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Kolor plastikowego wieczka ﬁolki: Pomarańczowe od 5 do 11 roku życia. Fioletowe od 12 do 100 lat
życia i więcej.
Jeśli ﬁolka ma szare plastikowe wieczko, należy zapoznać się z treścią Charakterystyki Produktu
Leczniczego Comirnaty 30 mikrogramów/dawkę dyspersja do wstrzykiwań.
Szczepienia 5-11 lat startują ﬁzycznie od 16 grudnia 2021.
Wszystkich szczepimy domięśniowo.
Dlaczego szczepimy, bo bez dzieci nie ma przyszłości.
a/ aby dziecko nie chorowało na COVID-19
b/ aby dziecko nie chorowało na PIMS
c/ aby jedno dziecko nie zarażało drugie w rodzinie
c/ aby można było normalnie uczyć się i cieszyć się życiem wyjazdami, urlopami.
Czym się różnią
1/ - ilością tej samej substancji czynnej czyli mRNA ze zmodyﬁkowanymi nukleozydami.
Tozinameran jest jednoniciowym, informacyjnym RNA (ang. messenger RNA, mRNA) z czapeczką na
końcu 5’, wytwarzanym z wykorzystaniem bezkomórkowej transkrypcji in vitro na matrycy DNA,
kodującym białko szczytowe. Pomarańczowe wieczko / 5-11 lat / 10 mikrogramów koncentratu /
tozinameranu / do sporządzenia dyspersji. Fioletowe wieczko 12 -100 lat 30 mikrogramów koncentratu
/ tozinameranu /.
2/ – substancjami pomocniczymi, w pomarańczowych wieczka / 5-11 lat / nie ma soli potasu i sodu
a jest trometamol wolny i w postaci chlorowodorku. To pozwala na przechowywanie
pomarańczowego wieczka / 5-11 lat / 2,5 miesiąca po rozmrożeniu w temp. 2-8 stop C lub 12
godzin w temp. 8-30 stop C. a ﬁoletowe wieczko /12-100 lat/ 1 miesiąc w temp 2-8 stop C
lub do max 2 godziny w temp. do 30 stop C.
3/ kolorem wieczka pomarańczowe dla 5-11, ﬁoletowe od 12 do 100 i więcej.
Jak szczepimy
Pomarańczowe wieczko - dzieci 5-11 lat, dwie dawki przerwa 21 dni
Fioletowe wieczko - dzieci 12-18 lat, dwie dawki przerwa 21 dni
Fioletowe wieczko - dorośli 18-100 lat, trzy dawki / dwie normalne odstęp 21 dni, trzecia dawka
booster 6 miesięcy /.
Fioletowe wieczko - pacjenci z ciężkimi zaburzeniami odporności booster 28 dni po drugiej dawce.
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Działania niepożądane
Ryzyko częstotliwości wystąpienia działań niepożądanych największe w grupie 5-11 lat najmniejsze w
grupie zdrowych dorosłych.
Dorośli chorzy na różne choroby współistniejące leczeni różnymi lekami mogą różnie reagować.
Bardzo częste działania niepożądane: mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób w miejscu
wstrzyknięcia: ból, obrzęk, zaczerwienienie, zmęczenie, ból głowy, ból mięśni, dreszcze,
ból stawów, biegunka, gorączka. Niektóre działania niepożądane występowały nieco częściej u
młodzieży w wieku od 12 do 15 lat niż u dorosłych.
Częste działania niepożądane: mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 10 osób: nudności, wymioty.
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