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Instruktion för iordningställande och vaccinering med
Comirnaty 30 mikrog/dos (Pfizer -vaccin mot Covid -19)
Iordningställande

vid administrering i vaccinationslokal

Comirnatyär hållbart i upp till en månadvid kylskåpsförvaring(+2 till +8oC).
Kontrollerautgångsdatumet
på ytterkartongen.
Material

Plocka fram följandeför varje vaccinflaska:
Uppdragning av dos med uppdragningskanyl och stickskyddad kanyl
Comirnatyvaccin30 mikrog/dos- 1 flaska
Natriumklorid 9mg/mlspädningsvätska
f. parenteraltbruk 10 ml - 1 st
Spruta2 ml - 1 st
”Uppdragningskanyl”– användgrön kanyl 21G - 1 st
Spruta1 ml - 6 st
Kanyl med stickskydd- 6 st
Desinficerandeswabbar
Sprutetiketter
Riskavfallskärl
Spritahändernaoch ta på handskar.
1. Ta fram Comirnatyvaccinfrån kylskåpetoch låt det antarumstemperaturinnan
spädning.Förvaraflaskanståendei skydd från direkt solljus.Spädningmåsteske
inom 2 timmar efter att flaskantagitsur kylen. Observeraatt efter spädningär
vaccinethållbarti 6 timmar i 2 oC till 30oC.
2. Vänd flaskanförsiktigt fram och tillbaka 10 gånger,skakainte. Innanspädning
kan suspensionen
innehållavita till naturvitaogenomskinligapartiklar. Om
suspensionen
är missfärgadeller innehållerandrapartiklar ska flaskankasseras.
Blandainte innehåll från olika injektionsflaskortill sammados.
3. Desinficeramembranet på vaccinflaskansamthalsenpå natriumkloridampullen
med desinficerandeswabför engångsbruk.Låt torkaca 30 sekunder.
4. Använd aseptiskarbetsteknik.
5. Dra upp 1,8 ml Natriumklorid 9 mg/ml med hjälp av en 2 ml-spruta och en grön
kanyl.
6. Tillsätt natriumkloridentill vaccinflaskanmed sammakanyl somdu drog upp
natriumkloridmed. Var noga med att kanylen är ovanför vätskeytan efter
avslutad tillsats.
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7. Jämnaut trycket i injektionsflaskangenomatt dra upp 1,8 ml luft i den tomma
2 ml- sprutansom inneh
öll spädningsvätskan
.
8. Vänd flaskanförsiktigt fram och tillbaka 10 gånger,skakainte. Efter spädningska
vaccinetvara en naturvit suspension.Kontrollera att suspensionen
inte är
missfärgadeller innehållernågrapartiklar.Om så är fallet ska flaskankasseras.
9. Dra upp 0,32 ml färdigsp
ätt vaccin med en 1 ml injektionssprutaoch en grön
uppdragningskanyl.Sätt därefterpå en kanyl med stickskydd. (När
uppdragningskanylanvändsbehövervolymen injektionskanylenkompenseras
för.
Patientenfår dosen0,3 ml. Den lilla mängdluft som ryms i kanylenär ofarlig för
patienten).
10. Upprepasteg9 ytterligarefem gånger
. K asseraresterandeinnehåll
, doserfrån flera
flaskor ska aldrig blandas
.
11. Påsprutfateteller sprutetikettangesläkemedelsnamn
, dos0,3 ml, batchnummer
,
hållbarhetsd
atum och klockslag(6 timmar från iordningställandet)samtsignum
.

Innan administrering

1. Kontrolleramot textenpå sprutfateller sprutetikettatt rätt vaccinär framtaget.
2. Administreravaccinetsnarast
, dock högst6 timmar efter spädning.Förvaring ska
skei temperatur2°C - 30°C i skyddmot direkt solljus.Kontrollera hållbarheten
mot märkningenpå sprutan.
3. Inspekterasprutanvisuellt. Kontrolleraatt sprutanär intakt, innehållerrätt volym
samtatt suspensioneninte är missfärgadeller innehållernågrapartiklar. Om såär
fallet skasprutankasseras.
4. Administreravaccinetintramuskulärtenligt särskildrutin.
Avfallshantering
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för vaccinering i hemmet

Comirnatyär hållbart i upp till en månadvid kylskåpsförvaring(+2 till +8oC).
Kontrollerautgångsdatumet
på ytterkartongen.
Material

Comirnatyvaccin30 mikrog/dos- 1 flaska
Natriumklorid 9mg/mlspädningsvätska
f. parenteraltbruk 10 ml - 1 st
Spruta2 ml - 1 st
”Uppdragningskanyl”– användgrön kanyl 21G - 1 st
Spruta1 ml - 6 st
Kanyl med stickskydd - 6 st
Desinficerandeswab- 2 st
Sprutetiketter- 6 st
Riskavfallskärl
Sprutproppar– 6 st
Blixtlåspåse
/plastpåse- 6 st
Spritahändernaoch ta på handskar.
1. Ta fram Comirnatyvaccinfrån kylskåpetoch låt det antarumstemperaturinnan
spädning.Förvaraflaskanståendei skydd från direkt solljus.Spädningmåsteske
inom 2 timmar efter att flaskan tagitsur kylen. Observeraatt efter spädningär
vaccinet hållbarti 6 timmar i 2oC till 30oC.
2. Vänd flaskanförsiktigt fram och tillbaka 10 gånger,skakainte. Innanspädning
kan suspensionen
innehållavita till naturvitaogenomskinligapartiklar. Om
suspensionen
är missfärgadeller innehållerandrapartiklar ska flaskankasseras.
Blandainte innehåll från olika injektionsflaskortill sammados.
3. Desinficeramembranetpå vaccinflaskansamthalsenpå natriumkloridampullen
med desinficerandeswabför engångsbruk.Låt torkaca 30 sekunder.
4. Använd aseptiskarbetsteknik.
5. Dra upp 1,8 ml Natriumklorid 9 mg/ml med hjälp av en 2 ml-spruta och en grön
kanyl.
6. Tillsätt natriumkloridentill vaccinflaskanmed sammakanyl somdu drog upp
natriumkloridmed. Var noga med att kanylen är ovanför vätskeytan efter
avslutad tillsats.
7. Jämnaut trycket i injektionsflaskangenomatt dra upp 1,8 ml luft i dentomma
2 ml- sprutansom innehöll spädningsvätskan.
Låt dengrönakanylensitta kvar i
injektionsflaskan och sätt på en 1 ml- spruta.
8. Vänd flaskanförsiktigt fram och tillbaka 10 gånger,skakainte. Efter spädningska
vaccinetvara en naturvit suspension.Kontrollera att suspensionen
inte är
missfärgadeller innehållernågrapartiklar. Om så är fallet skaflaskankasseras.
9. Dra upp 0,32 ml färdigsp
ätt vaccin med 1 ml- sprutaoch grön uppdragningskanyl
.
Sätt på en sprutpropppå sprutan
. (När uppdragningskanylanvändsbehöver
volymeni injektionskanylenkompenseras
för. Patientenfår dosen0,3 ml). När
vaccinetska administrerassättsen kanyl med stickskyddpå sprutan,fyll inte
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kanylenmedvaccin.(Den lilla mängdluft somryms i kanylenär ofarlig för
patienten).
10. Upprepasteg9 ytterligarefem gångerdå flaskaninnehållersex doser.
11. Påsprutfateteller sprutetikettangesläkemedelsnamn,
dos0,3 ml, batchnummer,
hållbarhetsdatum
och klockslag(6 timmar från iordningställandet)samtsignum.

12. Etiketteravarje sprutaoch förpackaen och en i en blixtlåspåse
/plastpåsesom
sedanlindas runt sprutantill en snävrulle. Detta då vaccinetär mycket känsligt för
skakningar.Vid transportska läkemedletförvarasi temperatur2°C - 30°C och i
skyddmot direkt solljus.
Innan administrering

1. Kontrolleramot sprutetikettatt rätt vaccin är framtaget
2. Administreravaccinetsnarast,dock högst6 timmar efter spädning.Förvaringska
skei temperatur2°C - 30°C i skyddmot direkt solljus.Kontrollera hållbarheten
mot märkningenpå sprutan.
3. Inspekterasprutanvisuellt. Kontrolleraatt sprutanär intakt, innehållerrätt volym
samtatt suspensionen
inte är missfärgadeller innehållernågrapartiklar. Om såär
fallet skasprutankasseras.
4. Skruvaav sprutproppenoch sättpå en kanyl med stickskydd
. Administrera
vaccinetintramuskulärtenligt särskildrutin.

Avfallshantering
1. Sprutor,kanylersamtvaccinflaskorska kasserasi riskavfallskärlför stickandeoch
skärandeavfall eller läkemedelsavfall”cytostatikaoch läkemedelsförorenat
avfall”.
2. Eftersomtommavaccinflaskorbetraktassom stöldbegärligaskadessadestrueras.
Rita medvattenfastpennapå vaccinflaskornasåatt de ej kan återanvändas
och
säkerställhanteringenav riskavfallskärl.
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Logg – sammanfattning av uppdateringar per version MED21 -200
Nr 07 - 2022-03-11

Ny rutin meduppdragningskanyl.
Nr 06 - 2022-01-26

Uppdateringpga.materialbytetill 1 ml- sprutaoch kanyl med stickskydd.
Nr 05 - 2021-07-02

Sid 2, Alternativ 2, punkt 9 samtsid 3 punkt 9: Förtydligat att den lilla mängd
luft som ryms i kanylenär ofarlig för patienten.
Sid 2 punkt 10, ändrat till korrekt siffra: Upprepasteg9 ytterligarefem gånger
för att få ut sexdoser.
Nr 04 - 2021-05-21

Förlängdhållbarhetstidi kylskåp,en månadför obrutenflaskaenligt
uppdateradproduktresumé.
Nr 03 - 2021-03-31

Rutinen kompletteradmed två alternativaarbetssätt
i. alternativ1 med sprutamed fast kanyl
ii. alternativ2 med användningav ”uppdragningskanyl”
Förtydligat att grön kanyl 21G användssom ” uppdragningskanyl
”
Volym som skadrasupp för att kompenseraför injektionskanylhar justerats
till 0,32 ml (närdosen drasupp medannankanyl än administreringskanylen)
Iordningställandeför vaccinationi hemmethar kompletteratsmedkomplett
utrustningslistaoch beskrivningfrån punkt 1. I sambandmed dettahar
rubriksättningenändratsnågot
Punkt 4 underAdministrering, vid vaccinationi hemmethar förtydligats
Avsnittet Avfallshanteringär flyttad till sidan4.
Nr 02 - 2021-03-18

Justeringför antal dosertill 6 doserper ampull. Instruktionoch antalet
tillbehör har justerats
Utbyte till ny förtryckt blå sprutetikett
Hållbarhetsdatumoch klockslag ska angespå sprutetiketten
Hållbarhetstidför injektionsflaskaföre och efter spädninghar lagtstill
Tillägg att injektionsflaskaalltid ska förvarasstående
, ävenundertransport
Tillägg att innehåll från olika injektionsflaskorinte ska blandastill sammados
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