
 
INFORMACJA HANDLOWA: „FLUENZ® TETRA”  
  
Szanowni Państwo,  
W ramach Systemu Sprzedaży Bezpośredniej, AstraZeneca pragnie zaoferować innowacyjną 
szczepionkę donosową przeciw grypie FLUENZ® TETRA:     
             
FLUENZ® TETRA aerozol do nosa, w postaci zawiesiny po 0,2 ml w jednorazowym aplikatorze do nosa. 
Szczepionka przeciw grypie (żywa atenuowana, do nosa) 

• Czterowalentna - zawierającą cztery szczepy szczepionkowe grypy (2 podtypy wirusa grypy typu 
A i 2 linie wirusa grypy typu B) 

• Szczepionka ta jest zgodna z zaleceniami WHO (dla półkuli północnej) i decyzją UE dla sezonu 
2019/2020. 

• Wskazana w zapobieganiu grypie u dzieci i młodzieży w wieku od 24 miesięcy do poniżej 18 lat 

• Podawana jako aerozol do nosa (0,2 ml; po 0,1 ml do każdego nozdrza) 

• Do przechowywania w lodowce (2⁰C-8⁰C), nie zamrażać 

• Przed użyciem szczepionkę można wyjąć z lodówki jednorazowo na maksymalny okres 12 godzin 
w temperaturze od 8°C do 25°C 

• Maksymalny okres przechowywania produktu Fluenz® Tetra wynosi 18 tygodni 
 
Cena jednostkowa opakowania (1 aplikator) wynosi 76,00 PLN netto/82,08 PLN brutto na fakturze. 
Szczepionka będzie dostępna w Polsce od ok 20 października 2019. 
 
FLUENZ® TETRA będzie sprzedawana przez wszystkich Niezależnych Agentów, o których mowa w 
Ogólnych Warunkach Sprzedaży:  

• Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. 

• NEUCA S.A. 
Dane teleadresowe Niezależnych Agentów niezbędne do złożenia zamówienia na Produkty oraz 
dostępne kanały komunikacji z Niezależnymi Agentami znajdują się na stronie internetowej AZ 
www.astrazenecaab.pl 
 
Aby móc zamawiać produkty AstraZeneca w Systemie Sprzedaży Bezpośredniej,  
apteka ogólnodostępna/punkt apteczny/zakład opieki zdrowotnej powinny znajdować się na Liście 
Klientów AstraZeneca. 
 
Jeśli nie jesteś na Liście Klientów AstraZeneca, a chcesz kupować Produkty AstraZeneca : 
Należy dostarczyć skany następujących dokumentów: 

• Zaświadczenie nadania numeru NIP  

• Pozwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej/punktu aptecznego /apteki szpitalnej 
 
Skany dokumentów należy przesłać mailem do Działu Obsługi Klienta AstraZeneca (e-mail: 
dzialobslugi@astrazeneca.com; fax: 48 22 485 33 60 lub 22 452 59 60. 
W tytule miała proszę umieść : FLUENZ TETRA – dokumenty do założenia klienta. 
 
AZ informuje, że pomimo iż Fluenz Tetra wymaga przechowywania w temperaturze 2-8°C, AstraZeneca 
udziela prawa zwrotu dla tego produktu do dnia 19 stycznia 2020 roku jeżeli produkt nie zostanie 
sprzedany do pacjenta. Po upływie tej daty zwrot nie będzie możliwy. 
 

http://www.astrazenecaab.pl/

