AstraZeneca -koronavirusrokotuksen jälkeen
Viimeksi päivitetty: 30.7.2021

Tietoa rokotteesta
Olet tänään saanut COVID-19 Vaccine AstraZeneca -rokotteen.
Tämä rokote voi estää sairastumisen koronavirustautiin. COVID-19 Vaccine AstraZeneca ei
sisällä elävää SARS-CoV-2-virusta (koronavirustautia aiheuttavaa virusta), eikä se voi aiheuttaa
koronavirustautia. Se sisältää SARS-CoV-2-viruksen tärkeän osan, piikkiproteiinin, geneettisen
koodin, jonka vaaraton flunssaa "kantava" virus (adenovirus) kuljettaa soluihin. Kehosi
valmistaa sitten piikkiproteiinia ja käyttää sitä oppiakseen tunnistamaan SARS-CoV-2-viruksen
ja torjumaan sitä. Adenovirusta on muokattu niin, ettei se voi lisääntyä soluihin päästyään. Siksi
se ei voi levitä muihin soluihin ja aiheuttaa infektioita.

Mitä rokotuksen jälkeen on odotettavissa
Kuten kaikkien rokotusten, myös koronavirusrokotuksen jälkeen saattaa ilmetä
haittavaikutuksia.
Yleisiä haittavaikutuksia COVID-19 Vaccine AstraZeneca -rokotteen jälkeen ovat:
• pistoskohdan kipu, turvotus, arkuus, punoitus tai kutina
• väsymys
• päänsärky
• lihaskipu
• pahoinvointi
• kuume ja vilunväristykset
• huonovointisuus
• nivelkipu.
Harvinaisempia haittavaikutuksia COVID-19 Vaccine AstraZeneca-rokotteen jälkeen ovat:
• suurentuneet imusolmukkeet
• pistosraajan kipu
• huimaus
• alentunut ruokahalu
• vatsakipu.
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Nämä haittavaikutukset ovat yleensä lieviä. Noin kaksi kolmasosaa rokotetuista kokevat niitä.
Ne alkavat vuorokauden kuluessa rokotuksesta ja menevät ohi parissa päivässä.
Jotkut saavat tästä rokotteesta merkittävämpiä flunssaa muistuttavia oireita kuin muista
rokotteista ja saattavat tarvita lepoa tavanomaisesta toiminnastaan. Oireet ovat yleisempiä
ensimmäisen annoksen jälkeen kuin toisen annoksen jälkeen.
Rokotuksen jälkeen ensimmäisten 1–2 päivän aikana ilmenevää pistoskohdan kipua, kuumetta,
päänsärkyä tai muita särkyjä voi lääkitä parasetamolilla. Se auttaa vähentämään edellä
mainittuja oireita. Parasetamolia tai ibuprofeenia ei tarvitse ottaa ennen rokotusta.
Pistoskohdan turvotusta voi hoitaa kylmäpakkauksella.
Harvinaisia COVID-19 Vaccine AstraZeneca -rokotteen jälkeen raportoituja haittavaikutuksia
ovat:
•

Vakava allerginen reaktio (anafylaksia):
o COVID-19 Vaccine AstraZeneca -rokotteen aiheuttama anafylaktinen reaktio on
hyvin harvinainen. Australiassa sitä näyttää ilmenevän saman verran kuin
muiden rokotteiden aiheuttamana.

•

Hyytymishäiriö tromboottinen trombosytopeeninen oireyhtymä (TTS), johon liittyy
verisuonitukoksia (tromboosi) ja alhainen verihiutaleiden määrä (trombosytopenia):
o Australiasta ja ulkomailta saatujen tietojen mukaan TTS on harvinainen
o Verisuonitukokset voivat ilmetä eri puolilla kehoa, myös aivoissa (jossa sitä
kutsutaan aivolaskimotukokseksi tai aivojen sinustromboosiksi) ja vatsan
alueella (idiopaattinen vatsan alueen laskimotukos). Verihiutaleiden vähyys voi
aiheuttaa verenvuotoa.
o Hyytymishäiriön oireet alkavat tavallisesti noin 4–42 päivää rokotuksen jälkeen.
o Hyytymishäiriöön sairastuneet ovat hyvin sairaita ja tarvitsevat sairaalahoitoa.
Sairaus voi johtaa pitkäaikaiseen työkyvyttömyyteen tai jopa kuolemaan.
o Lisätietoa TTS-hyytymishäiriöstä on potilasohjeessa AstraZeneca-rokote ja TTS.

Hakeudu lääkärin hoitoon rokotuksen jälkeen, jos:
•
•
•

Arvelet saaneesi allergisen reaktion. Soita 000, jos saat vakavia oireita, kuten
hengitysvaikeuksia, hengityksen vinkumista, sydämentykytystä tai lyyhistyt.
Rokotteen odotuksenmukainen haittavaikutus ei ole hävinnyt muutamassa päivässä.
Saat seuraavia oireita, etenkin noin 4–42 päivää rokotuksen jälkeen:
o päänsärkyä, joka jatkuu yli 48 tuntia rokotuksen jälkeen tai ilmenee myöhemmin
kuin 48 tuntia rokotuksen jälkeen. Tavalliset särkylääkkeet voivat aluksi helpottaa
päänsärkyä, mutta se jatkuu silti
o näön sumentumista
o kasvojen tai raajojen lihasheikkoutta
o sekavuutta tai kouristuksia.
o hengenahdistusta
o rintakipuja
o pitkittynyttä vatsakipua
o alaraajojen turvotusta
o muun kuin pistoskohdan pistemäistä ihottumaa tai mustelmia, joille ei ole
selitystä.

Muista kertoa lääkärille, että olet äskettäin saanut rokotteen. Kiireettömät oireet voi näyttää
terveydenhuollon tarjoajalle, jonka luona tavallisesti käyt (yleensä oma lääkärisi).
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Rokoteturvallisuuden seuranta ja haittavaikutusten raportointi
Epäillyt haittavaikutukset voi ilmoittaa rokotuksen antajalle tai muulle terveydenhuollon
ammattilaiselle. He laativat sitten puolestasi virallisen ilmoituksen asuinosavaltiosi
tai -territoriosi terveysministeriölle tai suoraan Therapeutic Goods Administration -virastolle
(TGA).
Jos haluat mieluummin ilmoittaa siitä itse, käy TGA:n sivustolla ja noudata sivulla annettuja
ohjeita: https://www.tga.gov.au/reporting-suspected-side-effects-associated-covid-19-vaccine.

Koronavirustestaus rokotuksen jälkeen
Jotkut koronavirusrokotuksen haittavaikutukset saattavat muistuttaa koronavirustaudin oireita
(esim. kuume). COVID-19 Vaccine AstraZeneca -rokote ei kuitenkaan sisällä elävää SARSCoV-2-virusta, eikä voi aiheuttaa koronavirustautia. Et ehkä tarvitse koronavirustestausta tai
eristäytymistä, jos:
•
•

saat yleisoireita, kuten kuumetta, päänsärkyä tai väsymystä kahden ensimmäisen
päivän aikana rokotuksen jälkeen, ja
olet varma, ettei sinulla ole hengitystieoireita (esim. nuha, yskä, kurkkukipu, hajuaistin
tai makuaistin menetys).

Tarkista kuitenkin asuinosavaltiosi tai -territoriosi ajantasaiset ohjeet. Ohjeistus voi muuttua, jos
asuinalueellasi ilmenee koronavirustautia. Saatat silti tarvita koronavirustestin, jos muut kriteerit
täyttyvät, kuten jos olet tunnistetun koronavirustautitapauksen lähikontakti. Jos olet epävarma,
hakeudu lääkäriin.

Muista toinen rokotuskerta
On tärkeää saada kaksi COVID-19 Vaccine AstraZeneca -annosta, joiden välillä on noin 12
viikkoa. Rokotusten väliajan lyhentäminen 12 viikosta vähintään neljäksi viikoksi voi olla
aiheellista tietyissä olosuhteissa. Toinen annos antaa paremman suojan koronavirustaudilta.

Miten rokotuksessa antamiasi tietoja käytetään
Tietoa henkilötietojesi keräämisestä, tallentamisesta ja käyttämisestä on osoitteessa
https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19-vaccinations
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