Spikevax dyspersja do wstrzykiwań
Szczepionka mRNA przeciw COVID-19
(ze zmodyfikowanymi nukleozydami)
Przechowywanie i postępowanie z produktem
Przechowywanie w stanie zamrożonym
Przechowywać w stanie zamrożonym
w temperaturze od
-25ºC do -15ºC.
Nie przechowywać w temperaturze poniżej -50°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu
zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Rozmrozić każdą fiolkę przed użyciem
Obrazy fiolek wyłącznie do celów ilustracyjnych

2 godziny i 30 minut w lodówce

1 godzina w temperaturze pokojowej

od 2°C do 8°C
(w ciągu 30 dni
okresu ważności
w temperaturze od
2°C do 8°C)

ALBO

od 15°C do 25°C

Pozostawić fiolkę w temperaturze pokojowej na 15 minut przed
podaniem.

Instrukcje po rozmrożeniu
Nienakłuta fiolka

30
dni

Maksymalny czas
Lodówka

godziny

19

godzin

od 2°C do 8°C

24

Po pobraniu pierwszej dawki

Przechowywanie w chłodnym
miejscu, maks. w temperaturze
pokojowej

od 8°C do 25°C

Maksymalny czas
W lodówce lub temperaturze
pokojowej

Fiolkę należy przechowywać
w temperaturze od 2°C do 25°C.
Zapisać datę i godzinę utylizacji na
etykiecie fiolki.
Fiolkę należy wyrzucić po 19 godzinach
od pierwszego nakłucia.

Każdą dawkę szczepionki należy pobrać z fiolki za pomocą nowej jałowej igły i nowej strzykawki do każdego wstrzyknięcia,
aby zapobiec przeniesieniu czynników zakaźnych z jednej osoby na drugą.
Dawkę pobraną do strzykawki należy zużyć natychmiast.
Po pierwszym nakłuciu fiolki szczepionkę należy natychmiast zużyć, a niewykorzystaną ilość po 19 godzinach wyrzucić.
Wszelkie niewykorzystane resztki szczepionki lub jej odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

NIE WOLNO ponownie zamrażać rozmrożonej szczepionki
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Spikevax dyspersja do wstrzykiwań
Szczepionka mRNA przeciw COVID-19
(ze zmodyfikowanymi nukleozydami)
Dawkowanie i podawanie
Dawkowanie i harmonogram
Szczepienie podstawowe
Osoby w wieku 12 lat i starsze
Spikevax podaje się w cyklu obejmującym 2 (dwie) dawki po 100 mikrogramów (po 0,5 ml).
Dzieci w wieku od 6 do 11 lat
Spikevax podaje się w cyklu obejmującym 2 (dwie) dawki po 50 mikrogramów (po 0,25 ml,
zawierające po 50 mikrogramów mRNA, co stanowi połowę dawki stosowanej w szczepieniu
podstawowym u osób w wieku 12 lat i starszych.
Zaleca się podanie drugiej dawki po upływie 28 dni od podania pierwszej dawki.
Osoby z ciężkimi zaburzeniami odporności w wieku 6 lat i starsze
Trzecią dawkę można podać po upływie co najmniej 28 dni od podania drugiej dawki osobom
w wieku 12 lat i starszym (0,5 ml, 100 mikrogramów) oraz dzieciom w wieku od 6 do 11 lat (0,25 ml,
50 mikrogramów), u których występują ciężkie zaburzenia odporności.
Dawka przypominająca
Osoby w wieku 18 lat i starsze
Dawkę przypominającą (0,25, zawierającą 50 mikrogramów mRNA, co stanowi połowę dawki
stosowanej w szczepieniu podstawowym) należy podać domięśniowo osobom dorosłym po upływie
co najmniej 3 miesięcy od przyjęcia podstawowej serii szczepień.
Szczepionka Spikevax może być stosowana w celu podania dawki przypominającej osobom
dorosłym, które otrztmały podstawową serię szczepień szczepionką Spikevax lub inną szczepionką
mRNA bądź szczepionką zawierającą wektor adenowirusowy.

Podawanie

Po rozmrożeniu i przed każdym pobraniem zawartość fiolki delikatnie zamieszać ruchem obrotowym.
Po rozmrożeniu szczepionka jest gotowa do użycia. Niewstrząsać ani nie rozcieńczać.
Przed wstrzyknięciem należy sprawdzić każdą
dawkę, aby:
Upewnić się, że płyn jest koloru białego
do złamanej bieli zarówno w fiolce jak
i w strzykawce
Sprawdzić objętość strzykawki.
Szczepionka może zawierać białe lub
półprzezroczyste cząstki.
Nie podawać szczepionki, jeśli dawka jest
nieprawidłowa lub po stwierdzeniu zmiany
zabarwienia i obecności innych cząstek stałych.

Przekazać osobie szczepionej lub jej opiekunowi kartę szczepienia z informacjami
o dacie, w której osoba szczepiona musi zgłosić się na KOLEJNE DAWKI Spikevax.
W przypadku pytań należy odwiedzić stronę www.modernacovid19global.com i wybrać swój kraj.
WSKAZANIA DO STOSOWANIA
Szczepionka Spikevax jest wskazana do czynnego uodparniania osób w wieku 6 lat i starszych w celu zapobiegania
chorobie COVID‑19 wywoływanej przez wirus SARS‑CoV‑2.
Szczepionkę należy stosować zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.
PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
2z2

© 2022 Moderna, Inc.

PL-COV-2100005

