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Spikevax (Moderna COVID 19 vaktsiin)
Müügiloa nr Euroopa Liidus EU/1/20/1507/001
Hea tervishoiutöötaja

Anname teile teada, et 08. detsembril 2021 kinnitati Euroopa Liidus (EL) SPIKEVAX’i uus kõlblikkusaeg
temperatuuril –25 ºC...–15 ºC.
Külmutatud viaali tooteteavet uuendatakse uue kõlblikkusajaga, mida on pikendatud 7 kuult 9 kuuni.
Säilitamistingimused jäävad samaks (–25 ºC...–15 ºC). Üheksakuulise kõlblikkusaja jooksul võib avamata
viaale hoida külmkapis temperatuuril 2 ºC...8 ºC, valguse eest kaitstult kuni 30 päeva. Kõlblikkusaja
perioodil võib viaale transportida kuni 12 tunni jooksul. Ülessulanud vaktsiini ei tohi uuesti külmutada.
Lisaks võib seda 2-kuulist ajapikendust kohaldada tagasiulatuvalt viaalidele, mis toodeti enne
ülalnimetatud heakskiitmise kuupäeva, ja viaalidele, mis toodeti vastava muudatuse elluviimise
perioodil.
Kõlblikkusaja pikendamine 2 kuu võrra kohaldub kõigile toodetud viaalidele, mille sildile trükitud
kõlblikkusaeg lõpeb kuupäevaga 09. detsember 2021 või hiljem, tingimusel, et neid on säilitatud
heakskiidetud säilitustingimustel temperatuurivahemikus –25 ºC...–15 ºC ja kõlblikkusaja kestus oli
7 kuud.
EL/EMA riikides juba turustatud SPIKEVAX’i vaktsiinipartiid ning 2021. aasta detsembris ja 2022. aasta
jaanuaris EL-is toodetavad ja turustavad partiid märgistatakse jätkuvalt 7-kuulise kõlblikkusajaga, kuna
muudatuse elluviimine on käimas. Seetõttu kohaldatakse kõlblikkusaja pikendamist turul olevatele
viaalidele, nagu on kirjeldatud allolevas tabelis.
Sildile trükitud
kõlblikkusaeg
detsember 2021
jaanuar 2022
veebruar 2022
märts 2022
aprill 2022
mai 2022
juuni 2022
juuli 2022
august 2022

Uuendatud kõlblikkusaeg
veebruar 2022
märts 2022
aprill 2022
mai 2022
juuni 2022
juuli 2022
august 2022
september 2022
oktoober 2022

Uus trükitud silt, millele on märgitud 9-kuuline kõlblikkusaeg, kleebitakse uutele viaalidele, mis lähevad
tootmisesse alates 2022. aasta veebruarist. Seega, viimased viaalid, millele kohaldub kõlblikkusaja
tagasiulatuvalt pikendamine, on viaalid, millele trükitud kõlblikkusaja lõppkuupäev on august 2022
(toodetud jaanuaris 2022).
Kõigil viaalidel, mille kõlblikkusaeg lõpeb novembris 2022 ja hiljem (toodetud veebruaris 2022), trükitakse
sildile juba 9-kuuline kõlblikkusaeg.
Juhime tähelepanu sellele, et seoses selle muudatusega uuendatakse asjakohaselt kogu SPIKEVAX’i
täiendavat teavet.
Küsimuste
tekkimisel
tutvuge
https://modernacovid19global.com/.
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kehtiva
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Täpne teave selle vaktsiini kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.
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