
Αποθήκευση σε κατάψυξη

Μην το αποθηκεύετε σε θερμοκρασία χαμηλότερη από -50ºC

Φυλάσσετε στο αρχικό κουτί για να προστατεύεται από το φως.

Φυλάσσετε στην κατάψυξη σε θερμοκρασία από 
-25ºC έως -15ºC. 

1 από 2

2° έως 8°C

8° έως 25°C

Ψυγείο

Φύλαξη σε ψύξη έως 
θερμοκρασία δωματίου

24 
ώρες

30 
ημέρες

Οδηγίες μετά την απόψυξη

Μην καταψύχετε ξανά ΠΟΤΕ τα αποψυγμένα εμβόλια

Μη τρυπημένο φιαλίδιο Μετά την αναρρόφηση της πρώτης δόσης

Μέγιστες χρονικές διάρκειες

Θερμοκρασία  
ψυγείου ή δωματίου

19 
ώρες

Μέγιστη χρονική διάρκεια

Το φιαλίδιο πρέπει να διατηρείται 
σε θερμοκρασία μεταξύ 2° έως 25°C. 

Καταγράψτε την ημερομηνία και την ώρα 
απόρριψης στην επισήμανση φιαλιδίου.

Απορρίψτε το τρυπημένο φιαλίδιο μετά  
από 19 ώρες.

2 ώρες και 30 λεπτά στο ψυγείο 1 ώρα σε θερμοκρασία δωματίου

2° έως 8°C

(εντός των 30  
ημερών διάρκειας  

ζωής σε θερμοκρασία  
2°C έως 8°C)

 

15° έως 25°C 

Αφήστε το φιαλίδιο σε θερμοκρασία δωματίου  
για 15 λεπτά πριν από τη χορήγηση 

Ή

Αποψύξτε κάθε φιαλίδιο πριν από τη χρήση
Εικόνες φιαλιδίων μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς

Αναρροφήστε κάθε δόση εμβολίου από το φιαλίδιο, χρησιμοποιώντας μια καινούρια αποστειρωμένη βελόνα και σύριγγα  
για κάθε ένεση, ώστε να αποτρέψετε τη μετάδοση λοιμογόνων παραγόντων από ένα άτομο σε άλλο. 

Η δόση στη σύριγγα θα πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως.

Από τη στιγμή που θα τρυπηθεί το φιαλίδιο για να αναρροφηθεί η αρχική δόση, το εμβόλιο  
πρέπει να χρησιμοποιηθεί αμέσως και να απορριφθεί έπειτα από 19 ώρες. 

Οποιαδήποτε αχρησιμοποίητη ποσότητα εμβολίου ή υπόλειμμα πρέπει να απορριφθεί σύμφωνα  
με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

Spikevax ενέσιμη διασπορά 
Εμβόλιο mRNA COVID-19 (τροποποιημένων νουκλεοσιδίων) 

Φύλαξη και χειρισμός
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ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Το Spikevax ενδείκνυται για την ενεργητική ανοσοποίηση για την πρόληψη της COVID-19 που προκαλείται από τον SARS-CoV-2 σε άτομα 
ηλικίας 6 ετών και άνω.
Η χρήση αυτού του εμβολίου θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις επίσημες συστάσεις.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα.
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Spikevax ενέσιμη διασπορά  
Εμβόλιο mRNA COVID-19 (τροποποιημένων νουκλεοσιδίων) 

Δοσολογία και χορήγηση

Κύριος εμβολιασμός
Άτομα ηλικίας 12 ετών και άνω
Το Spikevax χορηγείται ως κύκλος 2 (δύο) δόσεων των 100 μικρογραμμαρίων (0,5 mL έκαστη).  

Παιδιά ηλικίας 6 έως 11 ετών  
Το Spikevax χορηγείται ως κύκλος 2 (δύο) δόσεων των 50 μικρογραμμαρίων (0,25 mL έκαστη, που περιέχει 
50 μικρογραμμάρια mRNA, δηλαδή το ήμισυ της δόσης κύριας σειράς για άτομα ηλικίας 12 ετών και άνω).  
Συνιστάται η δεύτερη δόση να χορηγείται 28 ημέρες μετά από την πρώτη δόση. 

Σοβαρά ανοσοκατεσταλμένοι ηλικίας 6 ετών και άνω
Μπορεί να χορηγηθεί μια τρίτη δόση τουλάχιστον 28 ημέρες μετά από τη δεύτερη δόση σε άτομα ηλικίας 
12 ετών και άνω (0,5 mL, 100 μικρογραμμάρια) και παιδιά 6 έως 11 ετών (0,25 mL, 50 μικρογραμμάρια) που 
είναι σοβαρά ανοσοκατεσταλμένα.

Αναμνηστική δόση  
Άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω
Μία αναμνηστική δόση του Spikevax (0,25 mL, η οποία περιέχει 50 μικρογραμμάρια mRNA, δηλαδή το 
ήμισυ της δόσης κύριας σειράς) πρέπει να χορηγηθεί ενδομυϊκά σε ενήλικες τουλάχιστον 3 μήνες μετά την 
ολοκλήρωση του κύριου εμβολιασμού.   
Το Spikevax μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση ενηλίκων που έχουν λάβει κύριο εμβολιασμό με 
Spikevax ή κύριο εμβολιασμό που αποτελείται από άλλο εμβόλιο mRNA ή εμβόλιο αδενοϊικού φορέα.

Δοσολογία και χρονοδιάγραμμα

Επιβεβαιώσετε ότι το υγρό είναι  
λευκό έως υπόλευκο τόσο στο  
φιαλίδιο όσο και στη σύριγγα

Παρέχετε στον εμβολιαζόμενο ή στον φροντιστή του μια κάρτα εμβολιασμού με την ημερομηνία 
που ο εμβολιαζόμενος πρέπει να επιστρέψει για τις μελλοντικές δόσεις του Spikevax.

Χορήγηση

Επαληθεύστε τον όγκο της σύριγγας

Πριν από την ένεση, ελέγξτε κάθε δόση ώστε να:

Για ερωτήσεις, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.modernacovid19global.com και επιλέξτε τη χώρα σας.

Το εμβόλιο μπορεί να περιέχει λευκά ή ημιδιαφανή 
σωματίδια που σχετίζονται με το προϊόν.

Εάν η δοσολογία είναι λανθασμένη ή εάν  
υπάρχει αποχρωματισμός και άλλα σωματίδια,  

μην χορηγήσετε το εμβόλιο.

Περιστρέψτε απαλά το φιαλίδιο μετά την απόψυξη και πριν από κάθε αναρρόφηση. 
Το εμβόλιο είναι έτοιμο προς χρήση μόλις αποψυχθεί. Μην το ανακινείτε ή αραιώνετε.


