Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
od dnešního dne je nově možné objednat vakcínu Comirnaty (Pfizer, BioNTech) do
ordinací praktických lékařů (poskytovatelů zdravotních služeb s odborností 001, resp.
002), očkovacích center (poskytovatelé zdravotních služeb s odborností 961, resp.
962) a do center zdravotních služeb.

Vakcíny můžete objednávat již nyní na webu vakciny.avenier.cz.
Distribuce vakcíny Comirnaty bude spuštěna v pondělí 25. 10.

Aktuální informace k distribuci vakcíny Comirnaty naleznete v
článku na webu vakciny.avenier.cz.

OBJEDNÁNÍ VAKCÍN


Dle Rámcové dohody o distribuci vakcíny je možné objednat balení po 30
dávkách.



Primárně jsou objednávky přijímány přes web vakciny.avenier.cz.



Objednání vakcíny bude potvrzeno e-mailem.



Při vytváření objednávky není stanoven limit pro množství objednaných vakcín.



Objednávky vytvořené v týdnu od 18. 10. zavezeme v týdnu od 25. 10. ve Váš
standardní závozový den.



Od 25. 10. budou probíhat závozy vakcín tak, jak jste zvyklí, v nejbližší
standardní závozový den. Objednávky vakcíny budeme přijímat vždy do 10:00 h
před dnem Vašeho závozu.

PŘEHLED OČKOVACÍCH LÁTEK PROTI COVIDU-19

SPECIFIKACE OČKOVACÍ LÁTKY:
- neživá mRNA vakcína
- určená pro osoby od 12 let věku

BALENÍ OBSAHUJE:
- celkem

je

v

jednom

balení

30

dávek

vakcíny

(balení

nelze

dělit)

- jedno balení obsahuje 5 injekčních lahviček (0,45 ml) – každá injekční lahvička
obsahuje 6 dávek po 0,3 ml po naředění (návod k přípravě vakcíny naleznete v SPC
vakcíny)
-

balení

neobsahuje

injekční

stříkačky

a

jehly

- součástí dodávky nad rámec obsahu balení bude samolepka šarže

OČKOVACÍ

SCHÉMA:

- sestává ze 2 dávek (0,3 ml) podaných intramuskulárně v intervalu 21–23 dnů* (dle SPC
3
*Interval stanovený MZ ČR dne 14. 7. 2021, platné ke dni 15. 7. 2021.

týdny)

PŘEOČKOVÁNÍ:
- MZ ČR dočasně povoluje použití registrovaných léčivých přípravků Comirnaty (Pfizer,
BioNTech) a Spikevax (dříve COVID-19 Vaccine Moderna) jako posilovací nebo
dodatečnou třetí dávku v rámci očkovacího schématu proti onemocnění covid-19.
POSILOVACÍ

(BOOSTER)

DÁVKA

Posilovací (booster) dávka se podává s platností od 18. 10. 2021 nejdříve za
6 měsíců od dokončení základního očkovacího schématu. Posilovací dávka není
omezena na určitou skupinu osob.
Posilovací (booster) dávka je doporučena je zejména pro:






seniory ve věku 65+ let,
osoby umístěné ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé
lůžkové péče, v domovech pro seniory, v domovech pro osoby se zdravotním
postižením nebo v domovech se zvláštním režimem,
osoby s chronickými onemocněními s predispozicí k těžkému průběhu
nemoci covid-19,
zdravotníky a pracovníky v zařízení sociálních služeb, kteří v minulosti
onemocnění covid-19 nikdy neprodělali.

DODATEČNÁ

DÁVKA

V případě nově zahájeného očkování se dodatečná dávka podává nejdříve po uplynutí
4 týdnů od dokončení základního očkovacího schématu (vakcíny Comirnaty, Spikevax
nebo Vaxzevria). Ministerstvo nevylučuje podání dodatečné dávky těm pacientům, kteří
byli očkováni jednodávkovou vakcínou COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson &
Johnson). Podání dodatečné dávky vakcíny je určeno těm pacientům, u kterých bylo
dokončeno základní očkovací schéma a u nichž byl diagnostikován alespoň jeden z
následujících zdravotních stavů:




středně těžká a těžká imunosuprese,
středně těžký nebo těžký primární imunodeficit,
pokročilá nebo neléčená infekce HIV nebo stav vyžadující imunosupresivní
terapii, a to za podmínky, že tento způsob použití předmětných léčivých
přípravků je dostatečně odůvodněn vědeckými poznatky.

Dodatečnou dávku lze podat pouze na základě doporučení lékaře pracoviště, které se
zabývá léčbou některého z výše uvedených stavů.

SKLADOVÁNÍ:
- před dodáním do ordinace je vakcína uchovávána při teplotě -90 °C až -60 °C
- závoz do ordinací bude probíhat v rozmrazeném stavu při teplotě 2 °C až 8 °C

- po

rozmrazení

nesmí

být

vakcína

znovu

zmrazena

- v ordinaci probíhá skladování v chladničce při teplotě 2 °C až 8 °C, exspirace
neotevřené injekční lahvičky je až 1 měsíc po rozmrazení, datum je v souladu s SPC
vyznačeno
vakcína

-

na
musí

vnějším
být

chráněna

obalu
před

světlem

- stabilita vakcíny po otevření před použitím byla prokázána po dobu 6 hodin při teplotě
2 °C až 30 °C po naředění

Souhrn údajů o přípravku Comirnaty* ke stažení zde.

V případě technických potíží při vytváření objednávky online se obraťte na naši
zákaznickou linku nebo e-mail vakciny@avenier.cz.
Linka 800 11 22 33 je v provozu každý pracovní den od 6:30 do 17:00 h.

Aktuální informace k distribuci Comirnaty naleznete v článku
na webu vakciny.avenier.cz zde.

* Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z
prostředků veřejného zdravotního pojištění za podmínek daných zákonem č. 48/1997
Sb. Před podáním přípravku se seznamte s úplnou informací o přípravku.

DŮLEŽITÉ ODKAZY


Stránky výrobce



SÚKL informace o vakcíně



Přehled pro vakcínu Comirnaty (EMA)



SPC vakcíny



Metodický pokyn pro očkovací kampaň (MZ ČR)



Informace k očkování na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR



Strategie očkování proti COVID-19 v České republice (MZ ČR)



Mimořádné opatření MZ ČR o určení termínu podání druhé dávky očkovací látky
proti COVID-19 (MZ ČR)



Doporučení pro očkování těhotných a kojících žen proti COVID-19 (ČVS ČLS
JEP)



Tisková zpráva MZ ČR o vakcinaci po prodělání nemoci COVID-19 (MZ ČR)



Informace k vedení evidence znehodnocených očkovacích látek proti COVID19 (MZ ČR)



Doporučení k očkování dětí a adolescentů (ČVS ČLS JEP)



Doporučení k přeočkování a aplikaci dodatečných (třetích) dávek vakcíny proti
COVID-19 (ČVS ČLS JEP)



Aktualizované doporučení pro očkování proti onemocnění COVID-19 (ČVS ČLS
JEP)



Rozhodnutí o aplikaci dodatečné 3. dávky proti COVID-19 (MZ ČR)



Rozhodnutí o aplikaci posilující 3. dávky proti COVID-19 (MZ ČR)

