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Ghi chú bổ sung về việc sử dụng 

" Vắc xin nhị giá Comirnaty 
1
 " 

1 Comirnaty Gốc / Omicron BA.4-5 (15/15 microgam ) / liều phân tán để tiêm Vắc xin COVID-19 mRNA (nucleoside 
biến đổi) 

 
 
 

Vắc xin Comirnaty Gốc / Omicron BA.4-5 ( " Vắc xin hai giá Comirnaty ") là vắc xin được sử dụng để phòng 

ngừa COVID-19 do SARS-CoV-2 gây ra. Nó được trao cho người lớn và thanh thiếu niên từ 12 tuổi trở 

lên . Dựa trên dữ liệu lâm sàng có sẵn , trong số những đối tượng được tiêm vắc-xin hóa trị hai Comirnaty 

hoặc vắc-xin chủng tổ tiên dưới dạng vắc-xin tăng cường sau khi hoàn thành loạt vắc-xin chính , mức độ 

kháng thể chống lại Omicron BA.4-5 và mức tăng của nó cao hơn sau khi được tiêm vắc-xin hóa trị hai 

Comirnaty so với đối với vắc-xin chủng tổ tiên. Về tính an toàn, dữ liệu lâm sàng và dữ liệu tiêm chủng ở 

nước ngoài cho thấy tính an toàn của vắc xin nhị giá Comirnaty tương tự như vắc xin chủng tổ tiên . 

Từ ngày 1 tháng 12 năm 2022 trở đi , vắc xin nhị giá Comirnaty có thể được sử dụng cho những người 

đủ điều kiện từ 12 tuổi trở lên theo lịch tiêm chủng hiện tại. 

Để biết chi tiết , vui lòng tham khảo trang web " Tôi nên tiêm bao nhiêu liều vắc-xin COVID-19 ?"  
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/recommendedDoses 

 
 
 

Đường dùng: Nói chung, vắc xin hóa trị hai Comirnaty được dùng dưới dạng tiêm 0,3 mL vào cơ bắp của 

cánh tay trên của bạn . Thanh thiếu niên được các chuyên gia địa phương khuyến nghị nên tiêm vắc-xin 

BioNTech ở mặt trước bên của giữa đùi, mặc dù sở thích tiêm ở cánh tay trên của họ sẽ được tôn trọng . 

Thận trọng: Có nguy cơ viêm cơ tim (viêm cơ tim) và viêm màng ngoài tim (viêm màng ngoài tim) sau 

khi chủng ngừa bằng Comirnaty . Những tình trạng này có thể phát triển chỉ trong vài ngày sau khi tiêm 

chủng và chủ yếu xảy ra trong vòng 14 ngày . Chúng được quan sát thấy thường xuyên hơn sau lần tiêm 

chủng thứ hai và thường xuyên hơn ở nam giới trẻ tuổi. Sau khi tiêm phòng , bạn nên cảnh giác với các 

dấu hiệu viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim , chẳng hạn như khó thở , đánh trống ngực và đau ngực , 

và tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức nếu những dấu hiệu này xảy ra . Thanh thiếu niên và thanh 

niên nên tránh tập thể dục gắng sức trong một tuần sau khi chủng ngừa Comirnaty . 

Tác dụng phụ có thể xảy ra: Giống như tất cả các loại vắc-xin , vắc-xin hóa trị hai Comirnaty có thể gây ra 

tác dụng phụ , mặc dù không phải ai cũng mắc phải. Các tác dụng phụ có thể xảy ra do vắc-xin hóa trị hai 

Comirnaty cũng tương tự như tác dụng phụ gây ra bởi vắc-xin dòng tổ tiên 2 . Để biết chi tiết , vui lòng tham 

khảo Tờ Thông tin về Tiêm chủng cho Comirnaty. 

2 Theo dõi thông tin do nhà cung cấp vắc xin cung cấp 

 
 

Thành phần của vắc xin nhị giá Comirnaty 

 Hoạt chất là Vắc xin COVID-19 mRNA . Lọ chứa 6 liều 0,3 ml với 

15 microgam mRNA mã hóa Protein gai gốc của virus và 15 microgam mRNA mã hóa 

Omicron BA.4 và BA.5 mỗi liều . 

 Vui lòng không tiêm vắc-xin hóa trị hai Comirnaty , nếu bạn bị dị ứng với hoạt chất hoặc bất kỳ 

thành phần nào khác của thuốc này, bao gồm : 

(( 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) / 

cholesterol / trometamol / trometamol hydrochloride / sucrose / nước pha tiêm 

Ngày phiên bản: 8 tháng 12 năm 2022 

 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/COVID19VaccinationFactSheet_Comirnaty_ENG.pdf

