Lathund för Comirnaty Pfizer
(med uppdragskanyl och stickskyddad kanyl)
För utförligare instruktion hänvisas till: Instruktion för iordningställande och
vaccinering med Comirnaty (Pfizer-vaccin mot Covid-19)

1. Vänd vaccinflaskan försiktigt fram och tillbaka 10 gånger, skaka inte.
Innan spädning kan suspensionen innehålla vita till naturvita ogenomskinliga partiklar.
Om suspensionen är missfärgad eller innehåller andra partiklar ska flaskan kasseras.
Blanda inte innehåll från olika injektionsflaskor.
2. Desinficera membranet på vaccinflaskan samt halsen på natriumkloridampullen
3. Dra upp 1,8 ml Natriumklorid 9 mg/ml med en 2 ml-spruta och en grön kanyl.
4. Tillsätt natriumkloriden till vaccinflaskan med samma kanyl som du drog upp
natriumklorid med. Var noga med att kanylen är ovanför vätskeytan efter avslutad
tillsats.
5. Jämna ut trycket i injektionsflaskan genom att dra upp 1,8 ml luft i den tomma 2 mlsprutan som innehöll spädningsvätskan. Låt den gröna kanylen sitta kvar i
injektionsflaskan och sätt på en 1 ml-spruta.
6. Vänd flaskan försiktigt fram och tillbaka 10 gånger, skaka inte. Efter spädning ska
vaccinet vara en naturvit suspension. Kontrollera att suspensionen inte är missfärgad
eller innehåller några partiklar. Om så är fallet ska flaskan kasseras.
7. Dra upp 0,32 ml färdigspätt vaccin. (När uppdragskanyl används behöver volymen i
injektionskanylen kompenseras för. Patienten får dosen 0,3 ml.)
8. Upprepa steg 7 ytterligare fem gånger för att få ut sex doser.
10. Fyll i sprutetiketter och klistra dem på sprutorna

Innan administrering
1. Kontrollera sprutetiketten att du har rätt vaccin (ev. mot ampullen om den finns
tillgänglig)
2. Inspektera sprutan visuellt. Kontrollera att sprutan är intakt, innehåller rätt volym samt
att suspensionen inte är missfärgad eller innehåller några partiklar. Om så är fallet ska
sprutan kasseras.
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3. Administrera vaccinet intramuskulärt enligt särskild rutin och inom angiven hållbarhet på
sprutan.

Material










Comirnaty vaccin - 1 flaska
Natriumklorid 9mg/ml spädningsvätska för parenteralt bruk 10 ml - 1 st
Spruta 2 ml - 1 st för att dra upp och tillsätta natriumklorid
”Uppdragskanyl” – använd grön kanyl 21G - 1 st
Spruta 1 ml - 6 st för att dra upp och ge vaccininjektion
Kanyl med stickskydd – 6 st
Desinficerande swabbar
Sprutetiketter
Riskavfallskärl
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