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Instruktion för iordningställande och
vaccinering med Spikevax (Modernas vaccin
mot Covid -1 9)
Spikevaxär hållbarti upp till 30 dagarvid kylskåpsförvaring(+2 till +8oC).
Kontrollerautgångsdatumet
på ytterkartongen.
Material

Plockafram följandeför varje vaccinflaska:
Uppdragning av dos med uppdragningskanyl och stickskyddad kanyl
Spikevax- 1 flaska
Spruta1 ml – 10/20st
Uppdragningskanyl
, grön kanyl 21G – 1 st
Kanyl med stickskydd- 10/20 st
Desinficerandeswabbar
Sprutetiketter
Riskavfallskärl
Iordningställande vid administrering i vaccinationslokal
Spritahändernaoch ta på handskar.
1. Ta fram Spikevaxfrån kylskåpetminst 15 minuter innan administrering.
Förvaraflaskani skydd från ljus. Vaccinetska förvarasstående,även
undertransport.Oöppnad injektionsflaskaär hållbar i upp till 24
timmar i 8oC till 25oC efter att dentagits ut ur kylskåpet.Angående
hållbarhet i öppnadinjektionsflaskasesid 3.
Observeraatt uppdragensprutaär hållbari 6 timmar i 2oC till 25oC från
uppdragningstillfället.
2. Observera! Ska ej spädas.Får ej skakas. Vänd försiktigt
injektionsflaskanefter upptiningoch innan varje dosdrasupp. Vätskanär
vit till benvit och kan innehållavita eller genomskinligaproduktrelaterade
partiklar.Om missfärgningeller andrapartiklar förekommerska flaskan
kasseras.Blanda inte innehållfrån olika injektionsflaskortill sammados.
3. Desinficeramembranetpå vaccinflaskanmeddesinficerandeswabför
engångsbruk.Låt torka ca 30 sekunder.
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4. Använd aseptiskarbetsteknik.Vänd försiktigt injektionsflaskaninnan
varje dosdrasupp.
5. Dra upp 0,52 ml/0,27 ml (full dos/halvdos)med hjälp av en 1 ml
injektionssprutaoch grön uppdragningskanyl.
Sätt därefterpå en kanyl
med stickskydd
. (När uppdragningskanylanvändsbehövervolymeni
injektionskanylenkompenseras
för. Patientenfår dosen0,5/0,25ml. Den
lilla mängdluft somryms i kanylenär ofarlig för patienten).
6. Upprepasteg4 - 5 ytterligare9/19 gånger(full/halv dos)då flaskan
innehåller10/20doser.Eftersomflaskanär överfylld kan man ev. få ut
ytterligaredoser.
7. På sprutfateteller sprutetikettangesläkemedelsnamn,
dos 0,5 ml/0,25
ml (full dos/halvdos),batchnummer
, hållbar till: datumoch klockslag
(högst6 timmar i uppdragenspruta)samtsignum.

Etikett för full dos:

Etikett för halv dos:
Innan administrering
1. Kontrollera mot textenpå sprutfateller sprutetikettatt rätt vaccinär
framtaget.
2. Administreravaccinetsnarast,(senast19 timmar efter första punktering
av injektionsflaskan/6timmar för uppdragendos). Förvaringskaske i
temperatur2°C till 25°C i skyddmot ljus. Kontrollera hållbarhetenmot
märkningenpå sprutan.
3. Inspekterasprutanvisuellt. Kontrolleraatt sprutanär intakt, innehåller
rätt volym samtatt vaccinetär en vit till benvit injektionsvätska
(dispersion).Vaccinetkan innehållavita eller genomskinliga
produktrelaterade
partiklar. Om missfärgningeller andrapartiklar
förekommerskasprutankasseras.
4. Administreravaccinetintramuskulärtenligt särskildrutin.
Avfallshantering
1. Sprutor,kanylersamtvaccinflaskor(tommaeller medkvarvarande
innehåll)ska kasserasi riskavfallskärlför stickandeoch skärandeavfall
eller som läkemedelsavfall”cytostatikaoch läkemedelsförorenat
avfall”.
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2. Eftersomtommavaccinflaskorbetraktassom stöldbegärligaskadessa
destruerasföre kassation.Rita medvattenfastpenna på vaccinflaskorna
såatt de ej kan återanvändas
och säkerställhanteringenav
riskavfallskärl.
Hållbarhet i öppnad injektionsflaska:
Kemisk och fysikalisk stabilitethar påvisatsför 19 timmar vid 2 °C till 25
ºC efter den första punkteringen(inom den tillåtna användningsperioden
på
30 dagarvid 2 °C till 8 °C och 24 timmar vid 8 °C till 25 °C). Ur
mikrobiologisksynpunkt(riskenför kontamination)ska läkemedlet
användasomedelbart.Om vaccinetinte användsomedelbartansvarar
användarenför förvaringstider och förhållandenefter öppnande.Vid minsta
tveksamhetska injektionsflaskan kasseras.

Logg – sammanfattning av uppdateringar per version MED21 1021
Nr 05 – 2022-03-11
Ny rutin meduppdragningskanyl.
Nr 04 – 2022-01-14
Uppdateringpga.materialbytetill 1 ml- sprutaoch kanyl med stickskydd.
Nr 03 - 2021-11-10
- Kompletteringmed halv dos 0,25 ml för de patientersom ska
erhållapåfyllnadsdos(dos 3) av Covid-19 vaccin.(Ang
dosrekommendationer
- se Rutinerför vaccinationcovid-19
RegionSörmland).
- Förlängdhållbarheti oöppnadvaccinflaska enligt tillverkaren:
Oöppnadinjektionsflaskaär hållbar i upp till 24 timmar i 8oC till
25oC efter att dentagits ut ur kylskåpet.
- Nytt avsnitt: Hållbarheti öppnadinjektionsflaska.
Nr 02 - 2021-07-02
Namnändringtill Spikevax.
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