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 کے استعمال پر ضمنی نوٹ

Comirnaty ویکسین دو طرفہ 
1

 
1 Comirnaty  5 /اصل-Omicron BA.4 ( 15/15   )19انجکشن  /مائیکروگرام mRNA-COVID  ویکسین کے لیے خوراک کی بازی

 )نیوکلیوسائیڈ میں ترمیم شدہ(

 
 
 

Comirnaty  اصل/ Omicron BA.4-5 ( ویکسین" Comirnaty  ایک ویکسین ہے جو )"بائیویلنٹ ویکسینSARS- CoV-2  کی

سال اور اس سے زیادہ عمر کے بالغوں اور  12کی روک تھام کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ  COVID-19وجہ سے ہونے والی 

دو  Comirnatyپرائمری سیریز کی تکمیل کے بعد بوسٹر کے طور پر  ،دستیاب کلینیکل ڈیٹا کی بنیاد پر ۔ نوعمروں کو دیا جاتا ہے 

کے خالف اینٹی باڈی کی سطح اور اس میں اضافے کے  Omicron BA.4-5 ،طرفہ ویکسین حاصل کرنے والے مضامین میں سے 

ے لحاظ سے، کلینیکل ڈیٹا دو طرفہ ویکسین حاصل کرنے کے بعد زیادہ تھے۔ آبائی تناؤ کی ویکسین کو۔ حفاظت ک Comirnatyمقابلے 

کی حفاظتی پروفائل آبائی تناؤ کی  دو طرفہ ویکسین Comirnatyاور بیرون ملک ویکسینیشن کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 

 ہے۔ویکسین کی طرح 

کے اہل سال یا اس سے زیادہ عمر  12دو طرفہ ویکسین موجودہ ویکسینیشن شیڈول کے بعد  Comirnaty ،سے  2022دسمبر  1

 افراد کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔

 ویکسین کی کتنی خوراکیں تجویز کی جاتی ہیں؟" پر COVID-19میرے لیے  "براہ کرم ویب پیج دیکھیں  ،تفصیالت کے لیے 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/recommendedDoses. 

 

کے انجیکشن کے طور پر دی  mL 0.3میں  دو طرفہ ویکسین آپ کے اوپری بازو کے پٹھوں Comirnatyعام طور پر،  انتظامیہ کا راستہ:

ویکسین ران کے درمیانی حصے میں اندرونی  BioNTechنوعمروں کو مقامی ماہرین کی طرف سے تجویز کی جاتی ہے کہ وہ ۔ جاتی ہے 

 ۔طور پر لگائیں، حاالنکہ اوپری بازو پر انجکشن لگانے کے لیے ان کی ترجیح کا احترام کیا جائے گا 

کے ساتھ ویکسینیشن کے بعد مایوکارڈائٹس )دل کے پٹھوں کی سوزش( اور پیری کارڈائٹس )دل کے باہر  Comirnaty تدابیر:احتیاطی 

 14یہ حاالت ویکسینیشن کے چند دنوں کے اندر اندر پیدا ہو سکتے ہیں اور بنیادی طور پر ۔ استر کی سوزش( کا خطرہ بڑھ جاتا ہے 

اور زیادہ کثرت سے کم عمر  ،انہیں دوسری ویکسینیشن کے بعد زیادہ کثرت سے دیکھا گیا ہے ۔ دنوں کے اندر واقع ہو سکتے ہیں 

دھڑکن اور سینے میں  ،جیسے سانس پھولنا  ،آپ کو مایوکارڈائٹس اور پیریکارڈائٹس کی عالمات  ،مردوں میں۔ ویکسینیشن کے بعد 

نوعمروں اور نوجوان بالغوں کو ۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو فوری طبی امداد حاصل کریں  ،درد کے بارے میں ہوشیار رہنا چاہیے 

Comirnaty  ۔ویکسینیشن کے بعد ایک ہفتہ تک سخت ورزش سے گریز کرنا چاہیے 

حاالنکہ ہر ایک کو  ،بائیویلنٹ ویکسین بھی ضمنی اثرات کا سبب بن سکتی ہے  Comirnaty ،تمام ویکسین کی طرح  ممکنہ ضمنی اثرات:

کی وجہ سے ہونے والے  2بائیویلنٹ ویکسین کی وجہ سے ہونے والے ممکنہ ضمنی اثرات آبائی تناؤ کی ویکسین  Comirnatyیہ نہیں ملتا۔ 

 ۔دیکھیں  کے لیے ویکسینیشن فیکٹ شیٹ Comirnatyبراہ کرم  ،تفصیالت کے لیے ۔ اثرات سے ملتے جلتے ہیں 

 گئی معلومات پر عمل کریں۔ دیفراہم کنندہ کے ذریعہ  ویکسین 2

 

 

Comirnaty بائیویلنٹ ویکسین کے اجزاء 

  فعال مادہCOVID-19 mRNA  خوراکیں ہوتی ہیں۔ 6ملی لیٹر کی  0.3ویکسین ہے۔ شیشی میں 

 ۔فی خوراک  BA.5اور  OmicronBA.4مائیکروگرام انکوڈنگ  15مائیکرو گرام انکوڈنگ اوریجنل وائرل اسپائک پروٹین اور  15

  براہ کرمComirnaty  ،بائیویلنٹ ویکسین نہ لیں، اگر آپ کو ایکٹو مادہ یا اس دوا کے کسی دوسرے اجزاء سے الرجی ہے

 :بشمول 

(( 4- hydroxybutyl(azanediyl(-)ALChexyldecanoate(  -2(bis)  diyl -6,1-bis)hexane

 / (( ALC-0159ڈائٹیٹراڈیسیالسیٹامائیڈ ) -N,N-[ 0002 -])پولیتھیلین گالئکول(  -2/  (0315

1,2- phosphocholine )DSPC( -3  -glycero-sn  -Distearoyl / 

cholesterol / trometamol / trometamol hydrochloride / sucrose پانی انجیکشن کے لیے / 
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