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Aprovació i ordre

per part de l’Agència
Europea del Medicament

Ubicació

del Laboratori

Nom

comercial

Plataforma
o tecnologia

Pfizer
/ BioNTech

Moderna
/ Lonza

Oxford
/ AstraZeneca

Primera

Segona

Tercera

23 de desembre de 2020

6 de gener de 2021

29 de gener de 2021

EEUU i Alemanya

EEUU i Suïssa

Regne Unit

Comirnaty

Vacuna Moderna
COVID-19

Vacuna AstraZeneca
COVID-19

ARNm que codifica

ARNm que codifica

Virus atenuat

la proteïna S encapsulada
en nanopartícules lipídiques

la proteïna S encapsulada
en nanopartícules lipídiques

modificat genèticament

Vials multidosis que contenen

Vials multidosis que contenen

per vial

per vial

Vials multidosis amb
0,45 ml d’una solució concen-

Presentació

10 dosis de 0,5 ml

10 dosis de 0,5 ml

Dissolució

Sí

No

No

Protecció

95%

94,5%

81,3%

davant la COVID-19

Número de dosis

per arribar a la pauta
de vacunació completa

Franja d’edat
d’administració

Contraindicada
o no recomanada

Temperatura
de refrigeració

Temperatura
de congelació

Efectes
secundaris

més habituals
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trada que és necessari diluir amb
1,8 ml de sèrum salí a l’0,9%
abans del seu ús, el que proporciona una quantitat suficient per
obtenir a l’almenys 6 dosis de
0,3 ml per cada vial

Número de dosis

7 dies després
de la segona dosi

14 dies després
de la segona dosi

amb la segona dosi, 12 setmanes
o més després de la primera

Dues dosis
amb un interval
de 21 dies

Dues dosis
amb un interval
de 28 dies

Dues dosis
amb un interval
d’entre 70 o 84 dies

Majors de 18 anys

Majors de 18 anys

De 18 fins 65 anys

• Persones amb
al·lèrgies greus

• Persones amb al·lèrgies a
algun dels components de
la vacuna.

• Embarassades

• Embarassades

• Ciutadans de 66 anys o més
• Persones amb patologies
greus o de risc
• Embarassades

Entre 2 °C i 8 °C
durant un màxim
de 5 dies

Entre 2 °C i 8 °C
durant un màxim
de 30 dies

Entre 2 °C i 8 °C
durant un màxim
de 6 mesos

Entre -90 °C i -60 °C

Entre -25 °C i -15 °C

No es congela

Dolor al lloc de la injecció
(84%); fatiga o sensació de
cansament (63%); mal de cap
(55%); miàlgies (38%); calfreds (32%); artràlgies (24%);
febre (14%)

Dolor al lloc de la injecció
(92%); fatiga o sensació de
cansament (70%); mal de cap
(61%); miàlgies (61%);
artràlgies (46%); calfreds
(45,5%); nàusees (23%);
febre (15%).

Sensibilitat al lloc de la
injecció (63,7%); dolor al lloc
de la injecció (54,2%); mal de
cap (52,6%); fatiga (53,1%);
miàlgia (44%); malestar
(44,2%); pirèxia (inclou febre
[33,6%] i febre > 38 °C [7,9%]);
calfreds (31,9%); artràlgia
(26,4%), i nàusees (21,9%)

300

160

400

compromeses per la
Unió Europea

milions de dosis

milions de dosis

milions de dosis

Cost pel
Sistema de Salut

15€

30€

3€

(gratuïtes pel ciutadà)

Per a més informació, consulteu canalsalut.gencat.cat/vacunacio-professionals

