
Fakta om Comirnaty® fra Pfizer-BioNTech, 
vaccination af børn fra 6 måneder til og med 4 år, 
dosis 0,2 mL, hætteglas med rødbrun hætte

Se produktresuméet og SSI’s vaccineleksikon for yderligere detaljer om vaccinen.

Læs mere på covid19.ssi.dk/vaccination

2. version • Januar 2023

Produkt
Comirnaty® fra Pfizer-BioNTech, koncentrat til fortynding før brug.  

Målgruppe
Vaccinen er godkendt af EMA til børn på 6 måneder til og med 4 år som aktiv immunisering 
mod SARS-CoV-2-infektion. Børn og unge, der er i særligt øget risiko for et alvorligt forløb med 
covid19, vil have mulighed for både primær- og booster-vaccination efter en konkret, individuel 
vurdering af en speciallæge i pædiatri. Dansk Pædiatrisk Selskab har udarbejdet en vurdering 
af hvilke børn anses for værende i øget risiko. 

Vaccinationsdosis og intervaller
Comirnaty® leveres i et multidosis hætteglas med koncentrat til fortynding før brug. Hvert 
hætteglas på 0,4 mL indeholder mindst 10 doser á 3 mikrogram tozinameran. 

Der gives tre doser (0,2 mL hver gang) fortyndet vaccine med tre uger mellem første og anden 
dosis og otte uger mellem dosis to og tre. Hos spædbørn fra 6 måneder til under 12 måneder er 
det anbefalede injektionssted den anterolateerale side af låret. Hos børn i alderen 1 år og ældre 
er det anbefalede injektionssted den anterolaterale side af låret eller deltamusklen. 

Startes vaccinationsserien med Comirnaty®, skal den afsluttes med samme vaccineprodukt.

Hvem bør ikke vaccineres?
Børn med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne, eller som har haft alvorlige 
bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen, samt børn under 6 mdr, bør ikke vaccineres. 
I tilfælde af akut sygdom eller feber over 38 °C bør vaccination udskydes. 

Vaccination af børn med trombocytopeni og koagulationsforstyrrelser, bør gives med forsigtig-
hed, eftersom der kan opstå blødning efter intramuskulær injektion. Børn, hvor intramuskulær 
injektion under andre omstændigheder er kontraindiceret (fx børn med blødersygdomme), bør 
ikke vaccineres, med mindre de potentielle fordele tydeligt opvejer risikoen ved vaccination.

Varighed og effekt
Varigheden af beskyttelsen er ukendt.

Hyppigste bivirkninger
Smerter på injektionsstedet, hovedpine, muskelsmerter, diarré, ledsmerter og feber, der for-
svinder igen efter få dage. Der kan opstå rødme og hævelse på injektionsstedet samt kvalme.


