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Neem één flacon antigeen (flacon A) en één flacon adjuvans (flacon B) uit de verpakking. 
Laat beide flacons op kamertemperatuur komen. Dit duurt ongeveer 15 tot 20 minuten.

Controleer de inhoud van beide flacons op vreemde deeltjes of duidelijke  
kleurafwijkingen. Als een van deze afwijkingen wordt gezien, mag het vaccin  
niet worden gebruikt.

Schud het mengsel van adjuvans en antigeen in flacon A goed. Flacon A bevat 
nu 5,0 ml Pandemrix® vaccin. Dit zijn 10 doses van 0,5 ml. Verwijder de 
spuit en naald uit de flacon, plaats het beschermkapje niet terug op de naald  en 
werp alles in de daarvoor bestemde afvalcontainer.

Trek de totale inhoud (2,5 ml) van flacon B (adjuvans-emulsie) op in de bijgeleverde 
BD Pastik spuit van 5 ml. Gebruik hiervoor de bijgeleverde optreknaald van  
0,7 x 35 mm (22G).

Schud beide flacons enige malen. Flacon A (antigeen) bevat dan een homogene, 
kleurloze tot melkachtig witte vloeistof (suspensie). Flacon B (adjuvans) bevat dan 
een homogene witachtige vloeistof (emulsie).

Spuit de opgetrokken 2,5 ml adjuvans-emulsie in flacon A (antigeen).  

LET OP! Indien niet alle 10 doses in één vaccinatiesessie kunnen worden toegediend, mogen de resterende doses in flacon A binnen 24 uur na 
de menging van beide componenten worden toegediend, mits flacon A gedurende die tijd bij +2°C tot +8°C werd bewaard. Langer bewaard  

vaccin moet weggegooid worden. Zodra een dosis vaccin (0,5 ml) in een spuit is opgetrokken, moet deze binnen 15 minuten worden toegediend.

Het gereedmaken  
en toedienen van  
PANDEMRIX®
Pandemrix® bestaat uit 2 componenten die 
gemengd moeten worden:
A: Een flacon 2,5 ml antigeen (suspensie)
B: Een flacon met 2,5 ml adjuvans (emulsie)

LET OP! DEZE INSTRUCTIEKAART IS UITSLUITEND BEDOELD VOOR PANDEMRIX®  VAN GLAXOSMITHKLINE.
Gebruikt u Focetria® van Novartis, raadpleeg dan de betreffende instructiekaart.

www.rivm.nl/nieuwe-influenza

Alvorens het vaccin toe te dienen, moet men er zeker van zijn dat er geen  
contra-indicatie bestaat bij de bewuste patiënt. 

 Schud de flacon enkele malen voorzichtig vóór elke toediening. 
 Trek in de bijgeleverde spuit (BD Flu+) van 1,0 ml met vaste naald één
 dosis van  0,5 ml vaccin op uit de flacon. 
 Dien het vaccin door middel van een intramusculaire injectie toe in 
 de bovenarm (Musculus deltoideus) van de patiënt. 
 Plaats het beschermkapje niet terug op de naald en werp spuit + naald weg in
 de daarvoor bestemde afvalcontainer. 
 Plak de injectieplaats af met een pleister.


