului cimpanzeului (ChAdOx1) care codifică glicoproteina S a SARS-CoV-2. Ca 

urmare a administrării, glicoproteina S a SARS-CoV-2 este exprimată local stimulând neutralizarea 

anticorpurilor și răspunsuri imune celulare. 
 

Eficacitate clinică 
 

Analiza datelor cumulate din COV001, COV002, COV003 și COV005 

 

Vaxzevria a fost evaluată pe baza datelor colectate de la patru studii randomizate,controlate, în regim 
orb, aflate în desfășurare: un studiu de fază I/II, COV001, la adulți sănătoși cu vârsta cuprinsă între 18 și 

55 de ani în Marea Britanie; A Studiu de fază II/III, COV002, la adulți cu vârsta ≥18 ani (inclusiv 

vârstnici) în Marea Britanie; a Faza III Studiu, COV003, la adulți cu vârsta ≥18 ani (inclusiv vârstnici) în 
Brazilia; și un studiu de fază I/II, COV005, la adulții cu vârsta cuprinsă între 18 și 65 de ani în Africa de 

Sud. 

 
Studiile au exclus participanții cu boli cardiovasculare, gastrointestinale, hepatice, renale, endocrine/ 

metabolice severe și/sau necontrolate, și boli neurologice; precum și cei cu imunosupresie severă. Toți 

participanții urmează să fie urmăriți până la 12 luni, pentru evaluări ale siguranței și eficacității împotriva 

COVID-19 boală. 
 

În analiza cumulată pentru eficacitate, participanții cu vârsta ≥18 ani au primit două doze de Vaxzevria 

(N = 8.597) sau martor (vaccin meningococic sau ser fiziologic) (N = 8.581). Participanții randomizați la 
Vaxzevria a primit fie două doze standard [SD] (5 × 1010 vp pe doză), fie o doză mică [LD] 

(2,2 × 1010 vp) urmat de un SD (5 × 1010 vp), administrat prin injecție IM. În general, majoritatea 

dintre participanți (83,8%) au primit două SD. 

 
Din cauza constrângerilor logistice, intervalul dintre doza 1 și doza 2 a variat între 3 și 28 de săptămâni, 

cu 77,0% dintre participanți care primesc cele două doze în intervalul de 4 până la 12 săptămâni. 

 
Caracteristicile demografice inițiale au fost bine echilibrate între grupul cu administrare de Vaxzevria și 

grupul de control. În analize combinate, printre participanții care au primit Vaxzevria, 91,8% dintre 

participanți au avut 18 până la 64 de ani (cu 8,2% în vârstă de 65 de ani sau mai mult); 56,0% dintre 
subiecți erau de sex feminin; 74,9% erau albi, 3,7% erau asiatici, iar -10,1% erau negri. Un total de 3.056 

(35,5%) participanți au avut cel puțin unul preexistent comorbiditate (definită ca un IMC ≥30 kg / m2, 

tulburări cardiovasculare, boli respiratorii sau diabet). La timpul analizei primare, timpul mediu de 

urmărire post-doză 1 și post-doză 2 a fost de 4,7 luni și respectiv 2,7 luni. 
 

Determinarea finală a cazurilor COVID-19 a fost făcută de către un comitet de evaluare, care a stabilit și 

severitatea bolii în funcție de scala OMS a evoluției clinice. Au avut în total 332 de participanți SARS-
CoV-2 COVID-19 confirmat virologic, care apare ≥ 15 zile după a doua doză cu cel puțin un simptom 
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COVID-19 (febră obiectivă (definită ca ≥37,8 ° C), tuse, dificultăți de respirație, anosmie, sau ageusia) și 

au fost fără dovezi ale unei infecții anterioare cu SARS-CoV-2. Vaxzevria în mod semnificativ a scăzut 

incidența COVID-19 comparativ cu grupul de control (vezi Tabelul 2). 
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Tabelul 2 Eficacitatea Vaxzevria împotriva COVID-19
a
 

 
 

Populație 

Vaxzevria Control  
Eficacitatea 

vaccinului % 

(IÎ 95%)b
 

 
N 

Numărul 

cazurilor de 

COVID-19, n 

(%) 

 
N 

Numărul 

cazurilor de 

COVID-19, n 

(%) 

Populația de analiză primară 

Per total  

(SDSD + LDSD) 

 
8,597 

 
84 (0.98) 

 
8,581 

 
248 (2.89) 

  66.73 

(57.41, 74.01) 

Regimul de licențiere 

SDSD 7,201 74 (1.03) 7,179 197 (2.74) 
      63.09 

(51.81,71.73) 

N = Număr de persoane incluse în fiecare grup; n = Număr de persoane cu un eveniment confirmat; IÎ = interval 

de încredere; LD = doză mică; SD = doza standard 
a Obiectivul primar al studiului sa bazat pe cazuri confirmate de COVID-19 la subiecți cu vârsta de 18 ani și 

peste care au fost seronegativ la momentul inițial, care primise două doze (SDSD sau LDSD) și erau în studiu ≥ 

15 zile după a doua doza. 
b SARS-CoV-2 confirmat din punct de vedere virologic și cel puțin unul dintre următoarele simptome: febră 

obiectivă (definită ca ≥37,8 ° C), tuse, dificultăți de respirație, anosmie sau vârstă. Confirmat de comitetul de 

evaluare. 

 

Nivelul de protecție câștigat dintr-o SD de Vaxzevria a fost evaluat într-o analiză exploratorie 

care au inclus participanți care au primit o doză de SD. Participanții au fost cenzurați din analiză 

în cel mai timpuriu moment în care au primit a doua doză sau la 12 săptămâni după 

administrarea dozei 1. În aceasta populației, eficacitatea vaccinului după 22 de zile după 

administrarea dozei 1 a fost de 71,42% (IÎ 95%: 51,11; 84,08 [Vaxzevria 18 / 9.335 vs control 

63 / 9.312]). 

 

Analizele exploratorii au arătat că eficacitatea crescută a vaccinului a fost observată odată cu 

creșterea dozei interval, vezi Tabelul 3. 

 

 

Tabelul 3                    Eficacitatea Vaxzevria prin dozarea intervalei 

 
Intervalul de 

dozare 

Vaxzevria Control 
Eficacitatea 

Vaccinului 

% (95% CI) 

 

N 

Numărul   
 cazurilor

b 

COVID-19, n 
(%) 

 

N 

Numărul   
 cazurilor

b
 

COVID-19, n 
(%) 

  <6 săptămâni 3,905 35 (0.90) 3,871 76 (1.96) 
55.09 

(32.99, 69.90) 

  6-8 săptămâni 1,124 20 (1.78) 1,023 44 (4.30) 
59.72 

(31.68, 76.25) 

 9-11 săptămâni 1,530 14 (0.92) 1,594 52 (3.26) 
72.25 

(49.95, 84.61) 

 ≥12 săptămâni 2,038 15 (0.74) 2,093 76 (3.63) 
79.99 

(65.20, 88.50) 

N = Număr de persoane incluse în fiecare grup; n = Număr de persoane cu un eveniment confirmat; IÎ = interval 

de încredere; LD = doză mică; SD = doza standard 
a Obiectivul primar al studiului sa bazat pe cazuri confirmate de COVID-19 la subiecți cu vârsta de 18 ani și 

peste care au fost seronegativ la momentul inițial, care primise două doze (SDSD sau LDSD) și erau în studiu ≥ 

15 zile după a doua doza. 
b SARS-CoV-2 confirmat din punct de vedere virologic și cel puțin unul dintre următoarele simptome: febră 

obiectivă (definită ca ≥37,8 ° C), tuse, dificultăți de respirație, anosmie sau vârstă. Confirmat de comitetul de 

evaluare. 
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Eficacitatea împotriva internării în spital a COVID-19 și a bolii severe a COVID-19 

 

Vaxzevria a redus spitalizarea COVID-19 (OMS gradarea ≥4). 

 

La participanții cărora li s-au administrat două doze de Vaxzevria (SDSD + LDSD, ≥ 15 zile 

după doza 2) ca comparativ cu martorul, au existat 0 (N = 8.597) vs 9 (0,10%; N = 8.581) cazuri 

de COVID-19 spitalizat, respectiv. Corespunzător unei eficacități a vaccinului de 100% (97,5% 

CI: 50,19; neevaluabil). 

 

La toți participanții care au primit SD ca primă doză, începând cu 22 de zile după doza 1, 

eficacitatea vaccinului a fost de 100% (97,5% CI: 69,92; Nu se poate evalua) cu 0 (N = 9,335) 

cazuri de spitalizare COVID-19 în participanții care au primit Vaxzevria, în comparație cu 14 

(0,15%, N = 9,312) cazuri raportate pentru Control. Două dintre cazurile COVID-19 raportate 

pentru control (≥22 zile după administrarea dozei 1) au fost severe (OMS gradarea severității 

≥6). 

 

Eficacitate împotriva COVID-19 în subgrupuri 

 

Participanții care au avut una sau mai multe comorbidități au avut o eficacitate a vaccinului de 

62,71% [IÎ 95%: 44,79; 74,82]; 34 (1,11%) vs 93 (3,00%) cazuri de COVID-19 pentru 

Vaxzevria (SDSD + LDSD, ≥ 15 zile post doza 2, N = 3.056) și martor (N = 3.102), respectiv; 

care a fost similar cu eficacitatea vaccinului observată la populația generală. 

 
La participanții cu vârsta ≥ 65 de ani care au primit 2 doze de Vaxzevria (SDSD + LDSD, ≥ 15 zile 

postdozare 2, N = 703), au existat 4 cazuri de COVID-19 comparativ cu 8 cazuri pentru control (N = 

680), corespunzând unei eficacități vaccinale de 51,91% [IÎ 95%: -59,98, 85,54]). O proporție mare 
(89,6%) dintre adulții în vârstă au primit a doua doză <6 săptămâni după prima lor. La adulții în vârstă 

(≥65 ani) care primiseră SD ca primă doză (≥ 22 zile după doza 1), au existat 6 cazuri de COVID-19 

pentru Vaxzevria (N = 945) comparativ cu 13 pentru control (N = 896), cu 0 vs 2 cazuri în Vaxzevria și 

grupuri de control, respectiv, care conduc la spitalizare (gradarea OMS de severitate ≥4). 
 

 

Imunogenitate 

 

Analiza primară a datelor grupate din COV001, COV002, COV003 și COV005 

 

După vaccinarea cu Vaxzevria, la participanții care au fost seronegativi la momentul inițial, 

seroconversia (măsurată printr-o creștere de ≥ 4 ori față de valoarea inițială a anticorpilor care 

leagă S) a fost demonstrat la ≥98% din participanți la 28 de zile după prima doză și> 99% la 28 

de zile după administrare al doilea. Au fost observați anticorpi mai mari cu legare S cu 

intervalul de doză crescând (Tabelul 4). 

 

În general, s-au observat tendințe similare între analizele anticorpilor neutralizanți și legarea S 

anticorpi. Nu a fost stabilit un corelat imunologic de protecție; de aceea nivelul de 

răspunsul imun care oferă protecție împotriva COVID-19 este necunoscut. 
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Tabelul 4   Răspunsul anticorpului care leagă ARS CoV-2 S la Vaxzevria (SDSD)
a 

 

Populație 

Baseline
b
 28 ziel după 1 doză 28 zile după 2 doză 

GMT 
(95% CI) 

GMT 
(95% CI) 

GMT 
(95% CI) 

 (N=1,538) (N=1,466) (N=1,511) 

Per total 57.1 8,358.0 30,599.8 
 (53.8; 60.6) (7,879.2; 8,866.0) (29,137.1; 32,135.9) 

Intervalul de dozare 
 (N=578) (N=578) (N=564) 

<6 săptămâni 61.4 8,184.5 21,384.2 
 (55.3; 68.0) (7,423.9; 9,023.1) (19,750.7; 23,152.8 ) 
 (N=339) (N=290) (N=331) 

6-8 săptămâni 56.1 9,103.9 28,764.8 
 (49.6; 63.3) (8,063.1; 10,279.1) (25,990.8; 31,834.9) 
 (N=331) (N=309) (N=327) 

9-11 săptămâni 53.6 8,120.9 37,596.1 
 (47.5; 60.4) (7,100.2; 9,288.4) (34,494.2; 40,976.8) 
 (N=290) (N=289) (N=289) 

≥12 săptămâni 54.3 8,249.7 52,360.9 
 (47.6; 61.9) (7,254.5; 9,381.4) (47,135.2; 58,165.9) 

N = Număr de persoane incluse în fiecare grup; GMT = Titrul mediu geometric; CI = Interval de încredere; S = 

Spike 
a Răspunsul imun evaluat folosind un test imuno-multiplex. 
b Indivizii au fost seronegativi la momentul inițial. 

 
Răspunsul imun observat la participanții cu una sau mai multe comorbidități a fost în concordanță cu 
populația generală. 

 

Au fost observate rate ridicate de seroconversie la adulții vârstnici (≥65 ani) după prima SD (97,3% [N = 
149, IC 95%: 93,3; 99,3]) și al doilea SD (100,0% [N = 156, 95% CI: 97,7; Nu se poate evalua]). 

Majoritatea adulților în vârstă au avut un interval de doză de <6 săptămâni. Creșterea anticorpilor care 

leagă S pentru vârstnici adulți cu un interval de doză de <6 săptămâni (28 de zile după a doua SD: GMT = 

18.759,6 [N = 126, IC 95%: 15.764,8; 22,323,3] a fost comparabilă cu toți participanții care au primit a 
doua doză după un interval de <6 săptămâni (vezi Tabelul 4). 

 

La participanții cu dovezi serologice ale infecției anterioare cu SARS-CoV-2 la momentul inițial (GMT = 
10.979,1[N = 36; IC 95%: 6.452,7; 18,680,5]), titrurile anticorpului S au atins un maxim la 28 de zile 

după doza 1 (GMT = 139,010,4[N = 35; IC 95%: 95.429,0; 202.495,1]), dar nu a crescut mai mult după a 

doua doză. 
 

 

Răspunsurile celulare T specifice vârfurilor, măsurate prin testul IFN-immun imunospot legat de enzimă 

(ELISpot) sunt indusă după o primă doză de Vaxzevria. Răspunsurile medii geometrice sunt, în general, 
similare în funcție de vârstă straturi și indiferent de prezența comorbidității. Acestea nu cresc mai mult 

după o a doua doză. Citokinele sunt induse de Vaxzevria cu celule care exprimă IFN-γ, IL-2 și / sau TNFα 

care sunt în general asemănătoare între categoriile de vârstă. 
 

 

Copii și adolescenți 
 

Siguranța și eficacitatea Vaxzevria la copii și adolescenți (cu vârsta <18 ani) nu au fost încă 

fost stabilit. Nu sunt disponibile date.
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5.2 Proprietăți farmacocinetice 

 

Nu este cazul. 

 

5.3 Date preclinice de siguranță 

   

  Studii de toxicitate și toleranță locală 

 

Date neclinice obținute din studii de toxicologie și toleranță locală cu vaccinuri de investigație 
utilizând aceeași tehnologie de vaccin vector adenoviral ChAdOx1 ca Vaxzevria, a concluzionat că 

tehnologia ChAdOx1 a fost bine tolerată la șoareci și nu a fost asociată cu efecte adverse. 

 
Genotoxicitate/carcinogenitate 

 

Vaxzevria este un vaccin, studii de genotoxicitate (mutagenicitate) și carcinogenitate  nu au fost 
realizate. 

 
 

6. PROPRIETĂȚI FARMACEUTICE 

 

6.1 Lista excipienților 

 

L-histidină 

Clorhidrat de L-histidină monohidrat 

Clorură de magneziu hexahidrat 
Polisorbat 80 (E 433) 

Etanol 

Sucroză 
Clorură de sodiu 

Edetat disodic (dihidrat) 
Apă pentru preparate injectabile 
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6.2 Incompatibiltăți 

 

În absența studiilor de compatibilitate, acest vaccin nu trebuie amestecat cu alte medicamente. 

 

6.3 Perioada de valabilitate 

 

Flacon nedeschis 
 

6 luni  

 

Flacon deschis  

    A se utiliza cât mai curând posibil și în decurs de 6 ore. 

Vaccinul trebuie păstrat între 2 ° C și 8 ° C în timpul perioadei de utilizare. 

 

 

6.4 Precauții speciale pentru păstrare 

 

Flacon nedeschis 

 

A se păstra la frigider (2°C – 8°C). 

A nu se congela. 
A se păstra flacoanele în ambalajul original pentru a fi protejate de lumină. 
 

Flacon deschis 

 

Pentru condițiile de păstrare după prima deschidere a medicamentului, vezi pct. 6.3. 

 

6.5 Natura și conținutul ambalajului 

 

Flacon multidoză 
 

5 ml suspensie într-un flacon care conține 10 doze (sticlă transparentă de tip I), cu dop (elastomeric cu 

sigiliu de aluminiu). Ambalaj cu 10 flacoane.
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Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate. 

 

6.6 Precauții speciale pentru eliminarea reziduurilor și alte instrucțiuni de manipulare 

 

Administrarea 
 

Vaxzevria este o soluție incoloră până la ușor maro, limpede până la ușor opacă. Vaccinul ar trebui să fie 

inspectat vizual pentru a detecta particule sau dacă prezintă modificări de culoare înainte de administrare. 
Aruncați flaconul dacă soluția este decolorată sau se observă particule vizibile. Nu agitați flaconul. 

 

Fiecare doză de vaccin de 0,5 ml este extrasă într-o seringă pentru injectare care urmează să fie 

administrată intramuscular. Utilizați un ac și o seringă sterile separate pentru fiecare persoană. 

 

Fiecare flacon conține cel puțin numărul de doze menționate. Este normal ca lichidul să rămână în flacon 

după retragerea dozei finale. Când se utilizează seringi și/sau ace cu volum redus, cantitatea 

rămasă în flacon poate fi suficientă pentru o doză suplimentară. Ar trebui să se acorde atenție pentru o 
asigurare  deplină. Se administrează doza de 0,5 ml. În cazul în care o doză completă de 0,5 ml nu poate 

fi extrasă, volumul rămas ar trebui aruncat. Nu colectați excesul de vaccin din mai multe flacoane. 

 

Vaccinul nu conține conservanți. După prima retragere a dozei, utilizați flaconul imediat 

practic posibil și în decurs de 6 ore (depozitat la 2 ° C până la 8 ° C). Aruncați orice vaccin neutilizat. 

 

Pentru a facilita trasabilitatea vaccinului, numele și numărul lotului produsului administrat trebuie 

înregistrat clar pentru fiecare destinatar. 

 

Eliminare 
 

Orice vaccin neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale 

pentru deșeurile farmaceutice. Scurgerile potențiale trebuie dezinfectate utilizând agenți cu acțiune 

virucidă împotriva adenovirusurilor.
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7. DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ 

 

AstraZeneca AB 

SE-151 85 Södertälje 

Suedia 

 
 

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ 

 

 
 

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI 

 

Data primei autorizări: 15 Februarie 2021 

 

 
 

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI 

 

August 2021 
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Prospect: Informații pentru utilizator 

 

Vaxzevria suspensie injectabilă 

Vaccin COVID-19 (ChAdOx1-S [recombinant]) 

 

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte ca vaccinul să vă fie administrat deoarece 

conține informații importante pentru dumneavoastră. 

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți. 

- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau 

asistentei medicale. 

- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau 
asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. 

Vezi pct. 4. 

 

Ce găsiți în acest prospect 

 

1. Ce este Vaxzevria și pentru ce se utilizează 

2. Ce trebuie să știți înainte să vi se administreze Vaxzevria 
3. Cum se administrează Vaxzevria 

4. Reacții adverse posibile 

5. Cum se păstrează Vaxzevria 
6. Conținutul ambalajului și alte informații 

 
 

1. Ce este Vaxzevria și pentru ce se utilizează 

 
Vaxzevria este un vaccin utilizat pentru protejarea persoanelor cu vârsta de 18 ani și peste împotriva 

COVID-19.  

 

COVID-19 este cauzat de un virus numit coronavirus (SARS-CoV-2). 

Vaxzevria stimulează apărarea naturală a corpului (sistemul imunitar). Ea determină corpul să-și 

producă protecție proprie (anticorpi) împotriva virusului. Acest lucru vă va ajuta să vă protejați 

împotriva COVID-19 în viitor. Nicio componentă a acestui vaccin nu poate provoca boala COVID-

19. 

 

2. Ce trebuie să știți înainte să vi se administreze Vaxzevria 

Nu trebuie să vi se administreze acest vaccin: 

- Dacă sunteți alergic la substanța activă sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui 

vaccin (enumerate la pct. 6). 

- Dacă ați avut un cheag de sânge și în același timp o valoare scăzută a trombocitelor din sânge 
(sindrom de tromboză cu trombocitopenie, STT) după ce vi s-a administrat Vaxzevria. 

     -      Dacă nu sunteți sigur, discutați cu medicul dumneavoastră, farmacistul sau asistenta medicală. 
 

Atenționări și precauții 

Înainte să vi se administreze Vaxzevria, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau 
asistentei medicale: 

- Dacă ați avut vreodată o reacție alergică severă după orice alt vaccin administrat injectabil sau 

după ce vi s-a administrat Vaxzevria în trecut; 
 

- Dacă aveți în prezent o infecție severă cu o temperatură ridicată (peste 38 ° C);
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- Dacă ați avut vreodată un cheag de sânge sau trombocite scăzute (trombocitopenie) în 

trecut; 

-  Dacă aveți o afecțiune care implică sângerare sau apariție a vânătăilor sau dacă luați un 
medicament anticoagulant, care fluidifică sângele (pentru a preveni formarea cheagurilor de 

sânge); 

- Dacă sistemul dumneavoastră imunitar nu funcționează adecvat (imunodeficiență) sau dacă luați 

medicamente care slăbesc sistemul imunitar (cum sunt doze mari de corticosteroizi, 
imunosupresoare sau medicamente utilizate în cancer); 

 

Dacă nu sunteți sigur dacă vreuna dintre situațiile de mai sus este valabilă în cazul dumneavoastră, 
adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale, înainte să vi se 

administreze vaccinul. 

 

Au fost observate cazuri foarte rare de cheaguri de sânge cu niveluri scăzute de trombocite din sânge 

vaccinarea cu Vaxzevria. Majoritatea acestor cazuri au avut loc în primele 14 zile următoare 

vaccinarea și unele cazuri au avut un rezultat fatal. Solicitați asistență medicală de urgență în câteva zile 

după vaccinare: 

 

- aveți dureri de cap severe sau persistente, vedere încețoșată, confuzie sau convulsii (convulsii) 

- dezvoltați dificultăți de respirație, dureri în piept, umflături la nivelul picioarelor, dureri la nivelul 

picioarelor sau dureri abdominale persistente 

- observați vânătăi neobișnuite ale pielii sau localizați pete rotunde dincolo de locul vaccinării. 

 

Ca și în cazul oricărui vaccin, Vaxzevria nu poate proteja pe toți cei vaccinați de COVID-19. Nu 

este încă știut pentru cât timp vor fi protejați persoanele care primesc vaccinul. 

 

Copii și adolescenți 

 

În prezent, nu sunt disponibile date privind utilizarea Vaxzevria la copii și adolescenți cu vârsta mai 

mică de 18 ani. 

 

Vaxzevria împreună cu alte medicamente 

 

Spuneți medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale dacă luați, ați luat recent 

sau s-ar putea să luați orice alte medicamente sau dacă vi s-a administrat recent orice alt vaccin. 

 

Sarcina și alăptarea 

 

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să aveți un copil, 

adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. Există date limitate 

privind utilizarea Vaxzevria la gravide sau femeile care alăptează. Medicul dumneavoastră, 

farmacistul sau asistenta medicală vă vor sfătui dacă se poate de administrat vaccinul. 
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Conducerea și utilizarea utilajelor 

 

Vaxzevria nu are niciun efect cunoscut asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje. Cu 

toate acestea, efectele secundare enumerate în secțiunea 4 vă poate afecta capacitatea de a conduce 

vehicule și de a folosi utilaje. Dacă vă simțiți rău, nu conduceți vehicule și nu folosiți mașini. 
 

Vaxzevria conține sodiu și alcool (etanol) 

Acest medicament conține sodiu mai puțin de 1 mmol (23 mg) per doza de 0,5 ml, adică practic „nu 
conține sodiu”. 

Acest medicament conține 2 mg de alcool (etanol) per doza de 0,5 ml. Cantitatea mică de alcool din 

acest medicament nu va determina niciun efect observabil. 

 
 

3. Cum se administrează Vaxzevria 

 

Vaxzevria este administrat sub formă de injecție a 0,5 ml într-un mușchi (de obicei în partea 

superioară a brațului). 

 

În timpul și după fiecare administrare injectabilă a vaccinului, medicul dumneavoastră, farmacistul sau 

asistenta vă vor ține sub observație timp de aproximativ 15 minute, pentru a monitoriza apariția semnelor 

unei reacții alergice. 
 

Vi se vor administra 2 injecții cu Vaxzevria. A doua injecție poate fi administrată la 4 - 12 

săptămâni după prima injecție. Veți fi anunțat când trebuie să reveniți pentru a doua injecție. 

 

Dacă se administrează prima injecție cu Vaxzevria, a doua injecție pentru finalizarea 

schemei de vaccinare trebuie să fie tot cu Vaxzevria. 

 
Dacă omiteți programarea pentru a doua injecție cu Vaxzevria 

Dacă uitați să reveniți la momentul stabilit, cereți sfatul medicului dumneavoastră, 

farmacistului sau asistentei medicale. Este important să reveniți pentru a doua injecție cu 

Vaxzevria.  

 
 

4. Reacții adverse posibile 

 

La fel ca toate medicamentele, acest vaccin poate provoca reacții adverse, deși nu apar la toate 

persoanele. 

Au existat cheaguri de sânge majore în combinație cu niveluri scăzute de trombocite din sânge 

(trombocitopenie) observat foarte rar (cu o frecvență mai mică de 1 din 100.000 de persoane 

vaccinate). 
 

Obțineți imediat asistență medicală dacă din câteva zile după vaccinare aveți oricare dintre 

următoarele simptome: 

- aveți dureri de cap severe sau persistente, vedere încețoșată, confuzie sau convulsii  

- dezvoltați dificultăți de respirație, dureri în piept, umflături la nivelul picioarelor, dureri la 

nivelul picioarelor sau dureri abdominale persistente 

- observați vânătăi neobișnuite ale pielii sau localizați pete rotunde dincolo de locul 

vaccinării 

 

 

Obțineți asistență medicală urgentă dacă aveți simptome ale unei reacții alergice severe.  

Astfel de reacții pot include o combinație a oricăruia dintre următoarele simptome: 

- senzație de leșin  

- modificări ale bătăilor inimii 
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- dificultăți de respirație sau respirație șuierătoare 

- umflarea buzelor, feței sau gâtului 
 

În studiile clinice, majoritatea reacțiilor adverse au fost ușoare până la moderate și au dispărut în 

câteva zile. După cea de a doua doză au fost raportate mai puține reacții adverse. 
 

Medicamentele care conțin paracetamol pot fi luate dacă aveți nevoie de ameliorarea efectelor 

secundare, cum ar fi durerea și/sau febră. 

 

După vaccinare, este posibil să aveți mai mult de o reacție adversă în același timp (de exemplu, dureri 

musculare/articulare, dureri de cap, frisoane și senzație generală de rău). Dacă oricare dintre 

simptomele dumneavoastră persistă, vă rugăm să solicitați sfatul medicului dumneavoastră, 
farmacistului sau asistentei medicale. 
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Următoarele reacții adverse pot apărea la administrarea Vaxzevria: 

Foarte frecvente  

- sensibilitate, durere, căldură, mâncărimi sau vânătaie la nivelul locului de administrare a injecției 

- senzație de oboseală (fatigabilitate) sau stare generală de indispoziție 
- frisoane sau senzație de febrilitate 
- durere de cap 

- greață (senzație de rău) 

- durere articulară sau musculară 

 

Frecvente  

- umflare sau înroșire la nivelul locului de administrare a injecției 
- febră (≥38°C) 
- vărsături (stare de rău) sau diaree 

- durere la nivelul picioarelor sau brațelor 

- simptome asemănătoare gripei, precum febră mare, dureri în gât, secreții nazale abundente, tuse și 
frisoane 

 

Mai puțin frecvente  

- somnolență sau amețeli 

- durere abdominală  
- umflare a ganglionilor limfatici 

- transpirație excesivă, mâncărimi ale pielii, erupții pe piele sau urticarie 

 

Foarte rare  

- cheaguri de sânge majore în combinație cu niveluri scăzute de trombocite din sânge 

(trombocitopenie) au fost observate cu o frecvență mai mică de 1 din 100.000 de persoane 

vaccinate 

 
Cu frecvență necunoscută (care nu poate fi estimată pe baza datelor disponibile) 

- reacție alergică severă (anafilaxie) 

- umflături care se produc rapid sub piele în zone cum sunt fața, buzele, gura și gâtul (ceea ce poate 
determina dificultăți la înghițire sau la respirație) 

Raportarea reacțiilor adverse 

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau 

asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De 
asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare E-
reporting care este plasat pe saitul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale 
https://primaryreporting.who-umc.org/MD  sau prin E-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md. Raportând 
reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui 
medicament.  

 
 

5. Cum se păstrează Vaxzevria 

 

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor. 

 

Informațiile despre depozitare, expirare, utilizare și manipulare sunt descrise în secțiunea destinată 

profesioniști din domeniul sănătății la sfârșitul prospectului. 

 

Medicul dumneavoastră, farmacistul sau asistenta medicală sunt responsabili pentru păstrarea acestui 
vaccin și eliminarea adecvată a oricărui medicament neutilizat. Următoarele informații referitoare la 

modul de păstrare, valabilitate, utilizare și preparare, precum și instrucțiunile de eliminare sunt 

destinate profesioniștilor din domeniul sănătății. 
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6. Conținutul ambalajului și alte informații   

Ce conține Vaxzevria 
O doză (0,5 ml) conține: 

Adenovirus preluat de la cimpanzeu care codifică glicoproteina S (spike) a SARS-CoV-2 (ChAdOx1- 

S)*, nu mai puțin de 2,5 × 108 unități infecțioase (U Inf.) 
*Produs în celule renale de embrion uman modificate genetic (HEK), linia celulară 293 și prin 

tehnologia ADN recombinant. 

 

Acest medicament conține organisme modificate genetic (OMG). 

 

Celelalte componente sunt L-histidină, clorhidrat de L-histidină monohidrat, clorură de magneziu 

hexahidrat, polisorbat 80 (E 433), sucroză, edetat disodic (dihidrat), apă pentru preparate injectabile 

(vezi pct. 2 „Vaxzevria conține sodiu și alcool”). 

 
Cum arată Vaxzevria și conținutul ambalajului 

Suspensie injectabilă (injecție). Suspensia este incoloră până la brun deschis, limpede până la ușor 

opalescentă. 

 

Mărimi de ambalaj (nu toate mărimile de ambalaj pot fi comercializate): 

Flacon cu 10 doze (5 ml) în cutii cu 10 flacoane. 

 

Deținătorul autorizației de punere pe piață 
AstraZeneca AB 

SE-151 85 Södertälje 

Suedia 

 
Acest prospect a fost revizuit ultima dată în 08/2021 
 

 
Alte surse de informații 

 

Scanați codul QR cu un dispozitiv mobil pentru a obține aceste informații în diferite limbi. 

 

www.covvax.azcovid-19.com 

 

Următoarele informații sunt destinate numai profesioniștilor din domeniul sănătății: 

 

http://www.covvax.azcovid-19.com/
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    Păstrare  

 
Nu utilizați Vaxzevria după data de expirare înscrisă pe cutie. Data de expirare se referă la ultima zi a 

lunii respective. 

 

A se păstra la 2-8ºC. 

Nu înghețați. 

Păstrați flacoanele în cutie pentru a fi protejat de lumină. 

 
Vaccinul nu conține conservanți. După prima retragere a dozei, utilizați flaconul imediat 

practic posibil și în decurs de 6 ore (depozitat la 2 ° C până la 8 ° C). Aruncați orice vaccin neutilizat. 

 

Administarea 

 

 

Vaxzevria este o soluție incoloră până la ușor maro, limpede până la ușor opacă. Vaccinul ar trebui să fie 

inspectat vizual pentru a detecta particule sau dacă prezintă modificări de culoare înainte de administrare. 

Aruncați flaconul dacă soluția este decolorată sau se observă particule vizibile. Nu agitați flaconul. 

 

Fiecare doză de vaccin de 0,5 ml este extrasă într-o seringă pentru injectare care urmează să fie 

administrată intramuscular. Utilizați un ac și o seringă sterile separate pentru fiecare persoană. 

 

Fiecare flacon conține cel puțin numărul de doze menționate. Este normal ca lichidul să rămână în flacon 

după retragerea dozei finale. Când se utilizează seringi și/sau ace cu volum redus, cantitatea 

rămasă în flacon poate fi suficientă pentru o doză suplimentară. Ar trebui să se acorde atenție pentru o 

asigurare  deplină. Se administrează doza de 0,5 ml. În cazul în care o doză completă de 0,5 ml nu poate 

fi extrasă, volumul rămas ar trebui aruncat. Nu colectați excesul de vaccin din mai multe flacoane. 

 

Pentru a facilita trasabilitatea vaccinului, numele și numărul lotului administrat produsul trebuie 

înregistrat clar pentru fiecare destinatar. 

Instruiți persoanele să viziteze www.covax.azcovid-19.com pentru a obține aceste informații tipărite în 

alte limbi. 

 

 

Eliminare 

 

Orice vaccin neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale 

pentru deșeurile farmaceutice. Scurgerile potențiale trebuie dezinfectate utilizând agenți cu acțiune 

virucidă împotriva adenovirusurilor. 


