
Frossen oppbevaring

Ikke lagre på tørris eller under –50 ºC
Oppbevar i originalpakningen for å beskytte mot lys.

Oppbevares i fryser mellom 
–25 til –15°C

1 av 2

2 til 8 °C

8 til 25 °C

Kjøleskap

Oppbevar kjølig opptil 
romtemperatur

24
timer

30
dager

Instruksjoner når tinet

ALDRI frys opptint vaksine på nytt

Flaske som ikke er punktert Etter at første dose er tatt ut

Maksimumstider

Kjøleskap eller 
romtemperatur

19
timer

Maksimal tid

Flasken skal oppbevares  
i temperatur fra 2 til 25 °C.  

Registrer utløpsdato og avhendingstid 
på hetteglassetiketten. 

Kast den punkterte flasken 
19 timer.

2 timer og 30 minutter i kjøleskap 1 time ved romtemperatur

2 til 8 °C 
(Innenfor 30-dagers 
bruksperiode ved  

2 til 8 °C) 15 til 25 °C 

La flasken stå i romtemperatur i 15 minutter før administrasjon 

ELLER

Tin hver flaske før bruk
 Bilder av flasker kun for illustrative formål

Trekk ut hver dose med vaksine på 0,5 ml fra flasken med ny steril nål og sprøyte for hver 
injeksjon for å unngå overføring av smittsomme stoffer fra én person til en annen.  

Dosen i sprøyten skal brukes umiddelbart.

Når flasken er punktert for å trekke ut den første dosen, skal vaksinen brukes 
umiddelbart og kastes etter 19 timer. 

All ubrukt vaksine eller avfallsmateriale skal avhendes i samsvar med lokale krav.

 Spikevax (tidligere COVID-19-vaksinen Moderna)
Oppbevaring og håndtering
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INDIKASJON
Spikevax indikeres for aktiv immunisering for å forhindre  
covid-19 som forårsakes av SARS-CoV-2-viruset hos individer fra og med 12 år.

KONTRAINDIKASJON 
Hyperfølsomhet for virkestoffet eller noen av hjelpestoffene som er oppgitt 
i punkt 6.1 av Sammendraget av produktegenskaper.

© 2021 Moderna, Inc.

 Spikevax (tidligere COVID-19-vaksinen Moderna)
Dosering og administrasjon 

Spikevax (tidligere kjent som COVID-19-vaksinen Moderna) 
administreres intramuskulært som  

en serie med to doser (0,5 ml hver). 
Anbefalt intervall er 28 dager.

Dosering og tidsplan

Det foreligger ingen data om byttbarheten til Spikevax med andre  
COVID-19-vaksiner for å fullføre vaksineserien. De som har mottatt én dose 
med Spikevax, skal få en ny dose av Spikevax for å fullføre vaksineserien.

Virvle flasken forsiktig etter tining og før hver uttrekking. Flasken leveres klar til bruk når 
innholdet er tint. Må ikke ristes. Ikke fortynn vaskinen.

bekrefte at væsken er hvit til off-white 
i farge både i flasken og sprøyten

Gi den som skal vaksineres eller vedkommendes omsorgsperson et 
vaksinasjonskort påført datoen da den som skal vaksineres må komme 

tilbake for å få den ANDRE DOSEN med Spikevax.

Administrasjon

sjekke at sprøyten inneholder 0,5 ml 

Inspiser hver dose før injeksjon, for å:

Hvis du har spørsmål, gå til www.modernacovid19global.com og velg landet ditt.

Spikevax kan inneholde  
hvite eller gjennomskinnelige, 

produktrelaterte partikler.

Ikke administrer vaksinen hvis dosering 
er feil, eller misfarging og andre  

finpartikler observeres.

Virvle flasken forsiktig etter tining og før hver uttrekking.  
Vaksinen leveres klar til bruk når den er tint. Ikke rist eller fortynn. 


