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Tisztelt Egészségügyi Szakember! 
 
Tájékoztatjuk, hogy az Európai Unióban (EU) 2021. december 9- én, a COMIRNATY számára új 
felhasználhatósági időtartamot hagytak jóvá ultra alacsony hőmérsékletű tárolási feltételek 
mellett.  
 
A COMIRNATY 10 mikrogramm/adag koncentrátum diszperziós injekcióhoz 
alkalmazási előírása frissült a fagyasztott injekciós üveg új felhasználhatósági időtartamával, 
melyet meghosszabbítottak 6 hónapról 9 hónapra. A tárolási feltételek változatlanok maradnak  
(-90°C és -60°C között).  
A vakcina –90 °C és –60 °C közötti hőmérsékleten fagyasztva érkezik. A fagyasztott vakcina -90 °C 
és –60 °C közötti hőmérsékleten vagy +2 °C és +8 °C közötti hőmérsékleten tárolható. 
 
A 9 hónapos lejárati időn belül a felbontatlan injekciós üvegek 2 °C és 8 °C közötti hőmérsékleten 
10 hétig tárolhatók és szállíthatók. 
 
Ez a 3 hónapos meghosszabbítás az e jóváhagyási dátum után gyártott injekciós üvegekre 
vonatkozik. 
 
Ezenkívül ez a 3 hónapos meghosszabbítás visszamenőlegesen alkalmazható az e jóváhagyás 
előtt gyártott injekciós üvegekre is.  
A kartondobozok, melyek címkéjére 2021. október és 2022. május közötti lejárati dátum van 
nyomtatva, a nyomtatott dátumot követő 3 hónapig felhasználhatók maradnak, amennyiben a 
megfelelő tárolási feltételek -90°C és -60°C között fennállnak. A COMIRNATY frissített lejárati 
dátumok az alábbiakban láthatók. 
 
 
 
 
 
 

Fontos változás a felhasználhatósági idővel kapcsolatban 
COMIRNATY®, COVID-19 mRNS vakcina (nukleozid-módosított) 
 



COMIRNATY 10 mikrogramm/adag koncentrátum 
diszperziós injekcióhoz EU/1/20/1528/004, 
EU/1/20/1528/005 
 
5 - 11 éves gyermekek, higítandó, narancssárga injekciós 
üveg kupak 
 
Nyomtatott dátum  Frissített lejárati dátum 
March 2022 → June 2022 

April 2022 → July 2022 

May 2022                      →          Aug 2022 
 
Minden 2022. június és az utáni lejárati idejű injekciós 
üvegen már a 9 hónapos eltarthatósági idő kerül 
feltüntetésre. 
 
 

 
 
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a COMIRNATY-ra vonatkozó, a változás által 
érintett összes kiegészítő információ ennek megfelelően frissül. 
 
Ha bármilyen kérdése van, kérjük, olvassa el a COMIRNATY alkalmazási előírását 
a  www.comirnatyglobal.com weboldalon.  
 
A gyógyszerrel kapcsolatos részletes információk az Európai 
Gyógyszerügynökség honlapján érhetők el: http://www.ema.europa.eu 
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