
Külmutatult säilitamine

Mitte säilitada kuival jääl ega temperatuuril alla –50 °C
Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

Hoida sügavkülmas, temperatuuril 
–25 °C kuni –15 °C.
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2 kuni 8 °C

8 kuni 25 °C

Külmkapis

Hoida jahedas või 
toatemperatuuril

24
tundi

30
päeva

Juhised pärast sulatamist

ÄRGE KUNAGI sulatatud vaktsiini uuesti külmutage

Punkteerimata viaal Pärast esimese annuse võtmist

Maksimaalsed ajad

Külmkapis või 
toatemperatuuril

19
tundi

Maksimaalne aeg

Viaali tuleb hoida temperatuuril 2 kuni 
25 °C. Märkida hävitamise kuupäev  

ja kellaaeg viaali etiketil 
Visake punkteeritud viaal ära 19 tunni 

pärast.

2 tundi ja 30 minutit külmkapis 1 tund toatemperatuuril

2 kuni 8 °C 
(30-päevase 

kõlblikkusaja jooksul 
temperatuuril  

2 °C kuni 8 °C )
15 kuni 25 °C 

Laske viaalil 15 minutit enne manustamist 
toatemperatuuril seista 

VÕI

Sulatage iga viaal enne kasutamist
Viaali kujutised on ainult illustratiivsed

Iga 0,5ml vaktsiiniannuse viaalist väljatõmbamiseks ja süstimiseks kasutage uut steriilset nõela ja süstalt, 
et vältida nakkustekitajate ülekannet ühelt inimeselt teisele.  

Süstlas olev annus tuleb kohe ära kasutada.

Pärast viaali avamist (punkteerimist) esimese annuse võtmiseks tuleb vaktsiin ära kasutada 
viivitamatult ja hävitada pärast 19 tunni möödumist. 

Kasutamata vaktsiin või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

Spikevax (eelnevalt COVID-19 Vaccine Moderna)
Hoiustamine ja käitlemine
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NÄIDUSTUSED
Spikevax on näidustatud aktiivseks immuniseerimiseks, et hoida 12-aastastel ja 
vanematel isikutel ära SARS-CoV-2 viiruse põhjustatud COVID-19 teket.

VASTUNÄIDUSTUSED 
Ülitundlikkus toimeaine(te) või ravimi omaduste kokkuvõtte lõigus 6.1 loetletud 
mis tahes abiaine(te) suhtes.

© 2021 Moderna, Inc.

Spikevax (eelnevalt COVID-19 Vaccine Moderna) 
Moderna annustamine ja manustamine

Spikevaxi (eelnevalt COVID-19 Vaccine Moderna) 
manustatakse intramuskulaarselt  
kahe annusena (kumbki 0,5 ml).
Soovitatav intervall on 28 päeva.

Annustamine ja ajakava

Puuduvad andmed Spikevaxi vahetatavuse kohta teiste COVID-19 vaktsiinidega,  
et vaktsineerimistsükkel läbida. Vaktsineeritud isikud, kes on saanud ühe Spikevaxi annuse, 

peavad saama vaktsiinitsükli läbimiseks Spikevaxi teise annuse.

Keerutage viaali õrnalt pärast sulatamist ja iga väljatõmbamise vahel.  Viaal on pärast 
sulatamist kasutusvalmis. Ärge raputage. Ärge lahjendage vaktsiini.

veenduda, et vedelik on nii viaalis kui 
ka süstlas valge kuni valkjas 

Andke vaktsineeritud isikule või tema hooldajale vaktsiinikaart 
kuupäevaga, millele on märgitud kuupäev, millal peab Spikevaxi 

TEISE ANNUSE saamiseks kohale tulema.

Manustamine

veenduda, et süstlas oleks 0,5 ml.

Enne süstimist kontrollige igat annust, et:

Küsimuste korral külastage veebisaiti www.modernacovid19global.com ja 
valige oma riik.

Spikevax võib sisaldada ravimist 
tulenevaid väikseid valgeid või 
läbipaistvaid tahkeid osakesi.

Kui annus on vale või esineb 
värvimuutusi ja teistsuguseid tahkeid 
osakesi, ärge vaktsiini manustage.

Pöörake viaali ettevaatlikult ümber pärast sulatamist ja enne iga annuse võtmist.  
Viaal on kohe pärast sulatamist kasutusvalmis. Ärge loksutage ega lahjendage. 


