
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vاسپوتنیک نام واکسن:         

 

 روسیهکشور سازنده :  

 ویروس غیرفعال   DNA dsنوع واکسن : 

 نوبت                    2تعداد دوز ) تزریق (: 

 ( قرمز، ویال نوبت دوم آبی )ویال نوبت اول 

 روز 22حداقل فاصله بین دو نوبت : 

 سال   21باالی کاربرد گروه سنی : 
 

 % 6219اثر بخشی واکسن  :  

 افرادی که نباید واکسن تزریق کنند:    

    های حساسیتی شدید دارند افرادی که سابقه واکنش 

        افرادی که دچار بیماری حاد با یا بدون تب هستند. )این افرراد

 هفته بعد از بهبودی می توانند مراجعه نمایند.(  2حدود 

      افرادی که به دنبال تزریق نوبت اول دچار هر نوع عارضه شدیرد

 اند منع مصرف نوبت دوم واکسن را دارند. شده

  های باردار و دوران شیردهی  خانم 

  افرادی که باید با احتیاط و با مشورت پزشک واکسن بزنند:              

افراد مبتال به بیماری های مزمن کبدی، کلیوی، بیماری های متابولیک           

)دیابت کنترل نشده و اختالل  عملکرد تیروئید( اخترالال  خرونری                 

 های اعصاب    )مانند هموفیلی یا اختالال  انعقادی( صرع و سایر بیماری

 

 @safiranesalamatetehran  

های عروق کرونر،  الترهراب       مرکزی و یا سابقه سکته مغزی، بیماری       

های خودایمنی )اتوایرمریرون(          عضال  قلب، بیماران مبتال به بیماری 

و مبتالیان به سرطان های بدخیم، باید قبل از تزریق با پزشک معالج             

 خود مشور  نمایند.

 سفیران سالمت تهران در فضای مجازی 

 اقدامات الزم بعد از تزریق واکسن : 

 دقیقه در مرکز بمانید.03بعد ازدریافت واکسن تا    -

در صور  بروز عالئم خفیف  مانند درد، تب و آبریزش بریرنری                                                 - 

از مسکن مانند  استامینوفن یا آنتی هیستامین   استفاده کنیردودر      

صور  بروز عوارض شدید با مرکزی که  واکسن تزریق  شده تماس             

 بگیرید.

 عوارض واکسن:                                                                               

حالت شبه آنفلوانزای خفیف )تب، لرز، دردهای عضالنی         عوارض شایع:    

و مفصلی، گلودرد، احتقان و آبریزش بینی، ضعف، احساس ناخوشی و            

سردرد( و یا  درد و تورم و قرمزی محل تزریق )این عوارض عموما خود                 

 به خود بهبود می یابند( 

تهوع، بی اشتهایی و بزرگی غدد لنفی  و بندر  عوارض کمتر شایع: 

 گیجی و سنکوپ

شتی ردمانی تهران  دااگشنه علوم زپشکی و  خدمات بهدا
شت  معاونت بهدا


