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В различни страни по света е получено разрешение от регулаторните органи за употреба
на лекарствения продукт COMIRNATY иРНК ваксина срещу COVID-19 (нуклеозидно
модифицирана) (Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine в някои страни) за активна 
имунизация за превенция на заболяването COVID-19, причинено от вируса SARS-CoV-2, 
при деца на възраст 5 до 11 години и лица на възраст 12 и повече години.

COMIRNATY иРНК ваксина срещу COVID-19 (нуклеозидно модифицирана), базирана на 
иРНК технология, собственост на BioNTech, разработена съвместно от BioNTech и Pfizer.

Информацията, съдържаща се в настоящата презентация, се основава на одобрената от 
Европейската агенция по лекарствата Кратка характеристика на продукта съответно за 
деца на възраст от 5 до 11 години и лица на възраст 12 и повече години.
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Ваксинационните центрове ще 
могат:
• Правилно да получават, съхраняват 

и прилагат COMIRNATY иРНК
ваксина срещу COVID-19 
(нуклеозидно модифицирана)

• Да получават допълнителна 
информация и задават въпроси

Цели Съдържание

COMIRNATY иРНК ваксина срещу COVID-19 (нуклеозидно модифицирана)
Обучение

1. Информация за продуктовите опаковки
2. Доставка на ваксината
3. Получаване и разопаковане
4. Съхранение
5. Прехвърляне
6. Подготовка и прилагане
7. Нежелани реакции
8. Разграничаване на формите със сиво капаче 

COMIRNATY за лица на възраст 12 и повече години
9. Допълнителни материали
10. Въпроси и отговори



Информация за 
продуктовите опаковки 
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Многодозови флакони 2 ml (стъкло тип I), без консервант

Картонени КУТИИ ФЛАКОНИ

Информация за опаковането на 
продукта: картонени кутии и флакони

Лилаво капаче: 6 дози във флакон за лица на възраст 12 и повече 
години (за разреждане преди употреба)
Сиво капаче : 6 дози във флакон за лица на възраст 12 и повече 
години (готова за употреба)
Сиво капаче, Original/Omicron BA.1: 6 дози във флакон за лица на 
възраст 12 и повече години (готова за употреба)
Сиво капаче, Original/Omicron BA.4-5: 6 дози във флакон за лица на 
възраст 12 и повече години (готова за употреба)
Оранжево капаче: 10 дози във флакон за деца на възраст 5 до 11 
години (за разреждане преди употреба)

Лилав (195 флакона)

Картонените кутии с различен размер съдържат 10 или 195 флакона:

Оранжев (10 флакона)
Една картонена кутия съдържа 

10 флакона 

Размер на кутията
(Д x В x Ш)

37 x 47 x 89 mm

Сив (10 флакона)
Една картонена кутия съдържа

10 флакона

Размер на кутията
(Д x В x Ш)

37 x 47 x 89 mm

Сив
Original/Omicron BA.1

(10 флакона)
Една картонена кутия съдържа

10 флакона

Размер на кутията
(Д x В x Ш)

37 x 47 x 89 mm

Сив
Original/Omicron BA.4-5

(10 флакона)
Една картонена кутия съдържа

10 флакона

Размер на кутията
(Д x В x Ш)

37 x 47 x 89 mm

Отнася се за следните цветове капачета:

ЛИЛАВ СИВ ОРАНЖЕВ
За разреждане 

преди употреба, 
за лица на 

възраст 12 и 
повече години

За лица на 
възраст 12 и 

повече години, 
готова за 
употреба

За деца на 
възраст 5 до 11 

години, за 
разреждане преди 

употреба
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MEDIUM ULT

Информация за опаковките на продукта: 
Термичен транспортен контейнер

При липса на фризер със свръхниски 
температури, термичният контейнер може 
да се използва за временно съхранение до 
30 дни след доставката, като редовно се 
презарежда догоре със сух лед. 

КАРТОНЕНА КУТИЯ СЪС 
195 ФЛАКОНА
Между 1 и 5 кутии, подредени в кутията, която 
съдържа опаковките с флакони

За повече информация относно разопаковането на транспортните термични контейнери, съхранението и боравенето с тях, 
вижте съответната страница за Вашата страна на уебсайта comirnatyglobal.com.

КАРТОНЕНА КУТИЯ С 
10 ФЛАКОНА
Съдържа няколко кутии, събрани в чанта или кутия 
в отделението за кутиите с флакони

Има няколко вида термични транспортни контейнери и опаковки на флакони, като 
всички те имат подобни компоненти. Примерът по-долу е посочен само с 
илюстративна цел и е възможно да не отговаря точно на вида термичен транспортен 
контейнер, който ще получите.

BA.1 BA.4-5

Отнася се за следните цветове капачета:

ЛИЛАВ СИВ ОРАНЖЕВ
За разреждане

преди употреба, 
за лица на 

възраст 12 и 
повече години

За лица на 
възраст 12 и 

повече години, 
готова за 
употреба

За деца на 
възраст 5 до 11 

години, за 
разреждане преди 

употреба

Част Описание

ГОРНО ОТДЕЛЕНИЕ 
ЗА СУХ ЛЕД Съдържа горния слой сух лед

КУТИИ С ФЛАКОНИ
Всяка кутия съдържа многодозови флакони 
и може да изглежда различно, в 
зависимост от обема на поръчката Ви.

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА 
КУТИИТЕ С ФЛАКОНИ

Неподвижно отделение в термичния 
транспортен контейнер, в което се 
съдържат кутиите с флакони.

КАПАК ОТ 
СТИРОПОР

Горният капак от стиропор, който включва 
вградено устройство за температурен 
мониторинг и остава свързан към конейнера

ТЕРМИЧЕН 
ТРАНСПОРТЕН 
КОНТЕЙНЕР

Външната кутия на термичния транспортен 
контейнер
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Транспортни контейнери Medium ULT

Информация за опаковките на продукта: 
Термичен транспортен контейнер

Моля, обърнете внимание: горепосоченото е с илюстративна цел и конфигурацията на продукта може да е различна в 
зависимост от мястото на производство и/или пазара. Може да има други конфигурации.

Има три доставчика (Aerosafe, Cold Chain Technologies [CCT] и Softbox) на термични транспортни контейнери за свръхниска 
температура (ULT). Конкретният термичен транспортен контейнер може да е различен за различните пазари. И при трите 
варианта има възможност за температурен мониторинг в реално време и те са сходни по структура, както е описано по-долу и 
на предходния слайд.

Отнася се за следните цветове капачета:

ЛИЛАВ СИВ ОРАНЖЕВ
За разреждане

преди употреба, 
за лица на 

възраст 12 и 
повече години

За лица на 
възраст 12 и 

повече години, 
готова за 
употреба

За деца на 
възраст 5 до 11 

години, за 
разреждане преди 

употреба

Част Описание
ГОРНО ОТДЕЛЕНИЕ 
ЗА СУХ ЛЕД

КУТИИ С ФЛАКОНИ

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА 
КУТИИТЕ С 
ФЛАКОНИ

КАПАК ОТ 
СТИРОПОР

ТЕРМИЧЕН 
ТРАНСПОРТЕН 
КОНТЕЙНЕР

Съдържа горния слой сух лед

Всяка кутия съдържа многодозови флакони и 
може да изглежда различно, в зависимост от 
обема на поръчката Ви. Други конфигурации на 
опаковане може да включват: (1) цветен плик, 
(2) пластмасова гофрирана кутия или (3) 1-5 
индивидуални картонени кутии, съдържащи 195 
флакона, които приличат на малки кутии за 
пица
Неподвижно отделение в термичния транспортен 
контейнер, в което се съдържат кутиите с 
флакони.
Горният капак от стиропор, който включва вградено 
устройство за температурен мониторинг и остава 
свързан към конейнера
Външната кутия на термичния транспортен 
контейнер

(1) цветен плик

(3) индивидуални 
картонени кутии, 

съдържащи 195 флакона

(2) пластмасова 
гофрирана кутия



Транспортиране на 
ваксината
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* Моделът на веригата за доставки на ваксината срещу COVID-19 на Pfizer-BioNTech представлява директно доставяне от производствените обекти на Pfizer до определените от съответния 
държавен орган места. 
** Времето за обработка може да е различно в зависимост от предстоящата проверка на имейлите и цифровата свързаност в рамките на всеки пазар.                                                                                                                            

• Всеки термичен транспортен контейнер има GPS устройство за 
температурен мониторинг за многократна употреба, което се 
активира, когато се опакова транспортният контейнер

• Всички пратки се проследяват чрез вграденото GPS устройство 
за температурен мониторинг, за да се осигури дистрибуция „от 
край до край“ при необходимите температури

• Отчетът за качеството от Controlant ще бъде предоставен в 
рамките на 1-3 часа** след натискане на бутона „STOP“ на 
устройството за температурен мониторинг 

• Pfizer добавя нова възможност за устройствата за 
температурен мониторинг с поетапен подход, започващ през 
първото тримесечие на 2022 г.  Всеки термичен транспортен 
контейнер включва само едно устройство, но то може да бъде 
или устройство за температурен мониторинг Controlant SAGA 
(i), или устройство за температурен мониторинг Controlant
10.01 (ii).

Доставките се извършват съгласно процесите и методите за 
контрол на качеството на Pfizer, за да се гарантира, че при 
прехвърлянето на собствеността на продукта, той ще 
пристигне в добро състояние

Директни доставки* до ваксинационен център 
чрез транспортен куриер

Проследяване на температурата и местоположението по време на 
транспортиране

•Pfizer има модел на дистрибуция, който се основава 
на гъвкава система за доставяне на ваксината от 
производствен обект и/или обект за съхранение, 
директно до местата за ваксинация

Обща информация за директните доставки 
до ваксинационни центрове

(ii)

Устройства за 
температурен 
мониторинг

(i)

Отнася се за следните цветове капачета:

ЛИЛАВ СИВ ОРАНЖЕВ
За разреждане

преди употреба, 
за лица на 

възраст 12 и 
повече години

За лица на 
възраст 12 и 

повече години, 
готова за 
употреба

За деца на 
възраст 5 до 11 

години, за 
разреждане преди 

употреба
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Устройство за 
температурен 
мониторинг 

Controlant 10.01 

Устройство за 
температурен 
мониторинг 

Controlant SAGA

Тип на устройството за 
температурен мониторинг Мониториране в реално време Мониториране в реално време

Показване на температурата Няма
LCD дисплей, 

показващ текущата температура и мин./макс
температура по време на транспортирането 

Индикатори за статуса Червен/Зелен индикатор Интерактивен LCD дисплей

Информация за батерията Литиево-йонна
До 100 дни живот 

NiMH батерия 
Не е опасен товар 
До 110 дни живот 

Състояние на батерията Червен/Зелен индикатор Показване в реално време на LCD екран 

Активиране на устройството 
за температурен мониторинг

Натискане и задържане на бутона „Start“ 
за 5 секунди Натискане и задържане на бутона „Start“ за 5 секунди

Размер на устройството за 
температурен мониторинг 20 mm (Ш) x 61 mm (В) x 90 mm (Д) 25 mm (Ш) x 61 mm (В) x 98 mm (Д)

Сравнение на устройствата за температурен 
мониторинг Controlant

ОСНОВНИ 
ПОДОБРЕНИЯ:

• Подобрена точност на 
местоположението с WiFi

• Използва 4G клетъчна 
мрежа 

• Интерактивен LCD дисплей
• 150 дни резервна памет, 

когато не е наличен облак 
• По-дълъг живот на 

батерията 
• Подобрена способност за 

предаване на данни 

Отнася се за следните цветове капачета:

ЛИЛАВ СИВ ОРАНЖЕВ
За разреждане

преди употреба, 
за лица на 

възраст 12 и 
повече години

За лица на 
възраст 12 и 

повече години, 
готова за 
употреба

За деца на 
възраст 5 до 11 

години, за 
разреждане преди 

употреба
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Актуализация на дисплея на устройството за 
температурен мониторинг SAGA 

Дисплеят SAGA не може да се актуализира при температури под 0°C. Под този праг на дисплея се показва съобщение 
„Display does not function in the current temperature” („Дисплеят не функционира при текущата температура”)

Съобщението за грешка на дисплея не оказва влияние върху функционалността на устройството за температурен 
мониторинг 

Устройството за температурен 
мониторинг Controlant SAGA 

Устройство за температурен 
мониторинг Controlant 10.01 

Въпреки че дисплеят показва, 
че не може да функционира, 
когато е извън работния 
температурен диапазон, 
крайният потребител все пак 
може да види какво показват 
LED индикаторите и да 
натисне бутона „Stop”, за да 
прекрати мониторирането на 
температурата. 

Отнася се за следните цветове капачета:

ЛИЛАВ СИВ ОРАНЖЕВ
За разреждане

преди употреба, 
за лица на 

възраст 12 и 
повече години

За лица на 
възраст 12 и 

повече години, 
готова за 
употреба

За деца на 
възраст 5 до 11 

години, за 
разреждане преди 

употреба

Статус на доставката
Макс. температура по време на 

транспортирането
Последно регистрирана температура

Мин. температура по време на 
транспортирането

Състояние на батерията

Икона за аларма

LED индикатор за доставката

LED индикатор за аларма
Състояние на сигнала

Бутон „Start“

Бутон „Stop“

Светлинен сензор

Светлинни индикатори 
за статуса

Бутон „Start“

Бутон „Stop“
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Обща информация относно процеса на 
комуникация с мястото на употреба

Създадена поръчка Изпратена поръчка Поръчката е доставена в центъра
Имейл преди изпращане Имейл за доставкаИмейл по изключение

Само при промяна на очакваното време на 
пристигане по време на транспортиране

Потвърждаване на 
поръчката и предварителна 

информация как да се 
подготвите за доставката

Отчетът за качеството 
при пристигане е ДОБЪР,
ако няма изключения, 
свързани с доставката

Обновяване на 
информацията относно 
промяна на очакваното 
време на пристигане на 

доставката

!

- OR -

Имейл за потвърждение 
изпращането на ваксината

Информация за 
проследяване доставката 

на ваксината

По време на транспортиране

Отчетът за качеството при 
пристигане е НЕОПРЕДЕЛЕН, 
ако има изключение,
свързано с доставката, 
което се разглежда от Pfizer

След създаване на 
поръчка в SAP 

Пратката напуска 
мястото на изпращане

След като бъде известно новото 
очаквано време на пристигане, се 
изпраща уведомление по имейла 
(данните от куриера за обновяват 
на всеки 60 мин.)

Имейлът се изпраща до 60 минути след като пратката се приеме за доставена

ВРЕМЕ

- OR -

Отчетът за качеството при 
пристигане е ЛОШ, ако има
изключение, свързано с 
доставката, което води до
отказ на доставката, и се 
очакват указания от Pfizer

Отнася се за следните цветове капачета:

ЛИЛАВ СИВ ОРАНЖЕВ
За разреждане

преди употреба, 
за лица на 

възраст 12 и 
повече години

За лица на 
възраст 12 и 

повече години, 
готова за 
употреба

За деца на 
възраст 5 до 11 

години, за 
разреждане преди 

употреба



Получаване и 
разопаковане
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Получаване на пратката и отваряне на контейнера1

• Прегледайте термичния транспортен контейнер отвън за 
повреди

• В капака от стиропор на термичния транспортен контейнер е 
вградено устройство за температурен мониторинг в реално 
време. Това устройство следи непрекъснато температурата 
на пратката по време на транспортирането ѝ

• Не изваждайте устройството за температурен мониторинг 
от капака от стиропор, тъй като то може да се използва за 
подпомагане контрола на температурата през целия период 
на употреба на термичния транспортен контейнер

• Уверете се, че сте запазили предварително разпечатания 
етикет за връщане, придружаващ термичния транспортен 
контейнер, който ще използвате при връщането на 
контейнера

Определяне дали е имало амплитуди в температурата на продукта

Обща информация относно процеса за получаване на термичния 
транспортен контейнер за свръхниска температура (ULT)

a • Независимо кое устройство за температурен мониторинг получавате, натиснете и задръжте бутона „Stop” 
за пет секунди, за да спре мониторирането на температурата 

• Температурните отчети за пратката ще бъдат изпратени на ваксинационния център в рамките на 1-3 часа 
след натискане на бутона „STOP“ на мониториращото устройство

• След като бъде натиснат бутонът „Stop”, спира мониторирането на продукта от страна на  Pfizer 

b След това всички индикатори мигат 4 пъти, което 
потвърждава, че е спряло мониторирането на 
температурата.

След това LED индикаторът за статуса на доставка   
свети в продължение на 3 секунди. Това потвърждава, 
че мониторирането на температурата е спряло.

c Не използвайте продукта, докато не получите 
допълнителна информация от Controlant с указания 
за последваща употреба. Ако LED индикаторът за 
статуса на доставка мига в зелено , това показва, че 
не е имало отклонение в температурата извън 
определените граници. Ако LED индикаторът за 
статуса на доставка мига в червено , това означава, 
че продуктът може да е засегнат от промени в 
температурата. 

Не използвайте продукта, докато не получите отчет за 
качеството от Controlant с указания за последваща 
употреба. Ако LED индикаторът за аларма      не мига в 
червено и няма черна икона за аларма, не е имало 
отклонение в температурата извън определените 
граници. Ако LED индикаторът за аларма       мига в 
червено на всеки пет секунди и/или се показва черната 
икона за аларма , може да е имало отклонение в 
температурата извън определените граници.

2

a

c

b

a

c

b



Актуално към 16 септември 2022 г.

Обща информация относно процеса за получаване на термичния 
транспортен контейнер за свръхниска температура (ULT)

Продължение на температурния мониторинг3

• Центровете носят отговорност за поддържане на необходимата 
температура за продукта

• На устройството за температурен мониторинг няма да се показват 
данни за температурен мониторинг

• След като започне локалният мониторинг, до ваксинационния
център ще бъде изпратен имейл с линк към таблото за локален 
мониторинг 

• Всеки ден ваксинационният център ще получава имейл с 
обобщение на информацията за температурния статус от 
предходния ден

• В случай на температурна амплитуда ваксинационният център ще 
получи имейл до 20 минути

Връщане на транспортния контейнер и устройството за температурен мониторинг4

• След като термичният транспортен контейнер повече не е необходим за съхранение на 
ваксината, можете да изхвърлите сухия лед. Вземете необходимите предпазни мерки, 
описани в Информационния лист за безопасност при работа със сух лед, и се 
консултирайте с Отдела по трудова медицина

• Термичният транспортен контейнер и устройството за температурен мониторинг
трябва да бъдат върнати заедно след 30 дни употреба

• За организиране на връщането се свържете с куриерската фирма, посочена на етикета 
за връщане

• Ако решите да не използвате термичния транспортен контейнер, трябва да 
организирате вземането му възможно най-скоро

• Не връщайте заедно устройствата за температурен мониторинг тип SAGA и CO 10.01
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Разопаковане и прехвърляне във фризер
При наличие на фризер със свръхниска температура, извадете картонените кутии с флакони и веднага ги прехвърлете във фризера

• Отворете капака на кутията, която съдържа картонените кутии с флакони
• Извадете картонената(-ите) кутия(и) с флакони и веднага я(ги) прехвърлете във фризер със свръхниска температура

• Оставете кутията, в която се съдържат картонените кутии с флакони, вътре в термичния транспортен контейнер, когато я отваряте или изваждате 
картонени кутии с флакони

• Не отваряйте картонените кутии с флакони, докато не е необходимо да извадите флакони за прехвърляне, размразяване или употреба
• Има стриктни ограничения за времето на прехвърляне между различните условия на съхранение, които трябва да се спазват

• Съобщете на Pfizer в случай на липсващите плитки кутии с флакони или повреда на термичния транспортен контейнер или картонена(и) кутия(и) с флакони

Внимание: Носете защитни очила или предпазни очила със странична защита и водоустойчиви изолационни ръкавици когато боравите със сух лед.

Примерът по-долу е посочен само с илюстративна цел и е възможно да не отговаря точно на вида термичен транспортен контейнер, който ще получите.

Части и описание

ГОРНО ОТДЕЛЕНИЕ 
ЗА СУХ ЛЕД

КУТИИ С 
ФЛАКОНИ

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА 
КУТИИТЕ С ФЛАКОНИ

КАПАК ОТ 
СТИРИПОР

ТЕРМИЧЕН 
ТРАНСПОРТЕН 

КОНТЕЙНЕР

Съдържа горния 
слой сух лед

Всяка кутия съдържа 
многодозови флакони 
и може да изглежда 
различно, в 
зависимост от обема 
на поръчката Ви.

Неподвижно 
отделение в 
термичния 
транспортен 
контейнер, в което 
се съдържат 
кутиите с флакони.

Горният капак от 
стиропор, който 
включва вградено 
устройство за 
температурен 
мониторинг и остава 
свързан към кутията

Външната кутия на 
термичния 
транспортен 
контейнер



Съхранение
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По време на съхранение трябва да има 
минимален контакт със светлина от 
помещението. Избягвайте излагане на пряка 
слънчева светлина и ултравиолетова светлина.

Флаконите трябва винаги да са в 
изправено положение, когато се 
съхраняват в картонените кутии

Флаконите са стъклени и с тях 
трябва да се борави внимателно

Продуктът трябва да се съхранява в 
оригиналните картонени кутии с 
флакони до момента на употреба

Не докосвайте замразени флакони до 
момента, в който трябва да ги извадите 
от кутията за употреба или прехвърляне

При боравене със замразени флакони трябва
да се използват предпазни ръкавици, които
осигуряват сръчност при работа  

Общи условия за съхранение
Отнася се за следните цветове капачета:

ЛИЛАВ СИВ ОРАНЖЕВ
За разреждане

преди употреба, 
за лица на 

възраст 12 и 
повече години

За лица на 
възраст 12 и 

повече години, 
готова за 
употреба

За деца на 
възраст 5 до 11 

години, за 
разреждане преди 

употреба
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Актуализирана информация за срока на годност
За разреждане преди употреба, за лица на възраст 12 и повече години

Всички лекарствени форми бяха актуализирани с новия срок на 
годност на замразения флакон, който беше удължен от 12 на15 
месеца. Условията на съхранение остават без промяна (от -90°C 
до -60°C).

Картонените кутии и флаконите COMIRNATY за разреждане 
преди употреба, за лица на възраст 12 и повече години, със 
срок на годност, отпечатан върху етикета, от декември 2021 г. до
март 2022 г. могат да се използват 9 месеца след отпечатаната 
дата (в съответствие с удължаването на срока на годност на 9, 12
и 15 месеца), при условие че се поддържат разрешените условия 
на съхранение между -90°C и -60°C.

Картонените кутии със срок на годност, отпечатан върху етикета, 
от април 2022 г. до декември 2022 г. могат да се използват 
6 месеца след отпечатаната дата, при условие че се поддържат 
разрешените условия на съхранение между -90°C и -60°C.

• Срокът на годност важи при условие че с флаконите се борави 
при одобрените условия на съхранение и не се нарушават 
ограниченията за съхранение при други температури.

• За всички флакони със срок на годност след април 2023 г. е 
посочен актуалният 15-месечен срок на годност. 

Отнася се за следните цветове капачета:

ЛИЛАВ ОРАНЖЕВ СИВ
Dilute to use, За 
лица на възраст

12 и повече
години

За лица на 
възраст 5 до 11 

години, за 
разреждане преди

употреба

За лица на 
възраст 12 и 

повече години, 
без разреждане
преди употреба

Отпечатана крайна дата на 
срока на годност

Актуализирана крайна дата 
на срока на годност

Декември 2021 г.  Септември 2022 г.a

Януари 2022 г.  Октомври 2022 г.a

Февруари 2022 г.  Ноември 2022 г.a

Март 2022 г.  Декември 2022 г.a,б

Април 2022 г.  Октомври 2022 г.в

Май 2022 г.  Ноември 2022 г.г

Юни 2022 г.  Декември 2022 г.б

Юли 2022 г.  Януари 2023 г.
Август 2022 г.  Февруари 2023 г.
Септември 2022 г.  Март 2023 г.
Октомври 2022 г.  Април 2023 г.
Ноември 2022 г.  Май 2023 г.
Декември 2022 г.  Юни 2023 г.
a - Актуализиран срок на годност, комбиниращ удължаването на срока на годност на 9, 12 и 15 
месеца
б - Поради промяната на срока на годност от 6 на 9 месеца през октомври 2021 г. две различни 
отпечатани дати „Годен до:“ могат да бъдат удължени до декември 2022 г. 
в - Приложимо за партида с отпечатан срок на годност април 2022 г., съответстващ на 9-месечен 
срок на годност; отпечатаният срок на годност може да бъде удължен до октомври 2022 г.
г - Приложимо за партида с отпечатан срок на годност май 2022 г., съответстващ на 9-месечен 
срок на годност; две различни отпечатани дати „Годен до:“ могат да бъдат удължени до ноември 
2022 г.
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Актуализирана информация за срока на годност
За лица на възраст 12 и повече години, без разреждане преди употреба

Всички лекарствени форми бяха актуализирани с новия срок на 
годност на замразения флакон, който беше удължен от 9 на12 
месеца. Условията на съхранение остават без промяна (от -90°C 
до -60°C). 

Картонените кутии COMIRNATY за лица на възраст 12 и повече
години, без разреждане преди употреба, със срок на годност, 
отпечатан върху етикета, от март 2022 г. до май 2022 г., могат да се 
използват 6 месеца след отпечатаната дата (в съответствие с 
удължаването на срока на годност на 9 и 12 месеца), при условие че 
се поддържат разрешените условия на съхранение между -90ºC 
и -60ºC

Картонените кутии със срок на годност, отпечатан върху етикета, от 
август 2022 г. до декември 2022 г. могат да се използват 3 месеца 
след отпечатаната дата, при условие че се поддържат разрешените 
условия на съхранение между -90ºC и -60ºC.

• Срокът на годност важи при условие че с флаконите се борави 
при одобрените условия на съхранение и не се нарушават 
ограниченията за съхранение при други температури.

Одобрен срок на 
годност при 
производството

Отпечатана дата Актуализирана крайна дата на срока 
на годност

6 месеца Април 2022 г.  Октомври 2022 г.a

6 месеца Май 2022 г.  Август 2022 г.в (само за партида 
FT2639)

6 месеца Май 2022 г.  Ноември 2022 г.a, б (за всички 
партиди с изключение на партида 
FT2639)

9 месеца Август 2022 г.  Ноември 2022 г.б

9 месеца Септември 2022 г.  Декември 2022 г.
9 месеца Октомври 2022 г.  Януари 2023 г.
9 месеца Ноември 2022 г.  Февруари 2023 г.
9 месеца Декември 2022 г.  Март 2023 г.

a - Актуализиран срок на годност, комбиниращ удължаването на срока на годност на 9 и 12 месеца
б - Поради промяната на срока на годност от 6 на 9 месеца през декември 2021 г. две различни дати 

„Годен до:“ могат да бъдат удължени до ноември 2022 г.
в - Приложимо само за партида FT2639 с отпечатана дата „Годен до:“, съответстваща на 9-месечен 

срок на годност.

За всички флакони със срок на годност след април 2023 г. е посочен актуалният 
12-месечен срок на годност.

Отнася се за следните цветове капачета:

ЛИЛАВ СИВ ОРАНЖЕВ
Dilute to use, 
За лица на 

възраст 12 и 
повече години

За лица на 
възраст 12 и 

повече години, 
готова за 
употреба

За лица на 
възраст 5 до 11 

години, за 
разреждане преди

употреба
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Актуализирана информация за срока на годност
За деца на възраст 5 до 11 години, за разреждане преди употреба

Всички лекарствени форми бяха актуализирани с новия срок на 
годност на замразения флакон, който беше удължен от 9 на 12 
месеца. Условията на съхранение остават без промяна (от -90°C 
до -60°C).

Картонените кутии COMIRNATY за лица на възраст 5 до 11 
години, за разреждане преди употреба, със срок на годност, 
отпечатан върху етикета, от март 2022 г. до август 2022 г., могат 
да се използват 6 месеца след отпечатаната дата (в съответствие 
с удължаването на срока на годност на 9 и 12 месеца), при 
условие че се поддържат разрешените условия на съхранение 
между -90ºC и -60ºC

Картонените кутии със срок на годност, отпечатан върху етикета, 
от септември 2022 г. до декември 2022 г. могат да се използват 
3 месеца след отпечатаната дата, при условие че се поддържат 
разрешените условия на съхранение между -90ºC и -60ºC.

• Срокът на годност важи при условие че с флаконите се борави 
при одобрените условия на съхранение и не се нарушават 
ограниченията за съхранение при други температури.

Отнася се за следните цветове капачета:

ЛИЛАВ СИВ ОРАНЖЕВ
Dilute to use, 
За лица на 

възраст 12 и 
повече години

За лица на 
възраст 12 и 

повече години, 
без разреждане
преди употреба

За деца на 
възраст 5 до 11 

години, за 
разреждане преди 

употреба

Одобрен срок на 
годност при 
производството

Отпечатана дата Актуализирана крайна дата 
на срока на годност

6 месеца Март 2022 г.  Септември 2022 г.a

6 месеца Април 2022 г.  Октомври 2022 г.a

6 месеца Май 2022 г.  Ноември 2022 г.a

6 месеца Август 2022 г.  Ноември 2022 г.б

9 месеца Септември 2022 г.  Декември 2022 г.
9 месеца Октомври 2022 г.  Януари 2023 г.
9 месеца Ноември 2022 г.  Февруари 2023 г.
9 месеца Декември 2022 г.  Март 2023 г.
a Актуализиран срок на годност, комбиниращ удължаването на срока на годност на 9 и 12 
месеца
б Приложимо за партиди с отпечатана дата „Годен до:“, съответстваща на 9-месечен срок на 
годност

За всички флакони със срок на годност след април 2023 г. е посочен 
актуалният 12-месечен срок на годност.
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Варианти за съхранение в мястото за приложение (МП):
За разреждане преди употреба, за лица на възраст 12 и повече години

Срокът на годност на лекарствения продукт е 15 месеца. В рамките на 15-месечния срок на годност има следните варианти за съхранение:

Фризер със свръхниска
(ULT) температура

Термичен транспортен
контейнер на Pfizer

Фризер
(трябва да бъде в звено на болнично 

и/или клинично заведение)

Хладилник

-90ºC до -60ºC -90ºC до -60ºC -25°C до -15°C 2°C до 8°C

Може да се съхранява до

15 месеца* 
Може да се съхранява до

30 дни
при тази температура, ако контейнерът

постоянно се презарежда догоре със сух 
лед†

Може да се съхранява до

2 седмици
при тази температура, но в рамките на 15-

месечния срок на годност, посочен на 
етикета (Годен до:)*

Може да се съхранява до

1 месец
при тази температура, но в рамките на 15-

месечния срок на годност, посочен на 
етикета (Годен до:)*

След размразяване, ваксината не 
трябва да се замразява отново

В рамките на 9-месечния срок на годност неотворените флакони могат да се съхраняват и 
транспортират при температура от  -25°C до -15°C* еднократно за период до 2 седмици, 

след което могат да се върнат при температура от -90°C дo -60°C
*Картонените кутии със срок на годност, отпечатан върху етикета, от февруари 2022 г. до март 2022 г. могат да се използват 9 месеца след отпечатаната дата (в съответствие с удължаването на срока на годност на 9, 12 и 15 месеца), при условие че се поддържат 
разрешените условия на съхранение между -90ºC и -60ºC. Картонените кутии със срок на годност, отпечатан върху етикета, от април 2022 г. до декември 2022 г. могат да се използват 6 месеца след отпечатаната дата, при условие че се поддържат разрешените 
условия на съхранение между -90ºC и -60ºC. За по-конкретна информация за срока на годност вижте Писмото до медицинските специалисти, изпратено през август 2022 г. 
†Запознайте се с ръководството за презареждане на сух лед, поставено в оригиналния термичен транспортен контейнер, което съдържа инструкции относно използването на термичния транспортен контейнер като средство за временно съхранение.

Отнася се за следните цветове капачета:

ЛИЛАВ
За разреждане

преди употреба, за 
лица на възраст 12 и 

повече години
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Варианти за съхранение в мястото за приложение (МП):
За лица на възраст 12 и повече години, готова за употреба,
За лица на възраст 12 и повече години, готова за употреба, Original/Omicron BA.1, и
За лица на възраст 12 и повече години, готова за употреба, Original/Omicron BA.4-5

Фризер със свръхниска (ULT) температура Термичен транспортен контейнер на Pfizer Хладилник

-90ºC до -60ºC -90ºC до -60ºC 2°C до 8°C

Може да се съхранява до

12 месеца* 

Може да се съхранява до

30 дни
при тази температура, ако контейнерът постоянно се 

презарежда догоре със сух лед†

Може да се съхранява до

10 седмици
при тази температура, но в рамките на 12-месечния срок на 

годност, посочен на етикета (Годен до:)*

След размразяване ваксината не трябва да се замразява отново. 

*Картонените кутии със срок на годност, отпечатан върху етикета, от март 2022 г. до май 2022 г. могат да се използват 6 месеца след отпечатаната дата (в съответствие с удължаването на срока на годност на 9 и 12 месеца), при условие че се поддържат разрешените 
условия на съхранение между -90ºC и -60ºC. Картонените кутии със срок на годност, отпечатан върху етикета, от август 2022 г. до декември 2022 г. могат да се използват 3 месеца след отпечатаната дата, при условие че се поддържат разрешените условия на 
съхранение между -90ºC и -60ºC. За по-конкретна информация за срока на годност вижте Писмото до медицинските специалисти, изпратено през април 2022 г. 
†Запознайте се с ръководството за презареждане на сух лед, поставено в оригиналния термичен транспортен контейнер, което съдържа инструкции относно използването на термичния транспортен контейнер като средство за временно съхранение.

Срокът на годност на лекарствения продукт е 12 месеца. В рамките на 12-месечния срок на годност има следните варианти за съхранение:

ЗАБЕЛЕЖКА: Многодозовите флакони с ваксина за лица на възраст 12 и повече години, готова за употреба, НЕ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВАТ в 
обикновен фризер при температура от -25°C до -15°C.

Отнася се за следните цветове капачета:

ЛИЛАВ СИВ ОРАНЖЕВ
Dilute to use, 
За лица на 

възраст 12 и 
повече години

За лица на 
възраст 12 и 

повече години, 
готова за 
употреба

За лица на 
възраст 5 до 11 

години, за 
разреждане преди

употреба
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ЗАБЕЛЕЖКА: Многодозовите флакони с ваксина за деца на възраст 5 до 11 години, за разреждане преди употреба, НЕ ТРЯБВА ДА СЕ 
СЪХРАНЯВАТ при температури на обикновен фризер от -25°C до -15°C.

Варианти за съхранение в мястото за приложение (МП):
За деца на възраст 5 до 11 години, за разреждане преди употреба

Фризер със свръхниска (ULT) температура Термичен транспортен контейнер на Pfizer Хладилник

-90ºC до -60ºC -90ºC до -60ºC 2°C до 8°C

Може да се съхранява до

12 месеца* 

Може да се съхранява до

30 дни
при тази температура, ако контейнерът постоянно се 

презарежда догоре със сух лед†

Може да се съхранява до

10 седмици
при тази температура, но в рамките на 12-месечния срок на 

годност, посочен на етикета (Годен до:)*

След размразяване, ваксината не трябва да се замразява отново. 

Срокът на годност на лекарствения продукт е 12 месеца. В рамките на 12-месечния срок на годност има следните варианти за съхранение:

*Картонените кутии със срок на годност, отпечатан върху етикета, от март 2022 г. до август 2022 г. могат да се използват 6 месеца след отпечатаната дата (в съответствие с удължаването на срока на годност на 9 и 12 месеца), при условие че се поддържат разрешените 
условия на съхранение между -90ºC и -60ºC. Картонените кутии със срок на годност, отпечатан върху етикета, от септември 2022 г. до декември 2022 г. могат да се използват 3 месеца след отпечатаната дата, при условие че се поддържат разрешените условия на 
съхранение между -90ºC и -60ºC. За по-конкретна информация за срока на годност вижте Писмото до медицинските специалисти, изпратено през април 2022 г. 
†Запознайте се с ръководството за презареждане на сух лед, поставено в оригиналния термичен транспортен контейнер, което съдържа инструкции относно използването на термичния транспортен контейнер като средство за временно съхранение.

Отнася се за следните цветове капачета:

ЛИЛАВ СИВ ОРАНЖЕВ
Dilute to use, 
За лица на 

възраст 12 и 
повече години

За лица на 
възраст 12 и 

повече години, 
без разреждане
преди употреба

За деца на 
възраст 5 до 11 

години, за 
разреждане преди 

употреба
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УКАЗАНИЯ
• Презареждайте сух лед най-малко на всеки 5 дни (при нормална употреба). Няма ограничения в броя презареждания със сух лед. 

Ако кутията стои отворена повече от 3 минути, се препоръчва по-често презареждане със сух лед при необходимост.

• Термичният транспортен контейнер може да се използва като средство за временно съхранение до 30 дни след доставка.

• Поставянето на пелетите сух лед в термичния транспортен контейнер се извършва съгласно указанията за презареждане със сух лед.

• Не препълвайте термичния транспортен контейнер със сух лед. За да се поддържа необходимата температура, капакът на контейнера 
трябва да бъде равен и добре запечатан.

• За снабдяване със сух лед може да се свържете с местни доставчици.

О Т В А Р Я Н Е  Н А  Т Р А Н С П О Р Т Н И Я  К О Н Т Е Й Н Е Р :
Д В А  П Ъ Т И  Д Н Е В Н О ,  Н Е  П О В Е Ч Е  О Т  

3  М И Н У Т И  В С Е К И  П Ъ Т

Показва кога да допълните 
със сух лед

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд Пн Ср Чт Пт Сб Нд ПнВт

Ден 1 Ден 6

Вт

Ден 0

Ср

Ден 21 Ден 30

Презареждане със сух лед 
до 24 часа от получаването, 
според необходимостта

Презареждане 
със сух лед

Връщане на 
контейнера 
на Pfizer

Пристигане 
на 

контейнера

Чт Пт Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд Пн Tu Ср Th

Ден 11 Ден 16 Ден 26

Презареждане 
със сух лед

Презареждане 
със сух лед

Презареждане 
със сух лед

Презареждане 
със сух лед

Презареждане на сух лед в 
транспортен контейнер Medium ULT

Термичният транспортен 
контейнер, заедно с 
устройството за 
температурен мониторинг, 
трябва да бъдат върнати 
след 30 дни употреба

Отнася се за следните цветове капачета:

ЛИЛАВ СИВ ОРАНЖЕВ
За разреждане

преди употреба, 
за лица на 

възраст 12 и 
повече години

За лица на 
възраст 12 и 

повече години, 
готова за 
употреба

За деца на 
възраст 5 до 11 

години, за 
разреждане преди 

употреба



Прехвърляне
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Обща информация относно прехвърлянето на картонените 
кутии с флакони в различни условия на съхранение

Не докосвайте флаконите, докато не бъде необходимо да ги извадите за употреба или прехвърляне от 
картонената кутия

Предпазни ръкавици, които осигуряват сръчност при работа, трябва да се носят при боравене със 
замразени флакони
 

След като флакон бъде изваден от картонената кутия при стайна температура, той не трябва да се връща в 
замразено състояние и трябва да бъде размразен за употреба

Не замразявайте отново размразени флакони

Когато изваждате флакони от картонена кутия, за да предпазите флаконите, които остават във фризера:
• При възможност запазете картонената кутия в замразено състояние, докато прехвърляте флаконите в друг 

контейнер
• Ако е необходимо изваждане на картонените кутии, следвайте препоръките относно времето за прехвърляне 

на следващия слайд

ЗАБЕЛЕЖКА: Температурата трябва винаги да се контролира, за да се 
спазват изискванията относно температурата на съхранение при 
различни условия съгласно Стандартните оперативни процедури.

Отнася се за следните цветове капачета:

ЛИЛАВ СИВ ОРАНЖЕВ
Dilute to use,нЗа 
лица на възраст

12 и повече
години

За лица на 
възраст 12 и 

повече години, 
готова за 
употреба

За деца на 
възраст 5 до 11 

години, за 
разреждане преди 

употреба
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Ако в страната се прави преразпределяне, трябва да се уверите, че има по един флакон с разредител 
(стерилен натриев хлорид 0,9% инжекционен разтвор) за всеки флакон с ваксина

Възможни варианти за транспортиране

Вариант 1 Вариант 2

Преразпределяне на отделни флакони или 
пълни картонени кутии при температури на 

обикновен фризер
-25°C до -15°C 

Преразпределяне на отделни флакони или 
пълни картонени кутии при

хладилна температура
2ºC до 8ºC

Всеки час за транспортиране се приспада от
2-седмичното ограничение за съхранение Според наличните данни може да се транспортира в рамките на 48 часа

Флаконите, транспортирани или съхранявани в замразено състояние, могат 
да бъдат върнати веднъж в препоръчителните условия на свръхниска 

температура от -90ºC до -60ºC 

Не замразявайте отново размразени флакони

Ако флаконите бъдат доставени при температура 2ºC до 8ºC, 
ваксината трябва да остане при температура 2ºC до 8ºC.

Ако е необходимо преразпределяне на местно ниво и пълни картонени кутии с флакони не могат да бъдат 
транспортирани при температура от -90°C до -60°C:

Отнася се за следните цветове капачета:

ЛИЛАВ
За разреждане

преди употреба, 
за лица на 

възраст 12 и 
повече години
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Възможни варианти за транспортиране

Отделни флакони или пълни картонени 
кутии при хладилна температура

2ºC до 8ºC

Пълни картонени кутии при
свръхниска температура

-90°C до -60°C

ИЛИ

• Не съхранявайте в обикновен фризер
• Не замразявайте отново размразени

флакони
• Ако флаконите се доставят при температура 

от 2ºC до 8ºC, ваксината трябва да остане при 
температура 2ºC до 8ºC 

• Проверете дали върху картонената кутия е 
актуализиран и отразен 10-седмичният срок 
на годност при съхранение в хладилник

Ако на местно ниво се прави преразпределяне на ваксината с оранжево капаче, уверете се, че има по един флакон с разредител (стерилен 
натриев хлорид 0,9% инжекционен разтвор) за всеки флакон с ваксина. Не е необходим разредител за ваксината със сиво капаче.

Вариант 1

Вариант 2

Ако е необходимо преразпределяне на местно ниво, могат да бъдат транспортирани флакони с непробита запушалка със сиво капаче,
сиво капаче Original/Omicron BA.1 и сиво капаче Original/Omicron BA.4-5 и неразредени флакони с оранжево капаче

Отнася се за следните цветове капачета:

ЛИЛАВ СИВ ОРАНЖЕВ
Dilute to use, 
За лица на 

възраст 12 и 
повече години

За лица на 
възраст 12 и 

повече години, 
готова за 
употреба

За деца на 
възраст 5 до 11 

години, за 
разреждане преди 

употреба
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При изваждане на флакони от картонената кутия, по възможност пазете картонената кутия в замразено състояние, когато прехвърляте 
флаконите.

Само за лилавото капаче
Фризер със свръхниска

температура (ULT)
-90°C до -60°C

Термичен транспортен 
контейнер на Pfizer

-90°C до -60°C 

Фризер
-25°C до -15°C

Време, през което неотворени, пълни картонени 
кутии с 195 флакона могат да бъдат на стайна 

температура (до 25°C)
5 минути 3 минути

Време, през което отворени картонени кутии (с < 195 
флакона) могат да бъдат на стайна температура

(до 25°C)
3 минути* 1 минута**

Задължително време престой в замразени условия
след излагане на стайна температура при прехвърляне Най-малко 2 часа преди да бъдат извадени отново Няма определено време преди 

да бъдат извадени отново

*Термичният транспортен контейнер не трябва да бъде отварян повече от 3 минути.
**По възможност, отворените картонени кутии трябва да бъдат оставени при температура -25°C до -15°C при изваждане на флакони за употреба. Ако е необходимо 
изваждане на картонената кутия от фризера, тя трябва да бъде върната във фризера до 1 минута.

За сиво капаче,
сиво капаче Original/Omicron BA.1,
сиво капаче Original/Omicron BA.4-5
и оранжево капаче

След като бъдат извадени от транспортния контейнер, ако картонени кутии 
с флакони с оранжево или сиво капаче бъдат прехвърляни към фризер със 
свръхниска температура, неотворените картонени кутии могат да бъдат на 
стайна температура (< 25°C) до 5 минути. 

Прехвърляне на картонени кутии с флакони между 
различни условия на съхранение

Отнася се за следните цветове капачета:

ЛИЛАВ СИВ ОРАНЖЕВ
За разреждане

преди употреба, 
за лица на 

възраст 12 и 
повече години

За лица на 
възраст 12 и 

повече години, 
готова за 
употреба

За деца на 
възраст 5 до 11 

години, за 
разреждане преди 

употреба



Приготвяне и прилагане
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*Разредител: стерилен натриев хлорид 0,9% инжекционен разтвор. НЕ трябва да се използват бактериостатичен физиологичен разтвор или други разредители. 
аКартонените кутии със срок на годност, отпечатан върху етикета, от февруари 2022 г. до март 2022 г. могат да се използват 9 месеца след отпечатаната дата (в съответствие с удължаването на срока на годност на 9, 12 и 15 месеца), при условие че се поддържат разрешените условия на съхранение между - 90°C и -60°C. 
Картонените кутии със срок на годност, отпечатан върху етикета, от април 2022 г. до декември 2022 г. могат да се използват 6 месеца след отпечатаната дата, при условие че се поддържат разрешените условия на съхранение между -90°C и -60°C. За по-конкретна информация за срока на годност вижте Писмото до 
медицинските специалисти, изпратено през август 2022 г.
бКартонените кутии със срок на годност, отпечатан върху етикета, от март 2022 г. до май 2022 г. могат да се използват 6 месеца след отпечатаната дата (в съответствие с удължаването на срока на годност на 9 и 12 месеца), при условие че се поддържат разрешените условия на съхранение между -90°C и -60°C. 
Картонените кутии със срок на годност, отпечатан върху етикета, от август 2022 г. до декември 2022 г. могат да се използват 3 месеца след отпечатаната дата, при условие че се поддържат разрешените условия на съхранение между -90°C и -60°C. За по-конкретна информация за срока на годност вижте Писмото до 
медицинските специалисти, изпратено през април 2022 г.

Лекарствена форма За разреждане преди употреба, за лица 
на възраст 12 и повече години

За лица на възраст 12 и повече години, 
готова за  употреба

За лица на възраст 12 и повече години, готова 
за  употреба,

Original/Omicron BA.1

За лица на възраст 12 и повече години, готова 
за употреба,

Original/Omicron BA.4-5

За деца на възраст 5 до 11 години, за 
разреждане преди употреба

Име на лекарствения продукт COMIRNATY 30 микрограма/доза концентрат 
за инжекционна дисперсия

COMIRNATY 30 микрограма/доза
инжекционна дисперсия

COMIRNATY Original/Omicron BA.1 
(15/15 микрограма)/доза
инжекционна дисперсия

COMIRNATY Original/Omicron BA.4-5 
(15/15 микрограма)/доза
инжекционна дисперсия

COMIRNATY 10 микрограма)/доза концентрат за 
инжекционна дисперсия

Флакон Многодозов флакон Многодозов флакон Многодозов флакон Многодозов флакон Многодозов флакон

Цвят на капачето на флакона Лилаво Сиво
Сиво
Original/Omicron BA.1
САМО БУСТЕР

Сиво
Original/Omicron BA.4-5
САМО БУСТЕР

Оранжево

Кратка характеристика на продукта Кратка характеристика на продукта Кратка характеристика на продукта Кратка характеристика на продукта Кратка характеристика на продукта Кратка характеристика на продукта

Дозировка 30 микрограма 30 микрограма 15 микрограма тозинамеран и
15 микрограма рилтозинамеран

15 микрограма тозинамеран и
15 микрограма фамтозинамеран 10 микрограма

Обем за инжектиране в една доза 0,3 ml 0,3 ml 0,3 ml 0,3 ml 0,2 ml

Разреждане Необходимо е разреждане ДА НЕ СЕ РАЗРЕЖДА ДА НЕ СЕ РАЗРЕЖДА ДА НЕ СЕ РАЗРЕЖДА Необходимо е разреждане

Количество разредител, 
необходимо за един флакон* 1,8 ml ДА НЕ СЕ РАЗРЕЖДА ДА НЕ СЕ РАЗРЕЖДА ДА НЕ СЕ РАЗРЕЖДА 1,3 ml

Брой дози в един флакон 6 дози във флакон
(след разреждане) 6 дози във флакон 6 дози във флакон 6 дози във флакон 10 дози във флакон

(след разреждане)

Обем на флакона 2 ml 2 ml 2 ml 2 ml 2 ml

Обем на напълване на един флакон 0,45 ml 2,25 ml 2,25 ml 2,25 ml 1,3 ml

Условия на съхранение

Срок за съхранение във фризер за 
свръхниска температура (ultra-low-
temperature, ULT)
(-90°C до -60°C)

15 месеца (срок на годност)a 12 месеца (срок на годност)б 12 месеца (срок на годност) 12 месеца (срок на годност) 12 месеца (срок на годност)б

Срок за съхранение във фризер 
(-25°C до -15°C) 2 седмици ДА НЕ СЕ СЪХРАНЯВА ДА НЕ СЕ СЪХРАНЯВА ДА НЕ СЕ СЪХРАНЯВА ДА НЕ СЕ СЪХРАНЯВА

Срок за съхранение в хладилник 
(2°C до 8°C) 1 месец 10 седмици 10 седмици 10 седмици 10 седмици

Стайна температура 
(8°C до 30°C)

2 часа преди разреждане 
(включително времето за размразяване)

12 часа след първото пробиване
(включително времето за размразяване)

12 часа след първото пробиване
(включително времето за размразяване)

12 часа след първото пробиване
(включително времето за размразяване)

12 часа преди разреждане 
(включително времето за размразяване)

След първото пробиване на 
запушалката на флакона 
(2°C до 30°C)

Да се изхвърли след 6 часа Да се изхвърли след 12 часа Да се изхвърли след 12 часа Да се изхвърли след 12 часа Да се изхвърли след 12 часа 
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Приготвяне на доза от ваксината 
срещу COVID-19 на Pfizer-BioNTech

• Чрез спринцовки, игли или комбинация от спринцовки и игли с малък мъртъв обем (LDV) се 
ограничава мъртвото (неизползваемо) пространство, което остава между спринцовката и иглата

• LDV може да бъде комбинация между спринцовка и игла, или спринцовка с фиксирана игла
• Комбинацията от спринцовка и игла с малък мъртъв обем трябва да има мъртъв обем, не по-

голям от 35 микролитра

Спринцовки/игли с малък мъртъв обем

Мъртвото пространство е в ЧЕРВЕНО

Отнася се за следните цветове капачета:

ЛИЛАВ СИВ ОРАНЖЕВ
За разреждане

преди употреба, 
за лица на 

възраст 12 и 
повече години

За лица на 
възраст 12 и 

повече години, 
готова за  
употреба

За деца на 
възраст 5 до 11 

години, за 
разреждане преди 

употреба

Стандартна спринцовка Спринцовка с малък мъртъв обем
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Обща информация относно прилагането: 
ЛИЛАВО КАПАЧЕ И ОРАНЖЕВО КАПАЧЕ
(за разреждане преди употреба, за лица на възраст 12 и повече години) (за деца на възраст 5 до 11 години, за разреждане преди употреба)

ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА ВАКСИНАТА ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ СЪС 
СЪОТВЕТНАТА КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА, 
ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ЛИЦАТА, КОИТО ПРИЛАГАТ ВАКСИНАТА

Отнася се за следните цветове капачета:

ЛИЛАВ СИВ ОРАНЖЕВ
За разреждане

преди употреба, 
за лица на 

възраст 12 и 
повече години

За лица на 
възраст 12 и 

повече години, 
без разреждане
преди употреба

За деца на 
възраст 5 до 11 

години, за 
разреждане преди 

употреба
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Прилагане на ваксината

Прилагане на COMIRNATY 
иРНК ваксина срещу COVID-19 (нуклеозидно модифицирана)

• Комбинацията от спринцовка и игла с малък мъртъв обем трябва да има мъртъв обем не по-голям от 35 микролитра. 

• Ако се използват стандартни спринцовки и игли, може да няма достатъчен обем за изтегляне на шест дози от един флакон. 

След разреждане, флаконите за разреждане преди 
употреба, за лица на възраст 12 и повече години 
съдържат 6 дози по 0,3 ml ваксина. За да се изтеглят
6 дози от един флакон, трябва да се използват 
спринцовки и/или игли с малък мъртъв обем. 

След разреждане, флаконите за деца на възраст 5 до
11 години, за разреждане преди употреба съдържат
10 дози по 0,2 ml ваксина. За да се изтеглят 10 дози
от един флакон, трябва да се използват спринцовки 
и/или игли с малък мъртъв обем. 

• Ваксините COMIRNATY за разреждане преди употреба, за лица на възраст 12 и повече години и за деца на 
възраст 5 до 11 години, за разреждане преди употреба трябва да се прилагат интрамускулно, след разреждане.

Отнася се за следните цветове капачета:

ЛИЛАВ СИВ ОРАНЖЕВ
За разреждане

преди употреба, 
за лица на 

възраст 12 и 
повече години

За лица на 
възраст 12 и 

повече години, 
без разреждане
преди употреба

За деца на 
възраст 5 до 11 

години, за 
разреждане преди 

употреба
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Стабилност по време на употреба: 
Флакони след разреждане

Разреждане

• Ваксината се предлага в многодозов флакон

• Преди прилагане ваксината трябва да бъде разредена със стерилен натриев хлорид 9 mg/ml 
(0,9%) инжекционен разтвор

• За разреждане, използвайте САМО стерилен натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) 
инжекционен разтвор

ВАЖНО: независимо от обема на флакона с разредител, той трябва да бъде използван за ЕДНОКРАТНО
разреждане (останалото количество разредител след изтегляне трябва да бъде изхвърлено)

ЛИЛАВО КАПАЧЕ (12 и повече години) ОРАНЖЕВО КАПАЧЕ (5 до 11 години)
• След разреждане с 1,8 ml натриев хлорид 9 

mg/ml (0,9%) инжекционен разтвор, флаконът 
съдържа 6 дози по 0,3 ml (30 микрограма)

• Не добавяйте повече от 1,8 ml разредител

• След разреждане с 1,3 ml натриев хлорид 9 
mg/ml (0,9%) инжекционен разтвор, флаконът 
съдържа 10 дози по 0,2 ml (10 микрограма)

• Не добавяйте повече от 1,3 ml разредител

Отнася се за следните цветове капачета:

ЛИЛАВ СИВ ОРАНЖЕВ
За разреждане

преди употреба, 
за лица на 

възраст 12 и 
повече години

За лица на 
възраст 12 и 

повече години, 
без разреждане
преди употреба

За деца на 
възраст 5 до 11 

години, за 
разреждане преди 

употреба
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Условия и време на съхранение

• Разредените флакони трябва да се съхраняват при температура от 2°C до 30°С

• По време на съхранение сведете до минимум излагането на стайна светлина и 
избягвайте излагане на пряка слънчева светлина и ултравиолетова светлина

Не замразявайте отново

ЛИЛАВО КАПАЧЕ (12 и повече години) ОРАНЖЕВО КАПАЧЕ (5 до 11 години)
• Неразредена ваксина с лилаво капаче може да бъде 

съхранявана на стайна температура не повече от 2 часа

• Разредена ваксина – използвайте до 6 часа след 
разреждане

• Всяка ваксина, останала във флакони (или спринцовки), 
трябва да бъде изхвърлена след 6 часа

• Неразредена ваксина с оранжево капаче може да бъде 
съхранявана на стайна температура общо 12 часа преди 
разреждане

• Всяка ваксина, останала във флакони (или спринцовки), 
трябва да бъде изхвърлена 12 часа след разреждане*

*На етикетите на флаконите с оранжево капаче и на картонените кутии 
може да пише, че флаконът трябва да се изхвърли 6 часа след 

първото пробиване. Информацията в КХП заменя броя часове, 
отпечатан върху етикетите на флаконите и картонените опаковки.

Отнася се за следните цветове капачета:

ЛИЛАВ СИВ ОРАНЖЕВ
За разреждане

преди употреба, 
за лица на 

възраст 12 и 
повече години

За лица на 
възраст 12 и 

повече години, 
без разреждане
преди употреба

За деца на 
възраст 5 до 11 

години, за 
разреждане преди 

употреба
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Приготвяне на индивидуална доза
Необходими материали за един флакон За изтегляне на разредител и смесване

За прилагане (интрамускулна инжекция) на ваксина с оранжево капаче, 
за деца на възраст 5 до 11 години, за разреждане преди употреба

• 1 флакон натриев хлорид 9 
mg/ml (0,9%) инжекционен 
разтвор

• Други материали като тампони 
със спирт, ръкавици, PPE

• ЕДНА спринцовка от 3 ml (оптимален 
размер) или 5 ml за изтегляне на 
разредител

• ЕДНА игла с размер 21 G или по-тънка
трябва да се използва за изтегляне на 
разредителя. Със същата игла 
прибавете разредителя към флакона

• ДЕСЕТ спринцовки от 1 ml
• 1 спринцовка за всяка доза/пациент

• ДЕСЕТ игли размер 25 G за интрамускулна инжекция
• Подходящи дължини на игли за различни телесни 

размери – 5/8”, 1”, 1 ½

За прилагане (интрамускулна инжекция) на ваксина с лилаво капаче –
за разреждане преди употреба, за лица на възраст 12 и повече години

• ШЕСТ спринцовки от 1 ml
• 1 спринцовка за всяка доза/пациент

• ШЕСТ игли размер 23 или 25G за интрамускулна инжекция
• Подходящи дължини на игли за различни телесни 

размери – 5/8”, 1”, 1 ½”

Отнася се за следните цветове капачета:

ЛИЛАВ СИВ ОРАНЖЕВ
За разреждане

преди употреба, 
за лица на 

възраст 12 и 
повече години

За лица на 
възраст 12 и 

повече години, 
без разреждане
преди употреба

За деца на 
възраст 5 до 11 

години, за 
разреждане преди 

употреба
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Указания за приготвяне: 
Разреждане и размразяване, лилаво капаче, 
лица на възраст 12 и повече години

• Проверете дали флаконът е с лилаво пластмасово капаче.

• Ако флаконът е със сиво пластмасово капаче, моля, направете справка с кратката характеристика на 
продукта за COMIRNATY 30 микрограма/доза инжекционна дисперсия.

• Ако флаконът е с оранжево пластмасово капаче, моля, направете справка с кратката 
характеристика на продукта за COMIRNATY 10 микрограма/доза концентрат за инжекционна 
дисперсия.

• Многодозовият флакон се съхранява замразен и трябва да се размрази преди разреждане. 
Замразените флакони трябва да се пренесат в среда с температура 2°C до 8°C, за да се размразят; 
размразяването на една опаковка със 195 флакона може да отнеме 3 часа. Възможен е също друг 
вариант, при който замразените флакони да се размразят за 30 минути при температура до 30°C за 
незабавна употреба. 

• Неотвореният флакон може да се съхранява за период до 1 месец при 2°C до 8°C в рамките на 
отпечатания върху етикета срок на годност (Годен до:). В рамките на 1-месечния срок на годност при 
условията на съхранение от 2°C до 8°C, за транспортиране може да се използват до 48 часа.

Отнася се за следните цветове капачета:

ЛИЛАВ ОРАНЖЕВ СИВ
За разреждане

преди употреба, за 
лица на възраст 12 и 

повече години

За лица на възраст 5 
до 11 години, за 

разреждане преди
употреба

За лица на възраст 12 
и повече години, без 
разреждане преди

употреба

ПРОВЕРКА НА ДОЗАТА COMIRNATY 30 МИКРОГРАМА/ДОЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНЖЕКЦИОННА ДИСПЕРСИЯ (ЛИЦА НА 12 И ПОВЕЧЕ ГОДИНИ)

РАЗМРАЗЯВАНЕ ПРЕДИ РАЗРЕЖДАНЕ НА COMIRNATY 30 МИКРОГРАМА/ДОЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНЖЕКЦИОННА ДИСПЕРСИЯ (ЛИЦА НА 12 И 
ПОВЕЧЕ ГОДИНИ)
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• Проверете дали флаконът е с оранжево пластмасово капаче.
• Ако флаконът е с лилаво пластмасово капаче, моля, направете справка с Кратката характеристика на продукта за 

COMIRNATY 30 микрограма/доза концентрат за инжекционна дисперсия.
• Ако флаконът е със сиво пластмасово капаче, моля, направете справка с Кратката характеристика на продукта за 

COMIRNATY 30 микрограма/доза инжекционна дисперсия.

• Ако многодозовият флакон се съхранява замразен, той трябва да се размрази преди употреба. Замразените 
флакони трябва да се пренесат в среда с температура 2°C до 8°C, за да се размразят; размразяването на една 
опаковка с 10 флакона може да отнеме 4 часа. Уверете се, че флаконите са напълно размразени преди употреба.

• След преместване на флаконите за съхранение при 2°C до 8°C, коригирайте срока на годност върху картонената 
опаковка.

• Неотворените флакони могат да се съхраняват до 10 седмици при 2°C до 8°C, без да се превишава отпечатаният
срок на годност (Годен до:).

• Възможен е също друг вариант, при който единични замразени флакони може да се размразят за 30 минути при 
температура до 30°C.

• Преди употреба неотвореният флакон може да се съхранява до 12 часа при температура до 30°C. С размразените 
флакони може да се работи в условия на стайна светлина.

Указания за приготвяне: 
Разреждане и размразяване, оранжево капаче, 
за деца на възраст 5 до 11 години

ПРОВЕРКА НА ДОЗАТА COMIRNATY 10 МИКРОГРАМА/ДОЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНЖЕКЦИОННА ДИСПЕРСИЯ (ДЕЦА НА 5 ДО 11 ГОДИНИ)

ПРЕДИ УПОТРЕБА НА COMIRNATY 10 МИКРОГРАМА/ДОЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНЖЕКЦИОННА ДИСПЕРСИЯ (ДЕЦА НА 5 ДО 11 ГОДИНИ)

Отнася се за следните цветове капачета:

ЛИЛАВ СИВ ОРАНЖЕВ
Dilute to use, 
За лица на 

възраст 12 и 
повече години

За лица на 
възраст 12 и 

повече години, 
без разреждане
преди употреба

За деца на 
възраст 5 до 11 

години, за 
разреждане преди 

употреба
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Указания за приготвяне: Разреждане
РАЗМРАЗЯВАНЕ ПРЕДИ РАЗРЕЖДАНЕ НА COMIRNATY 30 

МИКРОГРАМА/ДОЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНЖЕКЦИОННА 
ДИСПЕРСИЯ (ЛИЦА НА 12 И ПОВЕЧЕ ГОДИНИ (продължение)

СМЕСВАНЕ ПРЕДИ РАЗРЕЖДАНЕ НА COMIRNATY 10 
МИКРОГРАМА/ДОЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНЖЕКЦИОННА 

ДИСПЕРСИЯ (ДЕЦА НА 5 ДО 11 ГОДИНИ)

• Оставете размразеният флакон да достигне стайна 
температура. Преди употреба неотвореният флакон може да 
се съхранява до 2 часа при температура до 30°C. С 
размразените флакони може да се работи в условия на 
стайна светлина.

• Внимателно обърнете флакона 10 пъти преди разреждане. 
Не разклащайте.

• Преди разреждане размразената дисперсия може да 
съдържа бели до почти бели непрозрачни аморфни частици.

• Оставете размразеният флакон да достигне стайна 
температура и внимателно го обърнете 10 пъти преди 
разреждане. Не разклащайте.

• Преди разреждане размразената дисперсия може да 
съдържа бели до почти бели непрозрачни аморфни частици.

РАЗРЕЖДАНЕ НА COMIRNATY 30 МИКРОГРАМА/ДОЗА 
КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНЖЕКЦИОННА ДИСПЕРСИЯ (ЛИЦА НА 12 И 

ПОВЕЧЕ ГОДИНИ)

РАЗРЕЖДАНЕ НА COMIRNATY 10 МИКРОГРАМА/ДОЗА 
КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНЖЕКЦИОННА ДИСПЕРСИЯ (ДЕЦА НА 5 ДО 

11 ГОДИНИ)

• Размразената ваксина трябва да се разреди в нейния 
оригинален флакон с 1,8 ml натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) 
инжекционен разтвор, като се използва игла 21 G, или по-
тънка, и асептична техника.

• Размразената ваксина трябва да се разреди в нейния 
оригинален флакон с 1,3 ml натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) 
инжекционен разтвор, като се използва игла 21 G, или по-
тънка, и асептична техника.

Отнася се за следните цветове капачета:

ЛИЛАВ СИВ ОРАНЖЕВ
За разреждане

преди употреба, 
за лица на 

възраст 12 и 
повече години

За лица на 
възраст 12 и 

повече години, 
без разреждане
преди употреба

За деца на 
възраст 5 до 11 

години, за 
разреждане преди 

употреба
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Указания за приготвяне: Разреждане

РАЗРЕЖДАНЕ НА COMIRNATY 30 МИКРОГРАМА/ДОЗА 
КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНЖЕКЦИОННА ДИСПЕРСИЯ (ЛИЦА 

НА 12 И ПОВЕЧЕ ГОДИНИ) (продължение)

РАЗРЕЖДАНЕ НА COMIRNATY 10 МИКРОГРАМА/ДОЗА 
КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНЖЕКЦИОННА ДИСПЕРСИЯ (ДЕЦА 

НА 5 ДО 11 ГОДИНИ (продължение)

• Изравнете налягането във флакона преди да 
извадите иглата от него, като изтеглите 1,8 ml
въздух в изпразнената спринцовка на 
разредителя.

• Внимателно обърнете разредената 
дисперсия 10 пъти. Не разклащайте.

• Разредената ваксина трябва да представлява 
почти бяла дисперсия без видими частици. 
Не използвайте разредената ваксина при 
наличие на частици или промяна в цвета.

• Изравнете налягането във флакона преди да 
извадите иглата от него, като изтеглите 1,3 ml
въздух в изпразнената спринцовка на 
разредителя.

• Внимателно обърнете разредената 
дисперсия 10 пъти. Не разклащайте.

• Разредената ваксина трябва да 
представлява почти бяла дисперсия без 
видими частици. Не използвайте 
разредената ваксина при наличие на 
частици или промяна в цвета.

Отнася се за следните цветове капачета:

ЛИЛАВ СИВ ОРАНЖЕВ
За разреждане

преди употреба, 
за лица на 

възраст 12 и 
повече години

За лица на 
възраст 12 и 

повече години, 
без разреждане
преди употреба

За деца на 
възраст 5 до 11 

години, за 
разреждане преди 

употреба
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Указания за приготвяне: Разреждане

РАЗРЕЖДАНЕ НА COMIRNATY 30 
МИКРОГРАМА/ДОЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА 

ИНЖЕКЦИОННА ДИСПЕРСИЯ (ЛИЦА НА 12 И 
ПОВЕЧЕ ГОДИНИ) (продължение)

РАЗРЕЖДАНЕ НА COMIRNATY 10 
МИКРОГРАМА/ДОЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА 

ИНЖЕКЦИОННА ДИСПЕРСИЯ (ДЕЦА НА 5 ДО 
11 ГОДИНИ (продължение)

• На разредените флакони трябва да 
бъдат отбелязани съответните дата и 
час.

• След разреждане, съхранявайте при 
2°C до 30°C и използвайте в рамките 
на 6 часа, включително времето за 
транспортиране.

• Не замразявайте или разклащайте 
разредената дисперсия. Ако е била 
поставена в хладилник, оставете 
разредената дисперсия да достигне 
стайна температура преди употреба.

• На разредените флакони трябва да 
бъдат отбелязани съответните дата и 
час.

• След разреждане, съхранявайте при 
2°C до 30°C и използвайте в рамките 
на 12 часа.*

• Не замразявайте или разклащайте 
разредената дисперсия. Ако е била 
поставена в хладилник, оставете 
разредената дисперсия да достигне 
стайна температура преди употреба.

*На етикетите на флаконите с оранжево капаче и на картонените 
кутии може да пише, че флаконът трябва да се изхвърли 6 часа след 

първото пробиване. Информацията в КХП заменя броя часове, 
отпечатан върху етикетите на флаконите и картонените опаковки.

Отнася се за следните цветове капачета:

ЛИЛАВ СИВ ОРАНЖЕВ
За разреждане

преди употреба, 
за лица на 

възраст 12 и 
повече години

За лица на 
възраст 12 и 

повече години, 
без разреждане
преди употреба

За деца на 
възраст 5 до 11 

години, за 
разреждане преди 

употреба
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Приготвяне на индивидуални дози 0,3 ml 
Лилаво капаче, лица на възраст 12 и повече години

• След разреждане флаконът съдържа 2,25 ml, от които могат да се изтеглят 6 
дози по 0,3 ml.

• Като използвате асептична техника, почистете запушалката на флакона с 
тампон за еднократна употреба, напоен с антисептичен разтвор.

• Изтеглете 0,3 ml COMIRNATY. Трябва да се използват спринцовки и/или игли с 
малък мъртъв (неизползваем) обем, за да се изтеглят 6 дози от един флакон. 
Комбинацията от спринцовка и игла с малък мъртъв обем трябва да има 
мъртъв обем не по-голям от 35 микролитра. Ако се използват стандартни 
спринцовки и игли, може да няма достатъчен обем за изтегляне на шест дози 
от един флакон.

• Всяка доза трябва да съдържа 0,3 ml ваксина.
• Ако количеството на останалата във флакона ваксина не може да достави 

една цяла доза от 0,3 ml, изхвърлете флакона и излишния обем.
• Изхвърлете неизползваната ваксина в рамките на 6 часа след разреждане.

Отнася се за следните цветове капачета:

ЛИЛАВ ОРАНЖЕВ СИВ
За разреждане

преди употреба, 
за лица на 

възраст 12 и 
повече години

За лица на 
възраст 5 до 11 

години, за 
разреждане преди

употреба

За лица на 
възраст 12 и 

повече години, 
без разреждане
преди употреба
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Приготвяне на индивидуални дози 0,2 ml 
Оранжево капаче, деца на възраст 5 до 11 години

• След разреждане флаконът съдържа 2,6 ml, от които могат да се изтеглят 10 дози по 0,2 ml.
• Като използвате асептична техника, почистете запушалката на флакона с тампон за 

еднократна употреба, напоен с антисептичен разтвор.
• Изтеглете 0,2 ml COMIRNATY за деца на възраст 5 до 11 години. Трябва да се използват 

спринцовки и/или игли с малък мъртъв (неизползваем) обем, за да се изтеглят 10 дози от 
един флакон. Комбинацията от спринцовка и игла с малък мъртъв обем трябва да има 
мъртъв обем не по-голям от 35 микролитра. Ако се използват стандартни спринцовки и 
игли, може да няма достатъчен обем за изтегляне на десет дози от един флакон. 

• Всяка доза трябва да съдържа 0,2 ml ваксина.
• Ако количеството на останалата във флакона ваксина не може да достави една цяла доза от 

0,2 ml, изхвърлете флакона и излишния обем.
• Изхвърлете неизползваната ваксина в рамките на 12 часа* след разреждане.  

*На етикетите на флаконите с оранжево капаче и на картонените кутии може да пише, че флаконът 
трябва да се изхвърли 6 часа след първото пробиване. Информацията в КХП заменя броя часове, 

отпечатан върху етикетите на флаконите и картонените опаковки.

Отнася се за следните цветове капачета:

ЛИЛАВ СИВ ОРАНЖЕВ
Dilute to use, 
За лица на 

възраст 12 и 
повече години

За лица на 
възраст 12 и 

повече години, 
без разреждане
преди употреба

За деца на 
възраст 5 до 11 

години, за 
разреждане преди 

употреба
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ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА ВАКСИНАТА ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ СЪС 
СЪОТВЕТНАТА КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА, 
ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ЛИЦАТА, КОИТО ПРИЛАГАТ ВАКСИНАТА

Обща информация относно прилагането : 
СИВО КАПАЧЕ, COMIRNATY 
(За лица на възраст 12 и повече години, готова за употреба) 

СИВО КАПАЧЕ, COMIRNATY ORIGINAL/OMICRON BA.1
(За лица на възраст 12 и повече години, готова за употреба, COMIRNATY Original/Omicron BA.1)

СИВО КАПАЧЕ, COMIRNATY ORIGINAL/OMICRON BA.4-5
(За лица на възраст 12 и повече години, готова за употреба, COMIRNATY Original/Omicron BA.4-5)

Отнася се за следните цветове капачета:

ЛИЛАВ СИВ ОРАНЖЕВ
Dilute to use, 
За лица на 

възраст 12 и 
повече години

За лица на 
възраст 12 и 

повече години, 
готова за 
употреба

За лица на 
възраст 5 до 11 

години, за 
разреждане преди

употреба
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Съхранение на флакона по време на употреба

Приготвяне на индивидуална доза

• Ваксината не съдържа консервант и се 
предлага като многодозов флакон.

• Всеки флакон трябва да се размрази преди 
употреба.

• ДА НЕ СЕ РАЗРЕЖДА преди употреба.

• Един флакон съдържа 6 дози по 0,3 ml.

Условия и време на съхранение

• Ваксините със сиво капаче, COMIRNATY Original/Omicron 
BA.1 и COMIRNATY Original/Omicron BA.4-5 може да се 
съхраняват при стайна температура (8°C до 30°C) общо 12 
часа преди първото пробиване.

• След първото пробиване флаконът трябва да се съхранява
при температура 2°C до 30°C.

• Флаконите трябва да се изхвърлят 12 часа* след първото 
пробиване.

• По време на съхранение сведете до минимум излагането на 
стайна светлина и избягвайте излагане на пряка слънчева 
светлина и ултравиолетова светлина.

• Не замразявайте отново размразени флакони.

*На етикетите на флаконите със сиво капаче, COMIRNATY Original/Omicron BA.1 и COMIRNATY Original/Omicron BA.4-
5 и на картонените кутии може да пише, че флаконът трябва да се изхвърли 6 часа след първото пробиване. 

Информацията в КХП заменя броя часове, отпечатан върху етикетите на флаконите и картонените опаковки.

Отнася се за следните цветове капачета:

ЛИЛАВ СИВ ОРАНЖЕВ
Dilute to use, 
За лица на 

възраст 12 и 
повече години

За лица на 
възраст 12 и 

повече години, 
готова за 
употреба

За лица на 
възраст 5 до 11 

години, за 
разреждане преди

употреба
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Приготвяне на индивидуални дози
Необходими материали за един флакон

• Материали като тампони със спирт, ръкавици, PPE

За прилагане (интрамускулна инжекция) 
на ваксината

• ШЕСТ спринцовки от 1 ml
• 1 спринцовка за всяка доза/пациент

• ШЕСТ игли размер 23 или 25G за интрамускулна инжекция
• Подходящи дължини на игли за различни телесни 

размери – 5/8”, 1”, 1 ½”

Отнася се за следните цветове капачета:

ЛИЛАВ СИВ ОРАНЖЕВ
Dilute to use, 
За лица на 

възраст 12 и 
повече години

За лица на 
възраст 12 и 

повече години, 
готова за 
употреба

За лица на 
възраст 5 до 11 

години, за 
разреждане преди

употреба
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Прилагане на ваксината

Прилагане на COMIRNATY иРНК ваксина
срещу COVID-19 (нуклеозидно модифицирана)

• Ваксината COMIRNATY за лица на възраст 12 и повече години, готова за употреба, за лица на възраст 12 и 
повече години, готова за употреба COMIRNATY Original/Omicron BA.1 и за лица на възраст 12 и повече години, 
готова за употреба COMIRNATY Original/Omicron BA.4-5 трябва да се прилага интрамускулно. Да не се 
разрежда преди употреба. 

• Флаконите за лица на възраст 12 и повече години, готова за употреба, за лица на възраст 12 и повече години, 
готова за употреба COMIRNATY Original/Omicron BA.1 и за лица на възраст 12 и повече години, готова за 
употреба COMIRNATY Original/Omicron BA.4-5 съдържат 6 дози ваксина 0,3 ml. За да се изтеглят 6 дози от един 
флакон, трябва да се използват спринцовки и/или игли с малък (неизползваем) мъртъв обем. 

• Комбинацията от спринцовка и игла с малък мъртъв обем трябва да има мъртъв обем не по-голям от 35 
микролитра. 

• Ако се използват стандартни спринцовки и игли, може да няма достатъчен обем за изтегляне на шест дози от 
един флакон. 

Отнася се за следните цветове капачета:

ЛИЛАВ СИВ ОРАНЖЕВ
Dilute to use, 
За лица на 

възраст 12 и 
повече години

За лица на 
възраст 12 и 

повече години, 
готова за 
употреба

За лица на 
възраст 5 до 11 

години, за 
разреждане преди

употреба
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Указания за приготвяне

ПРОВЕРКА НА ДОЗАТА COMIRNATY 
30 МИКРОГРАМА/ДОЗА ИНЖЕКЦИОННА ДИСПЕРСИЯ 

(ЗА ЛИЦА НА ВЪЗРАСТ 12 И ПОВЕЧЕ ГОДИНИ)

ПРОВЕРКА НА ДОЗАТА COMIRNATY 
ORIGINAL/OMICRON BA.1 (15/15 МИКРОГРАМА/ДОЗА

И
COMIRNATY ORIGINAL/OMICRON BA.4-5 (15/15 

МИКРОГРАМА/ДОЗА
ИНЖЕКЦИОННА ДИСПЕРСИЯ 

(ЗА ЛИЦА НА ВЪЗРАСТ 12 И ПОВЕЧЕ ГОДИНИ)

• Проверете дали флаконът е със сиво пластмасово 
капаче и сив контур, ограждащ етикета, и дали името на 
продукта е COMIRNATY 30 микрограма/доза
инжекционна дисперсия. 

• Ако флаконът е с лилаво пластмасово капаче, моля, 
направете справка с Кратката характеристика на 
продукта за COMIRNATY 30 микрограма/доза концентрат 
за инжекционна дисперсия.

• Ако флаконът е с оранжево пластмасово капаче, моля, 
направете справка с Кратката характеристика на 
продукта за COMIRNATY 10 микрограма/доза концентрат 
за инжекционна дисперсия.

• Проверете дали флаконът е със сиво пластмасово капаче 
и сив контур, ограждащ етикета, и дали името на продукта 
е COMIRNATY Original/Omicron BA.1 или COMIRNATY 
Original/Omicron BA.4-5 (15/15 микрограма)/доза
инжекционна дисперсия. 

• Ако флаконът е със сиво пластмасово капаче и сив контур 
и името на продукта е COMIRNATY 30 микрограма/доза 
инжекционна дисперсия, моля, направете справка с 
Кратката характеристика на продукта за тази форма.

• Ако флаконът е с друг цвят пластмасово капаче и контур, 
ограждащ етикета, например лилав или оранжев, 
използвайте Кратката характеристика на продукта за тези
ваксини COMIRNATY.

Отнася се за следните цветове капачета:

ЛИЛАВ СИВ ОРАНЖЕВ
Dilute to use, 
За лица на 

възраст 12 и 
повече години

За лица на 
възраст 12 и 

повече години, 
готова за 
употреба

За лица на 
възраст 5 до 11 

години, за 
разреждане преди

употреба



Актуално към 16 септември 2022 г.

Проверка на дозата и опаковката

ПРОВЕРКА НА ДОЗАТА COMIRNATY
ORIGINAL/OMICRON BA.1 (15/15 МИКРОГРАМА/ДОЗА ИНЖЕКЦИОННА ДИСПЕРСИЯ 

(ЗА ЛИЦА НА ВЪЗРАСТ 12 И ПОВЕЧЕ ГОДИНИ)

• Проверете дали флаконът е със сиво пластмасово капаче и сив контур, ограждащ етикета, и дали името на 
продукта е COMIRNATY Original/Omicron BA.1 (15/15 микрограма)/доза инжекционна дисперсия ИЛИ
COMIRNATY tozinameran/riltozinameran (15/15 микрограма)/доза инжекционна дисперсия.

• Ако флаконът е със сиво пластмасово капаче и сив контур и името на продукта е COMIRNATY 30  
микрограма/доза инжекционна дисперсия, моля, направете справка с Кратката характеристика на продукта 
за тази форма.

• Ако флаконът е с друг цвят пластмасово капаче и контур, ограждащ етикета, например лилав или оранжев, 
използвайте Кратката характеристика на продукта за тези ваксини COMIRNATY.

• Ако флаконът е с оранжево пластмасово капаче, моля, направете справка с Кратката характеристика на 
продукта за COMIRNATY 10 микрограма/доза концентрат за инжекционна дисперсия

Отнася се за следните цветове капачета:

ЛИЛАВ СИВ ОРАНЖЕВ
Dilute to use, 
За лица на 

възраст 12 и 
повече години

За лица на 
възраст 12 и 

повече години, 
готова за 
употреба

За лица на 
възраст 5 до 11 

години, за 
разреждане преди

употреба
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• Ако многодозовият флакон се съхранява замразен, той трябва да се размрази преди употреба. 
Замразените флакони трябва да се пренесат в среда с температура 2°C до 8°C, за да се размразят; 
размразяването на една опаковка с 10 флакона може да отнеме 4 часа. Уверете се, че флаконите са 
напълно размразени преди употреба.

• След преместване на флаконите за съхранение при 2°C до 8°C коригирайте срока на годност върху 
картонената опаковка.

• Неотворените флакони могат да се съхраняват до 10 седмици при 2°C до 8°C, без да се превишава
отпечатаният срок на годност (Годен до:).

• Възможен е също друг вариант, при който единични замразени флакони може да се размразят за 
30 минути при температура до 30°C.

• Преди употреба неотвореният флакон може да се съхранява до 12 часа при температура до 30°C. С 
размразените флакони може да се работи в условия на стайна светлина.

ПРЕДИ УПОТРЕБА НА COMIRNATY 30 МИКРОГРАМА/ДОЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНЖЕКЦИОННА ДИСПЕРСИЯ (ЗА ЛИЦА НА 
ВЪЗРАСТ 12 И ПОВЕЧЕ ГОДИНИ), COMIRNATY ORIGINAL/OMICRON BA.1 (15/15 МИКРОГРАМА)/ДОЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА 
ИНЖЕКЦИОННА ДИСПЕРСИЯ (ЗА ЛИЦА НА ВЪЗРАСТ 12 И ПОВЕЧЕ ГОДИНИ) И COMIRNATY ORIGINAL/OMICRON BA.4-5 (15/15 
МИКРОГРАМА)/ДОЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНЖЕКЦИОННА ДИСПЕРСИЯ (ЗА ЛИЦА НА ВЪЗРАСТ 12 И ПОВЕЧЕ ГОДИНИ)

Указания за приготвяне

Отнася се за следните цветове капачета:

ЛИЛАВ СИВ ОРАНЖЕВ
Dilute to use, 
За лица на 

възраст 12 и 
повече години

За лица на 
възраст 12 и 

повече години, 
готова за 
употреба

За лица на 
възраст 5 до 11 

години, за 
разреждане преди

употреба
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• Преди употреба внимателно размесете, като обърнете флаконите 10 пъти.  Не разклащайте.
• Преди размесване размразената дисперсия може да съдържа бели до почти бели непрозрачни аморфни частици.
• След размесване ваксината трябва да представлява бяла до почти бяла дисперсия без видими частици.
• Не използвайте ваксината при наличие на частици или промяна в цвета.

Указания за приготвяне

ПРИГОТВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ДОЗИ 0,3 ml COMIRNATY 30 МИКРОГРАМА/ДОЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНЖЕКЦИОННА ДИСПЕРСИЯ (ЗА ЛИЦА НА ВЪЗРАСТ 
12 И ПОВЕЧЕ ГОДИНИ), COMIRNATY ORIGINAL/OMICRON BA.1 (15/15 МИКРОГРАМА)/ДОЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНЖЕКЦИОННА ДИСПЕРСИЯ (ЗА ЛИЦА НА 
ВЪЗРАСТ 12 И ПОВЕЧЕ ГОДИНИ) И COMIRNATY ORIGINAL/OMICRON BA.4-5 (15/15 МИКРОГРАМА)/ДОЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНЖЕКЦИОННА ДИСПЕРСИЯ (ЗА 
ЛИЦА НА ВЪЗРАСТ 12 И ПОВЕЧЕ ГОДИНИ)

ПРЕДИ УПОТРЕБА НА COMIRNATY 30 МИКРОГРАМА/ДОЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНЖЕКЦИОННА ДИСПЕРСИЯ (ЗА ЛИЦА НА ВЪЗРАСТ 12 И ПОВЕЧЕ ГОДИНИ),
COMIRNATY ORIGINAL/OMICRON BA.1 (15/15 МИКРОГРАМА)/ДОЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНЖЕКЦИОННА ДИСПЕРСИЯ (ЗА ЛИЦА НА ВЪЗРАСТ 12 И ПОВЕЧЕ 
ГОДИНИ) И COMIRNATY ORIGINAL/OMICRON BA.4-5 (15/15 МИКРОГРАМА)/ДОЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНЖЕКЦИОННА ДИСПЕРСИЯ (ЗА ЛИЦА НА ВЪЗРАСТ 12 И 
ПОВЕЧЕ ГОДИНИ) (продължение)

*На етикетите на флаконите със сиво капаче, COMIRNATY Original/Omicron BA.1 и COMIRNATY Original/Omicron BA.4-5 и на картонените кутии може да пише, че флаконът трябва да 
се изхвърли 6 часа след първото пробиване. 

Информацията в КХП заменя броя часове, отпечатан върху етикетите на флаконите и картонените опаковки.

• Като използвате асептична техника, почистете запушалката на флакона с тампон за еднократна употреба, напоен с антисептичен разтвор.
• Изтеглете 0,3 ml COMIRNATY, 0.3 ml COMIRNATY Original/Omicron BA.1 или 0.3 ml COMIRNATY Original/Omicron BA.4-5. Трябва да се използват 

спринцовки и/или игли с малък мъртъв (неизползваем) обем, за да се изтеглят 6 дози от един флакон. Комбинацията от спринцовка и игла с 
малък мъртъв обем трябва да има мъртъв обем не по-голям от 35 микролитра. Ако се използват стандартни спринцовки и игли, може да няма 
достатъчен обем за изтегляне на шест дози от един флакон..

• Всяка доза трябва да съдържа 0,3 ml ваксина.
• Ако количеството на останалата във флакона ваксина не може да достави една цяла доза от 0,3 ml, изхвърлете флакона и излишния обем. 
• Запишете съответните дата/час върху флакона. Изхвърлете неизползваната ваксина 12 часа* след първото пробиване на запушалката на флакона

Отнася се за следните цветове капачета:

ЛИЛАВ СИВ ОРАНЖЕВ
Dilute to use, 
За лица на 

възраст 12 и 
повече години

За лица на 
възраст 12 и 

повече години, 
готова за 
употреба

За лица на 
възраст 5 до 11 

години, за 
разреждане преди

употреба
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Прилагане на ваксината

Прилагане на COMIRNATY иРНК ваксина
срещу COVID-19 (нуклеозидно модифицирана)

• Всяка доза трябва да съдържа 0,3 ml ваксина.

• Ако количеството на останалата във флакона 
ваксина не може да достави една цяла доза от 
0,3 ml, изхвърлете флакона и излишния обем.

Всички лекарствени форми

• Всяка доза трябва да съдържа 0,2 ml ваксина.

• Ако количеството на останалата във флакона 
ваксина не може да достави една цяла доза от 
0,2 ml, изхвърлете флакона и излишния обем.

• Не събирайте излишъците ваксина от няколко флакона.
• Предпочитаното място е делтоидният мускул в горната част на ръката.
• Не инжектирайте ваксината интраваскуларно, подкожно или интрадермално.
• Ваксината не трябва да се смесва в една и съща спринцовка с други ваксини или лекарствени продукти.

Отнася се за следните цветове капачета:

ЛИЛАВ СИВ ОРАНЖЕВ
За разреждане

преди употреба, 
за лица на 

възраст 12 и 
повече години

За лица на 
възраст 12 и 

повече години, 
готова за 
употреба

За деца на 
възраст 5 до 11 

години, за 
разреждане преди 

употреба
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• Прилагайте COMIRNATY ваксина срещу COVID-19 интрамускулно
• На първото посещение приложете една доза
• Втората доза от COMIRNATY ваксина срещу COVID-19 трябва да бъде приложена 3 седмици след 

първата доза

Втората доза трябва да бъде COMIRNATY ваксина срещу COVID-19.
Няма налични данни за взаимозаменяемост с други ваксини срещу COVID-19 за 

завършване на първичния курс.

• На лица, които са тежко имунокомпрометирани (на 5 или повече години), трета доза може да се 
приложи най-малко 28 дни след втората доза

Прилагане на COMIRNATY иРНК ваксина
срещу COVID-19 (нуклеозидно модифицирана)

Прилагане на ваксината

• Бустер доза COMIRNATY трябва да се приложи интрамускулно най-малко 3 месеца след първичния курс на ваксинация с COMIRNATY при лица
на възраст 12 и повече години

• Бустер доза COMIRNATY 10 микрограма може да се приложи интрамускулно най-малко 6 месеца след първичния курс на ваксинация при 
деца на възраст 5 до 11 години

Отнася се за следните цветове капачета:

ЛИЛАВ СИВ ОРАНЖЕВ
За разреждане

преди употреба, 
за лица на 

възраст 12 и 
повече години

За лица на 
възраст 12 и 

повече години, 
готова за 
употреба

За деца на 
възраст 5 до 11 

години, за 
разреждане преди 

употреба
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COMIRNATY Original/Omicron BA.1 и COMIRNATY Original/Omicron BA.4-5 са 
показани само при лица, получили преди това поне първичен курс на 
ваксинация срещу COVID-19.

За информация за първичния курс на ваксинация вижте предходния слайд.

• Ваксините COMIRNATY Original/Omicron BA.1 и COMIRNATY Original/Omicron 
BA.4-5 се прилагат интрамускулно.

• Трябва да има интервал от най-малко 3 месеца между приложението на 
COMIRNATY Original/Omicron BA.1 или COMIRNATY Original/Omicron BA.4-5 и 
последната предишна доза ваксина срещу COVID-19.

Прилагане на
COMIRNATY Original/Omicron BA.1 иРНК ваксина срещу COVID-19 (нуклеозидно модифицирана) и 
COMIRNATY Original/Omicron BA.4-5 иРНК ваксина срещу COVID-19 (нуклеозидно модифицирана)

Прилагане на ваксината

Отнася се за следните цветове капачета:

ЛИЛАВ СИВ ОРАНЖЕВ
Dilute to use, 
За лица на 

възраст 12 и 
повече години

За лица на 
възраст 12 и 

повече години, 
готова за 
употреба

За лица на 
възраст 5 до 11 

години, за 
разреждане преди

употреба
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Напомняне за втора доза и бустер доза

Напомнянето на ваксинираните лица за прилагане на втора доза и бустер доза е от съществено значение 
за спазване на интервалите за дозиране и постигане на оптимален ефект от ваксината.

• COMIRNATY се прилага интрамускулно като курс от 2 дози в интервал от 3 седмици.
• На лица, които са тежко имунокомпрометирани, трета доза от първичния ваксинационен

курс може да се приложи най-малко 28 дни след втората доза.
• Взаимозаменяемостта на COMIRNATY с ваксини срещу COVID-19 от други производители за 

завършване на първичния ваксинационен курс не е установена. Лица, на които е приложена 
1 доза COMIRNATY, трябва да получат втора доза COMIRNATY, за да завършат първичния
ваксинационен курс.

• Дозите COMIRNATY 30 микрограма/доза концентрат за инжекционна дисперсия след 
разреждане (флакон с лилаво капаче) и COMIRNATY 30 микрограма/доза инжекционна
дисперсия (флакон със сиво капаче) се считат за взаимозаменяеми.

• Бустер доза COMIRNATY трябва да се приложи интрамускулно най-малко 3 месеца след
първичния курс на ваксинация с COMIRNATY при лица на възраст 12 и повече години

• Бустер доза COMIRNATY 10 микрограма може да се приложи интрамускулно най-малко 6 
месеца след първичния курс на ваксинация при деца на възраст 5 до 11 години.

• COMIRNATY Original/Omicron BA.1 и COMIRNATY Original/Omicron BA.4-5 са показани само за 
бустер дози.

• Бустер доза COMIRNATY Original/Omicron BA.1 или COMIRNATY Original/Omicron BA.4-5 се 
прилага интрамускулно. 

• Трябва да има интервал от най-малко 3 месеца между приложението на COMIRNATY 
Original/Omicron BA.1 или COMIRNATY Original/Omicron BA.4-5 и последната предишна доза 
ваксина срещу COVID-19.

Sample second dose reminder card

21
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Изхвърляне на флаконите от ваксината и техните опаковки

Безопасното изхвърляне на празните флакони осигурява сигурността на пациентите.

Уязвимостта е най-голяма на 
мястото на прилагане

• Ваксинационните центрове играят 
ключова роля по време и след 
прилагането на инжекцията

• Осигурявайте безопасността на 
ваксината чрез ограничен достъп само 
на упълномощени лица и заключване 
на помещенията за съхранение

• След използване на флаконите и 
преди изхвърлянето им, продължете 
да ги третирате като пълни флакони, 
за да сведете до минимум риска от 
достъп на неупълномощени лица

Изхвърляне Неправомерната продажба на 
използвани флакони е в 

нарушение на националните 
закони.

Флакони:

• Третирайте отпадъците от флаконите 
като медицински отпадък и ги 
изхвърляйте в контейнер за остри 
предмети.

• Изхвърляйте флакона така, че да бъде 
унищожен трайно и да не може да се 
използва отново

Картонени кутии за флакони:
Смачкайте или скъсайте картонените 
кутии за флакони така, че да не могат да 
бъдат използвани отново или 
възпроизведени. След това ги 
изхвърлете с битовия отпадък.

Празни флакони от ваксината COMIRNATY, продавани в
eBay (САЩ)



Нежелани лекарствени 
реакции
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Нежелани лекарствени реакции - лица на възраст 12 и повече години

• Нежелани реакции от клиничните проучвания на Comirnaty и Comirnaty Original/Omicron BA.1 и от постмаркетинговия опит с Comirnaty при лица на възраст 12 и повече години
• Безопасността на бустер дозата Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 се определя въз основа на данните за безопасността за бустер дозата от адаптираната ваксина Comirnaty Original/Omicron BA.1 , както и за бустер дозата Comirnaty
• Нежеланите реакции, наблюдавани по време на клиничните проучвания, са изброени по-долу, съгласно следните категории по честота: 

Много чести (≥ 1/10), чести (≥ 1/100 до < 1/10), нечести (≥ 1/1 000 до < 1/100), редки (≥ 1/10 000 до < 1/1 000), много редки (< 1/10 000), с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

а. По-голяма честота на лимфаденопатия (2,8% спрямо 0,4%) е наблюдавана при участници, получили бустер доза в Проучване 4, в сравнение с участници, получили 2 дози. 
б. Категорията по честота за уртикария и ангиоедем е “редки”. 
в. През периода на проследяването за безопасност на клиничното проучване, до 14 ноември 2020 г., остра периферна лицева парализа е съобщена от четирима участници в групата на иРНК ваксината срещу COVID-19. Появата на лицева парализа е на Ден 
37 след Доза 1 (Доза 2 не е приложена на участника) и Дни 3, 9 и 48 след Доза 2. Няма съобщения за случаи на остра периферна лицева парализа в групата на плацебо. 
г. Нежелана реакция, установена след разрешаване за употреба. 
д. Отнася се за ръката, на която е поставена ваксината. 
е. По-голяма честота на пирексия е наблюдавана след втората доза в сравнение с първата доза. 
ж. Съобщава се за оток на лицето при реципиенти на ваксината, на които е бил инжектиран дермален филър през постмаркетинговия период. 

Системо-органен клас Много чести
(≥ 1/10)

Чести
(≥ 1/100 до < 1/10)

Нечести
(≥ 1/1 000 до < 1/100)

Редки
(≥ 1/10 000 до
< 1/1 000)

Много редки
(<1/10 000)

С неизвестна честота (от 
наличните данни не може да 
бъде направена оценка)

Нарушения на кръвта и лимфната система
Лимфаденопатияa

Нарушения на имунната система Реакции на свръхчувствителност (например, 
обрив, пруритус, уртикария,б ангиоедемб)

Анафилаксия

Нарушения на метаболизма и храненето
Намален апетит

Психични нарушения Безсъние
Нарушения на нервната система

Главоболие Летаргия
Остра периферна 
лицева парализав

Парестезияг; Хипестезияг

Сърдечни нарушения Миокардит;г

Перикардитг

Стомашно-чревни нарушения Диарияг Гадене; Повръщанег

Нарушения на кожата и подкожната тъкан
Хиперхидроза; Нощни изпотявания Еритема мултиформег

Нарушения на мускулно-скелетната система 
и съединителната тъкан Артралгия; Миалгия Болка в крайникд

Общи нарушения и ефекти на мястото на 
приложение

Болка на мястото на инжектиране; 
Умора; Втрисане; Пирексия; е Оток 
на мястото на приложение

Зачервяване на мястото на 
инжектиране

Астения, неразположение; Пруритус на 
мястото на инжектиране

Обширен оток на 
ваксинирания крайник;г

Оток на лицетож

Отнася се за следните цветове капачета:

ЛИЛАВ СИВ ОРАНЖЕВ
За разреждане

преди употреба, 
за лица на 

възраст 12 и 
повече години

За лица на 
възраст 12 и 

повече години, 
готова за 
употреба

За лица на 
възраст 5 до 11 

години, за 
разреждане преди

употреба
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Нежелани лекарствени реакции - лица на възраст 5 до 11 години

• Нежелани реакции от клиничните проучвания на COMIRNATY и от постмаркетинговия опит при лица на възраст 5 и повече години
• Нежеланите реакции, наблюдавани по време на клиничните проучвания, са изброени по-долу, съгласно следните категории по честота: 

Много чести (≥ 1/10), чести (≥ 1/100 до < 1/10), нечести (≥ 1/1 000 до < 1/100), редки (≥ 1/10 000 до < 1/1 000), много редки (< 1/10 000), с неизвестна честота (от наличните
данни не може да бъде направена оценка).

a. По-голяма честота на лимфаденопатия е наблюдавана при участници на възраст 5 до 11 години в Проучване 3 (2,5% спрямо 0,9%) и при участници на възраст 16 и повече години в Проучване 4 (2,8% спрямо 0,4%), получили бустер доза, в сравнение с участници, 
получили 2 дози.

б. Категорията по честота за уртикария и ангиоедем е “Редки”. 
в. През периода на проследяването за безопасност на клиничното проучване, до 14 ноември 2020 г., остра периферна лицева парализа е съобщена от четирима участници в групата на иРНК ваксината срещу COVID-19. Появата на лицева парализа е на Ден 37 след Доза 1 (Доза 2 не е 

приложена на участника) и Дни 3, 9 и 48 след Доза 2. Няма съобщения за случаи на остра периферна лицева парализа в групата на плацебо. 
г. Нежелана реакция, установена след разрешаване за употреба. 
д. Отнася се за ръката, на която е поставена ваксината. 
е. По-голяма честота на пирексия е наблюдавана след втората доза в сравнение с първата доза. 
ж. Съобщава се за оток на лицето при реципиенти на ваксината, на които е бил инжектиран дермален филър през постмаркетинговия период. 
з. Зачервяване на мястото на инжектиране възниква с по-голяма честота (много често) при деца на възраст 5 до 11 години.

Системо-органен клас Много чести
(≥ 1/10)

Чести
(≥ 1/100 до < 1/10)

Нечести
(≥ 1/1 000 до < 1/100)

Редки
(≥ 1/10 000 до
< 1/1 000)

Много редки
(<1/10 000)

С неизвестна честота (от 
наличните данни не може 
да бъде направена оценка

Нарушения на кръвта и лимфната
система Лимфаденопатияa

Нарушения на имунната система Реакции на свръхчувствителност (например, 
обрив, пруритус, уртикария,б ангиоедемб) Анафилаксия

Нарушения на метаболизма и храненето Намален апетит

Психични нарушения Безсъние
Нарушения на нервната система Главоболие Летаргия Остра периферна 

лицева парализав
Парестезияг; Хипестезияг

Сърдечни нарушения Миокардит;г

Перикардитг

Стомашно-чревни нарушения Диарияг Гадене; Повръщанег

Нарушения на кожата и подкожната 
тъкан Хиперхидроза; Нощни изпотявания Еритема мултиформег

Нарушения на мускулно-скелетната 
система и съединителната тъкан Артралгия; Миалгия Болка в крайникд

Общи нарушения и ефекти на мястото на 
приложение

Болка на мястото на инжектиране; 
Умора; Втрисане; Пирексия;е Оток на 
мястото на приложение

Зачервяване на мястото на 
инжектиранез

Астения, Неразположение; Пруритус на 
мястото на инжектиране

Обширен оток на 
ваксинирания крайник;г

Оток на лицетож

Отнася се за следните цветове капачета:

ЛИЛАВ СИВ ОРАНЖЕВ
Dilute to use, 
За лица на 

възраст 12 и 
повече години

За лица на 
възраст 12 и 

повече години, 
без разреждане
преди употреба

За деца на 
възраст 5 до 11 

години, за 
разреждане преди 

употреба
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Нежелани лекарствени реакции (продължение)
• Профилът на безопасност при 545 участници на възраст 16 и повече години, ваксинирани с COMIRNATY, които са били

серопозитивни за SARS-CoV-2 на изходно ниво, е подобен на наблюдавания при общата популация. 

• Общият профил на безопасност на COMIRNATY при участници на възраст 5 до 15 години е подобен на наблюдавания при 
участници на възраст 16 и повече години.

Описание на избрани нежелани реакции

Миокардит и перикардит

Повишеният риск от миокардит след ваксинация с COMIRNATY е най-висок при юноши и по-млади мъже .

• Две големи фармакоепидемиологични проучвания, проведени в Европа, оценяват по-високия риск от миокардит при юноши 
и по-млади мъже след втората доза COMIRNATY. Едно проучване показва, че за период от 7 дни след втората доза има
около 0,265 (95% ДИ: 0,255 - 0,275) допълнителни случая на миокардит на 10 000 при 12-29-годишни юноши и мъже, в 
сравнение с хора без експозиция. В друго проучване за период от 28 дни след втората доза има 0,57 (95% ДИ: 0,39 - 0,75) 
допълнителни случая на миокардит на 10 000 при 16 до 24-годишни юноши и мъже, в сравнение с хора без експозиция. 

• Въз основа на натрупаните данни честотата на съобщаване на случаи на миокардит и перикардит след първична серия при 
деца на възраст от 5 до 11 години е по-ниска в сравнение с възраст от 12 до 17 години. Честотата на миокардит и перикардит 
при бустер дозите не изглежда по-висока отколкото след втората доза от първичната серия.
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Нежелани лекарствени реакции (продължение)

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

• Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт 
е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения 
продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция 
чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, тeл.: +359 2 8903417, 
уебсайт: www.bda.bg, и да включат партидния номер, ако е наличен.

Предозиране

Има налични данни за предозиране при 52-ма участници, включени в клиничното изпитване, които поради
грешка в разреждането са получили 58 микрограма COMIRNATY. Ваксинираните не съобщават за повишена
реактогенност или нежелани реакции.

В случай на предозиране се препоръчва проследяване на жизнените функции и възможно симптоматично
лечение.
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Противопоказания и предупреждения
Противопоказания
Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба
Проследимост
За да се подобри проследимостта на биологичните лекарствени продукти, името и партидният номер на приложения продукт трябва ясно да се записват.

Свръхчувствителност и анафилаксия
Има съобщения за събития на анафилаксия. Винаги трябва да има на разположение подходящо медицинско лечение и наблюдение в случай на
анафилактична реакция след приложение на ваксината.

Препоръчва се внимателно наблюдение в продължение на най-малко 15 минути след ваксинацията. Не трябва да се прилага втора доза от ваксината на
лица, получили анафилаксия към първата доза COMIRNATY.

Миокардит и перикардит
Съществува повишен риск от миокардит и перикардит след ваксинация с COMIRNATY.

Тези заболявания могат да се развият до няколко дни след ваксинацията и настъпват предимно в рамките на 14 дни. Те са наблюдавани по-често след 
втората ваксинация и по-често при юноши и по-млади мъже.

Наличните данни показват, че протичането на миокардит и перикардит след ваксинацията не се различава от това при миокардит или перикардит като
цяло. 

COMIRNATY. Кратка характеристика на продукта. Pfizer Inc. BioNTech Manufacturing GmbH. 2022. 
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Противопоказания и предупреждения (продължение)
Миокардит и перикардит (продължение)
Медицинските специалисти трябва да бъдат бдителни за признаците и симптомите на миокардит и перикардит. Ваксинираните лица
(включително родителите или обгрижващите лица) трябва да бъдат инструктирани да потърсят незабавно медицинска помощ, ако развият
симптоми, показателни за миокардит или перикардит, като (остра и продължителна) болка в гърдите, задух или палпитации след
ваксинацията.

Медицинските специалисти трябва да направят справка с ръководствата и/или специалистите за диагностициране и лечение на това
заболяване.

Рискът от миокардит след доза COMIRNATY Original/Omicron BA.1 или COMIRNATY Original/Omicron BA.4-5 все още не е охарактеризиран.

Реакции, свързани с тревожност
Във връзка със самия процес на ваксинация могат да възникнат реакции, свързани с тревожност, включително вазовагални реакции (синкоп), 
хипервентилация или реакции, свързани със стреса (напр. замаяност, палпитации, ускорен сърдечен ритъм, промени в кръвното налягане, 
усещане за изтръпване и изпотяване). Реакциите, свързани със стреса, са преходни и отзвучават от само себе си. Хората трябва да бъдат
посъветвани да информират за тези симптоми ваксиниращия ги за оценка. Важно е да се вземат предпазни мерки, за да се предотврати
нараняване от припадане.

Съпътстващо заболяване
Ваксинацията трябва да се отложи при лица, страдащи от остро тежко фебрилно заболяване или остра инфекция. Наличието на лека
инфекция и/или невисока температура не трябва да става причина за отлагане на ваксинацията.

COMIRNATY. Кратка характеристика на продукта. Pfizer Inc. BioNTech Manufacturing GmbH. 2022. 
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Противопоказания и предупреждения (продължение)
Тромбоцитопения и нарушения на кръвосъсирването
Както при други интрамускулни инжекции ваксината трябва да се прилага внимателно при лица, получаващи антикоагулантна
терапия или лица с тромбоцитопения или някакво нарушение на кръвосъсирването (като хемофилия), тъй като при тези лица могат
да възникнат кървене или образуване на синини след интрамускулно приложение.

Имунокомпрометирани лица
Ефикасността и безопасността на ваксината не са оценени при имунокомпрометирани лица, включително тези, получаващи
имуносупресивна терапия. Ефикасността на COMIRNATY, COMIRNATY Original/Omicron BA.1 и COMIRNATY Original/Omicron BA.4-
5 може да е по-ниска при имунокомпрометирани лица.

Имуногенност при реципиенти на трансплантирани солидни органи
От независим доклад за еднораменно проучване при 101 пациенти се установява, че приложението на трета доза при 
имунокомпрометирани пациенти значително подобрява имуногенността на ваксината.*

COMIRNATY. Кратка характеристика на продукта. Pfizer Inc. BioNTech Manufacturing GmbH. 2022.
*Kamar N, Abravanel F, Marion O, Couat C, Izopet J, Del Bello A. Three doses of an mRNA Covid-19 vaccine in solid-organ transplant recipients. N Engl J Med. 2021;385(7):661-662. 
doi:10.1056/NEJMc2108861
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Противопоказания и предупреждения (продължение)
Продължителност на защитата
Продължителността на защитата, предоставяна от ваксината, не е известна, тъй като тя все още се определя в текущи клинични проучвания.

Ограничения на ефективността на ваксината
Както при всяка ваксина, ваксинацията с COMIRNATY, COMIRNATY Original/Omicron BA.1 или COMIRNATY Original/Omicron BA.4-5 може да не защити
всички ваксинирани. 

Фертилитет, бременност и кърмене
Бременност 
Все още липсват данни относно употребата на COMIRNATY Original/Omicron BA.1 или COMIRNATY Original/Omicron BA.4-5 по време на бременност .

Все пак голям обем данни, получени от наблюдението на бременни жени, ваксинирани с първоначално разрешената за употреба ваксина COMIRNATY 
през втория и третия триместър, не показват увеличаване на случаите на бременност с нежелан изход. Макар че данните за изход от бременността след 
ваксинация, проведена по време на първия триместър, понастоящем са ограничени, не се наблюдава повишен риск от спонтанен аборт. Проучванията
при животни не показват преки или непреки вредни ефекти, свързани с бременността, ембрионалното/феталното развитие, раждането или постнаталното
развитие. COMIRNATY може да се прилага по време на бременност. Въз основа на наличните данни от друг вариант на ваксината COMIRNATY 
Original/Omicron BA.1 и COMIRNATY Original/Omicron BA.4-5 може да се прилагат по време на бременност.

COMIRNATY. Summary of Product Characteristics. Pfizer Inc. BioNTech Manufacturing GmbH. 2022. 
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Противопоказания и предупреждения (продължение)
Кърмене
Все още липсват данни относно употребата на COMIRNATY Original/Omicron BA.1 или COMIRNATY Original/Omicron BA.4-5 в периода на кърмене.

Все пак не се очакват ефекти при кърмени новородени/кърмачета, тъй като системната експозиция на кърмачката на ваксината е незначителна. 
Данните от наблюдението на жени, които са кърмели след ваксинация с първоначално разрешената за употреба ваксина COMIRNATY не показват
риск от нежелани ефекти при кърмени новородени/кърмачета. COMIRNATY Original/Omicron BA.1 и COMIRNATY Original/Omicron BA.4-5 може да се 
прилагат в периода на кърмене.

Фертилитет
Проучванията при животни не показват преки или непреки ефекти, свързани с репродуктивна токсичност.

COMIRNATY. Кратка характеристика на продукта. Pfizer Inc. BioNTech Manufacturing GmbH. 2022. 



Разграничаване на формите със сиво 
капаче COMIRNATY за лица на възраст 
12 и повече години 

30 септември 2022 г. 
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В различни страни по света е получено разрешение от регулаторните органи за употреба 
на лекарствения продукт COMIRNATY иРНК ваксина срещу COVID-19 (нуклеозидно
модифицирана) (Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine в някои страни) за активна 
имунизация за превенция на заболяването COVID-19, причинено от вируса SARS-CoV-2, 
при деца на възраст 5 до 11 години и лица на възраст 12 и повече години.

COMIRNATY иРНК ваксина срещу COVID-19 (нуклеозидно модифицирана), базирана на 
иРНК технология, собственост на BioNTech, разработена съвместно от BioNTech и Pfizer.

Информацията, съдържаща се в настоящата презентация, се основава на одобрената за 
ЕС Кратка характеристика на продукта съответно за деца на възраст от 5 до 11 години и 
лица на възраст 12 и повече години.



INN = международно непатентно наименование

Разграничаване между COMIRNATY Original и адаптираните 
двувалентни ваксини срещу Omicron – едновременно предлагани 
продукти на пазара през октомври 2022 г.

COMIRNATY Original * COMIRNATY Original / Omicron BA.1
- графично оформление на етикета преди 

одобрение -

COMIRNATY Original / Omicron BA.4-5
- графично оформление на етикета преди 

одобрение -
Етикет на 
флакона 

• не се използва 
идентификация на щама

• „30 mcg” показва количеството 
активно вещество в една доза 

• INN „tozinameran/riltozinameran” са 
използвани на добре видимо място като 
идентифиция на щама (маркирано с 
удебелен шрифт) 

• „15/ 15 mcg” показва количеството на 
активните вещества в една доза

• „Original/Omicron BA.4-5” е използвано на 
добре видимо място като идентифиция на 
щама (маркирано с удебелен шрифт) 

• „15/ 15 mcg” показва количеството на 
активните вещества в една доза

Етикет на 
картонената 
кутия с 10 
флакона и 
на плитката 
кутия

• не се използва 
идентификация на щама

• „30 микрограма/доза” показва 
количеството активно вещество 
в една доза

• INN „tozinameran/riltozinameran” са 
използвани на добре видимо място като 
идентифиция на щама

• „15/15 микрограма/доза” показва 
количеството на активните вещества в една 
доза 

• Добавено е изречението „Една доза 
съдържа
15 микрограма tozinameran и 
15 микрограма riltozinameran.”

• „Original/Omicron BA.4-5” е използвано на 
добре видимо място като идентифиция на 
щама 

• „15/15 в една доза доза” показва 
количеството на активните вещества в една 
доза

• Добавено е изречението „Една доза съдържа 
15 микрограма tozinameran и 15 микрограма 
иРНК, кодираща Omicron BA.4 и BA.5.“, като е 
използван удебелен шрифт за ключовите думи
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Разграничаване между COMIRNATY Original и адаптираните 
двувалентни ваксини срещу Omicron – едновременно предлагани 
продукти, пуснати на пазара през октомври 2022 г.

COMIRNATY Original/Omicron BA.1 
преди одобрение

COMIRNATY Original/Omicron BA.4-
5 преди одобрение

COMIRNATY 

Иденти-
фикация

Допълнителни 
атрибути за 
разграничаване 

Допълнителни 
атрибути за 
разграничаване

Няма 
иденти-
фикация
на щама 

Червената маркировка (поставена върху етикетите в целия раздел) е добавена в тази презентация, за да се видят по-ясно елементите за 
разграничение и идентификацията на щамовете. 
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Разграничаване между COMIRNATY Original и адаптираните 
двувалентни ваксини срещу Omicron – едновременно предлагани 
продукти, пуснати на пазара през октомври 2022 г.

COMIRNATY Original/Omicron 
BA.1 преди одобрение

Идентификация 

COMIRNATY Original/Omicron BA.4-5 
преди одобрение

COMIRNATY

Идентификация 

Допълнителни 
атрибути за 

разграничаване
Допълнителни 

атрибути за 
разграничаване

Няма 
идентификация 
на щама 

Идентификация Допълнителни 
атрибути за 

разграничаване Допълнителни 
атрибути за 

разграничаване
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Разграничаване между COMIRNATY Original и адаптираните 
двувалентни ваксини срещу Omicron – едновременно предлагани 
продукти, пуснати на пазара през октомври 2022 г.

COMIRNATY Original/Omicron BA.1 
преди одобрение

COMIRNATY Original/Omicron 
BA.4-5 преди одобрениеCOMIRNATY

Идентификация 
Допълнителни 
атрибути за 
разграничаване

Допълнителни 
атрибути за 

разграничаване

Допълнителни 
атрибути за 
разграничаване

Няма иденти-
фикация на 
щама 

Допълнителни 
атрибути за 

разграничаване
Допълнителни 
атрибути за 
разграничаване

Идентификация Иденти-
фикация

Допълнителни 
атрибути за 
разграничаване



INN = международно непатентно наименование

Разграничаване между COMIRNATY Original и адаптираните 
двувалентни ваксини срещу Omicron – едновременно предлагани 
продукти, които ще бъдат пуснати на пазара през 2023 г.

COMIRNATY: COMIRNATY Original/Omicron BA.1 COMIRNATY Original/Omicron BA.4-5

Етикет на 
флакона

• не се използва 
идентификация на щама

• „30 mcg” показва количеството 
активно вещество в една доза

• „Original/Omicron BA.1” е използвано на 
добре видимо място като идентификация на 
щама (маркирано с удебелен шрифт) 

• „15/ 15 mcg” показва количеството на 
активните вещества в една доза

• „Original/Omicron BA.4-5” е използвано на 
добре видимо място като идентификация на 
щама (маркирано с удебелен шрифт) 

• „15/ 15 mcg” показва количеството на 
активните вещества в една доза

Етикет на 
картонената 
кутия с 10 
флакона и 
на плитката 
кутия

• не се използва 
идентификация на щама

• „30 микрограма/доза”
показва количеството активно 
вещество в една доза

• „Original/Omicron BA.1” е използвано на 
добре видимо място като идентификация на 
щама 

• „(15/15 микрограма)/доза” показва 
количеството на активните вещества в една 
доза 

• Добавено е изречението „Една доза 
съдържа
15 микрограма tozinameran и
15 микрограма riltozinameran.”

• „Original/Omicron BA.4-5” е използвано на 
добре видимо място като идентификация на 
щама 

• „(15/15 микрограма)/доза” показва 
количеството на активните вещества в една 
доза

• Добавено е изречението „Една доза съдържа
15 микрограма tozinameran и
15 микрограма famtozinameran.”
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Разграничаване между COMIRNATY Original и адаптираните 
двувалентни ваксини срещу Omicron – едновременно предлагани 
продукти, които ще бъдат пуснати на пазара през 2023 г.

COMIRNATY Original/Omicron BA.1 -
Окончателно графично оформление 

на етикета

COMIRNATY Original/Omicron 
BA.4-5 - Окончателно графично 

оформление на етикета 
COMIRNATY

Идентификация Няма идентификация на щама 

Допълнителни атрибути 
за разграничаване

Допълнителни атрибути 
за разграничаване

Идентификация 

Допълнителни атрибути 
за разграничаване
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Разграничаване между COMIRNATY Original и адаптираните 
двувалентни ваксини срещу Omicron – едновременно предлагани 
продукти, които ще бъдат пуснати на пазара през 2023 г.

COMIRNATY Original/Omicron 
BA.1- Окончателно графично 

оформление на етикета

COMIRNATY Original/Omicron BA.4-5 -
Окончателно графично оформление на 

етикета
COMIRNATY

Идентификация 

Допълнителни 
атрибути за 
разграничаване

Допълнителни атрибути 
за разграничаване

Няма идентификация на щама 

Идентификация 

Допълнителни 
атрибути за 

разграничаване

Допълнителни 
атрибути за 
разграничаване

Идентификация

Допълнителни 
атрибути за 
разграничаване
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Разграничаване между COMIRNATY Original и адаптираните 
двувалентни ваксини срещу Omicron – едновременно предлагани 
продукти, които ще бъдат пуснати на пазара през 2023 г.

Идентификация 

Допълнителни 
атрибути за 
разграничаване

Няма идентификация 
на щама 

Допълнителни 
атрибути за 
разграничаване

Идентификация

Допълнителни 
атрибути за 
разграничаване

Допълнителни атрибути 
за разграничаване

COMIRNATY Original/Omicron 
BA.1 - Окончателно графично 

оформление на етикета
Опаковка с 10 флакона

COMIRNATY Original/Omicron 
BA.4-5 - Окончателно графично 
оформление на етикета
Опаковка с 10 флакона

COMIRNATY
Опаковка с 10 флакона
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Разграничаване между COMIRNATY Original и адаптираните 
двувалентни ваксини срещу Omicron – едновременно предлагани 
продукти, които ще бъдат пуснати на пазара през 2023 г.

Идентификация 

Допълнителни 
атрибути за 
разграничаване

Идентификация

COMIRNATY Original/Omicron 
BA.4-5 - Окончателно графично 
оформление на етикета
Опаковка с 10 флакона

Идентификация 

Допълнителни 
атрибути за 
разграничаване

Идентификация 

COMIRNATY Original/Omicron 
BA.1 - Окончателно графично 
оформление на етикета
Опаковка с 10 флакона



Допълнителни 
материали
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Начална интернет страница за МС

• Уебсайтът за МС е създаден, за 
да предоставя конкретна 
информация на МС.

• Плитките кутии с флакони в 
термичния транспортен 
контейнер имат QR код, който 
ваксинационните центрове могат 
да използват, за да влязат в 
началната страница. Оттам 
могат да достигнат до уебсайта.

www.comirnatyglobal.com
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Местна начална интернет страница за МС

• След като изберете Вашата държава, ще се отвори интернет страницата за конкретния пазар.

comirnatyeducation-bg.com



Актуално към 16 септември 2022 г.

Материали в раздел „Ресурси“ (comirnatyeducation-bg.com)

Ръководство за лекарствените форми на COMIRNATY
• В този документ във формат PDF е представена обобщена информация 

за опаковките, дозирането и изискванията за съхранение на всяка от 
лекарствените форми на COMIRNATY
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Брошура за COMIRNATY относно презареждане на сух лед 

• Този документ във формат PDF подпомага МС и техните екип относно презареждането 
на сух лед, с подробни указания за разопаковане и презареждане 

Брошура за транспортиране и работа

• Тази брошура съдържа ръководство за работа и презареждане на сух лед, 
информационен лист за безопасност и указания за връщане устройството за 
температурен мониторинг и термичния транспортен контейнер

Информация за срока на годност

• Този документ във формат PDF предоставя на пазари с разрешение за употреба/с 
разрешение за употреба под условие, които получават EUA-опаковки, необходимата 
информация за срока на годност на формите с оранжево и сиво капаче с различни 
одобрения на срока на годност

Материали в раздел „Ресурси“ (продължение) (comirnatyeducation-bg.com)
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Клиентски информационен център

Bulgaria_MedInfo@pfizer.com
+359 2 970 4333

Пфайзер Люксембург САРЛ – клон България
България,1784 София, бул. „Цариградско 

шосе“ 115M, сграда "D", ет. F
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СТРОГО ПОВЕРИТЕЛНО. Този документ и информацията, представена в него са поверителна информация и търговска тайна на BioNTech и Pfizer, и не може да бъде разкривана на 
трети страни. Вижте слайд 2 за повече информация съдържанието и ограниченията на тази презентация. ДА НЕ СЕ СПОДЕЛЯ С ТРЕТИ СТРАНИ.

Благодарим Ви!

©2022 Pfizer Inc. Всички права запазени. Октомври 2022 г. PP-CMR-BGR-0032

COMIRNATY иРНК ваксина срещу COVID-19 (нуклеозидно модифицирана), базирана на иРНК технология, собственост на BioNTech, разработена съвместно от BioNTech и Pfizer.

Притежател на разрешението за употреба: 
BioNTech Manufacturing GmbH
COMIRNATY иРНК ваксина срещу COVID-19 (нуклеозидно 
модифицирана), базирана на иРНК технология на BioNTech, е 
разработена съвместно от BioNTech и Pfizer.


