
 

Comunicat per administració  inmunoteràpia específica subcutània  amb al·lèrgens inhalants

i vacuna COVID-19

Benvolgudes, benvolguts,

D’acord a les reaccions adverses locals descrites en relació a l’administració de la vacuna de la

COVID-19 1,2,3 i a les dades en vida real de població del nostre entorn que ha estat vacunada on

es  descriuen  alguns  casos  de  reaccions  locals   intenses  tant  immediates  com   de  forma

retardada,   des  de  la  SCAIC   s’aconsellen  les  següents  consideracions  pràctiques  per  a

l’administració de la immunoteràpia específica subcutània amb al·lèrgens inhalants (ITSC) quan

coincideixin amb l’administració de la vacuna de la COVID-19.

1) En cap cas es recomana no administrar  la vacuna  de la COVID-19 o retrassar la seva

administració per coincidir amb la ITSC.

2) Espaiar la dosis de la vacuna de la COVID-19 i la ITSC  1 setmana.

3) Es recomana administrar  la següent dosis d’ITSC  posterior a la vacuna de la COVID-19

en el braç contralateral al de l’administració  de la vacuna per la Covid,   malgrat sigui

tornar-la a administrar en el mateix braç que s’havia  administrat  en la dosi anterior.

4) L’espaiament  d’una  setmana,   aplica  tant  en  les  dosis  d’ITSC   d’inici   com  de

manteniment. 

5) Per  aquest   espaiament  d’una  setmana   es  pot  modificar  la  pauta  inicialment

establerta pel metge responsable de la prescripció de la ITSC.

6) Recordar que: 

a) La ITSC  s’ha d’administrar sempre   per part d’infermeria  o metge en un centre

sanitari  amb les mesures adients  per tractar  precoçment les  potencials  reaccions

adverses4 

 b)  El  pacient  ha  d’estar   en  observació   durant   30  minuts  després  de  la  seva

administració4

1. Fitxa tècnica  vacuna Comirnaty Pfizer BioNTech

2. Fitxa tècnica  vacuna de Moderna COVID-19 (mRNA-1273)

3. Fitxa tècnica Vacuna de Astra-Zeneca frente a COVID-19 (ChAdOx1-S [recombinante])

4. E Alvarez-Cuesta, et al. Standards for practical allergen-specific immunotherapy. Allergy . 2006;61 Suppl 82:1-20
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