
1 

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika  
  

VidPrevtyn Beta, roztwór i emulsja do sporządzania emulsji do wstrzykiwań  
 Szczepionka przeciw COVID-19 (rekombinowana, z adiuwantem) 

 
Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie 

zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Użytkownik leku też może w tym pomóc, 
zgłaszając wszelkie działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku. Aby dowiedzieć się, 
jak zgłaszać działania niepożądane – patrz punkt 4. 
 
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed otrzymaniem tej szczepionki, ponieważ 
zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. 
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. 
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. 
- Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane 

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. 
Patrz punkt 4. 

 
Spis treści ulotki 
1. Co to jest szczepionka VidPrevtyn Beta i w jakim celu się ją stosuje  
2. Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki VidPrevtyn Beta 
3. Jak stosować szczepionkę VidPrevtyn Beta 
4. Możliwe działania niepożądane  
5. Jak przechowywać szczepionkę VidPrevtyn Beta  
6. Zawartość opakowania i inne informacje 
 
 
1. Co to jest szczepionka VidPrevtyn Beta i w jakim celu się ją stosuje 
 
VidPrevtyn Beta jest szczepionką stosowaną w zapobieganiu choroby COVID-19. 
Szczepionkę VidPrevtyn Beta podaje się osobom dorosłym, które otrzymały wcześniej szczepionkę 
mRNA przeciw COVID-19 lub szczepionkę przeciw COVID-19 z wektorem adenowirusowym. 
 
Szczepionka powoduje, że układ immunologiczny (naturalne mechanizmy obronne organizmu) 
wytwarza swoiste przeciwciała, które działają przeciw wirusowi, co ma zapewnić ochronę przed 
COVID-19. Żaden ze składników tej szczepionki nie może wywołać choroby COVID-19. 
 
 
2. Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki VidPrevtyn Beta 
 
Kiedy nie stosować szczepionki VidPrevtyn Beta:  

• Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników 
tej szczepionki (wymienionych w punkcie 6);  

• Jeżeli pacjent ma uczulenie na etoksylat oktylofenolu, substancję używaną w procesie 
wytwarzania. Niewielkie ilości tej substancji mogą pozostać w szczepionce po produkcji.  

 
Ostrzeżenia i środki ostrożności  
Przed zastosowaniem szczepionki należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką, jeżeli:  
• kiedykolwiek u pacjenta wystąpiła ciężka reakcja alergiczna po podaniu jakiejkolwiek innej 

szczepionki we wstrzyknięciu lub po podaniu szczepionki VidPrevtyn Beta;  
• pacjent kiedykolwiek zemdlał po wkłuciu igły; 
• u pacjenta występuje ciężka choroba lub zakażenie z wysoką temperaturą (powyżej 38°C). 

Jednakże pacjent może przyjąć szczepionkę, jeżeli występuje u niego niewielka gorączka lub 
zakażenie górnych dróg oddechowych, takie jak przeziębienie.  

• u pacjenta występują zaburzenia krzepnięcia, łatwo powstają u niego siniaki lub pacjent zażywa 
lek zapobiegający powstawaniu zakrzepów krwi; 
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• układ immunologiczny pacjenta nie działa prawidłowo (niedobór odporności) lub jeśli pacjent 
przyjmuje leki osłabiające układ immunologiczny (takie jak kortykosteroidy w dużych dawkach 
lub leki przeciwnowotworowe).  

 
Tak jak w przypadku każdej szczepionki, VidPrevtyn Beta może nie zapewnić pełnej ochrony 
wszystkim osobom, które ją otrzymały. Nie wiadomo, jak długo pacjent będzie chroniony. 
 
Dzieci i młodzież 
Nie zaleca się stosowania szczepionki VidPrevtyn Beta u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Aktualnie 
brak dostępnych danych dotyczących stosowania szczepionki VidPrevtyn Beta u dzieci i młodzieży w 
wieku poniżej 18 lat. 
 
Szczepionka VidPrevtyn Beta a inne leki 
Należy powiedzieć lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce o wszystkich lekach lub szczepionkach 
przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach lub szczepionkach, które pacjent planuje 
przyjmować. 
 
Ciąża i karmienie piersią  
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć 
dziecko, powinna poradzić się lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki przed otrzymaniem tej 
szczepionki. 
 
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn  
Niektóre z działań niepożądanych szczepionki VidPrevtyn Beta wymienionych w punkcie 4 (Możliwe 
działania niepożądane) mogą tymczasowo wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub 
obsługiwania maszyn. Przed przystąpieniem pacjenta do prowadzenia pojazdu lub obsługiwania 
maszyny należy poczekać, aż te działania ustąpią. 
 
Szczepionka VidPrevtyn Beta zawiera sód i potas  
Szczepionka zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy szczepionkę uznaje się za 
„wolną od sodu”.  
Szczepionka zawiera mniej niż 1 mmol (39 mg) potasu na dawkę, to znaczy szczepionkę uznaje się za 
„wolną od potasu”.  
 
 
3. Jak stosować szczepionkę VidPrevtyn Beta 
 
Lekarz, farmaceuta lub pielęgniarka wykona wstrzyknięcie szczepionki do mięśnia, zazwyczaj w 
górną część mięśnia ramienia. 
 
Pacjent otrzyma jedno wstrzyknięcie.  
Zaleca się podanie szczepionki VidPrevtyn Beta jako dawkę przypominającą co najmniej 4 miesiące 
po wcześniejszym cyklu szczepienia szczepionką mRNA przeciw COVID-19 lub szczepionką przeciw 
COVID-19 z wektorem adenowirusowym.  
 
Po wstrzyknięciu szczepionki, lekarz, farmaceuta lub pielęgniarka będzie obserwować pacjenta przez 
około 15 minut pod kątem objawów reakcji alergicznej. 
 
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tej szczepionki należy 
zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. 
 
 
4. Możliwe działania niepożądane 
 
Jak każdy lek, szczepionka ta może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one 
wystąpią. 
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Większość działań niepożądanych występuje w ciągu 3 dni po podaniu szczepionki i ustępuje w ciągu 
kilku dni od ich pojawienia się. W przypadku utrzymywania się objawów należy skontaktować się z 
lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.  
 
Należy uzyskać natychmiastową pomoc medyczną w przypadku wystąpienia objawów ciężkiej 
reakcji alergicznej wkrótce po szczepieniu. Możliwe objawy mogą obejmować:  

• uczucie omdlenia lub oszołomienia  
• zaburzenia rytmu serca  
• duszność  
• świszczący oddech 
• opuchnięcie warg, twarzy lub gardła  
• swędzące opuchnięcie pod skórą (pokrzywka) lub wysypka  
• nudności lub wymioty  
• ból brzucha. 

 
Następujące działania niepożądane mogą się pojawić po podaniu szczepionki VidPrevtyn Beta: 
Nie wszystkie działania niepożądane, które mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 osób mogły zostać 
wykryte w dotychczas przeprowadzonych badaniach klinicznych. 
 
Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):  

• Ból głowy 
• Ból mięśni  
• Ból stawów 
• Złe samopoczucie 
• Dreszcze 
• Ból w miejscu wstrzyknięcia szczepionki 

 
 Często (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 10 osób):  

• Gorączka (≥ 38,0ºC) 
• Zmęczenie 
• Nudności 
• Biegunka 
• Zaczerwienienie lub opuchnięcie w miejscu wstrzyknięcia szczepionki 

 
Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 osób): 

• Powiększone węzły chłonne 
• Swędzenie, zasinienie lub ucieplenie w miejscu wstrzyknięcia szczepionki. 

 
Zgłaszanie działań niepożądanych  
 
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione 
w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane 
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów 
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych 
Al. Jerozolimskie 181C 
PL-02 222 Warszawa 
Tel.: + 48 22 49 21 301 
Faks: + 48 22 49 21 309 
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl 
 
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat 
bezpieczeństwa stosowania leku. 
 
 

https://smz.ezdrowie.gov.pl/
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5. Jak przechowywać szczepionkę VidPrevtyn Beta 
 
Szczepionkę należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. 
 
Informacje dotyczące przechowywania, stosowania i przygotowania opisano w części przeznaczonej 
dla fachowego personelu medycznego na końcu ulotki. 
 
 
6. Zawartość opakowania i inne informacje 
 
Co zawiera VidPrevtyn Beta  
• W opakowaniu znajdują się dwie fiolki wielodawkowe (fiolka z antygenem i fiolka z 

adiuwantem), których zawartość należy zmieszać przed użyciem. Po zmieszaniu, fiolka ze 
szczepionką zawiera 10 dawek po 0,5 ml. 

• Jedna dawka (0,5 ml) zawiera 5 mikrogramów rekombinowanego antygenu białka S (ang. spike) 
wirusa SARS-CoV-2 (szczep B.1.351).  

• AS03 jest adiuwantem zawartym w szczepionce, który ma na celu wzmocnienie produkcji 
swoistych przeciwciał. Adiuwant zawiera skwalen (10,69 miligrama), DL-α-tokoferol 
(11,86 miligrama) i polisorbat 80 (4,86 miligrama). 

• Pozostałe składniki to sodu diwodorofosforan jednowodny, disodu fosforan dwunastowodny, 
sodu chlorek, polisorbat 20, disodu wodorofosforan, potasu diwodorofosforan, potasu chlorek, 
woda do wstrzykiwań.  

  
Jak wygląda szczepionka VidPrevtyn Beta i co zawiera opakowanie 
• Roztwór z antygenem jest bezbarwnym, przezroczystym płynem.  
• Emulsja z adiuwantem jest jednorodnym mlecznym płynem o kolorze od białawego do 

żółtawego. 
• Przed podaniem szczepionki oba składniki należy zmieszać ze sobą. Szczepionka po zmieszaniu 

ma postać jednorodnej, płynnej mlecznej emulsji o kolorze od białawego do żółtawego. 
 
Każde opakowanie zawiera 10 fiolek wielodawkowych z antygenem i 10 fiolek wielodawkowych z 
adiuwantem. 
• Każda fiolka z antygenem zawiera 2,5 ml roztworu antygenu w fiolce wielodawkowej (ze szkła 

typu 1) z korkiem (chlorobutylowowym) i z kapslem aluminiowym ze zrywanym plastikowym 
zielonym wieczkiem.  

• Każda fiolka z adiuwantem zawiera 2,5 ml emulsji adiuwantu w fiolce wielodawkowej (ze szkła 
typu 1) z korkiem (chlorobutylowowym) i z kapslem aluminiowym ze zrywanym plastikowym 
żółtym wieczkiem. 

 
Po zmieszaniu roztworu antygenu z emulsją adiuwantu fiolka zawiera 10 dawek po 0,5 ml. 

 
Podmiot odpowiedzialny  
Sanofi Pasteur - 14 Espace Henry Vallée - 69007 Lyon – Francja 
 
Wytwórca 
Sanofi Pasteur - 1541 avenue Marcel Mérieux - 69280 Marcy l'Etoile – Francja 
 
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego leku należy zwrócić się do 
miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: 
 
België/ Belgique /Belgien 
Sanofi Belgium 
tel.: +32 2 710.54.00 
 

Lietuva 
Swixx Biopharma UAB 
Tel.: +370 5 236 91 40     

България 
Swixx Biopharma EOOD  
Teл.: +359 (0)2 4942 480 

Luxembourg/Luxemburg 
Sanofi Belgium 
tel.: +32 2 710.54.00 
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Česká republika 
Sanofi Pasteur 
divize. vakcín sanofi-aventis, s.r.o. 
Tel: +420 233 086 111 

Magyarország 
sanofi-aventis zrt 
Tel.: +36 1 505 0055 

Danmark 
Sanofi A/S 
Tel: +45 4516 7000  
 

Malta 
Sanofi S.r.l. 
Tel: +39 02 39394983 

Deutschland 
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 
Tel.: 0800 54 54 010 
Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 21 130 
 

Nederland 
Genzyme Europe B.V. 
Tel: +31 20 245 4000 

Eesti 
Swixx Biopharma OÜ 
Tel.: +372 640 10 30 
 

Norge 
Sanofi-aventis Norge AS 
Tel: + 47 67 10 71 00 

Ελλάδα 
ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.  
Τηλ: +30.210.8009111 

Österreich 
sanofi-aventis GmbH 
Tel: +43 1 80 185-0 
 

España 
sanofi-aventis, S.A.  
Tel: +34 93 485 94 00 

Polska 
Sanofi Pasteur Sp. z o. o. 
Tel.: + 48 22 280 00 00 
 

France 
Sanofi Pasteur Europe 
Tél: 0800 42 43 46 
Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 67 98 

Portugal 
Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda. 
Tel: + 351 21 35 89 400 
 
 

Hrvatska 
Swixx Biopharma d.o.o 
Tel.: +385 1 2078 500 
 
Ireland 
sanofi-aventis Ireland T/A SANOFI 
Tel: + 353 (0) 1 4035 600 

România 
Sanofi Romania SRL 
Tel.: +40(21) 317 31 36 
 
Slovenija 
Swixx Biopharma d.o.o. 
Tel.: +386 1 235 51 00 
 

Ísland 
Vistor 
Tel : +354 535 7000 

Slovenská republika 
Swixx Biopharma s.r.o. 
Tel.: +421 2 208 33 600 
 

Italia 
Sanofi S.r.l. 
Tel: 800536389  
Tel dall'estero: +39 02 39394983 
 

Suomi/Finland 
Sanofi Oy 
Tel: +358 (0) 201 200 300 
 

Κύπρος 
C.A. Papaellinas Ltd. 
Τηλ.: +357 22 741741 
 

Sverige 
Sanofi AB 
Tel: +46 8-634 50 00 

Latvija 
Swixx Biopharma SIA 
Tel.: +371 6 616 4750 

United Kingdom (Northern Ireland) 
sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI 
Tel: +44 (0) 800 035 2525 
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Data ostatniej aktualizacji ulotki: listopad 2022 
 
 
Inne źródła informacji 
 
Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków: 
http://www.ema.europa.eu. 
 
Ta ulotka jest dostępna we wszystkich językach UE/EOG na stronie internetowej Europejskiej Agencji 
Leków i na stronie internetowej firmy Sanofi Pasteur https://vidprevtyn-beta.info.sanofi lub po 
zeskanowaniu poniższego kodu QR z użyciem smartfona.  
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:  
 
Identyfikowalność 
 
W celu poprawienia identyfikowalności biologicznych produktów leczniczych należy czytelnie zapisać 
nazwę i numer serii podawanego produktu. 
 
Dawkowanie 
 
Szczepionka VidPrevtyn Beta jest podawana domięśniowo w pojedynczej dawce 0,5 ml co najmniej 4 
miesiące po poprzedniej szczepionce przeciw COVID-19. Szczepionkę Vidprevtyn Beta można podać 
jako dawkę przypominającą osobom dorosłym, które otrzymały wcześniej cykl szczepienia 
szczepionką mRNA przeciw COVID-19 lub szczepionką przeciw COVID-19 z wektorem 
adenowirusowym 
 
Przechowywanie przed zmieszaniem 
 
Przechowywać w lodówce (2°C – 8°C). Nie zamrażać.  
Przechowywać fiolki w zewnętrznym pudełku tekturowym w celu ochrony przed światłem. 
 
Nie stosować tej szczepionki po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i opakowaniu 
tekturowym po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. 
 
Instrukcja przygotowania 
 
Ta szczepionka powinna zostać przygotowana przez fachowy personel medyczny z zastosowaniem 
technik aseptycznych, zapewniających jałowość każdej dawki. 
 
Szczepionka VidPrevtyn Beta jest dostarczana w 2 oddzielnych fiolkach: fiolce z antygenem i fiolce z 
adiuwantem. 
Przed podaniem szczepionki oba składniki należy zmieszać ze sobą w opisanych poniżej kolejnych 
krokach. 
 
Krok 1: Przed zmieszaniem trzymać fiolki w temperaturze pokojowej (do 25°C) przez minimum 15 
minut, chroniąc je od światła. 
 

https://vidprevtyn-beta.info.sanofi/
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Krok 2: Odwrócić każdą fiolkę do góry dnem (bez wstrząsania) i obejrzeć ją pod kątem obecności 
cząstek stałych lub zmiany zabarwienia. Nie podawać szczepionki w razie stwierdzenia jakiejkolwiek 
z powyższych nieprawidłowości. 
 
Krok 3: Po zdjęciu zrywanych wieczek przetrzeć korki obu fiolek wacikami nasączonymi środkiem 
antyseptycznym. 
 

Krok 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fiolka 2 z 2 

Pobrać całą zawartość fiolki z adiuwantem 
(żółte wieczko) do jałowej strzykawki, z 
użyciem jałowej igły o rozmiarze 21G lub 
cieńszej. Odwrócić fiolkę z adiuwantem do 
góry dnem, aby ułatwić pobranie jej całej 
zawartości. 

Krok 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fiolka 1 z 2 

Przenieść całą zawartość strzykawki do fiolki z 
antygenem (zielone wieczko). 

Krok 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiolka 1 z 2 

Wyciągnąć strzykawkę z igłą z fiolki z 
antygenem. Zmieszać zawartość fiolki poprzez 
obrócenie jej do góry dnem 5 razy. Nie 
wstrząsać. 
Szczepionka po zmieszaniu ma postać 
jednorodnej, płynnej mlecznej emulsji o 
kolorze od białawego do żółtawego.  

 
Krok 7: Zapisać datę i godzinę po upływie których szczepionkę należy wyrzucić (6 godzin po 
zmieszaniu), w przeznaczonym do tego polu na etykiecie fiolki.  
 
Szczepionka po zmieszaniu ma objętość co najmniej 5 ml. Zawiera 10 dawek po 0,5 ml.  
Każda fiolka zawiera nadmiar zawartości, aby zapewnić możliwość podania 10 dawek po 0,5 ml. 
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Po zmieszaniu szczepionkę należy podać natychmiast lub przechowywać w temperaturze od 2°C do 
8°C, chronić przed światłem i zużyć w ciągu 6 godzin. Po tym czasie szczepionkę należy wyrzucić.  
 
Przygotowanie pojedynczych dawek  
 
Przed każdym podaniem starannie zmieszać zawartość fiolki, odwracając ją 5 razy. Nie wstrząsać.  
Obejrzeć pod kątem obecności cząstek stałych i zmiany zabarwienia (prawidłowy wygląd szczepionki 
przedstawiono w opisie „Kroku 6”). Nie podawać szczepionki w razie stwierdzenia jakiejkolwiek z 
powyższych nieprawidłowości. 
 
Pobrać 0,5 ml płynu z fiolki zawierającej zmieszaną szczepionkę z użyciem właściwej strzykawki i 
igły i podać go domięśniowo.  
 
Usuwanie 
 
Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z 
lokalnymi przepisami. 
 
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Takie 
postępowanie pomoże chronić środowisko. 
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