
Bevroren opslag

Niet bewaren beneden -50 °C.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter 

bescherming tegen licht.

Bewaren in de diepvries tussen 
-25 ºC en -15 ºC. 

1 van 2

2 ° tot 8 ° C

8 ° tot 25 °C

Koelkast

Koele (of gekoelde) 
opslag

24 
uur

30 
dagen

Instructies na ontdooien

NOOIT het ontdooide vaccin opnieuw invriezen

Onaangeprikte injectieflacon Na onttrekking van de eerste dosis

Maximumtijden

Koelkast of  
kamertemperatuur

19 
uur

Maximale tijd

De injectieflacon moet tussen 2 °C  
en 25 °C worden gehouden. Datum  
en tijd voor het afvoeren noteren op  

het etiket van de injectieflacon.
Gooi de aangeprikte injectieflacon  

na 19 uur weg.

2 uur en 30 minuten in de koelkast 1 uur bij kamertemperatuur
2 ° tot 8 °C
(binnen de 

houdbaarheid van  
30 dagen bij 2 °C  

tot 8 °C) 
15 ° tot 25 °C 

Laat de injectieflacon minimaal 15 minuten bij 
kamertemperatuur staan voordat u de injectie toedient 

OF

Ontdooi elke injectieflacon vóór gebruik
Afbeeldingen injectieflacon uitsluitend ter illustratie

Onttrek elke vaccindosis aan de injectieflacon met een nieuwe steriele naald en spuit voor elke injectie om overdracht van 
besmettelijke stoffen van de ene persoon op de andere te voorkomen.  

De dosis in de spuit moet onmiddellijk worden gebruikt.

Zodra de injectieflacon is aangeprikt om de eerste dosis op te trekken, moet het vaccin onmiddellijk worden gebruikt en na 
19 uur worden weggegooid. 

Een eventueel ongebruikt vaccin of afvalmateriaal moet worden afgevoerd in overeenstemming met de lokale vereisten.

Spikevax dispersie voor injectie 
COVID-19-mRNA-vaccin (gemodificeerde nucleoside) 

Bewaring en hantering
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THERAPEUTISCHE INDICATIES
Spikevax is geïndiceerd voor actieve immunisatie van personen van 6 jaar en ouder voor de preventie van COVID-19 
veroorzaakt door SARS-CoV-2.
Het gebruik van dit vaccin dient te gebeuren in overeenstemming met de officiële aanbevelingen. 

CONTRA-INDICATIES 
Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de hulpstoffen.

© 2022 Moderna, Inc.

Spikevax dispersie voor injectie 
COVID-19-mRNA-vaccin (gemodificeerde nucleoside) 

Dosis en toediening 

Primaire reeks
Personen van 12 jaar en ouder
Spikevax wordt toegediend in een kuur van 2 (twee) doses van 100 microgram (van 0,5 ml). 

Kinderen van 6 t.e.m. 11 jaar oud
Spikevax wordt toegediend in een kuur van 2 (twee) doses van 50 microgram (van 0,25 ml, met 50 
microgram mRNA, de helft van de primaire dosis voor personen vanaf 12 jaar). 
Het is aanbevolen om de tweede dosis 28 dagen na de eerste dosis toe te dienen. 

Ernstig immuungecompromitteerde personen van 6 jaar en ouder
Een derde dosis kan worden gegeven ten minste 28 dagen na de tweede dosis aan personen vanaf 
12 jaar (0,5 ml, 100 microgram) en kinderen van 6 t.e.m. 11 jaar (0,25 ml, 50 microgram) die ernstig 
immuungecompromitteerd zijn.

Boosterdosis 
Personen van 18 jaar en ouder
Een boosterdosis van Spikevax (0,25 ml, met 50 microgram mRNA, de helft van de primaire dosis) 
moet intramusculair worden gegeven aan volwassenen ten minste 3 maanden na voltooiing van de 
primaire reeks. 
Spikevax kan worden gebruikt als booster voor volwassenen die een primaire reeks met Spikevax of 
een primaire reeks met een ander mRNA-vaccin of adenoviraal vectorvaccin hebben gekregen.

Toediening en schema

Draai de injectieflacon voorzichtig rond na het ontdooien en vóór elke onttrekking.  Het 
vaccin is klaar voor gebruik nadat het is ontdooid. Niet schudden. Niet verdunnen.

te bevestigen dat de vloeistof wit tot 
gebroken wit van kleur is in zowel de 

injectieflacon als de spuit

Geef een vaccinatiekaart aan de gevaccineerde of zijn/haar verzorger met de  
datum waarop de gevaccineerde moet terugkeren voor TOEKOMSTIGE DOSES Spikevax.

Toediening

het spuitvolume te controleren

Inspecteer vóór de injectie elke dosis om:

Ga voor vragen naar www.modernacovid19global.com en selecteer uw land.

Het vaccin kan witte of doorzichtige 
productgerelateerde deeltjes bevatten.

Als de dosering onjuist is of verkleuring en  
andere deeltjes aanwezig zijn, dien het vaccin 

dan niet toe.

Draai de injectieflacon voorzichtig rond na het ontdooien en vóór elke onttrekking.  
Het vaccin is klaar voor gebruik nadat het is ontdooid. Niet schudden of verdunnen. 


