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Status: Definitief 

 

Nieuwsbericht: Comirnaty (Pfizer/BioNTech grijze dop) 
kant-en-klaar 

 
Traject: Herhaalprik tegen corona voor cliënten in instellingen met 
medische dienst 
 
16 juni 2022 
 
Vanaf 27 juni ontvangt u voorlopig COVID 19-vaccins van Comirnaty 
(Pfizer/BioNTech grijze dop) als kant-en-klaar product. Dit houdt in dat u 
voor gebruik van het vaccin Comirnaty (met grijze dop) niet meer eerst 
natriumchloride toevoegt. U kunt direct een dosis optrekken uit de flacon, 
waarbij u 0,3 ml optrekt en toedient.  
Let op dit betreft alleen het vaccin voor 12 jaar en ouder! 
 
Langer houdbaar, geen optrekspuit nodig 
Naast het gebruiksgemak zijn er nog 2 belangrijke wijzigingen. Het 
verschil met de Comirnaty flacons met de paarse dop is dat u de flacons 
met de grijze dop 10 weken ongeopend kunt bewaren op 2-8 graden en 
vervoeren tussen locaties. Bovendien is het vaccin op een temperatuur 
tussen 8 en 30 graden 12 uur houdbaar als de flacon is aangeprikt en 
zelfs 24 uur als de flacon onaangebroken is. Deze wijziging brengt ook 
met zich mee, dat u geen optrekspuit nodig heeft. U heeft alleen een 
toedienspuit en -naald en optreknaald nodig. Als u het vaccin bestelt in de 
applicatie worden direct de juiste bijproducten voor u geselecteerd, zodat 
u altijd de juiste materialen heeft. 
 
Levering verpakking van 10 flacons (60 doses) 
Tot slot is het voor u van belang te weten dat wij alleen doosjes in een 
verpakking van 10 flacons (60 doses) kunnen leveren. Wellicht is dat 
meer dan u in eerste instantie wil bestellen, maar de houdbaarheid is ook 
langer: 10 weken. U heeft daardoor het voordeel dat u flacons in huis 
heeft voor latere vaccinatierondes. Houdt u wel het oranje etiket met 
expiratiedatum op het doosje in de gaten voor de maximale houdbaarheid 
na het ontdooien. Deze kan namelijk afwijken van de datum die op de 
flacon staat. 
Het maakt voor de levering van het vaccin niet uit of u uw bestelling nog 
doet via SNPG of al via de RIVM bestelapplicatie. 
 
Heeft u nog vragen? 
Voor de gedetailleerde informatie over dit vaccin en bewaarcondities en 
klaarmaakinstructies verwijzen wij u graag naar de LCI Richtlijn COVID-
19-vaccinatie | LCI richtlijnen (rivm.nl)  
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met LCC 
Support op 088-689 8900 optie 1 of mail naar support.lcc@rivm.nl. 
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