
Opbevares nedfrosset

Må ikke opbevares på tøris eller under -50 ºC
Opbevares i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Opbevares frossen mellem 
-25 ºC til -15 ºC

1 af 2

2 °C til 8 °C

8 °C til 25 °C

Køleskab

Kold opbevaring op til 
stuetemperatur

24 
timer

30  
dage

Instruktioner efter optøning

Optøet vaccine må ALDRIG nedfryses igen

Ikke-punkteret hætteglas Efter udtrækning af første dosis

Maksimumtider

Køleskab eller 
stuetemperatur

19  
timer

Maksimumtid

Hætteglasset skal opbevares mellem 
2 °C og 25 °C. Notér dato og tidspunkt 
for kassering på hætteglassets etiket.

Kassér punkteret hætteglas efter  
19 timer.

2 timer og 30 minutter i køleskab 1 time ved stuetemperatur

2 °C til 8 °C 
(inden for 30 dage 
af udløbsdatoen 
ved 2 °C til 8 °C)

15 °C til 25 °C 

Lad hætteglasset stå ved stuetemperatur i 
15 minutter før administration

ELLER

Optø hvert hætteglas før brug
 Billeder af hætteglas er kun til illustration

Træk hver vaccinedosis på 0,5 ml op fra hætteglasset med en ny steril kanyle og injektionssprøjte til hver 
injektion for at forhindre overførsel af smitstoffer fra en person til en anden.  

Dosen i injektionssprøjten skal anvendes straks.

Når hætteglasset er punkteret for udtrækning af den første dosis 
skal vaccinen straks anvendes og kasseres efter 19 timer.

Ikke anvendt vaccine samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Spikevax (tidligere COVID-19 Vaccine Moderna)
Opbevaring og håndtering
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INDIKATION
Spikevax er indiceret til aktiv immunisering for at forebygge  
COVID-19 forårsaget af SARS-CoV-2-virus hos personer på 18 år og derover.

KONTRAINDIKATION 
Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af  
hjælpestofferne anført i afsnit 6.1 i produktresuméet.

© 2021 Moderna, Inc.

Spikevax (tidligere COVID-19 Vaccine Moderna)
Dosering og administration 

Spikevax (tidligere COVID-19 Vaccine Moderna)  
administreres intramuskulært i en serie  

på to doser (0,5 ml hver). 
Det anbefalede interval er 28 dage.

Dosering og tidsplan

Der er ingen tilgængelige data om, hvorvidt Spikevax kan udskiftes med andre COVID-19-
vacciner for at fuldføre vaccinationsserien. Vaccinerede personer,  

der har fået én dosis Spikevax, skal have endnu en dosis  
Spikevax for at fuldføre vaccinationsserien.

Sving forsigtigt hætteglasset rundt efter optøning og mellem hver optrækning. 
Hætteglasset er klar til brug, når det er optøet. Må ikke rystes. Vaccinen må ikke 

fortyndes.

Bekræfte at væsken er hvid til off-white i 
både hætteglas og injektionssprøjte

Giv den vaccinerede person eller dennes omsorgsgiver  
et vaccinationskort med den dato, hvor den vaccinerede person  

skal komme tilbage for at få den ANDEN DOSIS Spikevax.

Administration

Bekræfte et volumen på 0,5 ml i 
injektionssprøjten

Før injektion skal hver dosis inspiceres for at:

Hvis du har spørgsmål, kan du besøge www.modernacovid19global.com og vælge dit land.

Spikevax kan indeholde  
hvide eller halvgennemsigtige 

produktrelaterede partikler.

Hvis doseringen er forkert, eller hvis 
vaccinen er misfarvet eller indeholder 
partikler, må den ikke administreres.

Sving forsigtigt hætteglasset rundt efter optøning og før hver udtrækning.  
Vaccinen er klar til brug, når den er optøet. Må ikke omrystes eller fortyndes. 


