
COVID-19-ROKOTE &
TÄYTEAINEHOIDOT

96 %

4 %

Kyseessä oli kansainvälinen
tutkimus, jonka toteutti brittiläinen
esteettisen lääketieteen asiantuntija, 
tri Tim Pearce.

Tavoitteena oli saada ajantasainen
kuva koronarokotteen ja
täyteaineiden yhteisvaikutuksista.

Tutkimukseen osallistui 1503 ihmistä,
joista kaikille oli tehty täyteainehoitoja ja
joista jokainen oli saanut covid-19-
rokotteen.

TUTKIMUSJOUKKO

3,73 prosenttia tutkituista havaitsi 
 turvotusta täyteaineen
ruiskutuskohdassa rokotuksen
jälkeen. 

JOS TURVOTUSTA OLI, 
- se nousi rokotuspäivänä: 15,38 % 

- se nousi kahden seuraavan päivän aikana: 46,15 %
- se nousi rokotusta seuranneen viikon aikana: 30,77 %

- se nousi rokotusta seuraavan kuukauden aikana: 7,69 %
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KOOSTE TIM PEARCEN TUTKIMUSTULOKSISTA
(DR TIM PEARCE, UK)

96,27 prosenttia tutkituista ei
havainnut turvotusta rokotuksen
jälkeen.



4 %

1 %

Yksi sadasta tutkimukseen
osallistuneesta sai rokotteen jälkeen
sellaista turvotusta, jonka hoitoon
tarvittiin antihistamiinilääkitystä.

Suurin osa turvotustapauksista hoitui
ilman erityisiä toimenpiteitä.

Tutkimukseen osallistuneista
täyteaineasiakkaista 4 % koki
jonkinasteista turvotusta rokotteen
jälkeen.  Heistä joka neljäs tarvitsi
antihistamiinia.

SUMMA SUMMARUM

Joka sadas tarvitsi antihistamiinia,
jotta turvotus saatiin laskemaan.
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Joka 25:s täyteaineasiakas sai
reaktioita.

TARVITTIINKO LÄÄKEHOITOA?



2,3 %

Suurin osa täyteainehoidoista tehdään hyaluronihappovalmisteilla. Niiden
osalta tutkimus antaa mielenkiintoista tietoa. Tämän tutkimuksen

perusteella tilastollisesti merkitseviä eroja eri täyteainemerkkien välillä ei
mielestäni ole. Se on luultavasti kaikille HA-täyteainevalmistajille

helpotus.
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Erimerkkisten HA-
valmisteiden välillä
ei ollut
huomattavia eroja.  
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Juvéderm* Teoxane

5,1 %

Restylane

Kalsiumjohdannaiset:
10 % tutkimukseen osallistuneista Radiesse-asiakkaista sai reaktioita, MUTTA koska Radiesse-

asiakkaita osallistui tutkimukseen vain kymmenen ja heistä yksi reagoi, tulos on luultavasti
vääristynyt. Tilastollisesti merkitseviä päätelmiä ei siis voida Radiessen osalta tehdä.

4,5 %

Suuret brändit ja rokotteeseen liittyvä turvotus

*Vycross: 6,2 %



11,7 %

Modernan rokote näyttäisi tämän tutkimuksen mukaan reagoivan
täyteaineisiin herkemmin kuin muut rokotemerkit. Se on mielenkiintoista,
koska yhteisvaikutus tuli esille nimenomaan Modernan rokotevalvonnan

aikana. 
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EROT
ROKOTE-
MERKKIEN
VÄLILLÄ
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MODERNAN ROKOTE
aiheutti täyteainekohdan
turvotusta 11,7 prosentille

täyteaineasiakkaista.

Autoimmuunisairaus:
todennäköisyys saada turvotusta oli

noin 6 %.
 

Vakava allergia:
turvotuksen todennäköisyys 8,3 %

 

Ei autoimmuunisairauksia:
todennäköisyys saada turvotusta

täyteaineen ruiskutuskohtaan oli noin 3 %.
 

Ei allergioita:
turvotuksen todennäköisyys 3,7 %

 

4,1 % 3,1 %

ASTRA ZENECAN ROKOTE
aiheutti täyteainekohdan
turvotusta 4,1 prosentille

täyteaineasiakkaista.

PFIZER-BIONTECHIN
ROKOTE

aiheutti täyteainekohdan
turvotusta 3,1 prosentille

täyteaineasiakkaista. 

Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että autoimmuunisairauksista
kärsivä täyteaineasiakas kokee rokotteen yhteydessä reaktioita

todennäköisemmin kuin sellainen täyteaineasiakas, jolla EI ole
autoimmuunisairauksia. 

 
Myös allergioista kärsivät täyteaineasiakkaat saivat reaktioita

todennäköisemmin kuin ihmiset, joilla allergioita ei ole. 
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