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Moderna Biotech Spain, S.L.
Calle Monte Esquinza 30, 28010 Madrid, Spain

Spikevax (εμβόλιο COVID‑19 της Moderna)
Αριθμός ευρωπαϊκής άδειας κυκλοφορίας EU/1/20/1507/001

Αξιότιμε επαγγελματία υγείας,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στις 08 Δεκεμβρίου 2021 εγκρίθηκε νέα διάρκεια ζωής στους -25°C
έως -15°C στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για το SPIKEVAX.
Οι πληροφορίες προϊόντος πρόκειται να επικαιροποιηθούν για το κατεψυγμένο φιαλίδιο με τη νέα διάρκεια
ζωής που έχει παραταθεί από 7 σε 9 μήνες. Οι συνθήκες φύλαξης παραμένουν αμετάβλητες (-25°C έως 15°C). Εντός της διάρκειας ζωής των 9 μηνών, τα μη ανοιγμένα φιαλίδια μπορούν να φυλαχθούν σε ψύξη
στους 2°C έως 8°C, προστατευμένα από το φως, για μέγιστο χρονικό διάστημα 30 ημερών. Εντός αυτής της
περιόδου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως και 12 ώρες για τη μεταφορά. Αφού αποψυχθεί, το εμβόλιο δεν
πρέπει να καταψυχθεί εκ νέου.
Επιπλέον, αυτή η 2μηνη παράταση μπορεί να εφαρμοστεί αναδρομικά σε φιαλίδια που
παρασκευάστηκαν πριν από την προαναφερθείσα ημερομηνία έγκρισης και σε φιαλίδια που
παρασκευάζονται κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής της σχετικής αλλαγής.
Αυτή η παράταση της διάρκειας ζωής κατά 2 μήνες ισχύει για όλα τα φιαλίδια που έχουν παρασκευαστεί με
ημερομηνία λήξης τυπωμένη στην επισήμανση από τις 09 Δεκεμβρίου 2021 και έπειτα, στην περίπτωση που
έχουν τηρηθεί οι εγκεκριμένες συνθήκες φύλαξης μεταξύ -25°C και -15°C και η εφαρμοζόμενη διάρκεια
ζωής ήταν 7 μήνες.
Οι παρτίδες του εμβολίου Spikevax που έχουν ήδη διανεμηθεί σε χώρες της ΕΕ/ΕΜΑ και οι παρτίδες που θα
παραχθούν και θα διανεμηθούν στην ΕΕ τον Δεκέμβριο 2021 και τον Ιανουάριο 2022 θα συνεχίσουν να
επισημαίνονται με διάρκεια ζωής 7 μηνών, καθώς η εφαρμογή της αλλαγής βρίσκεται υπό εξέλιξη. Η
παράταση των ημερομηνιών λήξης θα ισχύσει επομένως για τα φιαλίδια που κυκλοφορούν στην αγορά όπως
περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

Τυπωμένη ημερομηνία Επικαιροποιημένη ημερομηνία λήξης
λήξης
Δεκέμβριος 2021

Φεβρουάριος 2022

Ιανουάριος 2022

Μάρτιος 2022

Φεβρουάριος 2022

Απρίλιος 2022

Μάρτιος 2022

Μάιος 2022

Απρίλιος 2022

Ιούνιος 2022

Μάιος 2022

Ιούλιος 2022

Ιούνιος 2022

Αύγουστος 2022

Ιούλιος 2022

Σεπτέμβριος 2022

Αύγουστος 2022

Οκτώβριος 2022

Η νέα τυπωμένη επισήμανση που υποδεικνύει διάρκεια ζωής 9 μηνών θα εφαρμοστεί σε όλα τα νέα φιαλίδια
που θα παρασκευάζονται από τον Φεβρουάριο 2022. Ως εκ τούτου, τα τελευταία φιαλίδια που θα
υποβληθούν σε αναδρομική παράταση της διάρκειας ζωής θα είναι τα φιαλίδια με τυπωμένη ημερομηνία
λήξης τον Αύγουστο 2022 (που θα έχουν παρασκευαστεί τον Ιανουάριο 2022).
Όλα τα φιαλίδια με ημερομηνία λήξης από τον Νοέμβριο 2022 και έπειτα (που θα έχουν παρασκευαστεί τον
Φεβρουάριο 2022) θα έχουν ήδη τυπωμένη την 9μηνη διάρκεια ζωής στην επισήμανση.
Σημειώστε ότι όλες οι συμπληρωματικές πληροφορίες για το SPIKEVAX που επηρεάζονται από αυτήν την
αλλαγή επικαιροποιούνται αναλόγως.

modernatx.com

Moderna Biotech Spain, S.L.
Calle Monte Esquinza 30, 28010 Madrid, Spain
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, ανατρέξτε στις τρέχουσες εγκεκριμένες πληροφορίες προϊόντος για το
SPIKEVAX στη διεύθυνση https://modernacovid19global.com/.
Λεπτομερείς πληροφορίες για το φάρμακο αυτό είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Φαρμάκων στη διεύθυνση http://www.ema.europa.eu.

Με τιμή,

Antoine Maupu
VP, International Quality
Moderna Biotech Spain, S.L.
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