
В ЕС е дадено разрешение за употреба под условие (Conditional Marketing Authorization, 
CMA) за лекарствения продукт COMIRNATY иРНК ваксина срещу COVID-19 (нуклеозидно 
модифицирана) (Pfizer-BioNTech COVID-19 в САЩ) за активна имунизация за превенция 
на заболяването COVID-19, причинено от вируса SARS-CoV-2, при лица на възраст 16 и 
повече години. По време на началната фаза на пандемията, COMIRNATY иРНК 
ваксината срещу COVID-19 (нуклеозидно модифицирана) може да се разпространява 
също и в опаковки с името Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine

 

 

 

Термичен транспортен контейнер

           ЗА ПРЕЗАРЕЖДАНЕ НА СУХ ЛЕД

ИНСТРУКЦИИ



 

 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

•   

•  За да може термичният транспортен контейнер да поддържа необходимите свръхниски температури, се препоръчва 
самият термичен транспортен контейнер да се съхранява при температури от 15° C до 30° C.

•  

 

 

 

•  При необходимост от по-често отваряне на контейнера се изисква и по-често допълване със сух лед. Уверете се, че 
термичният транспортен контейнер е презареден в края на работните дни, в случаите когато се очаква местата за 
провеждане на ваксинация да бъдат затворени през следващите дни, например за почивни или празнични дни

След употреба термичният транспортен контейнер, заедно с устройството за температурен мониторинг, 
трябва да бъдат върнати на доставчика, за да може Pfizer да изпълни поетия ангажимент за използване на 
ресурси за многократна употреба 

•  

 

Актуално към 23.12.2020 г. Най-актуалната брошура можете да намерите на: www.comirnatyglobal.com.

Използването на сух лед в затворени пространства (хладилни стаи/камери) и/или помещения с 
недостатъчна вентилация може да доведе до изчерпване на кислорода, което да причини задушаване. По 
време на работа не трябва да се допуска контакт на кожата със сухия лед. Носете предпазни очила със 
странична защита или защитни очила. Прегледайте приложения Информационен лист за безопасност при 
работа със сух лед (SDS) и заедно с Отдела по трудова медицина направете оценка на риска на местата на 
съхранение, за да потвърдите, че всички подходящи предпазни мерки са налице.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРЕЗАРЕЖДАНЕ НА СУХ ЛЕД ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕРМИЧНИЯ 
ТРАНСПОРТЕН КОНТЕЙНЕР ЗА ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИЕ
При използване на термичния транспортен контейнер за временно съхранение на COMIRNATY иРНК ваксината срещу 
COVID-19 (нуклеозидно модифицирана) трябва да следвате описаните в тази брошура инструкции и изисквания. 
Термичният транспортен контейнер може да се използва за временно съхранение за период до 30 дни от доставката.

Забележка: Моля, запознайте се със следните допълнителни документи, приложени към термичния транспортен контейнер, 
преди разопаковане и/или подмяна на сухия лед на термичния транспортен контейнер:

24 часа: Термичният транспортен контейнер е зареден с минимум 20 kg пелети сух лед (пелети с размери 10 mm-16 mm). 
Ако използвате термичния транспортен контейнер за временно съхранение, той трябва да бъде отворен, проверен и 
презареден в рамките на 24 часа от получаването.

За поддържане на необходимото ниво на сухия лед и температурата на съхранение на ваксината:

2 пъти на ден: Препоръчително е термичният транспортен контейнер да не бъде отварян повече от 2 пъти на ден

3 минути: Термичният транспортен контейнер не трябва да бъде отварян за повече от 3 минути наведнъж 

5 дни: Термичният транспортен контейнер трябва да се презарежда със сух лед на всеки 5 дни

1. Информационен лист за безопасност при работа със сух лед

2. Ръководство за транспортиране и работа

Достъпни са също на: www.comirnatyglobal.com.

ВНИМАНИЕ:



 

По-долу са представени частите на термичния 
транспортен контейнер, с оглед на дейностите по 
презареждане на сухия лед.

Преди да отворите термичния транспортен 
контейнер трябва да се уверите, че помещението в 
което работите е с подходяща вентилация. 
Използването на сухия лед в затворени 
пространства, като хладилни стаи, камери и/или 
помещения с недостатъчна вентилация може да 
доведе до изчерпване на кислорода, което да причини 
задушаване.

 

Вижда се горното отделение за сух лед (A). 
Използвайки водоустойчиви изолационни ръкавици, 
повдигнете горното отделение за сух лед (A).

 
 

Поставете отново горното отделение за сух лед (A) 
в горната част на кутията, в която се съдържат 
плитките кутии с флакони. След това напълнете 
горното отделение за сух лед (A) до горе със сух лед 
(без да го препълвате).
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Започнете да пълните ниските части на страничните 
отделения на термичния транспортен контейнер (E) с 
пелети сух лед, до достигане на цялостното им 
запълване до положение, при което сухият лед е 
изравнен с горните ръбове на кутията, съдържаща 
плитките кутии с флакони, но не ги надвишава (C).

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРЕЗАРЕЖДАНЕ СЪС СУХ ЛЕД НА ТЕРМИЧНИЯ ТРАНСПОРТЕН КОНТЕЙНЕР SOFTBOX
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Използването на сух лед в затворени пространства (хладилни стаи/камери) и/или помещения с 
недостатъчна вентилация може да доведе до изчерпване на кислорода, което да причини задушаване. По 
време на работа не трябва да се допуска контакт на кожата със сухия лед. Носете предпазни очила със 
странична защита или защитни очила. Прегледайте приложения Информационен лист за безопасност при 
работа със сух лед (SDS) и заедно с Отдела по трудова медицина направете оценка на риска на местата на 
съхранение, за да потвърдите, че всички подходящи предпазни мерки са налице.

В помещение с добра вентилация отворете 
термичния транспортен контейнер (E), като 
разрежете опаковъчното тиксо от външната 
страна на кутията. Повдигнете капака от 
стиропор (D), като използвате намиращите се 
върху него три отвора за поставяне на пръстите.
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ВНИМАНИЕ:
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ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРЕЗАРЕЖДАНЕ СЪС СУХ ЛЕД НА ТЕРМИЧНИЯ ТРАНСПОРТЕН КОНТЕЙНЕР SOFTBOX (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРЕЗАРЕЖДАНЕ СЪС СУХ ЛЕД НА ТЕРМИЧНИЯ ТРАНСПОРТЕН КОНТЕЙНЕР AEROSAFE

Преди да отворите термичния транспортен 
контейнер трябва да се уверите, че помещението в 
което работите е с подходяща вентилация. 
Използването на сухия лед в затворени пространства, 
като хладилн стаи, камери и/или помещения с 
недостатъчна вентилация може да доведе до 
изчерпване на кислорода, което да причини задушаване.

 

По-долу са представени частите на термичния 
транспортен контейнер, с оглед на дейностите по 
презареждане на сухия лед.

 

Вижда се горното отделение за сух лед (A). 
Използвайки водоустойчиви изолационни ръкавици, 
повдигнете горното отделение за сух лед (A).
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Започнете да пълните ниските части на 
страничните отделения на термичния транспортен 
контейнер (E) с пелети сух лед, до достигане на 
цялостното им запълване до положение, при което 
сухият лед е изравнен с горните ръбове на 
страничните отделения, но не ги надвишава.
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Използването на сух лед в затворени пространства (хладилни стаи/камери) и/или помещения с 
недостатъчна вентилация може да доведе до изчерпване на кислорода, което да причини задушаване. По 
време на работа не трябва да се допуска контакт на кожата със сухия лед. Носете предпазни очила със 
странична защита или защитни очила. Прегледайте приложения Информационен лист за безопасност при 
работа със сух лед (SDS) и заедно с Отдела по трудова медицина направете оценка на риска на местата на 
съхранение, за да потвърдите, че всички подходящи предпазни мерки са налице.

Затворете горното отделение за сух лед (A), като 
се уверите, че е поставено на едно ниво с горния 
ръб на термичния транспортен контейнер (E), 
което ще осигури поддържане на необходимата 
температура.

Затворете капака от стиропор (D) и термичния 
транспортен контейнер (E) и запечатайте 
повторно с опаковъчно тиксо. За да се поддържа 
необходимата температура, е изключително важно 
капакът на контейнера да е равен и да е плътно 
запечатан с тиксото. Съхранявайте в помещение с 
добра вентилация.

В помещение с добра вентилация отворете термичния 
транспортен контейнер (E), като разрежете 
опаковъчното тиксо от външната страна на кутията. 
Повдигнете и отместете капака от стиропор (D).
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ВНИМАНИЕ:



 

Добавете капака от стиропор (D) обратно върху 
горното отделение за сух лед, като се уверите, че е 
поставен на едно ниво с горния ръб на термичния 
транспортен контейнер (E), което ще осигури 
поддържане на необходимата температура.

Сгънете външните капаци на кутията и 
запечатайте повторно термичния транспортен 
контейнер (E) с опаковъчно тиксо. За да се 
поддържа необходимата температура, е 
изключително важно капакът на контейнера да е 
равен и да е плътно запечатан с тиксото. 

Поставете отново горното отделение за сух лед (A) в 
горната част на кутията, в който са разположени плитките 
кутии с флакони. След това напълнете горното отделение за 
сух лед (A) до горе със сух лед (без да го препълвате).
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ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРЕЗАРЕЖДАНЕ СЪС СУХ ЛЕД НА ТЕРМИЧНИЯ ТРАНСПОРТЕН КОНТЕЙНЕР AEROSAFE (ПРОДЪЛЖЕНИЕ) 

AA

Използването на сух лед в затворени пространства (хладилни стаи/камери) и/или помещения с 
недостатъчна вентилация може да доведе до изчерпване на кислорода, което да причини задушаване. По 
време на работа не трябва да се допуска контакт на кожата със сухия лед. Носете предпазни очила със 
странична защита или защитни очила. Прегледайте приложения Информационен лист за безопасност при 
работа със сух лед (SDS) и заедно с Отдела по трудова медицина направете оценка на риска на местата на 
съхранение, за да потвърдите, че всички подходящи предпазни мерки са налице.

Притежател на разрешението за употреба: 
BioNTech Manufacturing GmbH, Германия
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