
Uchovávanie v mraze

Neuchovávajte na suchom ľade ani pri teplote nižšej ako -50 ºC.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Uchovávajte v mraze pri teplote od 
-25 ºC do -15 ºC.

1 z 2

od 2 °C do 8 °C

od 8 °C do 25 °C

V chladničke

Uchovávanie v chlade  
až do izbovej teploty

24 
hodín

30  
dní

Pokyny po rozmrazení

Injekčné liekovky po rozmrazení NIKDY znova nezmrazujte.

Neprepichnutá injekčná liekovka Po odobratí prvej dávky

Maximálne časy

V chladničke alebo  
pri izbovej teplote

19  
hodín

Maximálny čas

Injekčnú liekovku možno uchovávať pri 
teplote od 2 do 25 °C. Zaznamenajte dátum a 

čas zlikvidovania v označení injekčnej liekovky. 

Prepichnutú injekčnú liekovku zlikvidujte  
po 19 hodinách.

2 hodiny a 30 minút v chladničke 1 hodinu pri izbovej teplote

od 2 °C do 8 °C 

(v rámci času 
použiteľnosti  

30 dní pri teplote  
2 °C až 8 °C)

od 15 °C do 25 °C 

Pred podaním nechajte každú injekčnú liekovku stáť pri izbovej 
teplote 15 minút. 

ALEBO

Pred použitím každú injekčnú liekovku rozmrazte
 Obrázky injekčných liekoviek sú len na ilustračné účely

Každú 0,5 ml dávku vakcíny odoberte z injekčnej liekovky novou sterilnou ihlou a striekačkou pri každom  
podaní injekcie, aby nedošlo k prenosu infekčných látok z jednej osoby na druhú.  

Dávka v striekačke sa má použiť okamžite.

Po prepichnutí injekčnej liekovky na účely odobratia prvej dávky  
sa má vakcína použiť ihneď a po 19 hodinách sa má zlikvidovať.  

Všetka nepoužitá vakcína alebo odpad vzniknutý z vakcíny sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.

Spikevax (predtým COVID-19 Vaccine Moderna)
Uchovávanie a manipulácia
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INDIKÁCIA
Spikevax je indikovaná na aktívnu imunizáciu na prevenciu ochorenia COVID-19 spôsobeného vírusom SARS-CoV-2  
u osôb vo veku 18 rokov a starších.

KONTRAINDIKÁCIA 
Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených  
v časti 6.1. Súhrnu charakteristických vlastností lieku.

© 2021 Moderna, Inc.

Spikevax (predtým COVID-19 Vaccine Moderna)
Dávkovanie a podávanie 

Spikevax (predtým COVID-19 Vaccine Moderna) sa podáva sa podáva  
intramuskulárne v sérii dvoch dávok (po 0,5 ml). 

Odporúčaný interval je 28 dní.

Dávkovanie a harmonogram

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o zameniteľnosti Spikevax s inými vakcínami proti  
ochoreniu COVID-19, aby sa dokončila séria očkovaní. Vakcinované osoby, ktoré dostali jednu  

dávku Spikevax, majú dostať druhú dávku Spikevax, aby sa dokončila séria očkovaní.

Obsah injekčnej liekovky krúživým pohybom opatrne premiešajte po rozmrazení a pred každým 
odobratím dávky. Injekčná liekovka je pripravená na podanie hneď po rozmrazení. Netraste. Vakcínu 

nerieďte.

Skontrolujte, či je tekutina v injekčnej liekovke  
aj injekčnej striekačke biela až sivo biela.

Očkovanej osobe alebo jej opatrovateľovi poskytnite očkovaciu kartu spolu s dátumom,  
kedy má očkovaná osoba prísť na DRUHÚ DÁVKU Spikevax.

Podávanie

Skontrolujte, či je objem injekčnej  
striekačky 0,5 ml.

Pred podaním injekcie skontrolujte každú dávku:

V prípade otázok navštívte stránku www.modernacovid19global.com a vyberte svoju krajinu.

Spikevax môže obsahovať  
biele alebo priehľadné častice,  

ktoré sú súčasťou produktu.

Ak je dávkovanie nesprávne alebo  
došlo k zmene farby či sú prítomné  

iné častice, vakcínu nepodávajte.

Obsah injekčnej liekovky krúživým pohybom opatrne premiešajte po rozmrazení a pred každým odobratím dávky.  
Vakcína je pripravená na podanie hneď po rozmrazení. Nepretrepávajte ani nerieďte. 


