Spikevax disperzija za injiciranje
Cepivo Covid-19 mRNA (modificiran nukleotid)
Shranjevanje in ravnanje
Shranjujte zamrznjeno
Shranjujte zamrznjeno med
–25ºC in –15ºC.
Ne shranjujte ali pri temperaturah pod –50 ºC
Shranjujte v originalni škatli za zagotovitev zaščite
pred svetlobo.

Vsako vialo pred uporabo odtalite
Slike viale samo za ponazoritev

2 uri in 30 minut v hladilniku

1 ura pri sobni temperaturi

2 °C do 8 °C
(znotraj roka
uporabnosti pri
temperaturi od 2 °C
do 8 °C)

ALI

15 °C do 25 °C

Pred uporabo naj bo viala 15 minut na sobni temperaturi.

Navodila po odtalitvi
Neprebodena viala

30
dni

Najdaljši čas
Hladilnik

2 °C do 8 °C

24
ur

Shranjevanje na hladnem,
do sobne temperature

8 ° do 25 °C

Po odvzemu prvega odmerka

19
ur

Najdaljši čas
Hladilnik ali
sobna temperatura

Viala naj bo na temperaturi
med 2° in 25 °C. Zapišite datum in
čas zavržka na nalepko viale.
Prebodeno vialo zavrzite po 19 urah.

Vsak odmerek cepiva vzemite iz viale z novo sterilno iglo in injekcijsko brizgo,
da preprečite prenos povzročiteljev okužb z ene osebe na drugo.
Odmerek v injekcijski brizgi je treba uporabiti takoj.
Ko vialo prebodete za odvzem začetnega odmerka, morate cepivo uporabiti takoj in
ga po 19 urah zavreči.
Neuporabljeno cepivo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

NIKOLI ne zamrzujte odtaljenega cepiva
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Spikevax disperzija za injiciranje
Cepivo Covid-19 mRNA (modificiran nukleotid)
Shranjevanje in ravnanje
Odmerjanje in režim
Primarno cepljenje
Posamezniki, stari 12 let in več
Cepivo Spikevax se daje v 2 (dveh) 100-mikrogramskih odmerkih (po 0,5 ml v vsakem odmerku).
Otroci, stari od 6 do 11 let
Cepivo Spikevax se daje v 2 (dveh) 50-mikrogramskih odmerkih (po 0,25 ml v vsakem odmerku,
ki vsebuje 50 mikrogramov mRNA, kar je polovica primarnega odmerka za posameznike, stare
12 let in več).
Priporočeno je, da se drugi odmerek da 28 dni po prvem odmerku.
Hudo imunokompromitirani posamezniki, stari 6 let ali več
Tretji odmerek se lahko da vsaj 28 dni po drugem odmerku posameznikom, starim 12 let in več
(0,5 ml, 100 mikrogramov) in otrokom, starim od 6 do 11 let (0,25 ml, 50 mikrogramov), ki so hudo
imunokompromitirani.
Poživitveni odmerek
Posamezniki, stari 18 let in več
Poživitveni odmerek cepiva Spikevax (0,25 ml, ki vsebuje 50 mikrogramov mRNA, kar je
polovica primarnega odmerka) je treba dati odraslim intramuskularno vsaj 3 mesece po
zaključku primarne serije.
Cepivo Spikevax se lahko uporablja kot požitvitveni odmerek za odrasle, ki so prejeli
primarno serijo odmerkov cepiva Spikevax, ali primarno serijo, sestavljeno iz drugega
cepiva mRNA ali adenovirusnega vektorskega cepiva.
Po odtalitvi in pred vsakim odvzemom vialo ne ž no zavrtite. Cepivo je pripravljeno na
Uporaba
uporabo, ko je odtaljeno.
Ne tresite. Ne razredčite cepiva.
Po odtalitvi in pred vsakim odvzemom vialo ne ž no zavrtite.
Cepivo je pripravljeno na uporabo, ko je odtaljeno. Ne stresajte in ne redčite.
Pred injiciranjem preglejte vsak odmerek:
Prepričajte se, da je tekočina bela do
skoraj bela tako v viali kot v brizgi.
Preverite volumen injekcijske brizge.
Cepivo lahko vsebuje bele ali prosojne
delce, povezane s cepivom.
Če je odmerek nepravilen ali je prisotna
obarvanost in drugi delci, cepiva ne smete
aplicirati.

Osebi, ki se cepi, ali njegovemu negovalcu dajte cepilni karton z datumom, ko
se mora vrniti za CEPIVA SPIKEVAX Spikevax.

Za vprašanja obiščite www.modernacovid19global.com in izberite svojo državo.
TERAPEVTSKE INDIKACIJE
Cepivo Spikevax je indicirano za aktivno imunizacijo za preprečevanje bolezni COVID‑19, ki jo povzroča virus
SARS‑CoV‑2 pri posameznikih, starih 6 let in več.
To cepivo je treba uporabljati v skladu z uradnimi priporočili.
KONTRAINDIKACIJE
Preobčutljivost na učinkovino ali katero koli pomožno snov.
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