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mohou postihnout až 1 z 10 lidí

pocit na zvracení

zvracení

mohou postihnout až 1 ze 100 lidí

malátnost

bolest paže

nespavost

injekce
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jídlu
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obsahuje 10 dávek, jedna dávka 0,2 ml obsahuje 
tozinameranum 10 

Dalšími složkami jsou:

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

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

- kolfosceryl-stearát

- cholesterol

- trometamol

- trometamol-hydrochlorid

- sacharosa

- voda pro injekci

Jak vakcína Comirnaty vypadá a co obsahuje toto balení

–7,9), která se 
 I) 

obsahující 10 
a odtrhovacím oranžovým hliníkovým krytem.

Velikost balení: 195 nebo 10

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
BioNTech Manufacturing GmbH, An der Goldgrube 12, 
55131 Mainz

-0, fax: +49 6131 9084-2121
service@biontech.de

Výrobce 

BioNTech Manufacturing GmbH, Kupferbergterrasse 17-19, 
55116   

Další informace o místního zástupce 
držitele rozhodnutí o registraci:

Pfizer, spol. s r.o., Tel: +420 283 004 111
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