Johnson & Johnson
COVID-19 պատվաստանյութի
օգուտներն ու ռիսկերը

ՓԱՍՏԱԹԵԹՐԻԿ`

Հասկացեք Johnson & Johnson COVID-19 մեկ դեղաչափ պատվաստանյութ ստանալու ռիսկերն ու
օգուտները, որոնք կարող են կանխել COVID-19-ով վարակվելուց: Դա ձեր ընտրությունն է ստանալ
պատվաստանյութ։ Հարցեր ունենալու դեպքում խոսեք պատվաստում մատակարարողի հետ։

Պատվաստանյութի մասին

Ինչպես բոլոր COVID-19
պատվաստանյութերն, այս
պատվաստանյութը նույնպես
թույլատրվել է FDA-ի կողմից
հարկադրված օգտագործման համար՝
հաշվի առնելով COVID-19 համավարակի
ծանրության աստիճանը: Այս
պատվաստանյութը մեկ դեղաչափ է, որը
ներարկվում է մկանի մեջ։

Նախքան պատվաստանյութը
ստանալը

Պաստվաստում մատակարարողին
տեղեկացրեք ձեր առողջական վիճակի
մասին, այդ թվում, եթե դուք`
• ունեք որևէ ալերգիա
• ունեք ջերմություն
• ունեք արյան մակարդման խնդիր կամ
ընդունում եք արյուն նոսրացնող
• ունեք իմունային անբավարարություն
կամ օգտագործում եք դեղամիջոցներ,
որոնք ազդում են ձեր իմունային
համակարգի վրա
• հղի եք, կրծքով կերակրող կամ
պլանավորում եք հղիանալ
• ստացել եք մեկ այլ COVID-19
պատվաստանյութ

Դուք չպետք է ստանաք այս
պատվաստանյութը, եթե՝

Դուք ունեցել եք ծանր ալերգիկ
ռեակցիա այս պատվաստանյութի որևէ
բաղադրիչի նկատմամբ. ռեկոմբինանտ,
անկարող կրկնօրինակվելու
ադենովիրուս՝ տեսակը 26, որն
արտահայտում է SARS-CoV-2
փշանման սպիտակուցը, կիտրոնաթթու
մոնոհիդրատը, եռանատրիումի
ցիտրատի դիհիդրատը, էթանոլը,
2-հիդրօքսիպրոպիլ-β-ցիկլոդեքստրինը
(HBCD), պոլիսորբատ-80-ը, նատրիումի
քլորիդը։

Պատվաստանյութի օգուտները

Ընթացիկ կլինիկական փորձարկումները
ցույց են տվել, որ այս պատվաստանյութը
կանխում է հիվանդությունը,
հոսպիտալացումը կամ մահը COVID19-ից` մեկ դեղաչափ ընդունելուց հետո:
COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութի
ապահոված պաշտպանության
տևողությունը ներկայումս անհայտ է:

Այս պատվաստանյութի հետ կապված ռիսկերը

• Ընդհանուր կողմնակի ազդեցություններ՝
այս պատվաստանյութի հետ կապված կողմնակի
ազդեցությունները ներառում են՝ ներարկման
հատվածում առաջացող ռեակցիաները և գլխացավը,
շատ հոգնածության զգացումը, մկանային ցավերը,
սրտխառնոցը և ջերմությունը։
• Ծանր ալերգիկ ռեակցիա՝ քիչ հավանականություն կա,
որ պատվաստանյութը կարող է առաջացնել ծանր ալերգիկ
ռեակցիա (դժվարաշնչառություն, դեմքի և կոկորդի
այտուցվածություն, սրտի արագ բաբախում, ցան ամբողջ
մարմնի վրա, գլխապտույտ, թուլություն), որը սովորաբար
տեղի է ունենում դեղաչափը ստանալուց մի քանի րոպեից
մինչև մեկ ժամ հետո:
• Արյան մակարդուկներ՝ արյան մակարդուկներն,
որոնք ախտահարում են գլխուղեղի, ստամոքսի, և
ոտքերի արյունատար անոթներն, արյան բջիջների
ցածր մակարդակի հետ միասին, որոնք օգնում են
ձեր օրգանիզմին դադարեցնել արյունահոսությունը,
հազվագյուտ են հանդիպել որոշ մարդկանց մոտ,
ովքեր ստացել են Johnson & Johnson COVID-19
պատվաստանյութը։ Այն մարդիկ, որոնց մոտ առաջացել
են այս արյան մակարդուկներն, ախտանշանները
սկսվել են պատվաստումից մոտավորապես 1-2 շաբաթ
անց, և նրանց մեծ մասը եղել են 50 տարեկանից ցածր
կանայք: Դուք պետք է անհապաղ դիմեք բժշկի, եթե
ունեք հետևյալ ախտանշանները պատվաստանյութը
ստանալուց մի քանի օր անց՝ դժվարաշնչություն, ցավ
կրծքավանդակում, ոտքերի այտուց, որովայնային կայուն
ցավ, ուժեղ գլխացավեր կամ պղտոր տեսողություն, թեթև
կապտուկներ կամ փոքր արյան բծեր մաշկի տակ, բացի
ներարկման հատվածից։

Եթե կողմնակի ազդեցություններ եք ունենում

Զանգահարեք 9-1-1, եթե դուք ծանր ալերգիկ ռեակցիա
եք ունենում, կամ գնացեք մոտակա հիվանդանոց:
Զանգահարեք պատվաստում մատակարարողին կամ ձեր
առողջապահական խնամքի ծառայություններ մատուցողին,
եթե ձեզ մոտ նկատվում են կողմնակի ազդեցություններ,
որոնք անհանգստացնում են ձեզ կամ չեն անցնում:

COVID-19-ը կանխելու այլ տարբերակներ
Դա ձեր ընտրությունն է ստանալ այս
պատվաստանյութը, և այն չստանալը չի ազդի ձեր
ստանդարտ բժշկական խնամքի վրա։
COVID-19-ը կանխելու համար հասանելի են
այլ պաստվաստանյութեր։
Լրացուցիչ տեղեկություն
Այցելեք www.janssencovid19vaccine.com
կամ www.cdc.gov/coronavirus
Զանգահարեք 1-800-565-4008 կամ (908) 455-9922
Վերամշակված է FDA-ի փաստաթերթիկից ստացողների և
խնամողների համար
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