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प्रयोगमा पूरक नोटहरू 

"Comirnaty द्विसंयोजक टीका
1 

" 
1 Comirnaty मौलिक / Omicron BA.4-5 (15 / 15 माइक्रोग्राम) / इंजेक्शन COVID-19 mRNA खोपको िालि खुराक फैिावट 

(नू्यक्लियोसाइड पररमालजित) 

 

 
 

Comirnaty मौलिक / Omicron BA.4-5 खोप (" Comirnaty लिसंयोजक खोप") SARS-CoV-2 बाट हुने COVID-19 िाई 

रोक्नको िालि प्रयोि िररने खोप हो। यो 12 वर्ि र मालिका वयस्कहरू र लकशोरहरूिाई लिइन्छ । उपिब्ध क्लिलनकि डेटाको 

आधारमा , प्रािलमक शृङ्खिा पूरा भएपलछ बूस्टरको रूपमा Comirnaty लिसंयोजक भ्याक्लिन वा पूविज स्टर ेन भ्याक्लिन प्राप्त 

िने लवर्यहरूमा , Omicron BA.4-5 लवरुद्ध एक्लिबडीको स्तर र यसको वृक्लद्ध Comirnaty लिसंयोजक खोप प्राप्त िरेपलछ उच्च 

लियो। पैतृक तनाव खोप को िािी। सुरक्षाको सन्दभिमा, क्लिलनकि डेटा र लविेशी खोप डेटािे िेखाउँछ लक Comirnaty 

लिसंयोजक खोपको सुरक्षा प्रोफाइि पैतृक स्टर ेन भ्याक्लिनसँि लमल्दोजुल्दो छ । 

1 लडसेम्बर 2022 िेक्लख , Comirnaty लिसंयोजक खोप हािको खोप तालिका पछ्याएर 12 वर्ि वा मालिका योग्य व्यक्लिहरूका 

िालि प्रयोि िनि सलकन्छ। 

लववरणहरूको िालि , कृपया वेबपेजमा हेनुिहोस् " COVID-19 खोपको कलत डोज मेरो िालि लसफाररस िररएको छ?" मा 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/recommendedDoses। 

 

 
 

प्रशासनको मागग: सामान्यतया, Comirnaty लिसंयोजक भ्याक्लिन तपाईंको मालिल्लो हातको मांसपेशीमा 0.3 mL को इंजेक्शनको 

रूपमा लिइन्छ । लकशोर लकशोरीहरूिाई स्िानीय लवज्ञहरूिे BioNTech भ्याक्लिन मध्य-जांघको एिरोिेटरि पक्षमा इिर ामस्युिर 

रूपमा प्राप्त िनि लसफाररस िछि न्, यद्यलप मालिल्लो पाखुरामा इन्जेिनको िालि उनीहरूको प्रािलमकतािाई सम्मान िररनेछ । 

सावधानी हरू: Comirnaty खोप ििाएपलछ मायोकाडािइलटस (हृियको मांसपेशीको सूजन) र पेरीकाडािइलटस ( मुटुबालहरको 

अस्तरको सूजन) को जोक्लखम बढ्छ । यी अवस्िाहरू खोप ििाएको केही लिनलभतै्र लवकास हुन सक्छन् र मुख्य रूपमा 14 

लिनलभत्र िेखा पछि न् । लतनीहरू िोस्रो खोप पलछ धेरै पटक िेक्लखएका छन् , र प्रायः युवा पुरुर्हरूमा। खोप ििाएपलछ , तपाईं 

मायोकाडािइलटस र पेरीकाडािइलटसका िक्षणहरू , जसै्त सास फेनि , धड्कन र छाती िुखे्न बारे सचेत हुनुपछि  , र यी िेखा परेमा 

तुरुन्त लचलकत्सकीय ध्यान खोजु्नहोस् । लकशोर र युवा वयस्कहरूिे Comirnaty खोप ििाएको एक हप्तासम्म कडा व्यायाम निनुि 

पछि  । 

सम्भाद्ववत साइड इफेक्टहरू: सबै खोपहरू जसै्त , Comirnaty लिसंयोजक भ्याक्लिनिे साइड इफेक्टहरू लनम्त्याउन सक्छ , यद्यलप 

लतनीहरू सबैिे पाउँिैनन्। Comirnaty लिसंयोजक खोप िे लनम्त्याउने सम्भालवत साइड इफेक्टहरू पूविज स्टर ेन भ्याक्लिन 2 बाट हुने 

सम्भालवत साइड इफेक्टहरू जसै्त छन् । लवसृ्तत लववरणका िालि, कृपया सन्दभि िनुिहोस् का लाद्वग खोप तथ्य पत्र Comirnaty. 

2 खोप आपूलतिकताििे उपिब्ध िराएको जानकारी पछ्याउनुहोस्  

 
 

Comirnaty द्विसंयोजक खोपको सामग्री 

 सलक्रय पिािि COVID-19 mRNA खोप हो। शीशीमा 0.3 ml को 6 डोजहरू छन् 

15 माइक्रोग्राम mRNA एन्कोलडङ मूि भाइरि स्पाइक प्रोटीन र 15 माइक्रोग्राम mRNA इन्कोलडङ Omicron 

BA.4 र BA.5 प्रलत खुराक । 

 कृपया Comirnaty लिसंयोजक भ्याक्लिन प्राप्त निनुिहोस्, यलि तपाईंिाई सलक्रय पिािि वा यस और्लधको अन्य कुनै 

पलन सामग्रीहरू सलहत एिजी छ भने : 

(( 4- hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane -6,1 -diyl)bis( 2- hexyldecanoate) (ALC-0315) / 2- 

[(polyethylene glycol)- 2000 ]-N,N -ditetradecylacetamide (ALC-0159) ) / 

1,2- Distearoyl- sn -glycero- 3 -phosphocholine (DSPC) / 

कोिेस्टर ोि / टर ोमेटामोि / टर ोमेटामोि हाइडर ोिोराइड / सुक्रोज / इंजेक्शन को िािी पानी 

संस्करण लमलत: 8 लडसेम्बर 2022 
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