Spikevax injektioneste, dispersio
COVID-19-mRNA-rokote (nukleosidimodifioitu)
Säilytys ja käsittely
Pakastesäilytys
Säilytä pakastettuna
-25 ºC – -15 ºC.
Ei saa säilyttää alle –50 °C:n lämpötilassa
Säilytä alkuperäispakkauksessa suojattuna valolta.

Sulata kukin injektiopullo ennen käyttöä
Kuvat injektiopulloista vain havainnollistamista varten

2 tuntia 30 minuuttia jääkaapissa

1 tunti huoneenlämmössä

2–8 °C
(30 päivän
kestoajan
sisällä 2–8°C:n
lämpötilassa)

TAI

15–25 °C

Anna injektiopullon lämmetä huoneenlämpötilassa
15 minuuttia ennen rokotteen antamista

Ohjeet sulatuksen jälkeen
Injektiopullo, jota ei ole läpäisty

30

Enimmäisajat

päivää

Jääkaappi

2–8 °C

24

tuntia

Kylmäsäilytys ja
huoneenlämpö

8–25 °C

Injektiopullo, josta ensimmäinen annos on otettu

19

tuntia

Enimmäisaika
Jääkaappi tai
huoneenlämpö

Injektiopulloa säilytetään 2–25 °C:n
lämpötilassa. Merkitse hävittämisen
päivämäärä ja kellonaika
injektiopullon etikettiin.
Hävitä injektiopullo 19 tunnin kuluttua.

Ota kutakin rokotusta varten tarvittava rokoteannos injektiopullosta käyttämällä uutta steriiliä neulaa.
Näin vältytään tartunnanaiheuttajien siirtymiseltä henkilöstä toiseen.
Ruiskussa oleva annos on käytettävä välittömästi.
Kun injektiopullo on läpäisty ja ensimmäinen annos otettu, rokote on käytettävä välittömästi
ja hävitettävä 19 tunnin kuluttua.
Käyttämättä jäänyt rokote ja jäte täytyy hävittää paikallisten vaatimusten mukaisesti.

ÄLÄ KOSKAAN pakasta kertaalleen sulatettua rokotetta
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Spikevax injektioneste, dispersio
COVID-19-mRNA-rokote (nukleosidimodifioitu)
Annostus ja anto

Annostus ja aikataulu
Ensisijainen rokotusohjelma
12-vuotiaat ja sitä vanhemmat henkilöt
Spikevax annetaan kahtena (2) 100 mikrogramman annoksena (0,5 ml per annos).
6–11-vuotiaat lapset
Spikevax annetaan kahtena (2) 50 mikrogramman annoksena (0,25 ml per annos). Tämä on
puolet ensisijaisesta annoksesta, joka annetaan 12-vuotiaille ja sitä vanhemmille.
Toinen annos on suositeltavaa antaa 28 vuorokauden kuluttua ensimmäisestä annoksesta.
Vaikea-asteinen immuunipuute 6-vuotiailla ja sitä vanhemmilla
Kolmas annos voidaan antaa vähintään 28 vuorokauden kuluttua toisesta annoksesta
12-vuotiaille ja sitä vanhemmille henkilöille (0,5 ml, 100 mikrogrammaa) sekä 6–11-vuotiaille
lapsille (0,25 ml, 50 mikrogrammaa), jotka ovat vaikea-asteisesti immuunipuutteisi.
Tehosteannos
18-vuotiaat ja sitä vanhemmat henkilöt
Spikevax -rokotteen tehosteannos (0,25 ml, sisältää 50 mikrogrammaa mRNA:ta eli puolet
ensisijaisesta annoksesta) annetaan lihakseen aikuisille vähintään 3 kuukautta ensisijaisen
rokotussarjan jälkeen.
Spikevax-rokotetta voidaan käyttää tehosteannoksena aikuisille, jotka ovat saaneet
ensisijaisen Spikevax-rokotusohjelman tai ensisijaisen rokotusohjelman, joka koostuu toisesta
mRNA-rokotteesta tai adenovirusvektorirokotteesta.
Pyöritä injektiopulloa varovasti sulattamisen jälkeen ja ennen kunkin annoksen vetämistä pullosta.
Anto
Pakastettu rokote on käyttövalmis sulatuksen
jälkeen.Älä ravista tai laimenna. Älä ravista tai laimenna.
Pyöritä injektiopulloa varovasti sulattamisen jälkeen ja ennen kunkin annoksen vetämistä pullosta.
Pakastettu rokote on käyttövalmis sulatuksen jälkeen.Älä ravista tai laimenna.
Tarkasta ennen kunkin rokoteannoksen antamista:
Nesteen väri on valkoinen tai vaalea
sekä injektiopullossa että ruiskussa
Tarkista nesteen määrä ruiskussa.
Rokote voi sisältää valkoisia tai
läpikuultavia hiukkasia.
Jos annos on väärä tai siinä näkyy
värimuutoksia ja muita hiukkasia, älä
anna rokotetta.

Anna rokotetulle tai tämän tukihenkilölle rokotuskortti, jossa on päivämäärä, jolloin
rokotetun tulisi palata saamaan Spikevax-rokotteen SEURAAVA ANNOS.

Lisätietoja on osoitteessa www.modernacovid19global.com (valitse maasi).
KÄYTTÖAIHEET
Spikevax on tarkoitettu aktiiviseen immunisaatioon estämään SARS-CoV-2:n aiheuttama COVID-19 6-vuotiailla ja sitä
vanhemmilla henkilöillä.
Tämän rokotteen käytön tulee olla virallisten suositusten mukaista.
VASTA-AIHEET
Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille.
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