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 Förberedelser 

Varje färdigspädd flaska med COVID-19 Vaccin Comirnaty (BNT162b2) innehåller vaccin till 6 doser.  
För varje flaska man ska iordningställa sex doseringssprutor från, behövs följande material: 

Antal Produkt 

1 Pfizer COVID-19 Vaccin Comirnaty (BNT162b2) - färdigspätt 

Minst 1 Injektionstork sprit 70% IPA, 30x30 mm 

6 Injektionskanyl 23Gx25 mm, blå, med stickskydd och/eller 
Injektionskanyl 23Gx30 mm, blå, med stickskydd (totalt 6 st) 

6 Spruta luer 3-komp Plastipak, 1 ml gradering 0,1ml, centrerad 

6 Sprutetikett för COVID-19 Vaccin Comirnaty (BNT162b2) 

1 Etikett till Zip-loc påse för COVID-19 Vaccin Comirnaty (BNT162b2) 

1 Zip-Loc påse till sprutorna 

Tillämpa basala hygienrutiner och klädregler samt arbeta aseptiskt. 

Färdigställande av administreringssprutor 

1. Rengör och desinfektera arbetsytan med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med 
tensid. 

2. Kontrollera den spädda vaccinlösningen som ska var benvit till färgen och fri från 
partiklar. Om innehållet avviker ska produkten reklameras. 

3. Med aseptisk teknik, torka med injektionstork av gummimembranet på flaskan. 
 Observera att kanylens skyddshylsa ska återanvändas. Hantera så att aseptik bevaras vid 
brytande av kanylförpackningen. 

4. Sätt injektionskanylen på en spruta och dra upp 0,3 ml av vaccinlösningen. För att 
undvika förlust av vaccinlösning, avlägsna luftbubblorna med nålen fortfarande i flaskan. 

5. Sätt tillbaka skyddshylsan på injektionskanylen. 

6. För varje ny dos, tag en ny spruta samt kanyl och upprepa steg 4 till 5 ovan. I det fall alla 
sprutor inte dras upp vid samma tillfälle börja på steg 1. 

7. Ange hållbarhetsdatum, klockslag (6 timmar från spädningstillfället, se information på 
vaccinflaska) och signera på sprutetiketterna. Fäst därefter en etikett på respektive 
färdigställd spruta. 

8. Där administrering och registrering sker i samma lokaler som iordningsställande ska 
använd vaccinflaska skickas med på sprutfatet för att batchnumret ska vara tillgängligt 
vid registrering.  

9. I de fall administrering och registrering inte sker i samma lokaler som iordningsställande 
ska de färdigställda sprutorna läggas i en Zip-loc påse. Fyll i de efterfrågade uppgifterna 
på etiketten avsedd för Zip-Loc påsen och fäst den på påsen. Lägg sprutorna i påsen.  

10. Förbrukade vaccinflaskor ska destrueras som riskavfall. 
Hantera därefter administreringssprutorna efter lokal rutin på enheten. 
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Historik 

Dokument id Ersätter dokument id Ändringar/Revisonsorsak 

BI803-03 BI802 Tillägg av texten: ”Förbrukade 
vaccinflaskor ska destrueras som 
riskavfall” samt ”tänk på att dra upp 
tillräckligt med volym för att kunna 
fylla injektionskanylen innan 
injektion”. 

BI803-04 BI803-03 Tagit bort användningen av 
uppdragskanyl. Uppdrag ska i stället 
ske med injektionskanylen. Tillägg 
om kontroll av vaccinlösning inför 
uppdrag samt information om 
vaccinflaska på sprutfat. 
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