
UDHËZUES PËRDORIMI
Comirnaty koncentrat për dispersion për injektim të vaksinës mRNA për KOVID-19 ( nukleozid i

modfikuar)

Ky bar i nënshtrohet monitorimit shtesë. Me këtë mundësohet zbulimi i shpejtë i informacioneve të
sigurta. Ju mund të ndihmoni duke e raportuar çdo lloj të efektit anësor që mund ta keni.  Mënyrën e të
raportuarit të efekteve anësore  shihni në pjesën e 4-të.
Lexoni me kujdes udhëzuesin përpara se të merrni vaksinën pasi që përmbanë informacione të
rëndësishme për ju.

● Mbajeni udhëzuesin. Ndoshta do të keni nevojë përsëri ta lexoni.
● Nëse keni pyetje shtesë, drejtohuni te mjeku, farmacisti ose infermieri i Juaj.
● Nëse keni efekte anësore konsultohuni me mjekun, famacistin ose infermerin Tuaj duke 

përfshirë edhe efektet anësore që nuk janë në këtë udhëzues. 
Përmbajtja e udhëzuesit
1. Çka është Comirnaty dhe për çka përdoret
2. Çka duhet të dim para se ta përdorim Comirnaty
3. Si përdoret Comirnaty
4. Efektet anësore të mundshme
5. Mënyra e ruajtjes
6. Përmbajtja e paketimit dhe informacione plotësuese.

 1.Çka është Comirnaty dhe për çka përdoret

Comirnaty është vaksinë që përdoret për parandalimin e KOVID-19 e shkaktuar nga virusi
SARS-CoV-2 .
Comirnaty u jepet personave në moshë dhe adoleshentëve nga mosha 12 vjeç e më të moshuar.
Vaksina e provokon sistemin imunitar (mbrojtja natyrore e trupit) të prodhoj antitrupa dhe ruza të kuqe
të gjakut të cilat veprojnë kundër virusit dhe sigurojnë mbrojtje nga KOVID-19.
Për shkak se Comirnaty nuk e përmbanë virus për të prodhuar imunitet, ai nuk mund t'ua përcjell
Kovid-19.

 2. Çka duhet të dini para se të merrni Comirnaty
Comirnaty nuk duhet të jepet
 Nëse jeni alergjik ndaj substancave aktive ose ndonjë përbërësi tjetër të kësaj vaksine (të
shënuara në pjesë e 6-të)
Paralajmërimet dhe parandalimi
Konsultohuni me mjekun, farmacistin ose infermerien Tuaj para se të vaksinoheni nëse :

● ndonjëherë keni pasur reaksion të rëndë alergjik ose në të kaluarën pasi që jeni injektuar me
vaksinën Comirnaty ose ndonjë tjetër vaksinë keni pasur probleme me frymëmarrjen

● pas injektimit me gjilpër ju ka rënë të fikët
● keni sëmundje serioze ose infeksion i shoqëruar me temperaturë të lartë të trupit. Por, ju mund

të vaksinoheni nëse keni temperaturë trupore të lehtë ose infeksion në rrugët e frymëmarrjes që
i ngjan ftohjes.
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● Keni probleme me gjakderdhje, mavijosje ose përdorni barna për të parandaluar mpiksjen e
gjakut.

● Jeni i infektuar me HIV dhe keni sistemin imunitar të dobësuar ose merrni barna
kortikosteroide që ndikon në sistemin tuaj imunitar.

Raste shumë të ralla të miokarditit (ndjezje të muskulit të zemrës) dhe perikardit (ndezje të mukozës së
zemrës) janë parqitur pas vaksinimit me Comirnaty. Këto raste janë paraqitur brenda dy javësh pas
vaksinimit, më shpesh ndodh tek meshkujt e rinjë. Pas vaksinimit, duhet të keni kujdes nga shenjat e
miokarditit dhe perikardit, të tilla si gulçim, palpitacione dhe dhimbje gjoksi, nëse i vëreni këto shenja
menjëherë të kërkoni kujdes mjekësor.

Ashtu si  çdo vaksinë tjetër edhe vaksinimi me 2 doza mund të mos i mbrojë plotësisht të gjithë ata që
e marrin dhe nuk dihet për sa kohë do të jeni të mbrojtur.
Fëmijët
Comirnity nuk rekomandohet për fëmijë nën moshën 12 vjeç.

Barna të tjera dhe Comirnaty
Tregoni mjekut, farmacistit ose infermierit tuaj nëse jeni duke marrë, keni marrë kohët e fundit ose
mund të merrni barna apo vaksinë tjetër.

Shtatzënia dhe gjidhënia
Nëse  jeni shtatzëne ose gjidhënëse, mendoni se mund të jeni shtatzëne ose planifikoni të keni fëmijë,
konsultohuni me mjekun, farmacistin ose infermierin tuaj para se ta merrni vaksinën.

Ndikimi në aftësinë për të drejtuar automjetin ose përdorimi i makinerisë
Disa efekte të vaksinimit që përmenden në pjesën e 4-të  (efekte anësore të mundshme) përkohësisht
mund të ndikojnë në aftësinë për të drejtuar automjetin ose përdorimit të makinerisë. Prisni që këto
efekte ngadal të zhduken para se të vozisni ose të përdorni makineri.

Comirnaty përmbanë kalium dhe natrium
 Vaksina përmbanë më pak se 1 mmol kalium (39 mg) në dozë, ose mund të thuhet se në thelb “nuk
përmbanë kalium”.
Kjo vaksinë përmbanë më pakë se 1 mmol natrium (23 mg) në dozë, ose mund të thuhet  se në thelb
“nuk përmbanë natrium”.

 3. Si përdoret Comirnaty

Comirnaty jepet pas hollimit në 0.3 mL dhe injektohet në muskul në krahun e sipërm.
Do të merrni 2 injeksione.
Rekomandohet ta pranoni dozën e dytë nga e njëjta vaksinë 3 javë pas dozës së parë që të kompletohet
seria e   vaksinimti.
Nëse keni pyetje shtesë rrethë përdorimit të Comirnaty, pyetni mjekun, farmacistin ose infermierin
tuaj.
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 4. Efektet anësore të mundshme
Edhe Cominrnity, si vaksinat e tjera, mund të shkaktoj efekte anësore, por jo te të gjithë.
Efektet anësore më të shpeshta: mund të ndikoj në më shumë se 1 në 10 persona

●  në vendin e aplikimit : dhimbje, ënjtje
● ndjesi e lodhjes
● kokëdhimbje
● dhimbje muskulore
● ethe
● dhimbje në kyçe
● diarre
● temperaturë e lartë trupore

Disa nga këto efekte anësore janë më të shpeshta tek adoleshentët e moshës 12 deri 15 vjeç sesa tek të
rriturit.

Efektet anësore të shpeshta: mund të ndikoj në 1 në 10 persona
● skuqje në vendin e aplikimit
● përzierje
● të vjellura

Efekte anësore të pazakonshme: mund të ndikoj  1 në 100 persona
● ënjtje të gjëndrave limfatike
● ndjesi jo e mirë në fytyrë
● dhimbje të gjymtyrëve
● pagjumësi
● kruarje në vendin e aplikimit
● reaksione alergjike si skuqje apo kruarje

Efekte anësore të ralla : mund të ndikoj  1 në 1.000 persona
● dobësi e përkohshme në njërën anë të fytyrës
● reaksione alergjike siç janë urtike dhe ënjtje në fytyr

Të panjohura ( nuk mund të vlerësohet nga të dhënat e disponueshme)
● reaksion alergjik
● Ndezje të muskulit të zemrës (miokarditit) dhe ndezje zë mukozës së zemrës (perikardit), të

tilla si gulçim, palpitacione dhe dhimbje gjoksi.

Paraqitja e efekteve  anësore
Nëse keni efekte anësor, bisedoni me mjekun, farmacistin ose infermierin Tuaj , përfshirë edhe ato
efekte anësore që nuk janë të shënuara në këtë udhëzues. Efektet anësore mund të raportohen në
Qendrën Nacionale për farmakovigjilencë në Agjencinë e barnave dhe pajisjeve mjekësore (rr. Shën
Kirili dhe Metodi nr.54 kati i 1) ose përmes postës elektronike, ueb faqes së Agjencisë
http://malmed.gov.mk/. 
 Kur të raportoni rastin jepni edhe numrin e serisë nëse e keni.
Duke na njoftuar për efektet anësore ju kontriboni në mbledhjen e më shumë informacioneve përeth
këtij bari.
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 5.       Mënyra e ruajtes

Bari mbahet largë nga kontakti me fëmijët.

Informacionet më posht si ruajtja, data e skadimit dhe përdorimi i referohen punonjësve shëndetësorë.

Mos e përdorni barin pasi të skadoj afati i shënuar në ngjitësen e paketimit pas EKSP. Data e skadimit
i referohet ditës së fundit të atij muaji.

Të ruhet në frigorifer në temperaturë   -90 °C deri -60 °C. Brenda afatiti 6 mujor shishka e pahapur
mund të ruhet dhe trasportohet në temperaturë  -25°C deri -15°C në periudhë afat shkurte prej 2 javë
dhe mund të kthehet në tempraturë  -90°C deri -60°C. 

Mbajeni në paketimin origjinal që ta mbroni nga drita.

Transferimi në shishka të ngrira  në temperatura ultra të ulëta (<-60°C) 
●  Kutit me shishka me kapak të mbyllur që përmbajnë 195 shishka të nxjerra nga frigoriferi me

temperaturë ultra të ulët (<60 ° C) mund të mbahen në temperaturë deri 25 ° C vetëm 5
minuta.

● Kutit me shishka me kapak të hapur  apo kutit që përmbajnë më pak se 195 shishka të nxjerra
nga frigoriferi me temperatur ultra të ulët  (< 60°C) mund të mbahen në temperatur deri 25°C
vetëm 3 minuta.

● Pasi të kthehen frigorifer kutit me shishka pas ekspozimit në temperatur deri  25°C, ato duhet
të qëndrojnë në frigorifer të paktën 2 orë para se të hiqen përsëri.

Transferimi në shishka të ngrira në temperatura   -25°C deri -15°C 

●  Kutit me shishka me kapak të mbyllur që përmbajnë 195 shishka të nxjerra nga frigoriferi  (
-25°C deri -15°C) mund të mbahen në temperaturë deri 25 ° C vetëm 3 minuta.

● Kutit me shishka me kapak të hapur  apo kuti kuti që përmbajnë më pak se 195 shishka të
nxjerra nga frigoriferi   ( -25°C deri -15°C) mund të mbahen në temperatur deri 25°C vetëm 1
minut.

Pas nxjerrjes së shishkës nga kutia duhet të ngrihet para përdorimit.

Vaksina e ngrirë duhet të hollohet dhe menjëher të përdoret.  Të dhënat e vaksinimit kanë treguar se
pasi të hiqet nga frigoriferi, vaksina e paholluar mund të ruhet 1 muaj në temperatur prej 2°C deri 8°C.
Brenda datës së skadimit prej 1 muajsh në temperaturë prej 2°C deri 8°C transporti mund të zgjasë 12
orë. Para përdorimit, vaksina e pa hapur mund të ruhet 12 orë në temperatura deri 30°C. 

Pasi të hollohet vaksina, të ruhet dhe të transportohet në temperaturë prej 2°C deri 30°C dhe të
përdoret në afat prej 6 orë. Hudheni çdo vaksinë të pa përdorur.
Pasi të hiqen nga frigoriferi dhe të hollohen, shishat duhet të shënohen me datë dhe kohë të re. Pasi të
shrihet, vaksina nuk guxon të ngrihet përsëri.
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Nëse gjatë hollimit të vaksinës vëreni grimca ose ndryshim të ngjyrës  mos e përdorni.

Mos hudhni barna përmes ujërave të zeza ose mbeturinave shtëpiake. Pyetni farmacistin Tuaj si ti
hudhni barnat që nuk i përdorni më. Këto masa do të ndihmojnë në mbrojtjen e mjedisit të jetesës.

 6.Përmbajtjet e paketimit dhe informacione plotësuese

Çka përmban Comirnaty
●    Vaksina mRNA për KOVID-19. Është substancë aktive. Pasi të hollohet, shishka përmbanë

6 doza prej 0.3 mL me nga 30 mikrograme mRNA në secilën.
● Përbërësit e tjerë janë :

(4-hidroksibutil) azanedil) bis (heksan-6,1-diil) bis (2-heksildekanoat) (ALC-0315)
- 2 - [(glukol polietileni) -2000] -N, N-dititradedecilacetamid (ALC-0159)
- 1,2-Distearoyl-sn-glicero-3-fosfokolina (DSPC)
- kolesteroli
- klorur kaliumi
- dihidrogjen fosfat kaliumi
- klorid sodium
- dihidrat fosfat natriumi
- saharoze
- ujë për injeksione.

Si duket Comirnity  dhe përmbajtja e paketimit
Vaksina është dispersion i bardhë në të bardhë e zbeht (pH: 6.9 – 7.9) e siguruar në shishkë për më
shumë doza nga 6 doza në shishkë të tejdukshme prej 2 mL ( xham i tipit të I), me tapë gome dhe që
hiqet me foli alumini. 

Madhësia e paketimit: 195 shishka

Bartësi lejes për lëshimin e barit në qarkullim
Pfizer SRB sh.p.k
Treshnjinog cveta 1/VI, Beograd – Beogradi i ri
Republika e Sërbisë

Prodhuesit
BionTech Manufacturing GmbH
Kupferbergterrasse 17-19
55116 Mainz
Gjermani

Pfizer Manufacturing Belgium NV 
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Rijksweg 12 

2870 Puurs 

Belgjik

Mënyra e dhënies së barit
Bari jepet vetëm në institucionin e shëndetësisë (3)

Numri i lejes për lëshimin e barit në qarkullim
11-5321/2 nga 08.06.2021.

Data e revizionit të tekstit 
Korrik 2021

Për këtë vaksinë është dhënë “miratim i kushtëzuar” që nënkuptojmë se priten prova plotësuese për

këtë vaksinë. Agjencia Evropiane e Barnave do ti revidoj informacionet e reja gati për çdo vitë dhe ky

udhëzues do të përditësohet sipas nevojës.

Skenoni kodin me telefon për ta fituar broshurën e paketimit në gjuhë të ndryshme.

URL: www.comirnatyglobal.com
ј
Informacione më të hollësishme për këtë bari keni në ueb-faqen e Agjencisë Evropiane të Barnave
http://www.ema.europa.eu.

Udhëzuesi i përdorimit është i disponueshëm në të gjitha gjuhët e BE-së/EEO në ueb-faqen e
Agjencisë Evropiane të Barnave.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Informacionet në vijim janë vetëm për punonjësit shëndetësor:
Vaksina Comirnaty duhet të hollohet dhe të aplikohet në muskul. Vaksinimi bëhet dy herë (secila nga
0.3 mL) me interval kohor prej 3 javë ndërmjet dozave.
Evidentimi
Në mënyrë që monitorimi i barnave të përmirësohet duhet të evidentohet qartë emri dhe numri serik i
barit të aplikuar.
Mënyra e përgaditjes
Vaksina Comirnaty duhet të përgaditet nga punonjësi shëndetësorë duke përdorur teknikën aseptike që
të sigurojë sterilitetin e dispersionit të përgaditur.
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TË SHKRIHET PARA SE TË HOLLOHET

 ● Sishka me më shumë doza ruhet
e ngrirë dhe duhet të shkrihet para
hollimit. Shishkat e ngrira duhet të
mbahen në temperaturë mesatare prej 2 °
C deri në 8 ° C për tu shkrirë; për
shkrierjen e një paketimi me 195 shishka
nevojitet 3 orë. Poashtu, për përdorim të
menjëhershëm  shishkat e ngrira mund të
shkrihen për 30 minuta në tempraturë
deri në 30 ° C.
● Shishka e pahapur mund të ruhet deri

në 1 muaj në temperaturë prej 2 ° C
deri në 8 ° C. Brenda afatit 1mujor
në temperaturë 2 ° C deri në 8 ° C
nevojiten 12 orë për t'i traspotuar. 

● Shishka e shkrirë duhet të arrijë
temperaturën e dhomës dhe leht
kthejeni atë 10 herë para se ta
holloni. Mos e shkundni.

● Para hollimit, dispersioni i shkrirë
mund të përmbajë grimca amorfe të
tejdukshme e bardh në të zbehtë.

HOLLIMI

● Vaksina e shkrirë duhet të hollohet
në shishkën origjinale me 1.8 mL nga
klorur natriumi 9 mg/mL(0.9%) tretës
për injektim, duke përdorur gjilpër
me diametër 21G ose më të ngushtë
dhe teknik aseptike.

● Barazojeni presionin në shishkë para se
ta hiqni gjilpërën nga mbyllësi i shishkës
duke tërhqur 1.8 mL ajër në shiringën e
zbrazët për të holluar.
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● Dispersionin  e holluar lehtë kthejeni  10
herë. Mos e shkundni.

● Vaksina e holluar duhet të duket si
dispersion i bardhë në të zbehtë pa
grimca të dukshme. Mos e përdorni
vaksinën nëse përmban grimca ose e
ndryshon ngjyrën.

● Në shishkat e holluara duhet të shënohet
data dhe koha e saktë

● Pasi ta holloni, ruani në temperaturë 2ºC
në 30ºC dhe përdoreni në afat prej 6 orë,
përfshirë edhe kohën e transportit.

● Dispersioni i holluar nuk guxon sërish të
ngrihet ose të shkundet. Nëse ruhet në
frigorifer, para përdorimit despersionin
mbajeni në temperaturë të dhomës.

PËRGADITJA E DOZAVE VEQ E VEQ ME 0.3 mL NGA COMIRNATY
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● Pas hollimit, një shishkë përmbanë
2.25 mL nga e cila mund të merren 6
doza me nga 0.3 mL.

● Me përdorimin e teknikës aseptike,
pastroni mbyllësin e shishkës me
leckë sterile me antiseptik për një
përdorimi.

● Nga Comirnaty tërhiqni 0.3 mL.

Këshillohet të përdoren shiringa /gjilpëra
më me pak “vëllim të vdekur” që të
tërhiqni 6 doza nga një shishkë. Shiringa
/gjilpëra më me pak “vëllim të vdekur”
duhet të ketë “vëllim të vdekur” deri në
35 mikrolitra.
Nëse përdoren shiringa dhe  gjilpëra
standarde, në shishkë mund të mos ketë
vëllim të mjaftueshëm që të sigurohet
doza e gjashtë.

● Çdo dozë duhet të përmbajë 0.3 mL
vaksinë.

● Përderisa nuk mund të sigurohet sasi
e mjaftueshme që të përmbushen
dozat me nga 0.3mL ose nëse ka
vëllim të tepërt hudheni shishkën.

● Hidhni çdo vaksinë të papërdorur
brenda 6 orëve nga koha e hollimit.

Heqja
Çdo bar ose material mbeturinash i papërdorur duhet të hiqet në përputhje me kërkesat lokale.
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