12 de juliol 2021

Instruccions per a
l’administració de la
vacuna COVID19 d’Oxford/
AstraZeneca - Vaxzevria
La vacuna d’Oxford/AstraZeneca utilitza com a plataforma l’adenovirus de
ximpanzé no replicant que vehicula la proteïna S. Això significa que utilitza un
virus debilitat, concretament un del refredat comú dels ximpanzés, el qual està modificat
genèticament ja que conté la informació genètica per produir algunes proteïnes del virus
de la COVID-19 amb l’objectiu de crear immunitat en el cos on s’injecta.

1. Conservació
1. La temperatura de conservació ha de ser entre 2 °C i 8 °C.
2. Té una vida dins d’aquesta temperatura de 6 mesos o fins a la data de caducitat.
3. No s’ha de congelar.
4. No s’ha de diluir.
5. Una vegada perforat el vial, la vacuna s’ha d’utilitzar durant les 6 hores següents si es conserva a
temperatura ambient (màxim 30 °C) o 48 hores si es conserva refrigerada entre 2 °C i 8 °C.
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Refrigeració
(entre 2 °C i 8 °C)
Temperatura ambient
(fins a 30 °C)

Conservació

Transport

6 mesos sense obrir.
48 hores una vegada perforat el vial.

Refrigerada (entre 2 °C i 8 °C).

6 hores una vegada perforat el vial.

No (punt de vacunació).

IMPORTANT!
• Protegir els vials de l’exposició solar o llum ultraviolada.
• Si s’ha obert el vial, pot conservar-se fins a 6 hores (cal marcar l’hora al vial).

2. Administració
La vacuna s’administra per via intramuscular en una pauta de 2 dosis (0,5 ml) separades
entre 4 setmanes.

Vacuna COVID-19
Oxford / AstraZeneca

3. Indicacions, contraindicacions i precaucions
Segons l’Agència Europea de Medicaments, la vacuna està indicada per a la immunització activa per
prevenir la COVID-19 en LES persones d’entre 18 i 69 anys, inclosos.
Només està contraindicada en persones que hagin presentat una reacció d’hipersensibilitat greu
(de tipus anafilàctic) a una dosi prèvia de vacuna contra la COVID-19 o a algun dels seus components.
S’ha de disposar de recursos per actuar immediatament en cas d’anafilaxi.
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Després de rebre la vacunació, s’ha d’observar la persona vacunada durant un temps de 15 minuts per
detectar reaccions al·lèrgiques immediates o síncopes. En persones amb antecedents d’una reacció
al·lèrgica greu (anafilaxi), cal mantenir un seguiment fins 30 minuts després de la vacunació.

