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Spikevax (Moderna COVID 19 -rokote)
Eurooppalaisen myyntiluvan numero EU/1/20/1507/001
Hyvä terveydenhuollon ammattilainen
Haluamme ilmoittaa, että Euroopan unionissa (EU) päätettiin 8.12.2021 SPIVAX-rokotteen uudesta
säilyvyysajasta säilytyslämpötilan ollessa -25ºC - -15ºC.
Tuotetiedot päivitetään pakastetun injektiopullon osalta uudella säilyvyysajalla, jota on pidennetty 7
kuukaudesta 9 kuukauteen. Säilytysolosuhteet pysyvät ennallaan (-25ºC - -15ºC). 9 kuukauden
säilytysajan aikana avaamattomia injektiopulloja voidaan säilyttää jääkaapissa (2°C - 8°C), suojattuna
valolta, korkeintaan 30 päivän ajan. Tästä jaksosta korkeintaan 12 tuntia voidaan käyttää kuljetukseen.
Sulanutta rokotetta ei saa pakastaa uudelleen.
Lisäksi tätä kahden kuukauden pidennystä voidaan soveltaa takautuvasti injektiopulloihin, jotka
on valmistettu ennen edellä mainittua hyväksymispäivää, ja injektiopulloihin, jotka on
valmistettu asianomaisen muutoksen täytäntöönpanojakson aikana.
Tämä säilytysajan pidentäminen 2 kuukaudella koskee kaikkia valmistettuja injektiopulloja, joiden etikettiin
on merkitty viimeinen käyttöpäivämäärä 9.12.2021 alkaen, jos hyväksyttyjä säilytysolosuhteita -25ºC:n ja
-15ºC:n välillä on noudatettu ja sovellettu säilytysaika oli 7 kuukautta.
EU/EMA-maissa jo jaetuissa Spikevax-rokote-erissä ja erissä, jotka valmistetaan ja jaetaan EU:ssa
joulukuussa 2021 ja tammikuussa 2022, on edelleen 7 kuukauden säilyvyysaika, koska muutoksen
täytäntöönpano on vielä käynnissä. Viimeisten käyttöpäivien pidentäminen koskee näin ollen markkinoilla
olevia injektiopulloja alla olevassa taulukossa kuvatulla tavalla:
Painettu viimeinen
voimassaolopäivä
Joulukuu 2021
Tammikuu 2022
Helmikuu 2022
Maaliskuu 2022
Huhtikuu 2022
Toukokuu 2022
Kesäkuu 2022
Heinäkuu 2022
Elokuu 2022

Päivitetty viimeinen voimassaolopäivä
Helmikuu 2022
Maaliskuu 2022
Huhtikuu 2022
Toukokuu 2022
Kesäkuu 2022
Heinäkuu 2022
Elokuu 2022
Syyskuu 2022
Lokakuu 2022

Uusi painettu etiketti, jossa ilmoitetaan 9 kuukauden säilyvyysaika, otetaan käyttöön kaikissa uusissa
injektiopulloissa, jotka valmistetaan helmikuusta 2022 alkaen. Näin ollen viimeiset injektiopullot, joihin
sovelletaan takautuvaa säilyvyysajan pidennystä, ovat injektiopullot, joiden viimeinen käyttöpäivä on
elokuu 2022 (valmistettu tammikuussa 2022).
Kaikkien niiden injektiopullojen etiketteihin, joiden viimeinen käyttöpäivämäärä on marraskuusta 2022
alkaen (valmistettu helmikuussa 2022), on jo painettu 9 kuukauden säilyvyysaika.
Huomaa, että kaikki SPIKEVAX-rokotetta koskevat lisätiedot, joihin tämä muutos vaikuttaa, päivitetään
vastaavasti.
Jos sinulla on kysyttävää, tutustu SPIKEVAX-rokotteen nykyisiin hyväksyttyihin tuotetietoihin osoitteessa
https://modernacovid19global.com/.
Lisätietoa
tästä
lääkevalmisteesta
http://www.ema.europa.eu.

on

saatavilla

Euroopan

lääkeviraston

verkkosivulla

Ystävällisin terveisin
Antoine Maupu
VP, International Quality
Moderna Biotech Spain, S.L.
modernatx.com

