
 

 

 

 

 

 

 

Liite A 



 

 

EU-
myyntilupanume
ro 

(Kauppa)nimi Vahvuus Lääkemuoto 
 

Antoreitti Sisäpakkaus Määrä 
(pitoisuus) 

Pakkauskoko 

EU/1/20/1507/001 Spikevax --¹ injektioneste, 
dispersio 

Lihakseen injektiopullo 
(lasia tai syklistä 
olefiinipolymeeri
a) 

5 ml (10 annosta) 10 
moniannosinjektiop
ulloa (100 annosta)  
 

EU/1/20/1507/002 Spikevax --2 injektioneste, 
dispersio 

Lihakseen injektiopullo 
(lasia tai syklistä 
olefiinipolymeeri
a) 

2,5 ml (5 annosta) 10 
moniannosinjektiop
ulloa (50 annosta)  

EU/1/20/1507/003 Spikevax --2 injektioneste, 
dispersio 

Lihakseen esitäytetty 
ruisku (syklinen 
olefiinipolymeeri
a) 

0,5 ml (1 annos) 10 esitäytettyä 
ruiskua (10 
annosta)  

EU/1/20/1507/004 
 

Spikevax bivalent 
Original/Omicron 
BA.1 
 

--3 injektioneste, 
dispersio 

Lihakseen 
 
 

injektiopullo 
(lasia tai syklistä 
olefiinipolymeeri
a) 

5 ml (10 annosta) 
 
 

10 
moniannosinjektiop
ulloa (100 annosta) 
 

EU/1/20/1507/005 
 

Spikevax bivalent 
Original/Omicron 
BA.1 
 

--3 injektioneste, 
dispersio 

Lihakseen injektiopullo 
(lasia tai syklistä 
olefiinipolymeeri
a) 

2,5 ml (5 annosta) 10 
moniannosinjektiop
ulloa (50 annosta) 
 

EU/1/20/1507/006 Spikevax bivalent 
Original/Omicron 
BA.4-5 
 

--4 injektioneste, 
dispersio 

Lihakseen injektiopullo 
(lasia tai syklistä 
olefiinipolymeeri
a) 

2,5 ml (5 annosta) 10 
moniannosinjektiop
ulloa (50 annosta) 
 

EU/1/20/1507/007 Spikevax bivalent 
Original/Omicron 
BA.1 
 

--3 injektioneste, 
dispersio 

Lihakseen esitäytetty 
ruisku (syklinen 
olefiinipolymeeri
) 

0,5 ml (1 annos) 10 esitäytettyä 
ruiskua (10 
annosta) 

EU/1/20/1507/008 Spikevax bivalent 
Original/Omicron 
BA.1 
 

--3 injektioneste, 
dispersio 

Lihakseen injektiopullo 
(lasia) 

0,5 ml (1 annos) 10 kerta-
annosinjektiopulloa 
(10 annosta) 

        
EU/1/20/1507/009 
 

Spikevax bivalent 
Original/Omicron 
BA.4-5 

--4 injektioneste, 
dispersio 

Lihakseen injektiopullo 
(lasia) 

0,5 ml (1 annos) 10 kerta-
annosinjektiopulloa 
(10 annosta) 
 

        



 

 
  

EU-
myyntilupanume
ro 

(Kauppa)nimi Vahvuus Lääkemuoto 
 

Antoreitti Sisäpakkaus Määrä 
(pitoisuus) 

Pakkauskoko 

EU/1/20/1507/010 
 

Spikevax bivalent 
Original/Omicron 
BA.4-5 

--4 injektioneste, 
dispersio 

Lihakseen esitäytetty 
ruisku (syklinen 
olefiinipolymeeri
) 

0,5 ml (1 annos) 10 esitäytettyä 
ruiskua (10 
annosta) 
 

 
--¹  

Yksi annos (0,5 ml) sisältää 100 mikrogrammaa elasomeraania, COVID-19-mRNA-rokotetta (sulautettuna lipidinanopartikkeleihin).  
 
Yksi annos (0,25 ml) sisältää 50 mikrogrammaa elasomeraania, COVID-19-mRNA-rokotetta (sulautettuna lipidinanopartikkeleihin).  
 
Elasomeraani on yhden kannan 5’-päinen lähetti-RNA (mRNA), joka on tuotettu käyttäen solutonta in vitro -transkriptiota vastaavista DNA-templaateista, 
jotka koodaavat SARS-CoV-2-viruksen piikkiproteiinia (S) (alkuperäinen). 
 

  
--2 

 

 

 

 

 

--3 
 

Yksi annos (0,5 ml) sisältää 50 mikrogrammaa elasomeraania, COVID-19-mRNA-rokotetta (sulautettuna lipidinanopartikkeleihin). 
 
Yksi annos (0,25 ml) sisältää 25 mikrogrammaa elasomeraania, COVID-19-mRNA-rokotetta (sulautettuna lipidinanopartikkeleihin). 
 
Elasomeraani on yhden kannan 5’-päinen lähetti-RNA (mRNA), joka on tuotettu käyttäen solutonta in vitro -transkriptiota vastaavista DNA-templaateista, 
jotka koodaavat SARS-CoV-2-viruksen piikkiproteiinia (S) (alkuperäinen). 
 
 
Yksi annos (0,5 ml) sisältää 25 mikrogrammaa elasomeraania, COVID-19-mRNA-rokotetta (sulautettuna lipidinanopartikkeleihin), ja 25 mikrogrammaa 
imelasomeraania, COVID-19-mRNA-rokotetta (sulautettuna lipidinanopartikkeleihin).  
 
Elasomeraani on yhden kannan 5’-päinen lähetti-RNA (mRNA), joka on tuotettu käyttäen solutonta in vitro -transkriptiota vastaavista DNA-templaateista, 
jotka koodaavat SARS-CoV-2-viruksen piikkiproteiinia (S) (alkuperäinen). 
 
Imelasomeraani on yhden kannan 5’-päinen lähetti-RNA (mRNA), joka on tuotettu käyttäen solutonta in vitro -transkriptiota vastaavista DNA-templaateista, 
jotka koodaavat SARS-CoV-2-viruksen piikkiproteiinia (S) (omikron BA.1). 
 
 

--4 
 

Yksi annos (0,5 ml) sisältää 25 mikrogrammaa elasomeraania, COVID-19-mRNA-rokotetta (sulautettuna lipidinanopartikkeleihin) ja 25 mikrogrammaa 
davesomeraania, COVID-19 mRNA-rokotetta (sulautettuna lipidinanopartikkeleihin). 
 
Elasomeraani on yhden kannan 5’-päinen lähetti-RNA (mRNA), joka on tuotettu käyttäen solutonta in vitro -transkriptiota vastaavista DNA-templaateista, 
jotka koodaavat SARS-CoV-2-viruksen piikkiproteiinia (S) (alkuperäinen). 
 



 

 
  

Davesomeraani on yhden kannan 5’-päinen lähetti-RNA (mRNA), joka on tuotettu käyttäen solutonta in vitro -transkriptiota vastaavista DNA-templaateista, 
jotka koodaavat SARS-CoV-2-viruksen piikkiproteiinia (S) (omikron BA.4-5). SARS-CoV-2:n omikronvariantin BA.4- ja BA.5-sukulinjojen S-proteiinit ovat 
identtiset. 
 

  
  

 


