Vaccinatie COVID-19
Bereidingswijze vaccin Pfizer
1
Ingevroren flacons moeten in een omgeving van 2 °C tot
8 °C geplaatst worden om te ontdooien; het kan 3 uur duren
om een pak van 195 flacons te ontdooien.
Niet langer dan 2 uur
op kamertemperatuur
(tot 25 °C)

Een andere mogelijkheid bestaat erin om ingevroren flacons
te ontdooien door ze gedurende 30 minuten bloot te stellen
aan een temperatuur tot 25 °C voor onmiddellijk gebruik.
Eenmaal ontdooid, kan het onverdunde vaccin tot 5 dagen
bewaard worden bij een temperatuur van 2 °C tot 8 °C,
en tot 2 uur bij een temperatuur tot 25 °C.

2
Laat de ontdooide flacon op kamertemperatuur komen en
keer hem 10 maal voorzichtig om alvorens te verdunnen.
Niet schudden. Vóór de verdunning moet het vaccin
eruitzien als een oplossing met gebroken witte kleur zonder
zichtbare deeltjes. Gooi het vaccin weg als er deeltjes of
verkleuring zichtbaar zijn.

Voorzichtig x10

3
Het ontdooide vaccin moet verdund worden in de
oorspronkelijke flacon met een oplossing van 1,8 mL
natriumchloride 9 mg/mL (0,9 %) voor injectie, met
gebruik van een naald van 21 gauge of een smallere naald
en steriele technieken.
Waarschuwing: Natriumchloride 9 mg/mL (0,9 %)oplossing voor injectie zonder conserveermiddel is het
enige verdunningsmiddel dat gebruikt mag worden.
Dit verdunningsmiddel is niet inbegrepen in de verpakking
van het vaccin.
Let op: Desinfecteer de flaconstop eerst met een
ontsmettingsdoekje.
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4
Normaliseer de druk in de flacon alvorens de naald uit de
flacon te verwijderen door 1,8 mL lucht op te trekken in
de lege spuit waar het verdunningsmiddel in zat.

Voorzichtig x10

5
Keer de verdunde oplossing voorzichtig 10 maal om.
Niet schudden.

6
Het verdunde vaccin moet eruitzien als een oplossing met
gebroken witte kleur zonder zichtbare deeltjes. Gooi het
verdunde vaccin weg als er deeltjes of verkleuring
zichtbaar zijn.

Gebruik binnen 6u na
verdunning

7
Duid op de verdunde flacons de datum en tijd van
verdunning aan en bewaar bij een temperatuur van 2 °C
tot 25 °C. Gebruik onmiddellijk, en binnen 6 uren na
verdunning.

Noteer datum en tijd van
verdunning

8
Na verdunning bevat de flacon 5 doses van 0,3 mL.
Trek de benodigde 0,3 mL dosis verdund vaccin op met
gebruik van een steriele naald en spuit. Gooi ongebruikt
vaccin weg binnen 6 uren na verdunning.
Let op: Desinfecteer de flaconstop eerst met een
ontsmettingsdoekje.

Gebruik voor elke extra dosis een nieuwe steriele
injectiespuit en naald en zorg ervoor dat de flaconstop
wordt ontsmet met een antiseptisch middel.
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