
 

 
Επιπλέον δόση από φιαλίδια του εμβολίου Comirnaty COVID-19 

 
 

 
 

1 

 

 

 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

 
6 Ιανουαρίου 2021 
EMA/705586/2020 

 

Επιπλέον δόση από φιαλίδια του εμβολίου Comirnaty 

COVID-19 

 
Η επιτροπή για τα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης του EMA (CHMP) συνέστησε την 

ενημέρωση των πληροφοριών προϊόντος για το Comirnaty για να διευκρινιστεί ότι κάθε 

φιαλίδιο περιέχει 6 δόσεις του εμβολίου. 

 

Για την εξαγωγή έξι δόσεων από ένα μόνο φιαλίδιο, πρέπει να χρησιμοποιηθούν σύριγγες 

ή / και βελόνες χαμηλού νεκρού όγκου. Ο συνδυασμός σύριγγας και βελόνας χαμηλού 

νεκρού όγκου θα πρέπει να έχει νεκρό όγκο όχι μεγαλύτερο από 35 μικρολίτρα. Εάν 

χρησιμοποιούνται συνηθισμένες σύριγγες και βελόνες, μπορεί να μην υπάρχει αρκετό από 

το εμβόλιο για να εξαχθεί μια έκτη δόση από ένα φιαλίδιο. 

 

Εάν η ποσότητα του εμβολίου που παραμένει στο φιαλίδιο μετά την πέμπτη δόση δεν μπορεί 

να δώσει πλήρη δόση (0,3 ml), ο επαγγελματίας υγείας πρέπει να απορρίψει το φιαλίδιο και 

το περιεχόμενό του. Δεν πρέπει να υπάρχει συγκέντρωση από πολλά φιαλίδια για να 

συμπληρωθεί η πλήρης δόση και οποιοδήποτε μη χρησιμοποιημένο εμβόλιο πρέπει να 

απορρίπτεται 6 ώρες μετά την αραίωση. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με όλα τα 

βήματα για τη χρήση του Comirnaty διατίθενται στις ενημερωμένες πληροφορίες προϊόντος. 

 

Το Comirnaty είναι ένα εμβόλιο για την πρόληψη της νόσου του κορανοϊού 2019 (COVID-

19) σε άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω. Εγκρίθηκε στην ΕΕ στις 21 Δεκεμβρίου 2020. 

 

Πληροφορίες για Επαγγελματίες Υγείας 

 Μετά την αραίωση, μπορείτε να λάβετε έξι δόσεις από ένα φιαλίδιο εάν χρησιμοποιείτε 

σύριγγες ή / και βελόνες χαμηλού νεκρού όγκου (≤35 μL) για όλες τις δόσεις. 

 Απορρίψτε το φιαλίδιο και το περιεχόμενό του εάν η ποσότητα εμβολίου που απομένει στο 

φιαλίδιο δεν είναι αρκετή για μια πλήρη έκτη δόση (0,3 ml). 

 Μην συγκεντρώνετε από πολλά φιαλίδια για να συμπληρώσετε μια επιπλέον δόση. 

 Απορρίψτε οποιοδήποτε αχρησιμοποίητο εμβόλιο 6 ώρες μετά την αραίωση. 

 Διαβάστε τις πληροφορίες του προϊόντος για πλήρεις οδηγίες. 
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Περισσότερα για το εμβόλιο 

 

Το Comirnaty είναι ένα εμβόλιο για την πρόληψη της νόσου του κορονοϊού 2019 (COVID-

19) σε άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω. 

Περιέχει ένα μόριο που ονομάζεται αγγελιοφόρο RNA (mRNA) με οδηγίες για την παραγωγή 

μιας πρωτεΐνης από το SARS-CoV-2, τον ιό που προκαλεί το COVID-19. Το εμβόλιο 

λειτουργεί προετοιμάζοντας το σώμα για να προσβάλει την ακίδα πρωτεΐνη στην επιφάνεια 

του SARS-CoV-2. 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη σελίδα του εμβολίου στον ιστότοπο EMA. 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty#product-information-section

