ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺸﺘﺮک
اﯾـﺮان و اﺳﺘﺮاﻟﯿـﺎ
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن اوﻟﯿﻪ و
دوزﻫﺎی ﯾﺎدآور و ﺑﻮﺳﺘﺮ

اﯾﻤﻦ و ﺑﺪون ﻋﻮارض
ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺟﺪی

ﺗﺤﺮﯾﮏﮐﻨﻨﺪه ﻫﺮ
دو ﻣﺴﯿﺮ اﯾﻤﻨﯽ
ﻫﻮﻣﻮرال و ﺳﻠﻮﻻر

ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده
از وﯾﺮوس زﻧﺪه
ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪﺷﺪه

اﯾﺠﺎد اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎ ادﺟﻮاﻧﺖ
ﺟﺪﯾﺪ و ﻏﯿﺮآﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ

)(Advax-SM

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﮐﺖ داروﺳﺎزی
اﯾﺮاﻧﯽ دارای اﺳﺘﺎﻧﺪارد  GMPاز
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ

ارزﯾﺎﺑﯽﺷﺪه در
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺎ
رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی
ﺟﻬﺎﻧﯽ

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﻓﺮاد درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪه اﺳﭙﺎﯾﮑﻮژن

ﺗﻤﺎﻣﯽ درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن واﮐﺴﻦ اﺳﭙﺎﯾﮑﻮژن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻫﺮ ﺳﻮاﻟﯽ در

راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﭙﺎﯾﮑﻮژن ﯾﺎ ﺑﺮوز ﻫﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ ،ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﯿﻤﺎران ارﮐﯿﺪﻻﯾﻒ ﺗﻤﺎس
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ آﻣﺎده ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ در ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ارﮐﯿﺪﻻﯾﻒ۰۲۱ - ۴۲۵۹۳ :

اﺳﭙﺎﯾﮑﻮژن ،واﮐﺴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻮوﯾﺪ١٩-
واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ اﺳﭙﺎﯾﮑﻮژن ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺸﺘﺮک ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻨﺎژن و  Vaxineاﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ اﺳﺖ

ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎی ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ دﺳﺘﻪای از ﻓﺮاوردهﻫﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در درﻣﺎن

ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺴﯿﺎری از واﮐﺴﻦﻫﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ

اﻧﺪ و اﯾﻤﻨﯽ آنﻫﺎ در ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﯿﻮاﻧﯽ اﺳﭙﺎﯾﮑﻮژن در دو ﮐﺸﻮر اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ آن در

دو ﮐﺸﻮر اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و اﯾﻤﻨﯽ ،اﯾﻤﻨﯽزاﯾﯽ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آن در اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﭘﺎﺳﺦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ اﺳﭙﺎﯾﮑﻮژن
در ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت واﮐﺴﻦ اﺳﭙﺎﯾﮑﻮژن وﯾﺮوس ﻏﯿﺮﻓﻌﺎلﺷﺪه ﯾﺎ وﯾﺮوس زﻧﺪه ﺿﻌﯿﻒﺷﺪه ﺑﻪ

ﮐﺎر ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از وﯾﺮوس ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﺳﭙﺎﯾﮏ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﯾﺠﺎد
اﯾﻤﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ را دارد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ در ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻨﺎژن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﮐﺴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

در واﮐﺴﻦ اﺳﭙﺎﯾﮑﻮژن ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽزاﯾﯽ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺘﻌﺎدل ﻫﺮ دو ﻣﺴﯿﺮ

اﺻﻠﯽ اﯾﻤﻨﯽ ﻫﻮﻣﻮرال و ﺳﻠﻮﻟﯽ از ادﺟﻮاﻧﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم  Advax-SMاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻤﮏﻫﺎی آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻗﻨﺪی دارد .اﯾﻦ

ادﺟﻮاﻧﺖ در ﮐﻨﺎر اﯾﺠﺎد ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻄﻠﻮب ،اﯾﻤﻦ ﺑﻮده و ﻋﺎرﺿﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺟﺪی ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ،اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن اﺳﭙﺎﯾﮑﻮژن ،اﯾﻦ واﮐﺴﻦ

اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن اوﻟﯿﻪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺮای دوزﻫﺎی ﯾﺎداور و ﺑﻮﺳﺘﺮ اﺳﺖ.
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