
 
INFORMACJA HANDLOWA: „FLUENZ® TETRA” 
  
Szanowni Państwo,  
W ramach Systemu Sprzedaży Bezpośredniej, AstraZeneca AB pragnie zaoferować innowacyjną szczepionkę 
donosową przeciw grypie FLUENZ® TETRA aerozol do nosa, w postaci zawiesiny po 0,2 ml w jednorazowym 
aplikatorze do nosa.1 

 
FLUENZ TETRA to:  

• żywa atenuowana, szczepionka przeciw grypie do nosa 

• czterowalentna - zawierająca 2 podtypy wirusa grypy typu A i 2 linie wirusa grypy typu B1 

• zgodna z zaleceniami WHO (dla półkuli północnej) i decyzją UE dla sezonu 2020/2021.1 

• wskazana w zapobieganiu grypie u dzieci i młodzieży w wieku od 24 miesięcy do poniżej 18 lat.1(dzieci, 
które nie były uprzednio szczepione przeciwko grypie powinny otrzymać 2 dawkę w odstępie minimum 
4 tygodni)1 

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

• do przechowywania w lodówce (2⁰C-8⁰C), nie zamrażać.1 

 
FLUENZ® TETRA jest refundowany (odpłatność 50%)  dla dzieci 24-60 miesięcy.  
Szczepionka będzie dostępna w Polsce we wrześniu 2020. Cena jest zgodna z Obwieszczeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2020 roku2 

 
FLUENZ® TETRA jest sprzedawana przez 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  
 
Jeśli nie jesteś na Liście Klientów AstraZeneca, a chcesz kupować Produkty AstraZeneca, skontaktuj się z 
Niezależnym Agentem dostarczając  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 umieścić : FLUENZ TETRA – dokumenty do założenia klienta.  
 
AstraZeneca  nie udziela prawa zwrotu dla produktu Fluenz Tetra.  

                                                                                                                           W imieniu AstraZeneca AB  

                                                                                                                                               …………….………………………………………… 

                                                                                                                                               Data:………………………………………………  

                                                                                                                                               Podpis:………………………………………….. 

 

1. Charakterystyka Produktu Leczniczego Fluenz Tetra: https://www.astrazeneca.pl/content/dam/az-pl/SPC/SPC_FluenzTetra_2020-07-27.pdf 

2. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2020 r; https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-24-

sierpnia-2020-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-

medycznych-na-1-wrzesnia-2020-r  
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