Vaccintyper covid-19, hållbarhet och krav på hantering

Sida 1 av 2

Pfizer och Moderna ska ges i 2 doser med samma vaccin (företag). Dos 2 av AstraZeneca för personer under 65 år rekommenderas ett
mRNA vaccin, men man kan få AstraZeneca som dos 2 om så önskas. Janssen ges endast 1 dos.

Förpackning

Hållbarhet och förvaringsbetingelser

Dosering

Företag
(vaccinets
namn)

Vaccin
typ

Antal
doser/
Flaska

Antal doser/
förpackning

Åldersgrupp

Leverans

Obruten flaska

Inför
iordningställande

Iordningställt vaccin

Spädes
Ja/Nej

Dos

Pfizer
BioNTech

mRNA

6

Anpassat.
LMF får
bryta
förpackning

≥16 år

Levereras i kyllåda
från LMF. Varje ask
är märkt med
hållbarhet i kyl
(5 dygn).

-70 ± 10 °C i >6
mån (LMF),
2-8 °C i 5 dygn

Späds inom
2 h efter
uttag från
kyl.

2-25 °C 6 h från
spädning till
administrering.
Uppdragna sprutor kan
transporteras försiktigt
utan skak.

Ja.
Spädes med
NaCl
1,8 ml/flaska.
Spädningsvätska ingår ej
i
förpackningen

0,3 ml

Levereras i fryslåda
-20°C från
Apoteket AB
(Tamro).
OBS! Viktigt att
märka förpackning
med datum och tid
när ställdes in i kyl.
Levereras i kyllåda
från Apoteket AB
(Tamro).

-20 °C ± 5 °C i
<6mån (Apoteket
AB),
2-8 °C upp till 30
dagar
Rumstemp i 12 h.
Ljuskänsligt.

Bruten
flaska:
2-25 °C i 6 h

Uppdraget i spruta:
2-25 °C 6 h (totalt ej
längre än 6 h från
flaskan brutits).
Uppdragna sprutor får
ej transporteras.

Nej

0,5 ml

(Comirnaty)

Moderna

mRNA

(COVID-19
Vaccine
Moderna)

Astra
Zeneca

Vektorvaccin

10
(kan bli
färre
med
2-ml
spruta)

100

≥18 år

Ljuskänsligt.

10 men 100
≥65 år
2-8 °C i < 6 mån.
Bruten
Uppdraget i spruta:
Nej
pga
flaska:
2-30 °C 4 h (totalt ej
överfyll
Ljuskänsligt.
2-30 °C i 6 h
längre än 6 h från
(Vaxzevria)
nad får
flaskan brutits alt. totalt
man
2-8 °C i 24 h
ej längre än 24 h se ①)
ofta 11
se ①
Uppdragna sprutor får
doser.
ej transporteras.
① gäller enbart om flaskan ställs in omgående i kylskåp efter punktering och sedan inte plockas fram och tillbaka vid flera tillfällen.
② Dos 2 för personer under 65 år som fått en första dos AstraZeneca rekommenderas ett mRNA-vaccin, vilket ges 12-15 veckor efter första dos AstraZeneca.

0,5 ml

Källor: Godkända produktresuméer för resp. produkt, www.fass.se samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, enligt datum angivet nedan.
Om du använder papperskopia, kontrollera mot originalet på INTRA/ www.regiondalarna.se/plus att du använder senaste versionen med detta datum:

210423

Doseringsintervall
mellan dos 1
och 2
6 veckor.
(för
transplanterade och
dialyspat.
kvarstår
minst 3
veckor)
Se även ②
6 veckor.
(transplanterade och
dialyspat.
kvarstår
minst 4
veckor)
Se även ②
9-12 veckor
≥65 år (samt
<65 år som
vill ha
AstraZeneca
som dos 2)
Se även ②.

Vaccintyper covid-19, hållbarhet och krav på hantering

Sida 2 av 2

Pfizer och Moderna ska ges i 2 doser med samma vaccin (företag). Dos 2 av AstraZeneca för personer under 65 år rekommenderas ett
mRNA vaccin, men man kan få AstraZeneca som dos 2 om så önskas. Janssen ges endast 1 dos.

Förpackning

Hållbarhet och förvaringsbetingelser

Dosering

Företag
(vaccinets
namn)

Vaccin
typ

Antal
doser/
Flaska

Antal doser/
förpackning

Åldersgrupp

Leverans

Obruten flaska

Inför iordningställande

Iordningställt
vaccin

Spädes
Ja/Nej

Dos

Janssen

Vektorvaccin

5

50

≥18 år

Levereras i kyllåda
från Apoteket AB
(Tamro).

2-8 °C i < 3 mån.
På förpackning
anges EXP datum
För kylförvaring.
OBS På flaskan
anges EXP. datum
för fryst vaccin
som EJ stämmer
när vaccinet
tinats.

Bruten flaska:
2-8 °C i 6 h
eller
rumstemperatur
(max 25 °C) högst
3h

Uppdraget i spruta:
2-8 °C i 6 h (totalt
ej längre än 6 h
från flaskan
brutits)
eller
rumstemperatur
(max 25 °C) högst
3 h (totalt ej längre
än 3 h från flaskan
brutits).

Nej

0,5 ml

(COVID-19
Vaccine
Janssen)

Rumstemp i 12 h
(9-25 °C) .
Ljuskänsligt.

Uppdragna sprutor
får ej
transporteras.

Informationen i tabellen kan komma att ändras.

Källor: Godkända produktresuméer för resp. produkt, www.fass.se samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, enligt datum angivet nedan.
Om du använder papperskopia, kontrollera mot originalet på INTRA/ www.regiondalarna.se/plus att du använder senaste versionen med detta datum:

210423

Doseringsintervall
mellan dos 1
och 2
Ej relevant.

