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Mga pandagdag na tala sa paggamit ng 

" Comirnaty Bivalent Vaccine 
1
 " 

1 Comirnaty Original / Omicron BA.4-5 (15 / 15 micrograms) / dose dispersion para sa iniksyon na COVID-19 mRNA Vaccine 
(nucleoside modified) 

 
 
 

Ang Comirnaty Original / Omicron BA.4-5 Vaccine (ang " Comirnaty bivalent vaccine") ay isang bakunang 

ginagamit para maiwasan ang COVID-19 na dulot ng SARS-CoV-2 . Ito ay ibinibigay sa mga matatanda at kabataan 

mula 12 taong gulang at mas matanda . Batay sa available na clinical data , sa mga subject na nakatanggap ng 

Comirnaty bivalent vaccine o ancestral strain vaccine bilang booster pagkatapos makumpleto ang primary series , 

ang antas ng antibody laban sa Omicron BA.4-5 at ang pagtaas nito ay mas mataas pagkatapos matanggap ang 

Comirnaty bivalent vaccine kumpara sa ancestral strain vaccine. Sa mga tuntunin ng kaligtasan, ipinapakita ng 

klinikal na data at data ng pagbabakuna sa ibang bansa na ang profile ng kaligtasan ng Comirnaty bivalent vaccine 

ay katulad ng sa ancestral strain vaccine . 

Mula Disyembre 1 , 2022 pataas , maaaring gamitin ang Comirnaty bivalent vaccine para sa mga karapat-dapat na 

taong may edad na 12 taong gulang pataas kasunod ng kasalukuyang iskedyul ng pagbabakuna. 

Para sa mga detalye , mangyaring sumangguni sa webpage na " Ilang dosis ng bakuna sa COVID-19 ang inirerekomenda 

para sa akin?" sa 

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

 

 
 

Ruta ng pangangasiwa: Sa pangkalahatan, ang Comirnaty bivalent vaccine ay ibinibigay bilang isang iniksyon ng 0.3 

mL sa isang kalamnan ng iyong itaas na braso . Ang mga kabataan ay inirerekomenda ng mga lokal na eksperto na 

tumanggap ng BioNTech na bakuna intramuscularly sa anterolateral na aspeto ng kalagitnaan ng hita, bagaman ang 

kanilang kagustuhan para sa isang iniksyon sa itaas na braso ay igagalang . 

Mga Pag-iingat: May mas mataas na panganib ng myocarditis (pamamaga ng kalamnan ng puso) at pericarditis 

(pamamaga ng lining sa labas ng puso) pagkatapos ng pagbabakuna ng Comirnaty . Ang mga kundisyong ito ay 

maaaring umunlad sa loob lamang ng ilang araw pagkatapos ng pagbabakuna at pangunahing nangyari sa loob ng 

14 na araw . Mas madalas silang naobserbahan pagkatapos ng pangalawang pagbabakuna , at mas madalas sa mga 

mas batang lalaki. Kasunod ng pagbabakuna , dapat kang maging alerto sa mga palatandaan ng myocarditis at 

pericarditis , tulad ng paghinga , palpitations at pananakit ng dibdib , at humingi ng agarang medikal na atensyon 

kung mangyari ito . Dapat iwasan ng mga kabataan at kabataan ang matinding ehersisyo sa loob ng isang linggo 

pagkatapos ng pagbabakuna sa Comirnaty . 

Mga posibleng side effect: Tulad ng lahat ng bakuna , ang Comirnaty bivalent vaccine ay maaaring magdulot ng mga 

side effect , bagama't hindi lahat ay nakakakuha ng mga ito. Ang mga posibleng epekto na dulot ng Comirnaty bivalent 

vaccine ay katulad ng mga sanhi ng ancestral strain vaccine 2 . Para sa mga detalye , mangyaring sumangguni sa 

Vaccination Fact Sheet para sa Comirnaty. 

2 Sundin ang impormasyong ibinigay ng supplier ng bakuna 

 

 

Mga sangkap ng Comirnaty bivalent vaccine 

 Ang aktibong sangkap ay COVID-19 mRNA Vaccine. Ang vial ay naglalaman ng 6 na dosis ng 0.3 ml na may 

15 micrograms of mRNA encoding the original viral spike protein at 15 micrograms of mRNA encoding 

Omicron BA.4 at BA.5 bawit dosis. 

 Mangyaring huwag tumanggap ng Comirnaty bivalent vaccine, kung ikaw ay alerdye sa aktibong 

sangkap o alinman sa iba pang sangkap ng gamot na ito kabilang ang : 

(( 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) / 

kolesterol / trometamol / trometamol hydrochloride / sucrose / tubig para sa mga iniksyon 

Petsa ng bersyon: 8 Disyembre 2022 
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