
แนวทางในการเก็บ บร�หารจัดการ และ
ว�ธีการใช�ยาที่เหมาะสมสําหรับโคเมอร�เนตี

วัคซีนเอ็มอารเอ็นเอโคเมอรเนตีสําหรับปองกันโรคโคว�ด-19 (นิวคลีโอไซดที่ถูกดัดแปลง) ได�รับอนุญาต
เป�นผลิตภัณฑ�ยาแผนป�จจ�บันสําหรับมนุษย�แบบมีเง�่อนไขในสถานการณ�ฉุกเฉินที่มีการระบาดใหญ�
ของโรคในประเทศไทย มีขอบงใชสําหรบัฉดีเพ�อ่กระตุนใหรางกายสรางภมูคิุมกันในในเดก็ท่ีมีอาย ุ5 ถงึ 
11 ป� เพ�่อปองกันโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โคว�ด-19)

อายุของยาและข�อควรระวังพ�เศษสําหรับการเก็บยา

อายุของยา

ขวดวัคซีนที่ยังไม�ได�เป�ดใช�

ขวดวัคซีนที่แช�แข็ง

12 เดือนเมื่อเก็บที่อุณหภูมิ -90 องศาเซลเซียสถึง -60 องศาเซลเซียส

เมื่อไดรับวัคซีนแชแข็งที่อุณหภูมิ -90 องศาเซลเซียสถึง -60 องศาเซลเซียส จะสามารถเก็บวัคซีนไวในตูแชแข็งที่อุณหภูมิ -90 องศาเซลเซียส
ถึง -60 องศาเซลเซียสหร�อ 2 องศาเซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียส 
เมื่อเก็บวัคซีนไวในตูแชแข็งที่อุณหภูมิ -90 องศาเซลเซียสถึง -60 องศาเซลเซียส สามารถละลายวัคซีนแชแข็งขนาดบรรจ� 10 ขวดไดที่อุณหภูมิ 
2 องศาเซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียสเปนเวลา 4 ชั่วโมง หร�อสามารถละลายวัคซีนแชแข็งแตละขวด ที่อุณหภูมิหอง (ไมเกิน 30 องศาเซลเซียส) 
เปนเวลา 30 นาที 

ขวดวัคซีนที่ละลายจากการแชแข็งแลว 

 เมื่อนําวัคซีนออกมาจากตูแชแข็งแลว อาจเก็บขวดวัคซีนที่ยังไมไดเปดใชโดยการแชเย็นที่อุณหภูมิ   2   องศาเซลเซียสถึง   8   องศาเซลเซียส
เปนเวลาไมเกิน   10   สัปดาห ภายในอายุการเก็บรักษา 12 เดือน

• เมื่อนําวัคซีนไปเก็บที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียส จะตองเข�ยนวันหมดอายุใหมบนกลองบรรจ�ภัณฑภายนอก โดยควรใช
หร�อทิ�งวัคซีนภายในวันหมดอายุใหมและข�ดฆาวันหมดอายุเดิม

• หากไดรับวัคซีนท่ีเก็บท่ีอุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียส ควรเก็บวัคซีนไวท่ีอุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียส
วันหมดอายุท่ีอยูบนกลองบรรจ�ภัณฑดานนอกควรจะถูกเปลี่ยนตามวันหมดอายุของวัคซีนท่ีไดแชเย็น และควรจะข�ดฆาวันหมดอายุเดิม

ขวดวัคซีนที่ยังไมไดเปดใชสามารถเก็บไวที่อุณหภูมิระหวาง 8 องศาเซลเซียสและ 30 องศาเซลเซียสไดนานถึง 12 ชั่วโมง 

สามารถบร�หารจดัการวัคซีนที่ละลายจากการแชแข็งแลวในหองที่มีแสงสวาง

เมื่อละลายวัคซีนจากการแชแข็งแลว ตองไมนํากลับไปแชแข็งซํ้า

การจัดการกับอุณหภูมิออกนอกชวงที่ระบุในระหวางการเก็บโดยการแชเย็น

• ขอมูลความคงตัวบงชี้วาขวดวัคซีนที่ยังไมไดเปดใชมีความคงตัวนานถึง 10 สัปดาหเมื่อเก็บที่อุณหภูมิจาก -2 องศาเซลเซียสถึง
2 องศาเซลเซียส ซึ่งรวมอยูในระยะเวลา 10 สัปดาหของการเก็บที่อุณหภูมิระหวาง 2 องศาเซลเซียสและ 8 องศาเซลเซียส

• ขอมูลความคงตวับงชีว้าขวดวคัซนีท่ียังไมเปดใช สามารถเกบ็ไดเปนเวลานานถงึ 24 ชัว่โมงท่ีอณุหภมิู 8 องศาเซลเซยีสถงึ 30 องศาเซลเซยีส
โดยรวมระยะเวลาไมเกิน 12 ชั่วโมงหลังจากเปดใชครั้งแรก

ขอมลูน้ีมีวตัถปุระสงคใหเปนแนวทางสําหรบับุคลากรทางการแพทยในกรณท่ีีอณุหภมูอิอกนอกชวงสภาวะจดัเก็บท่ีระบุเปนการชัว่คราวเทาน้ัน

ผลิตภัณฑวัคซีนที่เจือจางแลว 

วัคซีนที่เจือจางในสารละลายโซเดียมคลอไรด 9 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร (0.9%) สําหรับฉีด มีความคงตัวทางเคมีและทางกายภาพในขณะใชงาน 
(in-use stability) ท่ีอุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสถึง 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 12 ช่ัวโมง ซึ่งรวมระยะเวลาระหวางขนสงไมเกิน 6 ชั่วโมง 
อยางไรก็ตาม ในแงของการปนเปอนทางจ�ลชีพ ควรใชผลิตภัณฑทันที หากไมใชทันที เวลาและสภาวะในการเก็บในการใชงานจะถือเปนความ
รับผิดชอบของผูใช



ข�อควรระวังพ�เศษในการเก็บยา

การตรวจสอบยาโคเมอร�เนตี (ComirnatyTM) ขนาด 10 ไมโครกรมั/โดส ชนิดเข�มข�นสําหรับกระจายตัวสําหรบัฉดี 
(สําหรับเด็กอายุ 5 ถึง 11 ป�)

•   เก็บวัคซีนไวในตูแชแข็งที่อุณหภูมิ -90 องศาเซลเซียสถึง -60 องศาเซลเซียส

•   เก็บยาไวในบรรจ�ภัณฑเดิมเพ�่อไมใหยาโดนแสง

•   ในระหวางการเก็บรักษา ใหขวดวัคซีนสัมผัสแสงไฟในหองใหนอยที่สุด และหลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดและแสงอัลตราไวโอเลตโดยตรง 

•   สําหรับสภาวะการเก็บวัคซีนหลังจากที่ละลายจากการแชแข็งและเจือจางผลิตภัณฑยาแลว ดูหัวขอ อายุของยา

บุคลากรทางการแพทย�ควรเตร�ยมโคเมอร�เนตีขนาด 10 ไมโครกรัม/โดส
โดยใช�เทคนิคปราศจากเชื้อเพ�่อให�มั่นใจถึงการปลอดเชื้อของวัคซีนชนิดกระจายตัวที่เตร�ยม

•   ตรวจสอบวาขวดยามีฝาปดพลาสติกสีสม 

•   หากขวดยามีฝาปดพลาสติกสีมวง ดูเอกสารกํากับยาสําหรับโคเมอรเนตีชนิดเขมขนสําหรับ
    กระจายตัวสําหรับฉีด ขนาด 30 ไมโครกรัม/โดส

•   หากขวดยามีฝาปดพลาสติกสีเทา ดูเอกสารกํากับยาสําหรับโคเมอรเนตีขนาด 30 ไมโครกรัม/โดส 
    สําหรับกระจายตัวสําหรับฉีด

•   หากขวดยามีฝาปดพลาสติกสีแดง ดูเอกสารกํากับยาสําหรับโคเมอรเนตี 
    ชนิดเขมขนสําหรับกระจายตัวสําหรับฉีด ขนาด 3 ไมโครกรัม/โดส

การบร�หารจัดการก�อนการใช�โคเมอร�เนตี (ComirnatyTM) ขนาด   10   ไมโครกรัม  /  โดส ชนิดเข�มข�น
สําหรับกระจายตัวสําหรับฉีด (สําหรับเด็กอายุ 5 ถึง 11 ป�)

•   หากเก็บขวดวัคซีนสําหรับใชหลายครั้งในตูแชแข็ง จะตองละลายวัคซีนกอนนําไปใช ละลายวัคซีนแชแข็ง
    โดยตั้งทิ�งไวที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียส อาจใชเวลาละลายบรรจ�ภัณฑที่มีขวดวัคซีน
    บรรจ�อยู 10 ขวด นาน 4 ชั่วโมง ตรวจดูใหแนใจวาขวดวัคซีนไดละลายจากการแชแข็งอยางสมบูรณแลว
    กอนนําไปใชงาน 

•   แกไขวันหมดอายุบนกลอง เม่ือยายขวดวคัซีนไปเกบ็ท่ีอณุหภมิู 2 องศาเซลเซียสถงึ 8 องศาเซลเซยีส

•   สามารถเก็บขวดวัคซีนที่ยังไมไดเปดใชที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียส เปนเวลาไมเกิน
    10 สัปดาห และใชวัคซีนไมเกินวันหมดอายุที่พ�มพบนฉลาก

•   หร�ออกีทางหน่ึง สามารถวางขวดวคัซนีท่ีแชแขง็แตละขวดใหละลายท่ีอณุหภมิูสูงถงึ 30 องศาเซลเซยีส 
    เปนเวลา 30 นาทีสําหรับการใชทันที

•   กอนใช วัคซีนที่ยังไมเปดสามารถเก็บได   12   ชั่วโมงที่   30   องศาเซลเซียส การละลายขวดยาสามารถทําได
    ในหองที่มีแสงสวาง 

เก็บไดไมเกิน 10 สัปดาห
ที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียส

ถึง 8 องศาเซลเซียส

แนวทางในการเก็บ บร�หารจัดการ และ
ว�ธีการใช�ยาที่เหมาะสมสําหรับโคเมอร�เนตี

 

ฝาปดสีสม

หลังเจ�อจาง

10 mcg



แนวทางในการเก็บ บร�หารจัดการ และ
ว�ธีการใช�ยาที่เหมาะสมสําหรับโคเมอร�เนตี

การผสมให�เข�ากันก�อนเจ�อจางโคเมอร�เนตี (ComirnatyTM) ขนาด 10 ไมโครกรัม/โดส
ชนิดเข�มข�นสําหรับกระจายตัว สําหรับฉีด (สําหรับเด็กอายุ 5 ถึง 11 ป�)

การเจ�อจางโคเมอร�เนตี (ComirnatyTM) ขนาด 10 ไมโครกรัม/โดส ชนิดเข�มข�นสําหรับกระจายตัว
สําหรับฉีด (สําหรับเด็กอายุ 5 ถึง 11 ป�)

• นําวัคซีนที่ละลายจากการแชแข็งแลวไปวางในอุณหภูมิหอง และควํ่าขวดวัคซีนข�้นลง ชา ๆ
อยางเบามือ 10 ครั้ง กอนที่จะเจือจาง หามเขยา

• กอนเจือจาง วัคซีนที่ละลายจากการแชแข็งแลวอาจมีอนุภาคสีขาวถึงสีออกเหลืองออนได

• จะตองเจือจางวัคซีนที่ละลายจากการแชแข็งแลวในขวดเดิมดวยสารละลายโซเดียมคลอไรด
9 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร (0.9%) ปร�มาตร 1.3 มิลลิลิตร โดยใชเข็มฉีดยาชนิด 21 gauge
หร�อเข็มฉีดยาที่มีปลายแคบกวาและใชเทคนิคปราศจากเชื้อ

• ปรับความดันในขวดวัคซีนใหสมดุลกอนดึงเข็มฉีดยาออกจากขวดวัคซีน โดยดูดอากาศปร�มาตร
1.3 มิลลิลิตรเขาไปในกระบอกฉีดยาเปลา

• ควํ่าขวดวัคซีนชนิดกระจายตัวที่เจือจางแลวชา ๆ อยางเบามือ 10 ครั้ง หามเขยา

• วัคซีนที่เจือจางแลวควรเปนวัคซีนชนิดกระจายตัวที่มีสีขาวถึงสีออกเหลืองออน
(off-white) ซึ่งไมมีอนุภาคที่สามารถเห็นไดดวยตาเปลา หามใชวัคซีนที่เจือจางแลวหากเห็นวา
มีอนุภาคหร�อเปลี่ยนสี

• ควรแกไขวันที่และเวลาที่ถูกตองไวบนขวดวัคซีนที่เจือจางแลว

• หลังจากเจือจาง ใหเก็บวัคซีนไวที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสถึง 30 องศาเซลเซียสและใชวัคซีน
ภายใน 12 ชั่วโมง

• หามแชแข็งหร�อเขยาวัคซีนชนิดกระจายตัวที่เจือจางแลว หากนําไปแชเย็น ควรทิ�งวัคซีนชนิด
กระจายตัวที่เจือจางแลวใหมีอุณหภูมิหองกอนนําไปใช

ควํ่าชา ๆ 10 ครั้ง

ควํ่าชา ๆ 10 ครั้งอยางเบามือ

 สารละลายโซเดียมคลอไรด
9 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร (0.9%) ชนิดฉีด

ปร�มาตร 1.3 มิลลิลิตร

ดึงกานกระบอกฉีดยา
กลับข�้นมาที่ 1.3 มิลลิลิตร

เพ�่อดึงอากาศออกจากขวด

แกไขวันที่และเวลาที่ถูกตอง
และใชวัคซีนภายใน 12 ชั่วโมงหลังเจือจาง

เวลา
ที่ตองทิ�ง



แนวทางในการเก็บ บร�หารจัดการ และ
ว�ธีการใช�ยาที่เหมาะสมสําหรับโคเมอร�เนตี

การเตร�ยมวัคซีนโคเมอร�เนตี (ComirnatyTM) ขนาด 10 ไมโครกรัม/โดส ชนิดเข�มข�นสําหรับกระจายตัวสําหรับฉีด
ที่ขนาดยา 0.2 มิลลิลิตร สําหรับใช�หนึ่งครั้ง (สําหรับเด็กอายุ 5 ถึง 11 ป�) 

• หลังจากเจือจาง จะมีวัคซีนบรรจ�ในขวด 2.6 มิลลิลิตร ซึ่งจะสามารถดูดวัคซีนโดสละ 0.2 มิลลิลิตรจาก
ขวดวัคซีนได 10 โดส

• ใชเทคนิคปราศจากเชื้อ ทําความสะอาดจ�กยางของขวดวัคซีนโดยใชแผนฆาเชื้อสําหรับทําความสะอาด
สําหรับใชครั้งเดียว

• ดูดโคเมอรเนตี 0.2 มิลลิลิตรออกจากขวดวัคซีนสําหรับเด็กที่มีอายุ 5 ถึง 11 ป

• ควรใชกระบอกฉีดยาและ/หร�อเข็มฉีดยาที่มีปร�มาตรยาตกคางตํ่า (low dead-volume) เพ�่อใหสามารถ
ดูดวัคซีนออกมาจากขวดวัคซีนได 10 โดส กระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยาที่มีปร�มาตรยาตกคางตํ่าควรมี
ปร�มาตรยาตกคางไมเกิน 35 ไมโครลิตร

• หากใชกระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยาแบบมาตรฐาน วัคซีนหนึ่งขวดอาจมีปร�มาตรไมเพ�ยงพอสําหรับ
การดูดวัคซีนโดสที่ 10

• ขนาดวัคซีนสําหรับฉีดแตละโดสตองมีปร�มาตร 0.2 มิลลิลิตร

• หากปร�มาณวัคซีนที่เหลืออยูในขวดวัคซีนไมเพ�ยงพอสําหรับการฉีดวัคซีนเต็มโดสที่ขนาด 0.2 มิลลิลิตร
ใหทิ�งขวดวัคซีนและวัคซีนใด ๆ ที่เหลือในขวด

• ทิ�งวัคซีนใด ๆ ที่ไมไดใชภายใน 12 ชั่วโมงหลังจากเจือจาง

• หามนําวัคซีนจากหลายขวดวัคซีนมารวมกัน

บุคคลที่มีอายุ 5 ถึง 11 ป� (กล�าวคือ เด็กอายุ 5 ป�แต�ไม�เกิน 12 ป�)
แผนการฉีดโคเมอรเนตีขนาด 10 ไมโครกรัม/โดส สําหรับเด็กที่มีอายุ 5 ถึง 11 ป (กลาวคือ เด็กอายุ 5 ปแตไมเกิน 12 ป) ประกอบดวยการฉีด
วคัซนีหลังเจือจางยาแลวเขาทางกลามเนือ้ในขนาด 0.2 มิลลิลิตร จาํนวน 2 ครัง้ สําหรบั primary course การฉีดวคัซนีเขม็ท่ี 2 ควรใหหลังจาก
การฉีดเข็มแรก 3 สัปดาห

วัคซีนเข็มกระตุ�น
วัคซีนเข็มกระตุนในเด็กอายุ 5 ถึง 11 ป 
อาจฉีดวัคซีนโคเมอรเนตีเข็มกระตุน ขนาด 10 ไมโครกรัมเขาทางกลามเน้ือหลังจากฉีดวัคซีน primary course ไปแลวอยางนอย 6 เดือนใน
เด็กอายุ 5 ถึง 11 ป

ผู�ที่มีภูมิคุ�มกันบกพร�องอย�างรุนแรงที่มีอายุ 5 ป�ข�้นไป
อาจฉีดวัคซนีเข็มท่ี 3 สําหรับ primary course เขาทางกลามเน้ือใหแกผูท่ีมีภูมิคุมกันบกพรองอยางรนุแรงหลังจากท่ีไดรับวคัซีนเขม็ท่ี 2 ไปแลว 
อยางนอย 28 วัน
ยงัไมมขีอมลูของการใชวัคซีนปองกนัโรคโคว�ด-19 จากผูผลติรายอืน่แทนโคเมอรเนต ีเพ�อ่ฉดีวัคซีนใหครบ primary course ผูทีไ่ดรับ
วัคซีนโคเมอรเนตีหนึ่งเข็มแลว ควรไดรับวัคซีนโคเมอรเนตีตอ เพ�อ่ใหครบ primary course 

เพ�่อการปรับปรุงการตรวจสอบย�อนกลับของผลิตภัณฑ�ยาชีววัตถุ 
ควรบันทึกชื่อและรุ�นการผลิตของวัคซีนที่ให�อย�างชัดเจน

การกําจัดยา
ควรทิ�งผลิตภัณฑ�ยาที่ไม�ได�ใช�หร�อของเสียใด ๆ ตามข�อกําหนดของท�องถิ�น

วัคซีนที่เจือจางแลว
0.2 มิลลิลิตร



แนวทางในการเก็บ บร�หารจัดการ และ
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บร�ษัท ไฟเซอร� (ประเทศไทย) จํากัด  |  กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

โปรดดูข�อมูลเพ��มเติมเกี่ยวกับโคเมอร�เนตีได�ที่ www.comirnatyglobal.com

A quick reference to dosing, dilution, and storage information

COMIRNATY COVID-19 mRNA Vaccine (nucleoside modified) Formulations Guide

PP-CVV-THA-0135 
© 2021 Pfizer Inc. สงวนลิขสิทธิ ์

13 กันยายน 2565

Formulation
สูตร

ขวด

สีฝาขวด

สรุปลักษณะ
ของผลิตภัณฑ�

Vial Multi-dose Vial

Vial Cap Color Orange 

Summary of Product
Characteristics

Dosage 
โดส (ขนาดยา)

Dilution
การเจ�อจาง

Amount of Diluent Needed per Vial
ปร�มาณของสารเจ�อจางที่ต�องใช�ต�อขวด
Vial Size
ขนาดขวด

Doses per Vial
ขนาดยา (โดส) ต�อขวด
Injection Volume per Dose 
ปร�มาณการฉีดต�อโดส

Fill Volume per Vial 
ปร�มาณต�อขวด

Refrigeration Storage Time
(2 °C to 8 °C)
เวลาการจัดเก็บการแช�เย็น
(2 องศาเซลเซียส ถึง 8 องศาเซลเซียส)
Freezer Storage Time
(-25 °C to -15 °C)
เวลาการจัดเก็บการแช�แข็ง
(-25 องศาเซลเซียส ถึง -15 องศาเซลเซียส)
ULT Freezer Storage Time
(-90 °C to -60 °C) 
เวลาการจัดเก็บการแช�แข็ง ULT 
(-90 องศาเซลเซียส ถึง -60 องศาเซลเซียส)
Room Temperature
(8 °C to 30 °C)
อุณหภูมิห�อง 
(8 องศาเซลเซียส ถึง 30 องศาเซลเซียส)
After First Puncture
or Dilution (2 °C to 30 °C)
หลังจากการเป�ดใช�หร�อการเจ�อจางครั้งแรก 
(2 องศาเซลเซียส ถึง 30 องศาเซลเซียส)
Package Size 
ขนาดบรรจ�

 12 years and older, Ready to use

12 ป�ข�้นไป พร�อมใช�

 Dilute to use, 5 to 11 years old

5-11 ป� เจ�อจางก�อนใช�

Dilute to use, 
6 months to 4 years old
6 เดือน - 4 ป� เจ�อจางก�อนใช�

ขวดแก��วสําหรับใช�หลายครั้ง

สีส�ม

Purple

Dilute to use, 12 years and older

12 ป�ข�้นไป เจ�อจางก�อนใช�

สีม�วง

www.comirnatyglobal.com www.comirnatyglobal.com

Multi-dose Vial
ขวดแก��วสําหรับใช�หลายครั้ง

Multi-dose Vial
ขวดแก��วสําหรับใช�หลายครั้ง

Multi-dose Vial

Grey

ขวดแก��วสําหรับใช�หลายครั้ง

สีเทา

www.comirnatyglobal.com

 

6 doses per vial (after dilution)
6 โดสต�อขวด (หลังจากเจ�อจาง)

15 months (shelf life)

15 เดือน (อายุการเก็บรักษา)

30 mcg
30 ไมโครกรัม

Dilution required 
ต�องเจ�อจาง

1.8 mL
1.8 มิลลิลิตร

2 mL
2 มิลลิลิตร

 

0.3 mL
0.3 มิลลิลิตร

0.45 mL
0.45 มิลลิลิตร

1 month

2 weeks within the
12-month shelf life

2 สัปดาห�ภายใน

อายุการเก็บรักษา 12 เดือน

2 hours prior to dilution
(including any thaw time)

2 ชั่วโมงก�อนการเจ�อจาง

(รวมถึงเวลาละลาย)

Discard 6 hours after dilution
ทิ�งวัคซีนที่ไม�ได�ใช�ภายใน 6 ชั่วโมง

หลังจากเจ�อจาง

195 vials 
195 ขวด

1 เดือน

10 doses per vial (after dilution)
10 โดสต�อขวด (หลังจากเจ�อจาง)

12 months (shelf life)

12 เดือน (อายุการเก็บรักษา)

10 mcg
10 ไมโครกรัม

Dilution required 
ต�องเจ�อจาง

1.3 mL
1.3 มิลลิลิตร

2 mL
2 มิลลิลิตร

 

0.2 mL
0.2 มิลลิลิตร

1.3 mL
1.3 มิลลิลิตร

10 weeks

DO NOT STORE

ห�ามเก็บ

12 hours prior
to dilution

12 ชั่วโมง

ก�อนการเจ�อจาง

Discard 12 hours after dilution
ทิ�งวัคซีนที่ไม�ได�ใช�ภายใน 12 ชั่วโมง

หลังจากเจ�อจาง

10 vials 
10 ขวด

10 สัปดาห�

10 doses per vial (after dilution)
10 โดสต�อขวด (หลังจากเจ�อจาง)

12 months (shelf life)

12 เดือน (อายุการเก็บรักษา)

3 mcg
3 ไมโครกรัม

Dilution required 
ต�องเจ�อจาง

2.2 mL
2.2 มิลลิลิตร

2 mL
2 มิลลิลิตร

 

0.2 mL
0.2 มิลลิลิตร

0.4 mL
0.4 มิลลิลิตร

10 weeks

DO NOT STORE

ห�ามเก็บ

12 hours prior
to dilution

12 ชั่วโมง

ก�อนการเจ�อจาง

Discard 12 hours after dilution
ทิ�งวัคซีนที่ไม�ได�ใช�ภายใน 12 ชั่วโมง

หลังจากเจ�อจาง

10 vials 
10 ขวด

10 สัปดาห�

6 doses per vial
6 โดสต�อขวด

12 months (shelf life)

12 เดือน (อายุการเก็บรักษา)

30 mcg
30 ไมโครกรัม

Dilution NOT required
ไม�ต�องเจ�อจาง

No dilution
ไม�ต�องเจ�อจาง

2 mL
2 มิลลิลิตร

 

0.3 mL
0.3 มิลลิลิตร

2.25 mL 
2.25 มิลลิลิตร

10 weeks

DO NOT STORE

ห�ามเก็บ

12 hours prior to 
first puncture

12 ชั่วโมง

ก�อนการเป�ดใช�ครั้งแรก

Discard 12 hours after first puncture
ทิ�งวัคซีนที่ไม�ได�ใช�ภายใน 12  ชั่วโมง

หลังจากเป�ดใช�ครั้งแรก

10 vials 
10 ขวด

10 สัปดาห�

Maroon

สีแดง
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