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Spikevax (Moderna COVID-19 vakcina) 

Europos registracijos pažymėjimo numeris EU/1/20/1507/001  

Gerb. sveikatos priežiūros specialiste, 

Norėtume Jus informuoti, kad nuo 2021 m. gruodžio 8 d. Europos sąjungoje (ES) patvirtintas naujas 
SPIKEVAX tinkamumo laikas, vakciną laikant nuo –25 ºC iki –15 ºC temperatūroje. 

Bus atnaujinti vaistinio preparato informaciniai dokumentai nurodant, kad užšaldyto flakono tinkamumo 
laikas pratęstas nuo 7 mėnesių iki 9 mėnesių. Laikymo sąlygos išlieka tokios pačios (nuo –25 ºC iki –
15 ºC). 9 mėnesių tinkamumo laikotarpiu, neatidarytus flakonus galima laikyti šaldytuve (nuo 2 °C iki 
8 °C), saugant nuo šviesos, ne ilgiau kaip 30 parų. Šiuo laikotarpiu, 12 valandų galima naudoti vakcinai 

transportuoti. Atitirpintos vakcinos negalima vėl užšaldyti. 

Be to, 2 mėnesiais tinkamumo laikotarpį atgaline tvarka galima pratęsti ir flakonams, kurie 

pagaminti prieš anksčiau nurodytą patvirtinimo datą, ir flakonams, pagamintiems tarpiniu 
atitinkamo pakeitimo įgyvendinimo laikotarpiu. 

Šis tinkamumo laiko pratęsimas 2 mėnesiais taikomas visiems flakonams, kurių ant etiketės atspausdintas 

tinkamumo laikas yra 2021 m. gruodžio 9 d. arba vėlesnė data, jeigu išlaikytos patvirtintos laikymo 
sąlygos nuo –25 ºC iki –15 ºC temperatūroje ir anksčiau taikytas laikymo laikotarpis buvo 7 mėnesiai.  

Vakcinos Spikevax serijų, kurios jau išplatintos ES / EMA šalyse ir kurios bus pagamintos bei išplatintos 
ES nuo 2021 m. gruodžio mėn. iki 2022 m. sausio mėn., žymėjime pakeitimo įgyvendinimo laikotarpiu 
bus nurodoma 7 mėnesių tinkamumo data. Todėl tinkamumo laiko pratęsimas taikomas rinkoje esantiems 
flakonams, kaip nurodyta lentelėje toliau: 

 
Etiketėje 
atspausdinta 
tinkamumo data 

Atnaujinta tinkamumo data 

2021 m. gruodžio mėn. 2022 m. vasario mėn. 

2022 m. sausio mėn. 2022 m. kovo mėn. 

2022 m. vasario mėn. 2022 m. balandžio mėn. 

2022 m. kovo mėn. 2022 m. gegužės mėn. 

2022 m. balandžio mėn. 2022 m. birželio mėn. 

2022 m. gegužės mėn. 2022 m. liepos mėn. 

2022 m. birželio mėn. 2022 m. rugpjūčio mėn. 

2022 m. liepos mėn. 2022 m. rugsėjo mėn. 

2022 m. rugpjūčio mėn. 2022 m. spalio mėn. 

 

Naujas žymėjimas, kuriuo nurodomas 9 mėnesių tinkamumo laikas, bus atspausdintas ant visų flakonų, 
pagamintų nuo 2022 m. vasario mėn., todėl paskutiniai flakonai, kuriems atgaline tvarka taikomas 
tinkamumo laiko pratęsimas, bus flakonai, ant kurių atspausdinta 2022 m. rugpjūčio mėn. tinkamumo 

data (pagaminti 2022 m. sausio mėn.).  

Visų flakonų, ant kurių atspausdinta 2022 m. lapkričio mėn. ir vėlesnė tinkamumo data (pagamintų nuo 

2022 m. vasario mėn.), etiketėse jau bus nurodytas 9 mėnesių tinkamumo laikas.  

Atkreipkite dėmesį, kad bus atitinkamai atnaujinta visa SPIKEVAX informacija, susijusi su šiuo pakeitimu. 

Jeigu turite klausimų, žiūrėkite dabartinius patvirtintus SPIKEVAX informacinius dokumentus, kuriuos 
galite rasti https://modernacovid19global.com/. 

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje 

http://www.ema.europa.eu. 
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