
Frystigeymsla

Geymið hvorki á þurrís né undir ekki í meiri kulda -50°C 
Geymið í upprunalegri öskju til varnar gegn ljósi. 

Geymið frosið á bilinu  
-25ºC til -15ºC. 

1 af 2

2° til 8°C

8° til 25°C

Hámarkstími

Köld geymsla upp að 
stofuhita

24 
klst.

30 
dagar

Leiðbeiningar eftir þíðingu

ALDREI má frysta bóluefni sem búið er að þíða 

Órofið hettuglas  Eftir að fyrsti skammtur hefur verið dreginn upp  

Hámarkstími

Köld geymsla og  
allt að stofuhita 

19 
klst

Hámarkstími

Halda skal hitastigi á hettuglasinu á 
milli 2° og 25° C. Skráið hvenær farga 

á lyfinu (dagsetningu og tíma) á 
merkimiða hettuglassins

Fargið hettuglasi sem búið er að 
stinga nál í eftir 19 klst.

2 klst. og 30 mínútur í kæli 1 klst. við stofuhita  

2° til 8°C 
(Innan 30 daga 

geymsluþolsins við 
2°C til 8°C) 

15° til 25°C  

Látið hettuglasið standa við stofuhita í 15 mínútur  
áður en bóluefnið er gefið 

EDA

Þíðið hvert hettuglas fyrir notkun 
Hettuglasamyndir eru aðeins til skýringar

Dragðu hvern skammt af bóluefni upp úr hettuglasinu með því að nota nýja sæfða nál og sprautu fyrir hverja 
inndælingu til að koma í veg fyrir að smit berist milli einstaklinga. 

Nota skal skammtinn í sprautunni tafarlaust. 

Þegar búið er að stinga nál í hettuglasið til að draga upp fyrsta skammtinn skal nota bóluefnið  
tafarlaust og farga því eftir 19 klst.  

Farga skal öllu ónotuðu bóluefni eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur. 

Spikevax stungulyf, ördreifa  
COVID-19 mRNA Bóluefni (núkleósíð breytt) 

Geymsla og Meðhöndlun
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ÁBENDINGAR
Spikevax er ætlað til virkrar bólusetningar gegn COVID-19 af völdum SARS-CoV-2 veirunnar hjá einstaklingum sem 
eru 6 ára og eldri.
Notkun bóluefnisins skal vera í samræmi við opinberar ráðleggingar.

FRÁBENDINGAR 
Ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna.
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Spikevax stungulyf, ördreifa  
COVID-19 mRNA Bóluefni (núkleósíð breytt) 

Lyfjagjöf

Grunnbólusetning
Einstaklingar 12 ára og eldri
Spikevax er gefið í 2 (tveimur) 100 míkróg skömmtum (0,5 ml hvor).  
 

Börn 6 til 11 ára
Spikevax er gefið í 2 (tveimur) 50 mígróg skömmtum (0,25 hvor, sem inniheldur 50 
míkrógrömm mRNA, sem er helmingur grunnskammts fyrir einstakling 12 ára og eldri). 
Mælt er með að gefa síðari skammtinn 28 dögum eftir fyrri skammtinn. 
 

Verulega ónæmisbældir einstaklingar 6 ára og eldri
Verulega ónæmisbældum einstaklingum má 12 ára og eldri (0,5 ml, 100 míkrógrömm) og 
börn 6 til 11 ára (0,25 ml, 50 míkrógrömm) gefa þriðja skammt (0,5 ml, 100 míkrógrömm) 
þegar a.m.k. 28 dagar eru liðnir frá skammti tvö.
 

Örvunarskammtur 
Einstaklingar 18 ára og eldri
Gefa ætti Spikevax örvunarskammt í vöðva (0,25 ml, sem inniheldur 50 míkróg mRNA og er 
helmingur grunnbólusetningarskammtsins) a.m.k. 3 mánuðum eftir lok grunnbólusetningar, 
hjá fullorðnum.  
Spikevax má nota til að örva fullorðna sem hafa fengið grunnbólusetningu með  
Spikevax eða grunnbólusetningu sem samanstóð af öðru mRNA bóluefni eða bóluefni 
byggt á adenovírus.

Skammtaáætlun

Hringsnúið hettuglasinu varlega eftir þíðingu og í hvert sinn áður en skammtur er dreginn upp. Bóluefnið 
er tilbúið til notkunar þegar það hefur verið þítt.Hristið hvorki né þynnið. Hristið hvorki né þynnið.

Ganga úr skugga um að vökvinn sé hvítur 
eða beinhvítur í bæði hettuglasi og sprautu

Látið þann sem fær bóluefnið eða umönnunaraðila viðkomandi  
fá bólusetningarkort, með þeirri dagsetningu sem einstaklingurinn þarf  

að snúa aftur til að fá AÐRA SKAMMTA af Spikevax.

Lyfjagjöf

Ganga úr skugga um að að rétt  
magn sé í sprautunni

Skoðið hvern skammt fyrir inndælingu til að: 

Farið á www.modernacovid19global.com og veljið land ef einhverjar spurningar vakna.

Bóluefnið getur innihaldið hvítar eða 
hálfgagnsæjar agnir.

Ef skammturinn er rangur, eða upplitun og aðrar 
agnir eru til staðar, má ekki gefa bóluefnið.

Hringsnúið hettuglasinu varlega eftir þíðingu og í hvert sinn áður en skammtur er dreginn upp. 
Bóluefnið er tilbúið til notkunar þegar það hefur verið þítt.Hristið hvorki né þynnið.


