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Pareizā bivalento Spikevax balstvakcīnu deva1 
 

Cien. veselības aprūpes speciālist! 

 

Uzņēmums “MODERNA BIOTECH SPAIN, S.L.” (turpmāk – Moderna) ir vienojies ar Eiropas Zāļu 

aģentūru (European Medicines Agency – EMA) un Zāļu valsts aģentūru par turpinājumā minēto. 

 

Uzņēmumam Moderna ir ziņots par nejaušu nepietiekamas bivalentās Spikevax balstvakcīnas 

devas ievadīšanu, jo  0,5 ml (50 µg) devas vietā tika ievadīta 0,25 ml (25 µg) deva. Vairumā 

gadījumu nepietiekama deva tika ievadīta pārpratuma dēļ, jo sākotnējās monovalentās Spikevax 

vakcīnas, kas tika izmantota 2022. gadā, balstvakcinācijas deva bija 0,25 ml (50 µg).  

• EMA nesen apstiprināja Spikevax bivalento balst vakcīnu lietošanu personām no 

12 gadu vecuma. To pareizā deva ir 0,5 ml (50 µg). 

Pareizas Spikevax bivalentās balstvakcīnas devas ievadīšana 

1.  

2.  Personām no 12 gadu vecuma ir jāsaņem 
vakcīnas 0,5 ml deva. 
 
Indikācijas: aktīvai imunizācijai, lai novērstu 
COVID-19, ko izraisa SARS-CoV-2, personām 
no 12 gadu vecuma, kuras iepriekš ir 

saņēmušas vismaz primārās vakcinācijas 

kursu pret COVID-19 
 

 

Bivalenta 

Spikevax 
balstvakcīna  
 

≥ 12 gadi: 
 

0,5 ml deva 
 

3. Bivalentās Spikevax balstvakcīnas zāļu 
aprakstu un lietošanas instrukciju var skatīt, 
izmantojot QR kodu, kas atrodas  uz flakona 
etiķetes un uz kastītes. 

4. https://www.ModernaCovid19Global.com 

 

 
Detalizēta informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē 

http://www.ema.europa.eu un Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnē https://www.zva.gov.lv/. 

 

 

 

 

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām 

Atgādinām, ka saskaņā ar zāļu blakusparādību ziņošanas noteikumiem Latvijā ārstniecības 

personām un farmaceitiem jāziņo par novērotām iespējamām zāļu blaknēm Zāļu valsts aģentūrai 

(ZVA) elektroniski ZVA mājaslapā www.zva.gov.lv, klikšķinot uz izvēlnes “Ziņot par zāļu blaknēm” 

un izvēloties “Ārstniecības personas, farmaceita ziņojuma veidlapa”.  

Šīs zāles ir bioloģiskas izcelsmes, tāpēc, ziņojot par blaknēm, jānorāda zāļu oriģinālnosaukums un 

sērijas numurs.  

▼ Šai vakcīnai tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko 

 
1 Spikevax bivalenta Original/Omicron BA.1 vakcīna un Spikevax bivalenta Original/Omicron 

BA.4-5 vakcīna  

https://www.modernacovid19global.com/
http://www.ema.europa.eu/
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informāciju par šīs vakcīnas drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām 

iespējamām nevēlamām blakusparādībām.  

 

 

Uzņēmuma kontaktinformācija 

EMEAMedinfo@modernatx.com 

 

Tel: 80 005 898  

 

 

Ar cieņu 

 

 

MODERNA BIOTECH SPAIN, S.L. 
Calle del Príncipe de Vergara 132 Plt 12 Madrid 28002 

Spain 
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