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   Moderna Biotech Spain, S.L. 

Calle Monte Esquinza 30, 28010 Madrid, Spain 

 

modernatx.com 

Spikevax (Moderna covid 19-vaccin) 

Nummer på godkännande för försäljning i Europa: EU/1/20/1507/001  

Bästa hälso- och sjukvårdspersonal! 

Vi vill informera om att en ny hållbarhet för SPIKEVAX vid -25 ºC till -15 ºC godkändes i den Europeiska 
unionen (EU) den 8 december 2021. 

 

Produktinformationen kommer att uppdateras för injektionsflaskan i djupfryst tillstånd med den nya 
hållbarheten som har förlängts från 7 månader till 9 månader Förvaringsanvisningarna är oförändrade (-
25 ºC till -15 ºC). Under hållbarheten på 9 månader kan oöppnade injektionsflaskor förvaras i kylskåp vid 
2 °C till 8 °C, skyddat mot ljus, i högst 30 dagar. Inom denna period kan upp till 12 timmar användas för 

transport. När vaccinet har tinats ska det inte frysas igen. 

 
Dessutom kan denna förlängning på 2 månader användas retroaktivt för injektionsflaskor som 

tillverkats före ovan angivna datum för godkännande och för injektionsflaskor som tillverkats 

under den relevanta förändringens genomförandeperiod. 
 

Denna förlängning av hållbarheten med 2 månader gäller alla injektionsflaskor tillverkade med ett 
utgångsdatum tryckt på etiketten från den 9 december 2021 och framåt, om de godkända 
förvaringsanvisningarna mellan -25 ºC och -15 ºC har beaktats och hållbarheten var 7 månader.  
 

Satser av Spikevax vaccin som redan distribuerats i EU/EMA-länder och satser som ska produceras och 
distribueras i EU i december 2021 och i januari 2022 kommer fortsatt att vara märkta med en hållbarhet 
på 7 månader eftersom genomförandet av förändringen är pågående. Förlängningen av utgångsdatum 
kommer därför att gälla injektionsflaskor på marknaden enligt beskrivning i tabellen nedan: 

 
Tryckt utgångsdatum Uppdaterat utgångsdatum 

December 2021 Februari 2022 

Januari 2022 Mars 2022 

Februari 2022 April 2022 

Mars 2022 Maj 2022 

April 2022 Juni 2022 

Maj 2022 Juli 2022 

Juni 2022 Augusti 2022 

Juli 2022 September 2022 

Augusti 2022 Oktober 2022 

 
Den nya märkningen som anger 9 månaders hållbarhet kommer att användas för alla nya injektionsflaskor 
som tillverkas från februari 2022. Således kommer de sista injektionsflaskor som är föremål för denna 
retroaktiva hållbarhetsförlängning att vara injektionsflaskor med tryckt utgångsdatum augusti 2022 
(tillverkade i januari 2022).  
Alla injektionsflaskor med ett utgångsdatum från november 2022 och framåt (tillverkade i februari 2022) 

kommer att ha en hållbarhet på 9 månader tryckt på etiketten.  
 
Observera att all tilläggsinformation om SPIKEVAX som påverkas av denna förändringar uppdateras i 
enlighet därmed. 
 
Om du har frågor, se den senaste godkända produktinformationen för SPIKEVAX på 
https://modernacovid19global.com/. 

 
Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats 
http://www.ema.europa.eu. 
 
Med vänlig hälsning 

 
Antoine Maupu 

VP, International Quality 

Moderna Biotech Spain, S.L. 

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

