
Ħażna Ffriżata

 
Taħżinx fuq silġ niexef (dry ice) jew taħt -40ºC

Aħżen fil-kartuna oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

Aħżen iffriżat bejn 
-25 °C sa -15 °C. 

1 minn 2

2° sa 8°C

8° sa 25°C

Fil-Friġġ

Ħżin imkessaħ sat-
temperatura tal-kamra

24-il 
siegħa

30  
jum

Struzzjonijiet Ladarba Jinħall mis-Silġ

QATT terġa’ tiffriża mill-ġdid vaċċin li jkun inħall mis-silġ

Kunjett Mhux Imtaqqab Wara li tkun inġibdet l-ewwel doża

Ħinijiet massimi

Fil-friġġ jew f’temperatura 
tal-kamra

19-il   
siegħa

Ħin massimu

Il-kunjett għandu jinżamm  
f’temperatura bejn 2° u 25°C.  
Irreġistra d-data u l-ħin tar-rimi  

fuq it-tikketta tal-kunjett.  

Armi l-kunjett imtaqqab wara 19-il siegħa.

Sagħtejn u nofs fil-friġġ Siegħa f’temperatura tal-kamra

2° sa 8°C
(Ħalli l-kunjett 

joqgħod 
f’temperatura tal-
kamra għal 15-il 

minuta qabel l-għoti )
15° sa 25°C 

Ħalli l-kunjett joqgħod f’temperatura tal-kamra għal 
15-il minuta qabel l-għoti 

JEW

Ħoll kull kunjett mis-Silġ Qabel l-Użu
 L-istampi tal-kunjett huma għal finijiet illustrattivi biss

Iġbed kull doża ta’ 0.5 mL tal-vaċċin mill-kunjett b’labra u siringa sterili ġodda għal  
kull injezzjoni biex tipprevjeni t-trażmissjoni ta’ aġenti infettivi minn persuna għal oħra. 

Id-doża fis-siringa għandha tintuża immedjatament.

Ladarba l-kunjett ikun ittaqqab biex tinġibed id-doża inizjali, il-vaċċin għandu  
jintuża immedjatament u jintrema wara 19-il siegħa. 

Kull fdal tal-vaċċin jew materjal ta’ skart li jibqa’ għandu jintrema skont ir-rekwiżiti lokali.

Spikevax (li qabel kien COVID-19 Vaccine Moderna)
Ħżin u Mmaniġġjar
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INDIKAZZJONI
L-iSpikevax huwa indikat għall-immunizzazzjoni attiva għall-prevenzjoni tal-COVID-19 ikkawżat mill-virus tas-SARS-CoV-2 
f’individwi li għandhom 12-il sena jew aktar.

KONTRAINDIKAZZJONI 
Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe sustanza  
mhux attiva elenkata fis-sezzjoni 6.1 tas-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott.
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Spikevax (li qabel kien COVID-19 Vaccine Moderna) 
Doża u Għoti

Il-Spikevax (li qabel kien COVID-19 Vaccine Moderna) jingħata fil-muskolu 
bħala kors ta’ żewġ dożi (0.5 mL kull waħda).

L-intervall rakkomandat huwa ta’ 28 jum.

Doża u Skeda

M’hemmx data disponibbli dwar l-interkambjabbiltà tal-iSpikevax  
ma’ vaċċini tal-COVID-19 oħrajn biex jitlesta l-kors ta’ vaċċinazzjoni.   

Dawk li ħadu doża waħda tal-iSpikevax għandhom jirċievu t-tieni doża 
tal-iSpikevax biex ilestu l-kors ta’ vaċċinazzjoni tagħhom.

Dawwar il-kunjett bil-mod wara li jinħall u bejn kull ġibda. Il-kunjett jiġi lest biex jintuża 
ladarba jinħall.M’għandekx tħawdu. Tiddilwixxix il-vaċċin.

Tikkonferma li l-kulur tal-likwidu huwa 
abjad għal abjad fl-isfar kemm  

fil-kunjett kif ukoll fis-siringa

Ipprovdi kard tat-tilqima lill-persuna li tkun ħadet il-vaċċin jew 
lil min jieħu ħsiebha li jkollha fuqha d-data ta’ meta għandha 

tirritorna għat-TIENI DOŻA tal-iSpikevax.

Għoti

Tivverifika li l-volum fis-siringa huwa ta’ 
0.5 mL

Qabel kull injezzjoni, spezzjona kull doża biex:

Jekk għandek xi mistoqsijiet, żur www.modernacovid19global.com u agħżel pajjiżek.

L-iSpikevax jista’ jkun fih partikoli
bojod jew trasluċidi 

 relatati mal-prodott.

Jekk id-dożaġġ ma jkunx korrett,  
jew ikun hemm bidla fil-kulur u materja 

partikolata oħra, tagħtix il-vaċċin.

Dawwar il-kunjett bil-mod b’mod ċirkolari wara li jinħall mis-silġ u qabel kull ġibda. 
Il-vaċċin jiġi lest biex jintuża ladarba jinħall. M’għandekx tħawdu jew tiddilwixxih.


