
Laikymas užšaldžius

Nelaikyti žemesnėje kaip –50 ºC temperatūroje.
Laikyti gamintojo dėžutėje, kad vakcina  

būtų apsaugota nuo šviesos.

Laikyti užšaldytą nuo 
–25 ºC iki –15 ºC temperatūroje. 
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nuo 2 °C iki 8 °C

nuo 8 °C iki 25 °C

Šaldytuve

Vėsioje vietoje iki 
kambario temperatūros

24 
val

30 
dienų

Nurodymai po atšildymo

NEGALIMA vėl užšaldyti atšildytos vakcinos

Nepradurtas flakonas Ištraukus pirmąją dozę

Maksimali trukmė

Šaldytuve arba kambario 
temperatūroje

19 
val.

Maksimali trukmė

Flakoną reikia laikyti nuo 2 °C iki  
25 °C temperatūroje. Flakono etiketėje 

įrašykite išmetimo datą ir laiką.
Pradurtą flakoną išmeskite  

po 19 valandų.

2 val. ir 30 min. šaldytuve 1 val. kambario temperatūroje

nuo 2 °C iki 8 °C
(30 dienų galiojimo 

laikotarpiu nuo 
2 °C iki 8 °C 

temperatūroje).
 

nuo 15 °C iki 25 °C 

Prieš vartojimą palaikykite flakoną  
kambario temperatūroje 15 minučių. 

ARBA

Prieš vartojant kiekvieną flakoną atšildyti
Flakonų atvaizdai pateikti tik iliustracijai

Kiekvieną vakcinos dozę kiekvienai injekcijai ištraukite nauja sterilia adata ir švirkštu, kad nuo  
vieno asmens neužkrėstumėte kito. Švirkšte esančią dozę reikia suvartoti nedelsiant.

Pradūrus flakoną pirmajai dozei ištrauktą vakciną reikia suvartoti nedelsiant ir išmesti po 19 valandų. 

Nesuvartotą vakciną ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.
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TERAPINĖS INDIKACIJOS
Spikevax skirta aktyviai 6 metų ir vyresnių asmenų imunizacijai siekiant išvengti COVID-19 ligos, sukeltos SARS-CoV-2 viruso.
Ši vakcina turi būti vartojama remiantis oficialiomis rekomendacijomis.

KONTRAINDIKACIJOS 
Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.
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Pradinė serija
12 metų ir vyresni asmenys
Spikevax skiriama 2 (dviejų) 100 mikrogramų dozių (po 0,5 ml) kursu.
  
6–11 metų vaikai
Spikevax skiriama 2 (dviejų) 50 mikrogramų dozių (po 0,25 ml, kurių kiekvienoje yra 
50 mikrogramų iRNR ir kurios yra pusė pagrindinės dozės, skiriamos 12 metų ir vyresniems 
asmenims) kursu.
Antrąją dozę rekomenduojama suleisti praėjus 28 dienoms po pirmosios dozės suleidimo. 

6 metų ir vyresni asmenys, kurių imuninė sistema yra labai susilpnėjusi
12 metų ir vyresniems asmenims (0,5 ml, 100 mikrogramų) ir 6–11 metų vaikams (0,25 ml, 
50 mikrogramų), kurių imuninė sistema labai susilpnėjusi, trečiąją dozę galima leisti praėjus 
ne mažiau kaip 28 dienoms po antrosios dozės suleidimo.

Stiprinamoji dozė 
18 metų ir vyresni asmenys
Suaugusiesiems praėjus ne mažiau kaip 3 mėnesiams po pagrindinės serijos užbaigimo, 
į raumenį gali būti suleista Spikevax stiprinamoji dozė (0,25 ml, kurioje yra 50 mikrogramų 
iRNR – pusė pradinės dozės).  
Spikevax gali būti vartojama kaip stiprinamoji dozė suaugusiesiems, kurie pagrindine serija 
buvo paskiepyti Spikevax arba kita iRNR vakcina, arba adenoviruso vektoriaus vakcina.

Dozavimas ir tvarkaraštis

Po atšildymo ir prieš kiekvieną dozės ištraukimą flakoną atsargiai pasukiokite. Atšildžius 
vakciną galima vartoti. Nekratykite. Neskieskite.

Ar skystis flakone ir švirkšte yra  
baltos arba balkšvos spalvos

Paskiepytajam arba jo globėjui duokite vakcinavimo kortelę, kurioje nurodyta 
data, kada paskiepytajam reikia atvykti KITŲ „Spikevax“ dozių.

Vartojimas

Koks kiekis yra švirkšte

Prieš injekciją patikrinkite kiekvieną dozę:

Jei turite klausimų, apsilankykite adresu www.modernacovid19global.com ir pasirinkite savo šalį.

Vakcinoje gali būti baltų arba  
skaidrių preparato dalelių.

Jeigu dozė ne tokia arba spalva  
yra pakitusi ar yra kitokių medžiagų  

dalelių, vakcinos nevartokite.

Po atšildymo ir prieš kiekvieną dozės ištraukimą flakoną atsargiai pasukiokite.  
Atšildžius vakciną galima vartoti. Nepurtykite ir neskieskite.

Spikevax injekcinė dispersija 
COVID-19 iRNR vakcina (modifikuotų nukleozidų) 

Dozavimas ir vartojimas


