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Inaktivált vírus

Nem tér el a fiatalabbaktól

60 éves kor feletti korcsoportban hatásosságára
egyelőre korlátozott mennyiségű adat áll
rendelkezésre

Akut, fertőző és nem fertőző betegségek, krónikus
betegségek fellángolása – a védőoltás 2-4 héttel a
gyógyulás vagy tünetmentessé válás (remisszió) után
adható be. Nem súlyos, vírus
okozta légzőrendszeri fertőzés vagy akut gyomor-bél
rendszeri fertőzés esetén a védőoltás a
testhőmérséklet normalizálódása után adható be.

Az oltás beadását el kell halasztani, ha a
beoltandó személynél láz, vagy egy betegség akut
fázisa
jelentkezik.
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65 éves kor feletti korcsoportban hatásossága nem tér el a fiatalabbakétól.

Akut betegség, láz esetén

Hatásossága jelenleg nem becsülhető meg az
55 évnél idősebb korosztályban.

Kezelőorvossal egyeztetni kell a beadásról,
Beadását el kell halasztani, ha az egyénnek Beadását akut, magas lázzal járó betegség
ha magas (38 °C feletti) lázzal járó súlyos
magas lázzal járó akut betegsége vagy akut
vagy akut fertőzés fennállásakor el kell
fertőzése van. Ha viszont csak hőemelkedése
fertőzése van. Kisebb fertőzés és/vagy
halasztani. Enyhébb fertőzés és/vagy
vagy
hőemelkedés miatt nem kell az oltást
hőemelkedés miatt nem kell elhalasztani az
enyhe felső légúti fertőzése van, például
halasztani.
oltást.
náthás, akkor megkaphatja az oltást.

Krónikus betegség

nincs megszorítás

Immunkárosodás,
autoimmun betegség

nincs megszorítás

nincs megszorítás

Krónikus betegségek fellángolása esetén a védőoltás 2-4
héttel a gyógyulás vagy tünetmentessé válás (remisszió)
után adható be. Használata ellenjavallt az alábbi
Alkalmazása szigorúan tilos, akiknél a krónikus
betegségekben:
betegség nincs megfelelően egyensúlyban, vagy
- krónikus vesebetegség vagy májbetegség,
krónikus
- endokrin betegségek (jelentős eltérések a
betegség akut fellángolása esetén.
pajzsmirigyfunkciós értékekben és nem megfelelően
Küröltekintéssel adható, ha az oltandó személy
kezelt cukorbetegség),
kontrollálatlan epilepsziában vagy egyéb
- súlyos vérképzőszervi betegségek,
progresszív neurológiai
- epilepszia és más központi idegrendszeri betegségek,
betegségben, vagy vagy Guillain–Barré- autoimmun betegségben szenvedők (az
szindrómában szenved.
immunrendszer ösztönzése a betegség fellángolásához
vezethet);
- rosszindulatú daganatos betegségben szenvedők

A vakcina hatásosságát, biztonságosságát A vakcina hatásosságát, biztonságosságát és A vakcina hatásosságát, biztonságosságát és
Az immunrendszert gyengítő (immun-szuppresszív)
és immunogenitását nem vizsgálták
immunogenitását nem vizsgálták
immunogenitását nem vizsgálták
terápiában részesülő betegek, illetve az immunhiányos
immunkompromittált
immunkompromittált
immunkompromittált
betegek esetében lehetséges, hogy nem alakul ki
személyeknél, beleértve az
személyeknél, beleértve az
személyeknél, beleértve az
megfelelő immunválasz.
immunszuppresszív kezelést kapókat is.
immunszuppresszív kezelést kapókat is.
immunszuppresszív kezelést kapókat is.

Allergia
Nem alkalmazható, ha a páciens allergiás a Nem alkalmazható, ha a páciens allergiás a
hatóanyagra vagy a gyógyszer egyéb
hatóanyagra vagy a gyógyszer egyéb
összetevőjére, bármely más vakcina után
összetevőjére, bármely más vakcina után
vagy a Comirnaty korábbi alkalmazása
vagy a COVID-19 Vaccine Moderna korábbi
után súlyos allergiás reakció vagy légzési
alkalmazása után súlyos allergiás reakció
nehézség lépett fel.
vagy légzési nehézség lépett fel.
Terhesség
Szoptatás

Oltási séma - 2 dózis

Nem alkalmazható, ha a páciens allergiás a
hatóanyagra vagy a gyógyszer egyéb
összetevőjére, bármely más vakcina után
vagy a COVID-19 Vaccine AstraZeneca
korábbi alkalmazása után súlyos allergiás
reakció
vagy légzési nehézség lépett fel.

Nem kizáró ok, de egyéni mérlegelés szükséges.
Nem ismert, hogy kiválasztódik-e a humán Nem ismert, hogy kiválasztódik-e a humán
anyatejbe.
anyatejbe.
3 hét különbség

Nem ismert, hogy kiválasztódik-e a humán
anyatejbe.

Használata ellenjavallt korábban előforduló súlyos
allergiás reakció esetében.

Használata ellenjavallt a készítmény
hatóanyagával vagy bármely segédanyagával
szembeni túlérzékenység, illetve
ezzel a vakcinával szemben korábban kialakult
túlérzékenységi reakció esetén, valamint olyan
személyeknél, akiknél korábban vakcinák
alkalmazásakor súlyos mellékhatások
jelentkeztek.

Terhesség alatt ellenjavallt.

Terhesség alatt nem alkalmazható.

Szoptatás alatt ellenjavallt.

Szoptatás alatt nem alkalmazható.

4 hét különbség
4-12 hét különbség
Kezelőorvos = oltást beadó orvos. Forrás: alkalmazási előírások. Lezárás: 2021.02.25.
www.kardiokozpont.hu

Ha az oltandó személy immunszupressziós
kezelésben részesül vagy immunhiányos, a
vakcinára adott immunválasz csökkent mértékű
lehet.

3 hét különbség

3-4 hét különbség

