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Moderna Spikevax som ska överflyttas från beställande sjuhusvaccinationsenhet till
mottagande enhet för användande till utsatta grupper. Mottagande enhet ansvarar för att
medta transportemballage vid upphämtning.
Datum och tid för upphämtning ska ha överenskommits i förväg mellan beställande och mottagande
enhet.
Vaccinet får inte tas ut ur kylen förrän personalen från mottagande enhet ankommit med emballaget,
detta för att undvika att vaccinet förvaras i rumstemperatur.
Beställande enhet: ………………………………………………………………………………………………………………..
Mottagande enhet: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Läkemedel som överförs
Moderna Spikevax, inj lösning för im bruk. En förpackning med 10 flaskor á 10 doser om 0,5 ml. Om endast
enstaka flaskor överförs så ska man ange antalet i avsedd ruta nedan. Förvaringstemperatur: 2-8°C
Antal hela
förpackningar:

Antal
flaskor:

Används
före:
Antal
Sprutetiketter

Batch/satsnummer:
Antal
vaccinationskort:
Antal etiketter till
Ziploc-påse:

Datum och klockslag som vaccinet tagits ut från kylen och placerats i transportemballaget som
mottagande enhet har med sig vid upphämtningen:
……………………………..…………………………………
Namnunderskrift utlämnande enhet:

Namnförtydligande:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Datum och klockslag för mottagandet enhet:

Mottagarens RSID/ID-/tjänstekort kontroll:

…………………………………………………………………

………………………………………………………………………….

Namnunderskrift:

Namnförtydligande:

…………………………………………………………………

………………………………………………………………………….
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Historik
Dokument id

Ersätter dokument id

Ändringar/Revisonsorsak

BL815-02

BL815-01

Lagt till möjligheten att ange även
antal flaskor för överföring.

BL815-03

BL815-02

Uppdaterat med nytt namn:
Spikevax.

Två exemplar upprättas av detta dokument varav ett förvaras på beställande enhet och ett på mottagande enhet alternativt erhåller mottagande enhet kopia i samband med hämtningen.

