
Uchovávejte ve zmrazeném stavu

Neskladujte na suchém ledu ani při teplotě nižší než -50 °C

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn 
před světlem.

Skladujte zmrazené  
v teplotním rozmezí  

-25 °C až -15 °C.

1 ze 2

2 °C až 8 °C

8 °C až 25 °C

Chladnička

Uchovávání v chladu až do 
dosažení pokojové teploty

24 
hodin

30  
dní

Pokyny pro zacházení po rozmrazení

Po rozmrazení NIKDY znovu nezmrazujte.

Nepropíchnutá injekční lahvička Po natažení první dávky

Maximální počet

Chladnička nebo při 
pokojové teplotě

19  
hodin

Maximální doba

Injekční lahvička má být uchovávána při  
teplotě mezi 2 °C a 25 °C. Datum a čas 

znehodnocení vyznačte na štítku injekční lahvičky.

Propíchnutou injekční lahvičku zlikvidujte  
po 19 hodinách.

2 hodiny a 30 minut v chladničce 1 hodina při pokojové teplotě

2 °C až 8 °C 

(skladovatelnost 
během 30 dnů při  

2 °C až 8 °C)
15 °C až 25 °C 

Před podáním nechte lahvičku stát při pokojové  
teplotě po dobu 15 minut 

NEBO

Každou injekční lahvičku před použitím rozmrazte
Obrázky injekční lahvičky jsou pouze ilustrační

Při každé injekci natáhněte 0,5ml dávku vakcíny z injekční lahvičky pomocí nové sterilní jehly a stříkačky,  
aby se zabránilo přenosu infekčních agens z jedné osoby na druhou. 

Dávka ve stříkačce musí být použita okamžitě.

Po zasunutí jehly do injekční lahvičky k natažení počáteční dávky musí být vakcína okamžitě  
použita a po 19 hodinách zlikvidována. 

Veškerá nepoužitá vakcína nebo odpad se musí zlikvidovat v souladu s místními požadavky.

Spikevax (dříve COVID-19 Vaccine Moderna)
Skladování a manipulace
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INDIKACE
Spikevax je indikována k aktivní imunizaci pro prevenci onemocnění COVID-19 způsobeného 
virem SARS-CoV-2 u osob ve věku 12 let a starších.

KONTRAINDIKACE 
Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 
Souhrnu údajů o přípravku.

© 2021 Moderna, Inc.

Spikevax (dříve COVID-19 Vaccine Moderna) 
Dávkování a způsob podání

Spikevax (dříve COVID-19 Vaccine Moderna) se podává 
nitrosvalově jako série dvou dávek (každá 0,5 ml). 

Doporučený interval je 28 dní.

Dávkování a rozpis dávkování

Nejsou k dispozici žádné údaje o zaměnitelnosti Spikevax s jinými vakcínami proti COVID-19 pro dokončení 
očkovací série. Očkované osoby, které dostaly jednu dávku Spikevax, by měly dostat i druhou dávku 

Spikevax, aby se tak dokončila očkovací série.

Po rozmrazení a mezi jednotlivými odběry injekční lahvičkou jemně zakružte. Injekční lahvička je po 
rozmrazení připravena k použití.Netřepejte. Vakcínu neřeďte.

Zda má tekutina v injekční lahvičce  
i stříkačce bílou až téměř bílou barvu.

Očkovací kartu dejte očkované osobě nebo jejímu pečovateli s datem, kdy se musí očkovaná 
osoba vrátit na DRUHOU DÁVKU Spikevax.

Podávání

Zda je objem v injekční stříkačce 0,5 ml.

Před podáním injekce vždy zkontrolujte:

Máte-li dotazy, navštivte stránky www.modernacovid19global.com a vyberte svou zemi.

Spikevax může obsahovat bílé nebo průhledné 
částice, které jsou součástí přípravku.

V případě, že dávka není správná nebo zjistíte 
změnu barvy či přítomnost cizorodých látek, 

vakcínu nepodávejte.

Po rozmrazení a před jednotlivými odběry vakcíny injekční lahvičkou jemně zakružte.  
Po rozmrazení je vakcína připravena k použití. Neprotřepávejte ani neřeďte.


