แนวทางในการเก็บ บริหารจัดการ และ
วิธีการใชยาที่เหมาะสมสําหรับโคเมอรเนตี
วัคซีนเอ็มอารเอ็นเอโคเมอรเนตีสําหรับปองกันโรคโควิด-19 (นิวคลีโอไซดที่ถูกดัดแปลง) ไดรับอนุญาต
เปนผลิตภัณฑยาแผนปจจุบันสําหรับมนุษยแบบมีเงื่อนไขในสถานการณฉุกเฉินที่มีการระบาดใหญ
ของโรคในประเทศไทย มีขอ บงใชสาํ หรับฉีดเพือ่ กระตุน ใหรา งกายสรางภูมคิ มุ กันในผูท มี่ อี ายุตงั้ แต 12 ป
ขึ้นไป เพื่อปองกันโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

อายุของยาและขอควรระวังพ�เศษสําหรับการเก็บยา
อายุของยา
ขวดวัคซีนที่ยังไมไดเปดใช
ขวดวัคซีนที่แชแข็ง
9 เดือนเมื่อเก็บที่อุณหภูมิ -90 องศาเซลเซียสถึง -60 องศาเซลเซียส
ภายในชวงอายุการใชงาน 9 เดือน สามารถเก็บและขนสงวัคซีนในขวดที่ยังไมไดเปดใชที่อุณหภูมิ -25 องศาเซลเซียสถึง -15 องศาเซลเซียส
ไดเพ�ยงครั้งเดียวและตองไมเกิน 2 สัปดาห และสามารถนํากลับไปเก็บแชแข็งที่อุณหภูมิ -90 องศาเซลเซียสถึง -60 องศาเซลเซียส ได
เมือ่ เก็บวัคซีนไวในสภาวะแชแข็งทีอ่ ณ
ุ หภูมิ -90 องศาเซลเซียสถึง -60 องศาเซลเซียส สามารถละลายวัคซีนแชแข็งบรรจ� 195 ขวดที่อุณหภูมิ
2 องศาเซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียสเปนเวลา 3 ชั่วโมง หร�อสามารถละลายวัคซีนแชแข็งแยกแตละขวดที่อุณหภูมิหอง (30 องศาเซลเซียส)
เปนเวลา 30 นาที
ขวดวัคซีนที่ละลายจากการแชแข็งแลว
1 เดือน ที่ 2 องศาเซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียส ภายในชวงอายุการใชงาน 9 เดือน
ภายในชวงอายุการใชงาน 1 เดือน ที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียสนี้ อาจทําการขนสงได แตตองใชระยะเวลาไมเกิน 12 ชั่วโมง
กอนใชงาน สามารถเก็บขวดวัคซีนที่ยังไมไดเปดใช ไดนาน 2 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิสูงถึง 30 องศาเซลเซียส
สามารถบร�หารจัดการขวดวัคซีนที่ละลายจากการแชแข็งแลวในหองที่มีแสงสวาง
เมื่อวัคซีนละลายจากการแชแข็งแลว ตองไมนํากลับไปแชแข็งซํ้า

การจัดการกับอุณหภูมินอกเหนือจากที่ระบุในสภาวะจัดเก็บเมื่อนําวัคซีนออกจากตูแชแข็ง
ขอมูลความคงตัวบงชี้วาวัคซีนในขวดวัคซีนที่ยังไมไดเปดใชมีความคงตัวนาน ดังนี้
• 24 ชั่วโมงเมื่อเก็บที่อุณหภูมิจาก -3 องศาเซลเซียสถึง 2 องศาเซลเซียส
• รวม 4 ชั่วโมงเมื่อเก็บที่อุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียสถึง 30 องศาเซลเซียส ซึ่งรวมถึงระยะเวลา 2 ชั่วโมงที่อุณหภูมิสูงถึง 30 องศาเซลเซียส
ดังที่ไดแสดงรายละเอียดไวดานบน
ขอมูลนี้มีวัตถุประสงคใหเปนแนวทางสําหรับบุคลากรทางการแพทยเทานั้นในกรณีที่อุณหภูมิออกนอกชวงสภาวะจัดเก็บที่ระบุเปนการชั่วคราว

การขนสงขวดวัคซีนที่ถูกแชแข็งซึ่งเก็บไวที่อุณหภูมิตํ่าเปนพ�เศษ (ตํ่ากวา -60 องศาเซลเซียส)

• ถาดบรรจ�ขวดวัคซีนชนิดมีฝาปด มีขวดวัคซีนบรรจ�อยู 195 ขวดซึ่งถูกนําออกมาจากตูแชแข็งที่มีอุณหภูมิตํ่าเปนพ�เศษ
(ตํ่ากวา -60 องศาเซลเซียส) สามารถเก็บไวที่อุณหภูมิสูงถึง 25 องศาเซลเซียสไดนานถึง 5 นาที
• ถาดบรรจ�ขวดวัคซีนชนิดฝาเปด หร�อถาดบรรจ�ขวดวัคซีนที่มีขวดวัคซีนบรรจ�อยูนอยกวา 195 ขวดซึ่งถูกนําออกมาจากตูแชแข็ง
ที่มีอุณหภูมิตํ่าเปนพ�เศษ (ตํ่ากวา -60 องศาเซลเซียส) สามารถเก็บไวที่อุณหภูมิสูงถึง 25 องศาเซลเซียสไดนานถึง 3 นาที
• หลังจากที่นําถาดบรรจ�ขวดวัคซีนกลับไปเก็บที่ตูแชแข็งหลังจากสัมผัสอุณหภูมิสูงถึง 25 องศาเซลเซียส จะตองเก็บถาดบรรจ�ขวดวัคซีน
ไวในตูแชแข็งอยางตอเนื่องเปนเวลาอยางนอย 2 ชั่วโมงกอนที่จะนําออกมาจากตูแชแข็งอีกครั้ง

การขนสงขวดวัคซีนที่ถูกแชแข็งซึ่งเก็บไวที่อุณหภูมิ -25 องศาเซลเซียสถึง -15 องศาเซลเซียส

• ถาดบรรจ�ขวดวัคซีนชนิดมีฝาปด มีขวดวัคซีนบรรจ�อยู 195 ขวดซึ่งถูกนําออกมาจากตูแชแข็ง (-25 องศาเซลเซียสถึง -15 องศาเซลเซียส)
สามารถเก็บไวที่อุณหภูมิสูงถึง 25 องศาเซลเซียสไดนานถึง 3 นาที

แนวทางในการเก็บ บริหารจัดการ และ
วิธีการใชยาที่เหมาะสมสําหรับโคเมอรเนตี
• ถาดบรรจ�ขวดวัคซีนชนิดฝาเปด หร�อถาดบรรจ�ขวดวัคซีนที่มีขวดวัคซีนบรรจ�อยูนอยกวา 195 ขวดซึ่งถูกนําออกมาจากตูแชแข็ง
(-25 องศาเซลเซียสถึง -15 องศาเซลเซียส) สามารถเก็บไวที่อุณหภูมิสูงถึง 25 องศาเซลเซียสไดนานถึง 1 นาที
เมื่อนําขวดวัคซีนออกมาจากถาดบรรจ�ขวดวัคซีนแลว ควรปลอยใหละลายจากการแชแข็งสําหรับใชงาน

ผลิตภัณฑวัคซีนที่เจือจางแลว
วัคซีนทีเ่ จือจางในสารละลายโซเดียมคลอไรด 9 มิลลิกรัม/มิลลิลติ ร (0.9%) สําหรับฉีด มีความคงตัวทางเคมีและทางกายภาพในขณะใชงาน
(in-use stability) รวมถึงเวลาในระหวางการขนสง ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 2 องศาเซลเซียสถึง 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 6 ชัว่ โมง อยางไรก็ตาม ในแง
ของการปนเปอ นทางจ�ลชีพ (ยกเวนในกรณีทวี่ ธ� กี ารเจือจางวัคซีนจะปองกันความเสีย่ งของการปนเปอ นของจ�ลนิ ทร�ย) ควรใชวคั ซีนทีเ่ จือจาง
แลวทันที หากไมใชทนั ที เวลาและสภาวะในการเก็บในการใชงานจะถือเปนความรับผิดชอบของผูใช

ขอควรระวังพิเศษในการเก็บยา
• เก็บวัคซีนไวในตูแชแข็งที่อุณหภูมิ -90 องศาเซลเซียสถึง -60 องศาเซลเซียส
• เก็บยาไวในบรรจ�ภัณฑเดิมเพ�่อไมใหยาโดนแสง
• ในระหวางการเก็บรักษา ใหขวดวัคซีนสัมผัสแสงไฟในหองใหนอยที่สุด และหลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดและแสงอัลตราไวโอเลตโดยตรง

บุคลากรทางการแพทยควรเตร�ยมโคเมอรเนตี
โดยใชเทคนิคปราศจากเชื้อเพ�่อใหมั่นใจถึงการปลอดเชื้อของวัคซีนชนิดกระจายตัวที่เตร�ยม

การตรวจสอบยาโคเมอรเนตี (ComirnatyTM) ขนาด 30 ไมโครกรัม/โดส ชนิดเขมขนสําหรับกระจายตัว
สําหรับฉีด สําหรับผูที่มีอายุตั้งแต 12 ปข�้นไป
ฝาปดสีมวง

• ตรวจสอบวาขวดยามีฝาปดพลาสติกสีมวง
• หากขวดยามีฝาปดพลาสติกสีเทา โปรดดูเอกสารกํากับยาสําหรับโคเมอรเนตี สําหรับกระจายตัวสําหรับ
ฉีดขนาด 30 ไมโครกรัม/โดส
• หากขวดยามีฝาปดพลาสติกสีสม โปรดดูเอกสารกํากับยาสําหรับโคเมอรเนตีชนิดเขมขนสําหรับกระจาย
ตัวสําหรับฉีด ขนาด 10 ไมโครกรัม/โดส

ยาโคเมอรเนตี (ComirnatyTM) ขนาด 30 ไมโครกรัม/โดส ชนิดเขมขนสําหรับกระจายตัวสําหรับฉีด
สําหรับผูที่มีอายุตั้งแต 12 ปข�้นไป

ไมเกิน 2 ชั่วโมงที่อุณหภูมิหอง
(สูงถึง 30 องศาเซลเซียส)

• ขวดวัคซีนสําหรับใชหลายครั้งถูกเก็บในตูแชแข็งและจะตองละลายวัคซีนกอนเจือจาง โดยนําวัคซีนวางไว
ในสภาวะที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียสอาจใชเวลาละลายบรรจ�ภัณฑที่มีขวดวัคซีน
บรรจ�อยู 195 ขวดนาน 3 ชัว่ โมง หร�ออีกทางหนึง่ สามารถวางขวดวัคซีนทีแ่ ชแข็งใหละลายไวไดทอี่ ณ
ุ หภูมิ
สูงถึง 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาทีสําหรับการใชทันที
• ทั้งนี้ สามารถเก็บวัคซีนที่ยังไมไดเปดใช ไดนานถึง 1 เดือน ที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสถึง
8 องศาเซลเซียส ภายในชวงอายุการใชงาน 9 เดือน ภายในชวงอายุการใชงาน 1 เดือนที่อุณหภูมิ
2 องศาเซลเซียสถึง 8 องศาเซลเซียสนี้ อาจทําการขนสงได แตตองใชระยะเวลาไมเกิน 12 ชั่วโมง

แนวทางในการเก็บ บริหารจัดการ และ
วิธีการใชยาที่เหมาะสมสําหรับโคเมอรเนตี

ไมเกิน 2 ชั่วโมงที่อุณหภูมิหอง
(สูงถึง 30 องศาเซลเซียส)

• นําวัคซีนที่ละลายจากการแชแข็งแลวไปวางในอุณหภูมิหอง กอนใช สามารถเก็บขวดวัคซีนที่ยังไมได
เปดใช ไดนานถึง 2 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิไมเกิน 30 องศาเซลเซียส สามารถบร�หารจัดการวัคซีนที่ละลาย
จากการแชแข็งแลวในหองที่มีแสงสวาง
• ควํ่าขวดวัคซีนข�้นลงชา ๆ อยางเบามือ 10 ครั้งกอนที่จะเจือจาง หามเขยา
• กอนเจือจาง วัคซีนชนิดเขมขนสําหรับกระจายตัวที่ละลายจากการแชแข็งแลวอาจมีอนุภาคสีขาวถึง
สีออกเหลืองออนได

การเจ�อจาง โคเมอรเนตี (ComirnatyTM) ขนาด 30 ไมโครกรัม/โดส ชนิดเขมขนสําหรับกระจายตัวสําหรับฉีด
สําหรับผูที่มีอายุตั้งแต 12 ปข�้นไป
• จะตองเจือจางวัคซีนที่ละลายจากการแชแข็งแลวในขวดเดิมดวยสารละลายโซเดียมคลอไรด
9 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร (0.9%) ปร�มาตร 1.8 มิลลิลิตร โดยใชเข็มฉีดยาชนิด 21 gauge
หร�อเข็มฉีดยาที่มีปลายแคบกวาและใชเทคนิคปราศจากเชื้อ
โซเดียมคลอไรด 0.9% ชนิดฉีด
ปร�มาตร 1.8 มิลลิลิตร

• ปรับความดันในขวดวัคซีนใหสมดุลกอนดึงเข็มฉีดยาออกจากขวดวัคซีน โดยดูดอากาศปร�มาตร
1.8 มิลลิลิตรเขาไปในกระบอกฉีดยาเปลา
ดึงกานกระบอกฉีดยา
กลับข�้นมาที่ 1.8 มิลลิลิตร
เพ�่อดึงอากาศออกจากขวด

ควํ่าชา ๆ 10 ครั้งอยางเบามือ

จดบันทึกวันที่และเวลาที่ถูกตอง
ใชวัคซีนภายใน 6 ชั่วโมงหลังเจือจาง

• ควํ่าขวดวัคซีนชนิดกระจายตัวที่เจ�อจางแลวข�้นลงชา ๆ อยางเบามือ 10 ครั้ง หามเขยา
• วัคซีนที่เจือจางแลวควรมีลักษณะเปนวัคซีนชนิดกระจายตัวที่มีสีขาวถึงสีออกเหลืองออน
(off-white) ซึ่งไมมีอนุภาคที่สามารถเห็นไดดวยตาเปลา หามใชวัคซีนที่เจือจางแลวหากเห็นวา
มีอนุภาคหร�อเปลี่ยนสี

• ควรแก ไขวันที่และเวลาที่ถูกตองไวบนขวดวัคซีนที่เจือจางแลว
• หลังจากเจือจาง ใหเก็บวัคซีนไวที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสถึง 30 องศาเซลเซียสและ
ใชวัคซีนภายใน 6 ชั่วโมงรวมเวลาการขนสงใด ๆ
• หามแชแข็งหร�อเขยาวัคซีนชนิดกระจายตัวที่เจือจางแลว หากนําไปแชเย็น ควรทิ�งวัคซีน
ชนิดกระจายตัวที่เจือจางแลวใหมีอุณหภูมิหองกอนนําไปใช

แนวทางในการเก็บ บริหารจัดการ และ
วิธีการใชยาที่เหมาะสมสําหรับโคเมอรเนตี
การเตร�ยมวัคซีนโคเมอรเนตี (ComirnatyTM) ขนาด 30 ไมโครกรัม/โดส ชนิดเขมขนสําหรับกระจายตัวสําหรับฉีด
สําหรับผูที่มีอายุตั้งแต 12 ปข�้นไป ที่ขนาดยา 0.3 มิลลิลิตร สําหรับใชหนึ่งครั้ง

ดูดวัคซีนที่เจือจางแลว
0.3 มิลลิลิตร

• หลังจากเจือจาง จะมีวคั ซีนบรรจ�ในขวดวัคซีน 2.25 มิลลิลติ ร ซึง่ จะสามารถดูดวัคซีนโดสละ 0.3 มิลลิลติ ร
จากขวดวัคซีนได 6 โดส
• ใชเทคนิคปราศจากเชื้อ ทําความสะอาดจ�กยางของขวดวัคซีนโดยใชแผนฆาเชื้อ
สําหรับทําความสะอาดสําหรับใชครั้งเดียว
• ดูดโคเมอรเนตี 0.3 มิลลิลิตรออกจากขวดวัคซีน
- ควรใชกระบอกฉีดยาและ/หร�อเข็มฉีดยาที่มีปร�มาตรยาตกคางตํ่า (low dead-volume)
เพ�่อใหสามารถดูดวัคซีนออกมาจากขวดวัคซีนได 6 โดส กระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยาที่มีปร�มาตร
ยาตกคางตํ่าควรมีปร�มาตรยาตกคางไมมากกวา 35 ไมโครลิตร
- หากใชกระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยาแบบมาตรฐาน วัคซีนหนึง่ ขวดอาจมีปร�มาตรไมเพ�ยงพอสําหรับการ
ดูดวัคซีนโดสที่ 6
• ขนาดวัคซีนสําหรับฉีดแตละโดสตองมีปร�มาตร 0.3 มิลลิลิตร
• หากปร�มาณวัคซีนที่เหลืออยูในขวดวัคซีนไมเพ�ยงพอสําหรับการฉีดวัคซีนเต็มโดสที่ขนาด 0.3 มิลลิลิตร
ใหทิ�งขวดวัคซีนและวัคซีนใด ๆ ที่เหลือในขวด
• ทิ�งวัคซีนใด ๆ ที่ไมไดใชภายใน 6 ชั่วโมงหลังจากเจือจาง
• หามนําวัคซีนจากหลายขวดวัคซีนมารวมกัน

แผนการฉีดโคเมอรเนตีประกอบดวยการฉีดวัคซีนหลังเจ�อจางยาแลวเขาทางกลามเนื้อในขนาด 0.3 มิลลิลิตร จํานวน 2 ครั้ง
ที่เปน primary course การฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ควรใหหลังจากการฉีดเข็มแรก 3 สัปดาห
อาจฉีดวัคซีนโคเมอรเนตี เข็มที่ 3 เขาทางกลามเนื้อหลังจากฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ในผูที่มีอายุ 18 ป ข�้นไปอยางนอย 6 เดือน
การตัดสินใจวาจะฉีดวัคซีนโคเมอรเนตีเข็มที่ 3 เมื่อไรและฉีดใหบุคคลในกลุมใดนั้นควรพ�จารณาจากขอมูลดานประสิทธิผลของวัคซีนที่มีอยู
โดยคํานึงถึงขอมูลความปลอดภัยที่มีอยูอยางจํากัด
แนะนําใหผูที่ไดรับการฉีดโคเมอรเนตีในเข็มแรก ควรไดรับการฉีดกระตุนในเข็มที่ 2 ดวย โคเมอรเนตี เชนเดิมเพ�่อรับวัคซีนชุดแรกใหครบ
และเพ�่อรับการฉีดวัคซีนเพ�่มเติมใด ๆ
ผูที่มีภูมิคุมกันบกพรองอยางรุนแรงที่มีอายุ 12 ปข�้นไป
อาจฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ใหแกผูที่มีภูมิคุมกันบกพรองอยางรุนแรงหลังจากที่ไดรับวัคซีนเข็มที่ 2 ไปแลวอยางนอย 28 วัน
ไมมีขอมูลของการใชวัคซีนปองกันโรคโคว�ด-19 จากผูผลิตรายอื่นแทนโคเมอรเนตี เพ�่อฉีดวัคซีนใหครบ primary course หร�อเปนวัคซีน
เข็มที่ 3 ผูที่ไดรับวัคซีนโคเมอรเนตีแลว 1 เข็ม ควรไดรับวัคซีนโคเมอรเนตีเข็มที่ 2 เพ�่อใหครบ primary course ของการใหวัคซีน
และเพ�อ่ รับการฉีดวัคซีนเพ�ม่ เติมใด ๆ สามารถฉีดวัคซีนโคเมอรเนตีขนาด 30 ไมโครกรัม/โดส ชนิดเขมขนสําหรับกระจายตัวสําหรับฉีดหลังการ
เจือจางสลับกับวัคซีนโคเมอรเนตีขนาด 30 ไมโครกรัม/โดส ชนิดกระจายตัวสําหรับฉีดได

เพ�่อการปรับปรุงการตรวจสอบยอนกลับของผลิตภัณฑยาชีววัตถุ ควรบันทึกชื่อและรุนการผลิตของวัคซีนที่ใหอยางชัดเจน

การกําจัดยา ควรทิ�งผลิตภัณฑยาที่ไมไดใชหร�อของเสียใด ๆ ตามขอกําหนดของทองถิ�น

แนวทางในการเก็บ บริหารจัดการ และ
วิธีการใชยาที่เหมาะสมสําหรับโคเมอรเนตี
COMIRNATY COVID-19 mRNA Vaccine (nucleoside modified) Formulations Guide
A quick reference to dosing, dilution, and storage information
Formulation

สูตร

Vial

ขวด

Vial Cap Color

สีฝาขวด

Dilute to use, 12 years and older

12 years and older, Ready to use

5 to 11 years old, Dilute to use

12 ปข�้นไป เจ�อจางกอนใช

12 ปข�้นไป พรอมใช

5-11 ป เจ�อจางกอนใช

Multi-dose Vial

ขวดแกวสําหรับใชหลายครั้ง

Multi-dose Vial

Multi-dose Vial

ขวดแกวสําหรับใชหลายครั้ง

ขวดแกวสําหรับใชหลายครั้ง

Purple

Grey

Orange

สีมวง

สีเทา

สีสม
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Summary of Product
Characteristics

สรุปลักษณะ
ของผลิตภัณฑ
Dosage

โดส (ขนาดยา)
Dilution

การเจ�อจาง
Amount of Diluent
Needed per Vial

ปร�มาณของสารเจ�อจางที่ตองใชตอขวด
Vial Size

ขนาดขวด
Doses per Vial

ขนาดยา (โดส) ตอขวด
Injection Volume per Dose

ปร�มาณการฉีดตอโดส
Fill Volume per Vial

ปร�มาณตอขวด
Refrigeration Storage Time
(2 °C to 8 °C)

เวลาการจัดเก็บการแชเย็น
(2 องศาถึง 8 องศา)

Freezer Storage Time
(-25 °C to -15 °C)

เวลาการจัดเก็บการแชแข็ง
(-25 องศา ถึง -15 องศา)

ULT Freezer Storage Time
(-90 °C to -60 °C)

เวลาการจัดเก็บการแชแข็ง ULT
(-90 องศา ถึง -60 องศา)
Room Temperature
(8 °C to 30 °C)

อุณหภูมิหอง
(8 องศา ถึง 30 องศา)

After First Puncture
or Dilution (2 °C to 30 °C)

หลังจากการเปดใชหร�อการเจ�อจางครั้งแรก
(2 องศา ถึง 30 องศา)
Package Size

ขนาดบรรจ�

www.comirnatyglobal.com
30 mcg

30 mcg

10 mcg

30 ไมโครกรัม

30 ไมโครกรัม

10 ไมโครกรัม

Dilution required

Dilution NOT required

Dilution required

ตองเจ�อจาง

ไมตองเจ�อจาง

1.8 mL

No dilution

1.3 mL

1.8 มิลลิลิตร

ไมตองเจ�อจาง

1.3 มิลลิลิตร

2 mL

2 มิลลิลิตร

2 mL

2 มิลลิลิตร

ตองเจ�อจาง

2 mL

2 มิลลิลิตร

6 doses per vial (after dilution)

6 doses per vial

10 doses per vial (after dilution)

6 โดสตอขวด (หลังจากเจ�อจาง)

6 โดสตอขวด

10 โดสตอขวด (หลังจากเจ�อจาง)

0.3 mL

0.3 มิลลิลิตร
0.45 mL

0.45 มิลลิลิตร

0.3 mL

0.3 มิลลิลิตร
2.25 mL

2.25 มิลลิลิตร

0.2 mL

0.2 มิลลิลิตร
1.3 mL

1.3 มิลลิลิตร

1 month

10 weeks

10 weeks

1 เดือน

10 สัปดาห

10 สัปดาห

2 weeks within the
9-month shelf life

2 สัปดาหภายในอายุการเก็บรักษา 9 เดือน

DO NOT STORE

หามเก็บ

DO NOT STORE

หามเก็บ

9 months (shelf life)

6 months (shelf life)

6 months (shelf life)

9 เดือน (อายุการเก็บรักษา)

6 เดือน (อายุการเก็บรักษา)

6 เดือน (อายุการเก็บรักษา)

2 hours prior to dilution
(including any thaw time)

12 hours prior to
first puncture

12 hours prior
to dilution

12 ชั่วโมงกอนการเปดใชครั้งแรก

12 ชั่วโมงกอนการเจ�อจาง

2 ชั่วโมงกอนการเจ�อจาง (รวมถึงเวลาละลาย)
Discard 6 hours after dilution

Discard 12 hours after first puncture

Discard 12 hours after dilution

ทิ�งวัคซีนที่ไมไดใชภายใน 6 ชั่วโมง
หลังจากเจ�อจาง

ทิ�งวัคซีนที่ไมไดใชภายใน 12 ชั่วโมง
หลังจากเปดใชครั้งแรก

ทิ�งวัคซีนที่ไมไดใชภายใน 12 ชั่วโมง
หลังจากเจ�อจาง

195 vials

195 ขวด

โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโคเมอรเนตี ไดที่

บร�ษัท ไฟเซอร (ประเทศไทย) จํากัด | กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

10 vials

10 ขวด

10 vials

10 ขวด
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