
Съхранение във фризер

Да не се съхранява под -50°С.
Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се 

предпази от светлина.

Да се съхранява замразена при температура от  
-25ºC до -15ºC. 

1 от 2

от 2° до 8°C

от 8° до 25°C

Хладилник

Да се съхранява на 
студено до стайна 

температура
24 
часа

30 
дни

Указания след размразяване

НИКОГА не замразявайте повторно размразената ваксина

Непунктиран флакон След изтегляне на първата доза

Максимално време

Хладилник или стайна  
температура

19 
часа

Максимално време

Флаконът трябва да се съхранява 
на температура между 2° и 25°C. 

Датата и часът на изхвърляне да се 
запишат на етикета на флакона.
Изхвърлете пунктирания флакон 

след 19 часа

2 часа и 30 минути в хладилник 1 час при стайна температура
от 2° до 8°C

(в рамките на 
30-дневния срок 
на годност при 
температура 
от 2°C до 8°C)

от 15° до 25°C 

Оставете флакона на стайна температура за 15 
минути, преди да го приложите 

ИЛИ

Преди употреба всеки флакон да се размразява
Изображенията на флакони са само с илюстративна цел

Изтегляйте всяка доза ваксина от флакона с помощта на нова стерилна игла и спринцовка за всяка 
инжекция, за да предотвратите предаването на инфекциозни агенти от едно лице на друго.  

Дозата в спринцовката трябва да се използва незабавно.

След като флаконът се пунктира за изтегляне на първата доза, ваксината трябва да се използва 
незабавно и да се изхвърли след 19 часа. 

Всяка неизползвана ваксина или отпадъчен материал трябва да се изхвърля в съответствие  
с местните изисквания.

Spikevax инжекционна дисперсия 
иРНК ваксина срещу COVID-19 (нуклеозидно 

модифицирана)
Съхранение и работа



BG-COV-21000052 от 2

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Spikevax е предназначена за активна имунизация за превенция на COVID-19, причинен от SARS-CoV-2, при 
лица на 6 и повече години.
Употребата на тази ваксина трябва да бъде в съответствие с официалните препоръки.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Свръхчувствителност към активното вещество или към 
някое от помощните вещества.

© 2022 Moderna, Inc.

Spikevax инжекционна дисперсия 
иРНК ваксина срещу COVID-19 (нуклеозидно 

модифицирана) 
Дозиране и приложение 

Първична серия на ваксинация
Лица на 12 и повече години 
Spikevax се прилага като курс от 2 (две) дози по 100 микрограма (0,5 ml всяка).
Деца на възраст от 6 до 11 години 
Spikevax се прилага като курс от 2 (две) дози по 50 микрограма (0,25 ml всяка, 
съдържаща 50 микрограма иРНК - половината от първичната доза за лица на 12 и 
повече години). 
Препоръчва се втората доза да се приложи 28 дни след първата доза. 
Тежко имунокомпрометирани лица на 6 и повече години 
Трета доза може да се приложи най-малко 28 дни след втората доза на лица на 12 
и повече години (0,5 ml, 100 микрограма) и деца на възраст от 6 до 11 години (0,25 ml, 
50 микрограма), които са тежко имунокомпрометирани.
Бустер доза 
Лица на 18 и повече години 
Бустер доза Spikevax (0,25 ml, съдържаща 50 микрограма иРНК - половината от 
първичната доза) трябва да се приложи интрамускулно на възрастни най-малко 
3 месеца след завършване на първичната серия на ваксинация.
Spikevax може да се използва за бустер доза при възрастни, които са получили 
първична серия на ваксинация със Spikevax или първична серия на ваксинация, 
състояща се от друга иРНК ваксина или аденовирусна векторна ваксина.

Дозиране и схема на прилагане

Завъртайте леко флакона след размразяване и преди всяко изтегляне.  Ваксината е готова 
за приложение след размразяване.Да не се разклаща. Да не се разрежда ваксината.

потвърдите, че течността е бяла до почти бяла, 
както във флакона, така и в спринцовката

Предоставете карта за ваксиниране на ваксинираното лице или на 
болногледача му/й с датата, на която ваксинираното лице трябва да 

се върне за следващи дози Spikevax.

Показание

се уверите в обема на спринцовката

Преди инжектиране проверявайте всяка доза, за да:

При въпроси посетете  www.modernacovid19global.com и изберете Вашата държава.

Ваксината може да съдържа бели или 
полупрозрачни частици, свързани с продукта.

Ако дозата е неточна или има промяна  
в цвета и други видими частици, не 

прилагайте ваксината.

Завъртайте леко флакона след размразяване и преди всяко изтегляне.  
Ваксината е готова за приложение след размразяване.Не разклащайте и не разреждайте


