Spikevax dispersão injetável
Vacina de mRNA contra a COVID-19
(nucleósido modificado)
Armazenamento e conservação
Armazenamento de congelação
Armazenar congelado entre
-25 ºC e -15 ºC
Não armazenar abaixo de -50ºC
Conservar na embalagem de origem para
proteger da luz.

Descongelar cada frasco para injetáveis antes da utilização
Imagens de frascos para injetáveis apenas para fins ilustrativos

2 horas e 30 minutos no frigorífico
2°C a 8°C

1 hora à temperatura ambiente

OU

(dentro do prazo de
validade de 30 dias
entre 2ºC e 8ºC)

15°C a 25°C

Deixe o frasco para injetáveis repousar à temperatura
ambiente durante 15 minutos antes de administrar

Instruções após descongelação
Frasco para injetáveis não perfurado

30
dias

Tempos máximos
Frigorífico

horas

Armazenamento refrigerado
até à temperatura ambiente

8°C a 25°C

19

horas

2°C a 8°C

24

Após retirada da primeira dose
Tempo máximo
Frigorífico ou
temperatura ambiente

O frasco para injetáveis deve ser
mantido entre 2°C e 25°C. Registar
data e hora de eliminação na
etiqueta do frasco.
Elimine o frasco para injetáveis
perfurado após 19 horas.

Retire cada dose da vacina do frasco para injetáveis utilizando uma nova agulha estéril e seringa para
cada injeção, para evitar a transmissão de agentes infeciosos de uma pessoa para outra.
A dose na seringa deve ser utilizada imediatamente.
Assim que o frasco para injetáveis tiver sido perfurado para retirar a dose inicial,
a vacina deve ser utilizada imediatamente e eliminada após 19 horas.
Qualquer vacina não utilizada ou resíduos devem ser eliminados de acordo com os requisitos locais.

NUNCA volte a congelar a vacina descongelada
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Spikevax dispersão injetável
Vacina de mRNA contra a COVID-19
(nucleósido modificado)
Dosagem e administração
Dosagem e esquema
Esquema de vacinação primário
Indivíduos com idade igual ou superior a 12 anos
A Spikevax é administrada com um esquema de 2 (duas) doses de 100 microgramas
(de 0,5 ml cada).
Crianças com idades compreendidas entre 6 e 11 anos
A Spikevax é administrada com um esquema de 2 (duas) doses de 50 microgramas
(0,25 ml cada, contendo 50 microgramas de mRNA que corresponde a metade da dose
primária para indivíduos com idade igual ou superior a 12 anos).
Recomenda-se que a segunda dose seja administrada 28 dias após a primeira dose.
Indivíduos gravemente imunocomprometidos com idade igual ou superior a 6 anos
Pode ser dada uma terceira dose, pelo menos 28 dias após a segunda dose, a indivíduos
com idade igual ou superior a 12 anos (0,5 ml, 100 microgramas) e a crianças com idades
compreendidas entre 6 e 11 anos (0,25 ml, 50 microgramas) com compromisso imunitário grave.
Dose de reforço
Indivíduos com idade igual ou superior a 18 anos
Pode ser dada uma dose de reforço de Spikevax (0,25 ml, contendo 50 microgramas de
mRNA, o que constitui metade da dose primária) por via intramuscular a adultos, pelo
menos 3 meses após o término do esquema de vacinação primário.
A Spikevax pode ser usada como reforço em adultos a quem tenha sido administrada a
vacinação primária com Spikevax ou com outra vacina de mRNA ou de vetor adenoviral.
Misture suavemente o conteúdo do frasco para injetáveis após a descongelação e
Administração
antes de retirar cada dose. A vacina
está pronta a utilizar após descongelação. Não
Misture suavemente o conteúdo do
frasco
para
injetáveis
após a descongelação e antes de
agite. Não
dilua
a vacina.
retirar cada dose. A vacina está pronta a utilizar após descongelação. Nãoagite nem dilua.
Antes da injeção, inspecione
cada dose para:
Confirmar que o líquido se apresenta
com uma cor branca a esbranquiçada
Verificar o volume na seringa
A vacina pode conter partículas brancas ou
translúcidas relacionadas com o produto.
Se a dosagem estiver incorreta, ou houver
descoloração e estiverem presentes outras
partículas, não administre a vacina.

Forneça um cartão de vacina ao vacinado ou ao seu prestador de cuidados com
a data em que o vacinado precisa de regressar para a DOSE FUTURA da Spikevax.

Para questões, visite www.modernacovid19global.com e selecione o seu país.
INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS
A Spikevax é indicada para imunização ativa, para prevenção da
COVID 19 causada pelo SARS CoV 2 em indivíduos com idade igual ou superior a 6 anos.
A utilização desta vacina deve ser feita de acordo com as recomendações oficiais.
CONTRAINDICAÇÕES
Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes.
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