CORONAVAC - VACINA ADSORVIDA COVID-19
(INATIVADA) / INSTITUTO BUTANTAN

INSTRUÇÃO DE MANUSEIO
ARMAZENAMENTO
A vacina deverá ser armazenada em câmara refrigerada a uma temperatura de +2ºC a +8ºC, protegida da luz, com
prazo de validade de 12 meses a partir da data de fabricação.

PREPARO DE DOSES INDIVIDUAIS DE 0,5 ML DA VACINA CORONAVAC
Realize a higienização das mãos.
A vacina deve apresentar-se como uma suspensão opalescente, com possível formação de
precipitado estratiﬁcado, que pode ser disperso com homogeneização.
Inspecionar visualmente o frasco. Esta vacina não deve ser utilizada caso haja alteração na coloração
ou presença de partículas estranhas.

NÃO UTILIZAR A VACINA CASO HAJA
ALTERAÇÃO NA COLORAÇÃO OU
PRESENÇA DE PARTÍCULAS ESTRANHAS

Homogeneizar a suspensão suavemente. Não Agite!

HOMOGENEIZAR SUAVEMENTE.
NÃO AGITE!

Usando técnica asséptica, limpe o batoque do frasco com um algodão
antisséptico de uso único.
Retire 0,5 ml da vacina utilizando uma seringa de 3 ml e agulhas de
20x5,5 dec/mm ou 25X6,0 dec/mm.
RETIRE 0,5 ML DA VACINA.

Os frascos devem ser registrados com a data e a hora da primeira utilização no rótulo do frasco.
Após abertura do frasco conservar de +2 ºC a +8 ºC e utilizar em até 8 horas.
REGISTRE A DATA E HORA DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO NO
RÓTULO DO FRASCO. USAR NO PRAZO DE 8 HORAS.

ADMINISTRAÇÃO DA VACINA
Veriﬁque o volume de dosagem ﬁnal de 0,5 ml.
Conﬁrmar que não existe alteração na coloração ou presença de partículas estranhas. Nenhum
aglomerado deve ser encontrado após homogeneizar.
Não administrar se a vacina apresentar descoloração ou contiver partículas.
Administrar a vacina por via intramuscular (IM) de preferência no músculo deltóide, na parte
superior do braço.

ADMINISTRE 0,5 ML VACINA POR VIA INTRAMUSCULAR (IM).

ATENÇÃO!
Se a quantidade de vacina restante no frasco não puder fornecer uma dose completa de 0,5 ml, descarte o frasco
e qualquer volume remanescente.
Não é permitida a mistura de diferente frascos para compor 1 dose.
Descarte qualquer vacina não utilizada caso o frasco tenha sido aberto em um prazo maior do que 8 horas.
Cada frasco contém 1 dose (monodose) ou 10 doses (multidose).
Cada dose a ser administrada deve conter 0,5 ml de vacina.
O esquema vacinal corresponde a DUAS DOSES (D1 + D2)
Intervalo de 28 dias entre as doses.

