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 (برکت کوویران) 19 یدکوو اکسنو

 دوز هرکه  است ونیسوسپانس عیبه شکل ماشده غیر فعال  یروسیذره ونوع  از 19-دیکوو ضدواکسن برکت،  رانیوکو واکسن

تک  یها الیتوسط شرکت شفا فارمد در و برکت رانیوکو واکسن .باشد یم فعال شده ریژن غ یآنت کروگرمیم 5 یحاوآن 

  Vero یها سلولدر  19-دیکوو یماریب عامل روسیو، کوویران برکتدر تهیه واکسن . گردد یعرضه م دوز یلتوو م دوز

واکسن طبق  نیا .ه استشد فرموله هیدروکسید ومینیآلوم تادجوان با ،یساز خالصی، غیرفعال سازپس از  و شد داده کشت

با تحریک سیستم  ،واکسن پس از تجویز .است گرفته قرار شیآزما مورد و دیتول( WHO) یجهانبهداشت  سازمانالزامات 

 گردد.می  19-عامل بیماری کوویدایمنی بدن باعث القای آنتی بادی و همچنین ایمنی سلولی علیه ویروس 

 :واکسن یمحتوا

 :باشدیم ذیلبه شرح جدول  حاللبه عنوان  بافرو  یمواد موثره و مواد افزودن یدارابرکت  رانیوکوواکسن  دوز هر

 واکسنو کاربرد در  نقش مقدار دوز یک اتیمحتو

 بدن یمنیا ستمیس کننده فعالموثره و  ماده µg 5 شده خالص فعال ریغ روسیو

 یمنیا ستمیس کیتحر یبرا کننده کمک µg 250  دیدروکسیه ومینیآلوم

 حالل qs فسفات بافر
 

  :ییدارو شکل

ز وشده است. واکسن به صورت تک د هیته یداخل عضالن قیتزر یبرا لیاستر ونیسوسپانس صورت به برکت رانیکوو واکسن

 .شود یم عرضهو  دیتولز وو ده د

 :مصرف موارد

 ،داریپا و یقو یهاپاسخ جادیا با واکسن نیا. شود یم19-دیکوو یماریب برابر در یمنیا جادیا سبب برکت رانیوکو واکسن

 یداراافراد  ایسالمند و  افرادآن در  یاثربخش است ممکن .شود یم بدن در یبادیآنت دیتول به منجرو  ،تیتقو را یمنیا ستمیس

هفته بعد از  6الی  2از حدود شود و می هفته تجویز  4واکسن در دو نوبت به فاصله باشد. از افراد سالم کمتر  یمنیضعف ا

واکسن  ریواکسن همانند سا نیطول مدت محافظت ا یشود ول یم جادیدر بدن ا یمنیپاسخ ا نیبهتر ،نوبت دوم واکسن افتیدر

سال به باال از نظر ایمنی زائی  18این محصول در افراد  .و مطالعات همچنان ادامه دارد ستیهنوز مشخص ن 19-دیکوو یها

 سنین قابل استفاده است.و بی ضرری مورد آزمون قرار گرفته و در این 
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 :مصرف نحوه و زانیم

 دو که شود یم هیتوصسال به باال(  18)در حال حاضر افراد  یسن یتمام رده ها یساز منیمنظور ا بهواکسن کوویران برکت 

 .گرددمی قیتزر یعضالن داخلبه صورت و  ترمیلی لی 5/0 زانیمبه واکسن  زودشود. هر  زیتجوز واکسن به فاصله چهار هفته ود

  .ندارد یاست و تفاوت کسانی "کامال دوم و اول نوبت قینوع واکسن در تزر

 یدیداخل ور ای یجلد ریبه صورت ز دینبا و شود قیتزر( دی)عضله دلتوئ ینالعض صورت بهفقط  دیبابرکت  رانیوکو واکسن

 .شود انجام واکسن رندهیالب فرد گغ ریدر دست غ و بازو عضله یخارج بخش در قیتزر است بهتر. ردیمورد استفاده قرار گ

  .مخلوط گردد یگرید یدارو ای واکسن چیبا ه قیقبل از تزر دینبا برکت رانیوکو واکسن

و زنان باردار و شیرده انجام نشده است، لذا  18با توجه به اینکه تاکنون مطالعات کافی برای مصرف این واکسن برای سنین زیر

 در دسترس نمی باشد.اطالعات کافی در این خصوص 

 تزریق: برای سازی آماده

در مرحله  .دیآ بدست)هموژن(  یکنواختی ونیتکان داده شود تا سوسپانس آرامی قبل از مصرف بهویال واکسن کوویران برکت 

به داخل سرنگ  . همچنین اطمینان حاصل شود هنگام کشیدن محلول ویالاستفاده شود سی سی 2 یا 1 سرنگ از تزریق واکسن

  تزریق انجام گیرد. ، ومحل تزریق توسط پد الکلی ضدعفونی .میلی لیتر وارد سرنگ شود 5/0، حجم 
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 :مصرف منع موارد

. با گرددسال استفاده  18 ریدر افراد ز دیسال به باال استفاده شود و نبا 18 افراد در دیبا واکسن شده، انجام مطالعات اساس بر

 یمثبت پ تست) یماریب و بروز عالئم کرونا یماریبابتال به  زمان در واکسن نیا قیتزر اطالعات موجود،بودن  محدودتوجه به 

هفته بین تست مثبت  پی سی آر  و تجویز  4حداقل  .شود ینم هیتوص یشکم، اسهال،...( تا زمان بهبود درد لرز، تب،آر،  یس

دچار هموفیلی، بیمار دچار افت پالکت وبیمارانی که  بیماران .بیمار دو هفته بدون عالمت باشد "واکسن فاصله باشد و ترجیحا

ن، ریواروکسابان، انوکساپارین، دالتپارین و هپارین( ممکن است ا)وارفارین، دابیگاتر تحت درمان با داروهای ضد لخته خون

توصیه می شود قبل از تجویز واکسن با پزشک معالج یماران بعداز تزریق واکسن دچار خون ریزی زیر پوستی شوند. در این ب

  خود در مورد دریافت یا عدم دریافت واکسن مشورت صورت گیرد.

 های واکنش تشنج، ودرجه  39 یباال دی) مثل تب شد دیشد یها تیعالئم و حساس ،واکسن اول زود قیبعد از تزر چنانچه

 شود.  یخوددار واکسن نیز دوم اود قیاز تزرضمن مشورت با پزشک  ، بایدبه وجود آمد (یالکسیآناف ای و دیشد یتیحساس
 

 :هشدارها

 تیرعا "کامال یمراقبت و یبهداشت یها تکلوپر پس از واکسیناسیون، همچنانبا توجه به گردش گسترده ویروس در جامعه،  -

 .شود

حداکثر دوره  نییتع یبراو مطالعات  دهیبرکت تا شش ماه به اثبات رس رانیواکسن کوو قیحاصل از تزر یمنیا ماندگاری -

 .دارد ادامه همچنان ،یمنیدوام ا

 .ممنوع است "دایاک یداخل عروق ایو  یجلد ریز قیتزر -

  یدرمان واقعه احتمال یبرا (نینفر یمانند اپ) یکسالیآناف کوش درمان یداروهاتزریق واکسن باید در مراکزی صورت گیرد که  -

 در دسترس باشند.

 .بمانند مرکز در و بوده دسترس در قیتزر از بعد قهیدق 15تا  دیکننده واکسن با افتیافراد در -

توصیه می شود که از واکسیناسیون تا  ،دارند و یا عالئم سرماخوردگی باال تب ونیناسیواکس هنگام مراجعه برایکه  یافراد -

 نمایند.رفع عالئم فوق خودداری 
 

 :اطاتیاحت

 مجزا استفاده شود. لیهر فرد از سرنگ استر یبرا ،یدوزده  یالهایدر مورد استفاده از و -

 .شود تیرعا اطیاحت جوانب یستیبا ،قیمحل تزردرخون  یها کتالپ کاهش ایو  یت انعقادالالاخت مشاهدهدر صورت  -

 حال در که یسرطان مارانیمانند ب( یمنیا ستمیس کننده فیتضع یکننده داروها افتیافراد در ایو  یمنیا ستمیافراد با ضعف س -

 ستمیس مزمن ضعف با افراد در. شوند مواجهبه واکسن  نسبت یمنیا ستمیکاهش پاسخ س باممکن است  )هستند یدرمان یمیش

  .باشداز میزان مورد انتظار کمتر  یمنیممکن است پاسخ ا هرچند ،شود یم هیتوص ونیناسیواکس ،یمنیا
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 :ییدارو تداخالت

واکسن  یبخش اثرو کاهش  یباد یو مسکن ها ممکن است باعث کاهش پاسخ آنت دهایکواستروئیکورت ن،یاز کلروک استفاده

 نگرفته قرار یبررس موردداروها  ریبا سا واکسن ییتداخل دارو شرونده،یپ یعصب یهایماریب ایموارد صرع کنترل نشده رد. شوند

 .است
  

 :یجانب عوارض

تا  یکحدود  ظرفو متوسط بوده و  فیخف "دوم عموما اینوبت اول در عوارض واکسن  ،شده انجام ینیبر اساس مطالعات بال

 ،یو مفصل ینالعض یدردها ،) تب، لرز فیخف یحالت شبه آنفلوانزا جادیا عوارض، نیتر عیشا .شوند یروز برطرف مدو 

محل  یمانند درد و تورم و قرمز یعوارض موضع ای( و سردرد و یناخوش احساس ضعف، ،ینیب زشیآبر و احتقان درد، گلو

 نیتسکدر  عیتسرمنظور  بهتوان  یم یول ابندی یبهبود م بدون نیاز به مصرف دارو "عموما شده ذکرعوارض  .هستند قیتزر

 .استفاده کرد ساده نوفنیاستام لیاز قب ییاز مسکن ها و تب درد

 گزارش نشده است.  ینیدر مطالعات بال یدیشد عارضهگونه  چیهکنون  تا
 

 :نقل و حمل و ینگهدار

 دیواکسن با .شود حمل ای و ینگهدار گراد یسانت درجه 8 تا 2 ییدما محدوده در و یخچال در یستیبابرکت  رانیکوو واکسن

 محافظت شود. یزدگ خیاز 

 دیبای دوز 10های  الیپس از باز کردن و .گردد یواکسن، از مصرف آن خوددار یدر محتوا یزدگ خیدر صورت مشاهده 

 اتیشود. محتو ینگهدارگراد یسانتدرجه  8تا  2 یدر دما دید و تا آن زمان باوساعت مصرف ش 8 زمان مدت در حداکثر

 .شود ختهیر دور دیبا زمان نیا از پسدر ویال  ماندهیباق
 

 :کننده دیتول

 فارمد شفا عیصنا گروه شرکت

 نیقزو -اتوبان کرج 10 لومتریک، البرز ایران،
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