VACINA PFIZER | COMIRNATY
INSTRUÇÃO DE MANUSEIO
DESCONGELAMENTO
No estado de Pernambuco, a etapa de descongelamento será iniciada na Rede de Frio estadual. Dessa forma, não
se faz necessário o descongelamento pelos municípios.
Os municípios deverão armazenar a vacina em câmara refrigerada entre 2°C e 8°C por 31 dias.
Antes da diluição, a dispersão descongelada pode conter partículas amorfas e opacas de cor branca
a esbranquiçada.

DILUIÇÃO
Diluir a vacina no frasco original com 1,8 ml
de solução injetável de cloreto de sódio
9 mg/mL (0,9%), utilizando uma seringa

Iguale a pressão do frasco antes de

de 3 ml ou 5 ml e agulha de calibre igual

retirar a agulha do batoque de

ou inferior a 21 gauge e técnicas assépticas.

borracha do frasco, retirando
1,8 ml de ar para dentro da seringa

COLOQUE 1,8 ML DE SOLUÇÃO INJETÁVEL DE
CLORETO DE SÓDIO 0,9% DENTRO DO FRASCO

de diluição vazia.
PUXE O ÊMBOLO ATÉ 1,8 ML PARA RETIRAR O
AR DO FRASCO

Homogeneizar a dispersão suavemente. Não Agite!
A vacina diluída deve apresentar-se como uma dispersão esbranquiçada, sem partículas visíveis.
Descarte a vacina diluída se observar a presença de partículas ou descoloração.
HOMOGENEIZAR SUAVEMENTE.
NÃO AGITE!

Os frascos diluídos devem ser registrados com a data e a hora de abertura
do frasco no rótulo.
Após a diluição conservar entre 2 ºC e 8 ºC e utilizar dentro de 6 horas.

Permitir que a dispersão diluída atinja a temperatura ambiente antes de ser utilizada.
REGISTRE A DATA E HORA DE ABERTURA DO FRASCO NO
RÓTULO. USAR NO PRAZO DE 6 HORAS APÓS A DILUIÇÃO.

PREPARO DE DOSE INDIVIDUAL DE 0,3 ML DE VACINA – COMIRNATY
Após a diluição, o frasco contém 2,25 ml com possibilidade de extração de 6 doses de 0,3 ml cada.
Usando técnica asséptica, limpe o batoque do frasco com um algodão antisséptico de uso único.
Retire 0,3 ml da vacina diluída utilizando uma seringa de 1 ml e agulha de calibre igual a 23 ou 25 gauge.
Administrar a vacina por via intramuscular (IM) de preferência no músculo deltóide, na parte superior
do braço.

0.3 mL DE VACINA DILUÍDA

ATENÇÃO!
Seringas e agulhas de baixo volume morto devem ser utilizadas. Caso seringas e agulhas padrão forem usadas pode não haver volume
suﬁciente para extrair a sexta dose do frasco.
Se a quantidade de vacina restante no frasco não puder fornecer uma dose completa de 0,3 ml, descarte o frasco e qualquer volume
remanescente.
Descarte qualquer vacina não utilizada no prazo de 6 horas após a diluição.
Cada dose a ser administrada deve conter 0,3 ml de vacina.
O esquema da vacina é de 2 doses (D1+ D2).
O intervalo entre as doses é 12 semanas, oriente os usuários.

