Spikevax diszperziós injekció
COVID-19 mRNS vakcina (nukleozid-módosított)
Tárolás és kezelés
Fagyasztott tárolás
-25°C és -15°C között tárolandó.
Ne tárolja –50 ºC alatti hőmérsékleten
A fénytől való védelem érdekében az eredeti
dobozban tárolandó.

Használat előtt olvassza fel mindegyik injekciós üveget
Injekciós üveg képek csak illusztrációs célokra

2 óra 30 perc hűtőszekrényben
2–8 °C

1 óra szobahőmérsékleten

VAGY

(a 30 napos
felhasználási időn
belül 2–8 °C-on)

15–25 °C

Hagyja az injekciós üveget szobahőmérsékleten
15 percig, mielőtt beadná

Utasítások kiolvasztás után
Még át nem szúrt injekciós üveg

30
nap

Maximum times
Hűtőszekrény

2–8 °C

24
óra

Hűvös tárolás
szobahőmérsékletig

8–25 °C

Az első dózis felszívása után

19
óra

Maximum times
Hűtőszekrény vagy
szobahőmérséklet

Az injekciós üveget 2 °C és 25 °C
között kell tárolni. JJegyezze fel a
felhasználás dátumát és időpontját
az injekciós üveg címkéjére.
19 óra elteltével semmisítse meg az
átszúrt gumidugójú injekciós üveget.

Minden egyes injekcióhoz új steril tűvel szívja fel mindegyik vakcinaadagot az injekciós üvegből, hogy
megelőzze a fertőző ágensek átvitelét egyik személyről a másikra.
A fecskendőben lévő adagot azonnal fel kell használni.
Miután az injekciós üveget átlyukasztották a kezdeti dózis felszívása érdekében, a vakcinát azonnal
fel kell használni és 19 óra elteltével ki kell dobni.
Minden fel nem használt vakcinát vagy hulladékanyagot a helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

SOHA ne fagyassza újra a kiolvasztott vakcinát

1/2

Spikevax diszperziós injekció
COVID-19 mRNS vakcina (nukleozid-módosított)
Adagolás és alkalmazás
Adagolási rend
Alapimmunizációs sorozat
12 évesek és idősebbek
A Spikevax-ot 2 (kettő) 100 mikrogrammos (egyenként 0,5 ml-es) adagból álló sorozatban kell
beadni.
Gyermekek 6 éves kortól a 12. életév betöltéséig
A Spikevax-ot 2 (kettő) 50 mikrogrammos adagból álló sorozatban kell beadni (két,
egyenként 0,25 ml-es, 50 mikrogramm mRNS-t tartalmazó adag, amely a fele a 12 éves és
idősebb egyének alapimmunizációs adagjának).
A második dózist az első dózis után 28 nappal javasolt beadni.
Súlyosan immunkompromittált, 6 éves és idősebb személyek
A második dózis után legalább 28 nappal harmadik adag adható azoknak a 12 éves és
idősebb egyéneknek (0,5 ml, 100 mikrogramm), valamint 6–11 éves gyermekeknek (0,25 ml,
50 mikrogramm), akik súlyosan immunkompromittáltak.
Emlékeztető adag
18 éves és idősebb személyek
A Spikevax emlékeztető adagját (0,25 ml, amely 50 mikrogramm mRNS-t, az
alapimmunizációs adag felét tartalmazza) intramuscularisan kell beadni azoknak a
felnőtteknek, akiknél legalább 3 hónap eltelt az alapimmunizációs sorozat alkalmazása óta.
A Spikevax olyan felnőttek emlékeztető oltására alkalmazható, akik Spikevax
alapimmunizációs sorozatot vagy egy másik mRNS-vakcinából vagy adenovírusvektorvakcinából álló alapimmunizációs sorozatot kaptak.
A kiolvasztás után és minden egyes felszívás előtt óvatosan forgassa meg az injekciós üveget.
Beadás
[2] A vakcina felolvasztás után használatra
kész. Ne rázza fel. Ne hígítsa a készítményt.
A kiolvasztás után és minden egyes felszívás előtt óvatosan forgassa meg az injekciós üveget.
A vakcina felolvasztás után használatra kész. Ne rázza fel és ne hígítsa.
Az injekció beadása előtt vizsgálja meg az
egyes adagokat, hogy:
Ellenőrizze, hogy a folyadék fehér-törtfehér színű-e
mind az injekciós üvegben, mind a fecskendőben
Ellenőrizze a fecskendőbe szívott
adag mennyiségét.
A vakcina fehér vagy áttetsző, termékkel
kapcsolatos részecskéket tartalmazhat.
Ha az adagolás helytelen, vagy az
elszíneződés és egyéb részecskék jelenléte
áll fenn, ne adja be a vakcinát.

Adja át az oltási kártyát a vakcinát kapónak vagy gondozójának, és adja meg azt a
dátumot, amikor a vakcinát kapónak vissza kell térnie a Spikevax JÖVŐBENI adagjaiért.

Ha kérdései vannak, látogasson el a www.modernacovid19global.com
weboldalra és válassza ki az országát.
TERÁPIÁS JAVALLATOK
A Spikevax aktív immunizálásra javallott a SARS‑CoV‑2 által okozott COVID‑19-betegség megelőzésére,
legalább 6 éves egyéneknél.
A vakcinát a hivatalos ajánlások szerint kell alkalmazni.
ELLENJAVALLATOK
A készítmény hatóanyagával vagy bármely
segédanyagával szembeni túlérzékenység.
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