
Förvara fryst

Förvara inte under -50 °C
Förvaras i originalförpackningen.

Förvaras fryst mellan 
-25 ºC och -15 ºC. 

1 av 2

2 °C till 8 °C

8 °C till 25 °C

Kylskåp

Rumstemperatur24 
timmar

30 
dagar

Instruktioner efter tining

Tinat vaccin får ALDRIG frysas på nytt

Injektionsflaska som inte punkterats Efter den första dosen har dragits upp

Maxtider

Kylskåp eller  
rumstemperatur

19 
timmar

Maxtid

Injektionsflaskan ska förvaras mellan 
2 °C och 25 °C. Notera datum 
och tidpunkt för kassering på 

injektionsflaskans etikett.
Kassera den punkterade 

injektionsflaskan efter 19 timmar.

2 timmar och 30 minuter i kylskåp 1 timme i rumstemperatur

2 °C till 8 °C
(inom 

hållbarhetstiden  
på 30 dagar  

vid 2 °C till 8 °C)
15 °C till 25 °C 

Låt injektionsflaskan stå i rumstemperatur under  
15 minuter före administrering 

ELLER

Tina varje injektionsflaska före användning
Bilder av injektionsflaskor endast för illustrativt syfte

Dra upp varje vaccindos från injektionsflaskan med en ny steril nål och spruta för varje injektion för att förhindra 
överföring av smittämnen från en person till en annan.  

Dosen i sprutan ska användas omedelbart.

När injektionsflaskan har punkterats för att dra upp den första dosen ska vaccinet användas  
omedelbart och kasseras efter 19 timmar. 

Oanvänt vaccin eller avfall ska kasseras enligt lokala krav.

Spikevax injektionsvätska, dispersion  
mRNA-vaccin mot covid-19 (nukleosidmodifierat) 

Förvaring och hantering
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TERAPEUTISKA INDIKATIONER
Spikevax är avsett för aktiv immunisering för att förebygga covid-19 orsakad av SARS-CoV-2-virus hos personer som 
är 6 år och äldre.

Detta vaccin ska användas i enlighet med officiella rekommendationer.

KONTRAINDIKATIONER 
Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

© 2022 Moderna, Inc.

Spikevax injektionsvätska, dispersion  
mRNA-vaccin mot covid-19 (nukleosidmodifierat) 

Dosering och administrering

Primär vaccinations serie
Personer som är 12 år och äldre
Spikevax administreras som en vaccinationsserie bestående av 2 (två) 100 mikrogram doser 
(0,5 ml vardera).  

Barn i åldern från 6 år till och med 11 år
Spikevax administreras som en vaccinationsserie bestående av 2 (två) 50 mikrogram doser 
(0,25 ml vardera, innehållande 50 mikrogram mRNA, vilket är hälften av den primära dosen 
för personer som är 12 år och äldre). 
Det rekommenderas att den andra dosen ska administreras 28 dagar efter den första dosen. 

Kraftigt immunsupprimerade personer från 6 års ålder 
En tredje dos kan ges högst 28 dagar efter den andra dosen till individer som är 12 år och 
äldre (0,5 ml, 100 mikrogram) samt barn i åldern från 6 år till och med 11 år (0,25 ml, 50 
mikrogram) som är kraftigt immunsupprimerade.

Boosterdos 
Personer som är 18 år och äldre
En boosterdos Spikevax (0,25 ml, innehållande 50 mikrogram mRNA, vilket är hälften av den 
första dosen) ska ges intramuskulärt till vuxna tidigast 3 månader efter slutförande av den 
primära vaccinationsserien.
Spikevax kan användas för boosterimmunisering av vuxna som har fått en primär 
vaccinationsserie med Spikevax eller en primär vaccinationsserie bestående av ett annat 
mRNA-vaccin eller adenovirusvektorvaccin. 

Dosering och schema

Vänd försiktigt injektionsflaskan efter upptining och före varje uppdragning.  Vaccinet är 
färdigt för användning när det har tinat. Skaka inte. Späd inte denna produkt.

Bekräfta att vätskan är vit till benvit i 
färgen i både injektionsflaska och spruta

Ge ett vaccinationskort till den som vaccinerats eller dennes vårdgivare  
med det datum då den som vaccinerats måste komma tillbaka för  

att få FRAMTIDA DOSER av Spikevax.

Administrering

Kontrollera volymen.

Inspektera varje dos före injektion för att:

För frågor, gå till www.modernacovid19global.com och välj ditt land.

Vaccinet kan innehålla vita eller 
genomskinliga produktrelaterade partiklar.

Om doseringen är fel, eller om missfärgning 
eller andra partiklar förekommer, ska 

vaccinet inte administreras.

Vänd försiktigt injektionsflaskan efter upptining och före varje uppdragning.  
Vaccinet är färdigt för användning när det har tinat. Får inte skakas eller spädas.


