
Vaccinatie COVID-19
Bereidingswijze vaccin Moderna

Ingevroren flacons kunnen 7 maanden of tot de vermelde 
vervaldatum worden bewaard op -20°C in hun originele 
verpakking en afgeschermd van licht.
 
Eenmaal ontdooid, kan een ongeopende flacon tot maximaal 
30 dagen gekoeld bewaard worden tussen 2 en 8 °C en 
beschermd tegen licht alvorens gebruik.

Eenmaal ontdooid, kan een ongeopende flacon tot 12 uur 
bewaard worden op kamertemperatuur (8-25°C).

Geopende doorprikte flacons moeten binnen de 6 uur gebruikt 
worden.

1

Het moderna vaccin is in vloeibare fase (ontdooid) onderhevig 
aan grensvlakspanning. Het product moet met de nodige 
voorzichtigheid behandeld worden: 

   • Vermijd schokken, vallen, trillingen (opgelet met intern transport:   
      verplaatsing over oneffen terrein moet vermeden worden)
   • Niet schudden van de flacons
   • Geopende/doorprikte flacons mogen NOOIT getransporteerd worden
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Haal het aantal flacons nodig voor vaccinatie uit de koelkast en 
noteer het tijdstip waarop ze uit de koelkast zijn gehaald. 

Laat de flacons gedurende 15 minuten equilibreren op 
kamertemperatuur. 

Draai de injectieflacon voorzichtig om (niet schudden) 
Verifieer of de vloeistof in de flacon wit of gebroken wit is qua 
kleur. Indien verkleuring of onzuiverheden aanwezig zijn, 
mag de flacon niet worden gebruikt. Verwijder deze dan 
in de naaldcontainer.
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Ongeopend niet langer 
dan 12 uur 

op kamertemperatuur 
(tot 25 °C)

Doorprikte flacon: 6u

Voorzichtig



Uit elke flacon kunnen 10 vaccins opgetrokken worden
Elk individueel vaccin bevat 0,5 ml

1. Onstmet de flacon met een alcoholswab
2. Gebruik één optreknaald (18-21 gauche) waarop de  
    individuele spuiten worden gezet
3. Trek uit elke flacon 10 vaccins van 0,5 ml
4. Ontkoppel de spuit van de optreknaald die in de  
    flacon blijft zitten
5. Voorzie elk opgetrokken vaccin na ontkoppeling van 
    de optreknaald van een nieuwe steriele IM-naald  
    (23-25 gauche)
6. Verifieer of de vloeistof in de spuit wit of gebroken 
    wit is qua kleur.
7. Controleer het eindvolume van 0,5 ml
8. Dien het vaccin niet toe indien het eindvolume niet 
    correct is, of verkleuring en andere partikels aan
    wezig zijn.
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Het Moderna COVID-19 vaccin is vrij van 
bewaarmiddelen. Een vaccin moet gebruikt worden 
binnen de 6 uur na het openen en doorprikken van de 
flacon. 
 
Eens de flacon doorprikt is voor het optrekken van de 
eerste dosis moet de inhoud van de flacon gebruikt 
worden binnen de 6 uur. Doorprikte flacons die niet 
binnen de 6 uur zijn gebruikt, worden weggegooid!
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Zorg ervoor dat de flaconstop wordt ontsmet 
met een antiseptisch middel. 
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Gebruik binnen 6u na 
doorprikking flacon

Noteer tijdstip
van doorprikking flacon 

Het Moderna-vaccin moet niet verdund worden.
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