
 

   MOK HÁZIORVOSI CSOPORT 
 

COMIRNATY (Pfizer/BioNTech) 2. ADAG: 35 nap 

Terhesség és szoptatás: 
Alkalmazása terhesség és szoptatás alatt megfontolható, ha a lehetséges előnyök meghaladják a lehetséges 
kockázatokat az anya és a magzat szempontjából. 
Nem adható: 

• A vakcina bármely összetevőjével szembeni igazolt súlyos allergiás reakció (az anamnézisben szereplő 
egyéb gyógyszerallergia/anafilaxiás reakció, akár súlyos forma nem jelent kontraindikációt) 

• Akut lázas betegség 
 

MODERNA 2. ADAG: 28 nap 

Terhesség és szoptatás: 
Alkalmazása terhesség és szoptatás alatt megfontolható, ha a lehetséges előnyök meghaladják a lehetséges 
kockázatokat az anya és a magzat szempontjából. 
Nem adható: 

• A vakcina bármely összetevőjével szembeni igazolt súlyos allergiás reakció (az anamnézisben szereplő 
egyéb gyógyszerallergia/anafilaxiás reakció, akár súlyos forma nem jelent kontraindikációt) 

• Akut lázas betegség 
 

VAXZEVRIA (AstraZeneca) 2. ADAG: 12 hét 

Nem adható: 

• A vakcina bármely összetevőjével szembeni igazolt súlyos allergiás reakció (az anamnézisben szereplő 
egyéb gyógyszerallergia/anafilaxiás reakció, akár súlyos forma nem jelent kontraindikációt) 

• Akut lázas betegség 
Nagyon ritka (10.000-ből legfeljebb 1 beteget érinthet) besorolási gyakorisággal trombózis és trombocitopénia 
kombinációját figyelték meg a Vaxzevria beadását követően. Az oltottakat figyelmeztetni kell, hogy azonnal 
forduljanak orvoshoz, ha nehézlégzést, mellkasi fájdalmat, lábduzzanatot, tartós hasi fájdalmat, súlyos vagy 
tartós fejfájást, homályos látást, vagy a néhány nappal az oltás után jelentkező pontszerű vérzést (nem az oltás 
helyén) tapasztalnak az oltást követően. 
 

SZPUTNYIK-V 2. ADAG: 21 nap 

Nem adható: 

• A vakcina bármely összetevőjével szembeni igazolt súlyos allergiás reakció (az anamnézisben szereplő 
egyéb gyógyszerallergia/anafilaxiás reakció, akár súlyos forma nem jelent kontraindikációt) 

• Akut lázas betegség 

• Az immunrendszert gyengítő gyógyszeres kezelés kontraindikációt jelent legalább egy-egy hónappal az 
oltás beadása előtt és után a csökkent immunogenitás veszélye miatt. 

Elővigyázatossággal alkalmazható: 

• Autoimmun betegség (az immunrendszer stimulálása a betegség fellángolásához vezethet) 

• Krónikus vese- vagy májbetegség 

• Endokrin betegségek (egyensúlyban lévő cukorbeteg és pajzsmirigybeteg kaphatja) 

• Heveny szívbetegség (ACS, myocarditis, endocarditis, pericarditis),  

• Akut agyi keringési történés (stroke, TIA) 

• Epilepszia, ill. egyéb idegrendszeri betegség 

• Daganatos betegség (aktív kezelés alatt, vagy 5 éven belül nem javasolt) 
 

SINOPHARM 2. ADAG: 21-28 nap 

Nem adható: 

• A vakcina bármely összetevőjével szembeni igazolt súlyos allergiás reakció (az anamnézisben szereplő 
egyéb gyógyszerallergia/anafilaxiás reakció, akár súlyos forma nem jelent kontraindikációt) 

• Akut lázas betegség 

• Nem megfelelően egyensúlyban tartott krónikus betegség vagy a betegség akut fellángolása 

• Epilepszia, vagy egyéb progresszív neurológiai betegség 

Az erekbe való beadása szigorúan tilos! 
 

Antikoagulált betegeknek mindegyik vakcina adható, a vakcinát inzulinos tűvel kell beadni, 5 perces helyi 

kompresszió szükséges. 

https://www.kardiokozpont.hu/szivizomgyulladas

