
Uzglabāšana sasaldētā veidā

Neuzglabāt sausajā ledū vai temperatūrā,  
kas zemāka par -50 ºC.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Uzglabāt sasaldētu no 
-25 ºC līdz -15 ºC temperatūrā.

1 no 2

no 2 °C līdz 8 °C

no 8 °C līdz 25 °C

Ledusskapī

Uzglabāt vēsumā vai 
istabas temperatūrā

24 
stundas

30  
dienas

Norādījumi pēc atkausēšanas

NEKAD atkārtoti nesasaldējiet atkausēto vakcīnu

Neatvērts flakons Pēc pirmās devas ievilkšanas

Maksimālais laiks

Ledusskapī vai istabas 
temperatūrā

19  
stundas

Maksimālais laiks

Flakons jāuzglabā no 2 °C līdz 25 °C 
temperatūrā. Uzrakstīt izmešanas datumu 

un laiku uz flakona etiķetes.

Izmetiet lietoto flakonu pēc 19 stundām.

2 stundas un 30 minūtes ledusskapī 1 stunda istabas temperatūrā

no 2 °C līdz 8 °C

(30 dienu laikā  
2 °C līdz 8 °C 

temperatūrā) 
no 15 °C līdz 25 °C 

Pirms zāļu ievadīšanas ļaujiet flakonam sasilt istabas temperatūrā 
15 minūtes 

VAI

Pirms lietošanas atkausējiet katru flakonu
Flakonu attēliem ir tikai ilustratīva nozīme

Ievelciet no flakona katru 0,5 ml vakcīnas devu, izmantojot jaunu sterilu adatu un šļirci katrai injekcijai,  
lai novērstu infekciju izraisītāju pārnešanas no vienas personas uz otru.  

Deva šļircē ir jāizlieto nekavējoties.

Kad flakona aizbāznis ir pārdurts, lai ievilktu sākotnējo devu, vakcīna jāizlieto nekavējoties un pēc 19 stundām jāizmet. 

Neizlietotās vakcīnas vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

Spikevax (agrāk COVID-19 Vaccine Moderna)
Uzglabāšana un rīkošanās
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INDIKĀCIJA
Spikevax ir indicēta aktīvai imunizācijai, lai novērstu SARS-CoV-2 vīrusa  
izraisītu COVID-19 personām no 18 gadu vecuma.

KONTRINDIKĀCIJAS 
Hipersensitivitāte pret aktīvo vielu vai jebkurām Produkta raksturlielumu kopsavilkuma  
6.1. iedaļā norādītājām palīgvielām.

© 2021 Moderna, Inc.

Spikevax (agrāk COVID-19 Vaccine Moderna)  
dozēšana un ievadīšana 

Spikevax (iepriekš saukta COVID-19 Vaccine Moderna) tiek ievadīta intramuskulāri  
divu devu sērijas veidā (0,5 ml katrā devā). 

Ieteicamais intervāls ir 28 dienas.

Dozēšana un grafiks

Nav pieejami dati par Spikevax savstarpēju aizstājamību ar citām COVID-19 vakcīnām,  
lai pabeigtu vakcinācijas sēriju. Personām, kas saņēmušas vienu Spikevax devu,  

jāsaņem otra Spikevax deva, lai pabeigtu vakcinācijas sēriju.

Pēc atkausēšanas un pirms katras devas izvilkšanas uzmanīgi pavirpiniet flakonu. Pēc atkausēšanas 
flakons ir gatavs lietošanai. Nekratiet. Neatšķaidiet vakcīnu.

Pārliecinātos, ka gan flakonā, gan šļircē 
šķidrums ir baltā līdz bālganā krāsā.

Vakcinējamajai personai vai tās aprūpētājam izsniedziet vakcinācijas kartīti,  
kurā norādīts datums, kad jāatgriežas, lai saņemtu Spikevax OTRO DEVU.

Lietošana

Pārliecinātos, ka šļirces tilpums ir 0,5 ml. 

Pirms injekcijas ievadīšanas pārbaudiet katru 
devu, lai:

Jautājumu gadījumā apmeklējiet vietni www.modernacovid19global.com un izvēlieties savu valsti.

Spikevax var saturēt baltas  
vai caurspīdīgas zāļu makrodaļiņas.

Ja deva ir nepareiza vai ir mainījusies krāsa un  
ir redzamas citas daļiņas, neveiciet vakcināciju.

Pēc atkausēšanas un pirms katras devas ievilkšanas uzmanīgi pavirpiniet flakonu.  
Vakcīna ir gatava lietošanai pēc atkausēšanas.  Nekratīt un neatšķaidīt. 


