Comirnaty (Pfizer) koronavirusrokotuksen
jälkeen
Viimeksi päivitetty: 18.8.2021

Tietoa rokotteesta
Olet tänään saanut Comirnaty (Pfizer Australia Pty Ltd) -rokotteen.
Tämä rokote voi estää sairastumisen koronavirustautiin. Pfizer-koronavirusrokote ei sisällä
elävää virusta, eikä se voi aiheuttaa koronavirustautia. Se sisältää SARS-CoV-2-viruksen
tärkeän osan, piikkiproteiinin, geneettisen koodin. Rokotteen saatuaan keho tekee kopioita
piikkiproteiinista. Näin immuunijärjestelmä oppii tunnistamaan koronavirustautia aiheuttavan
SARS-CoV-2-viruksen ja torjumaan sitä. Keho hajottaa geneettisen koodin nopeasti.

Mitä rokotuksen jälkeen on odotettavissa
Kuten kaikkien rokotusten, koronavirusrokotuksen jälkeenkin saattaa ilmetä haittavaikutuksia.
Yleisiä haittavaikutuksia Pfizer-rokotteen jälkeen ovat:
•
•
•
•
•
•

pistoskohdan kipu tai turvotus
väsymys
päänsärky
lihaskivut
kuume ja vilunväristykset
nivelkivut.

Harvinaisempia haittavaikutuksia Pfizer-rokotteen jälkeen ovat:
•
•
•
•
•
•
•

pistoskohdan punoitus
pahoinvointi
suurentuneet imusolmukkeet
huonovointisuus
pistosraajan kipu
unettomuus
pistoskohdan kutina.
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Nämä haittavaikutukset ovat yleensä lieviä ja menevät ohi parissa päivässä. Jotkut saavat tästä
rokotteesta merkittävämpiä flunssaa muistuttavia oireita kuin muista tavallisista rokotuksista ja
saattavat tarvita enemmän lepoa. Oireet saattavat ilmetä kumman rokoteannoksen jälkeen
tahansa, mutta yleisemmin toisen annoksen jälkeen.
Rokotuksen jälkeistä pistoskohdan kipua tai kuumetta, päänsärkyä tai muita särkyjä voi hoitaa
parasetamolilla tai ibuprofeenilla. Ne auttavat vähentämään edellä mainittuja oireita
(parasetamolia tai ibuprofeenia ei tarvitse ottaa ennen rokotusta). Pistoskohdan turvotusta voi
hoitaa kylmäpakkauksella.
Harvinaisia haittavaikutuksia, joita on raportoitu Pfizer-rokotteen jälkeen, ovat:
• vakava allerginen reaktio (anafylaksia)
• sydänlihastulehdus (myokardiitti) ja sydänpussitulehdus (perikardiitti). Useimmat
ilmoitetut tapaukset ovat olleet lieviä ja niistä on toivuttu nopeasti, vaikka näiden
tapausten pitempiaikainen seuranta jatkuukin edelleen. Tapauksia on ilmoitettu
useimmiten toisen annoksen jälkeen ja enimmäkseen nuoremmilla miehillä (alle 30vuotiailla).
Hakeudu lääkärin hoitoon rokotuksen jälkeen, jos:
•
•
•
•

arvelet saaneesi allergisen reaktion. Soita 000, jos sinulla on vakavia oireita, kuten
hengitysvaikeuksia, hengityksen vinkumista, sydämentykytystä tai lyyhistyt
tunnet kipua, painetta tai epämukavaa oloa rinnassa, sydän lyö epäsäännöllisesti,
lyöntejä jää väliin tai sydän värisee, sinua pyörryttää, tunnet hengenahdistusta tai kipua
hengittäessäsi
olet huolissasi mahdollisesta haittavaikutuksesta tai sinulla on uusia tai odottamattomia
oireita
rokotteen odotuksenmukainen haittavaikutus ei ole hävinnyt muutamassa päivässä.

Kiireettömät oireet voi näyttää terveydenhuollon tarjoajalle, jonka luona tavallisesti käyt (esim.
oma lääkärisi).

Rokoteturvallisuuden seuranta ja haittavaikutusten raportointi
Voit ilmoittaa epäillyt haittavaikutukset 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 olevalla ilmoitussivulla
koronavirusrokotteeseen liittyvistä epäillyistä haittavaikutuksista ja noudata sivulla olevia
ohjeita.

Koronavirustestaus rokotuksen jälkeen
Jotkut koronavirusrokotuksen haittavaikutukset saattavat muistuttaa koronavirustaudin oireita
(esim. kuume). Pfizer-rokote ei kuitenkaan sisällä elävää 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.
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Muista toinen rokotuskerta
On tärkeää saada kaksi annosta Pfizer-koronavirusrokotetta. Rokotusten välillä on yleensä 3–6
viikkoa, mutta erityistilanteissa voidaan suositella pidempääkin väliä. Toinen annos
todennäköisesti pidentää rokotteen antamaa suojaa 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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