
A se păstra la congelator

A nu se păstra la temperaturi sub -50ºC.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

A se păstra congelat 
la temperaturi între -25ºC și -15ºC. 

1 din 2

2 °C până la 8 °C

8 °C până la 25 °C

Frigider

A se păstra în spațiu 
răcoros până la 

temperatura camerei

24 
ore

30 
de zile

Instrucțiuni după decongelare

Nu recongelați NICIODATĂ vaccinul decongelat

Flacon nepuncționat După ce a fost extrasă prima doză

Durate maxime

Frigider sau  
temperatura camerei

19 
ore

Durată maximă

Flaconul trebuie păstrat la temperaturi între 
2 ºC și 25 ºC. Înregistrați data și ora eliminării 

pe eticheta flaconului.

Eliminați flaconul puncționat după 19 ore

2 ore și 30 de minute la frigider 1 oră la temperatura camerei

2 °C până la 8 °C

(în perioada de 
valabilitate de 30 de 

zile la temperaturi 
între 2º și 8 ºC)

15 °C până la 25 °C 

Lăsați flaconul la temperatura camerei timp de  
15 minute înaintea administrării 

SAU

Decongelați fiecare flacon înainte de utilizare
Imagini ale flaconului doar în scop ilustrativ

Extrageți fiecare doză de vaccin din flacon utilizând un ac și o seringă sterile noi pentru fiecare injecție pentru prevenirea 
transmiterii de agenți infecțioși de la o persoană la alta.  

Doza din seringă trebuie utilizată imediat.

După ce flaconul a fost puncționat pentru a extrage prima doză, vaccinul trebuie utilizat imediat și flaconul trebuie 
eliminate după 19 ore. 

Orice vaccin neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu cerințele locale.

Spikevax dispersie injectabilă  
Vaccin de tip ARNm COVID-19 (cu nucleozide modificate)

Doze și mod de administrare
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INDICAȚII TERAPEUTICE
Spikevax este indicat pentru imunizare activă pentru prevenirea bolii COVID 19 cauzate de SARS CoV 2 la persoanele cu vârsta  
de 6 ani și peste.
Acest vaccin trebuie utilizat în conformitate cu recomandările oficiale.

CONTRAINDICAȚII 
Hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.
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Spikevax dispersie injectabilă  
Vaccin de tip ARNm COVID-19 (cu nucleozide modificate)

Doze și mod de administrare

Schema de vaccinare primară
Persoane cu vârsta de minimum 12 ani
Spikevax este administrat conform unei scheme cu  2 (două) doze a câte 100 micrograme (0,5 ml fiecare). 

Copiii cu vârsta cuprinsă între 6 și 11 ani
Spikevax este administrat conform unei scheme cu 2 (două) doze a câte 50 micrograme (0,25 ml fiecare, 
conținând 50 micrograme de ARNm, care reprezintă jumătate din doza de vaccinare primară pentru 
persoanele cu vârsta de minimum 12 ani). 
A doua doză trebuie administrată la 28 de zile după prima doză. 

Persoane imunocompromise sever cu vârsta de 6 ani și peste
A treia doză poate fi administrată la persoanele imunocompromise sever cu vârsta de minimum 12 ani 
(0,5 ml, 100 micrograme) și copiilor cu vârsta cuprinsă între 6 și 11 ani (0,25 ml, 50 micrograme) după un 
interval de cel puțin 28 de zile după cea de-a doua doză.

Doza de rapel 
Persoane cu vârsta de minimum 18 ani
O doză de rapel de Spikevax (0,25 ml, care conține 50 micrograme de ARNm, reprezentând jumătate din 
doza administrată în cadrul schemei de vaccinare primară) trebuie să fie administrată intramuscular la 
adulți la cel puțin 3 luni după a finalizarea schemei de vaccinare primare.  
Spikevax poate fi utilizat cu rol de rapel la adulții cărora li s-a administrat o schemă de vaccinare primară 
cu Spikevax sau o schemă de vaccinare primară cu un alt vaccin de tip ARNm sau cu un vaccin pe bază de 
vector adenoviral.

Doze și schemă de vaccinare

Rotiți ușor flaconul după decongelare și înainte de fiecare extragere.  Vaccinul este gata de utilizare 
odată ce este decongelat. A nu se agita. A nu se dilua vaccinul.

A confirma că lichidul este de culoare albă până  
la aproape albă atât în flacon, cât și în seringă

Furnizați un card de vaccinare persoanei vaccinate sau aparținătorului acesteia, cu data la 
care persoana vaccinată trebuie să revină pentru VIITOARELE DOZE de Spikevax.

Administrare

Se verifică volumul din seringă.

Înainte de injectare, inspectați fiecare doză pentru:

Pentru întrebări, vizitați www.modernacovid19global.com și selectați țara dumneavoastră.

Vaccinul poate să conțină particule albe sau 
transparente legate de produs.

Dacă doza este incorectă sau sunt prezente 
modificări de culoare sau alte particule 

materiale, nu administrați vaccinul.

Rotiți ușor flaconul după decongelare și înainte de fiecare extragere.  
Vaccinul este gata de utilizare odată ce este decongelat. A nu seagita și a nu se dilua. 


