
 
Instruktion for optræk af Pfizer-BioNTech Comirnaty vaccinedoser 
 
Materialer: 
  
·      RobinVac station med mobilkamera 
·      7 x 1 ml sprøjter 
·      8 x G23 injektionskanyler 
·      1 x G21 40mm. eller 50 mm. kanyle  
·      Desinfektions-swabs. 
·      Kapsel til fralægning af sprøjter 
·      Vaccineglas (opblandet)  

1.  Start med at desinficere vaccinestationen i henhold til lokal procedure 
2. Desinficer septum 
3. Åbn emballagen til en sprøjte halvt og træk 0.15 ml luft op imens sprøjten 

stadig er i pakningen 
4. Sæt en G23 kanyle på sprøjten 
5. Stik kanylen ca. 5 mm. skråt igennem septum 
6. Klik vaccineglassets hals ind i holderen fra venstre side og før samtidig 

kanylen ind i spalten. Tryk kanylen helt ind vha. sprøjten. 
7. Fjern sprøjten fra G23-kanylen og påsæt en G21-kanyle 
8. Bemærk nålens afskæringsflade og vend den væk fra dig selv 
9. Før kanylespidsen vinklet til centrum af septum, rejs kanylen op til lodret 

og tryk kanylen helt ned. Hvis der er brug for at rotere sprøjten for at se 
skalastregerne i kameraet: Klem omkring det nederste af 
kanyletoppen (ikke på kanten) imens sprøjten roteres (således at 
kanyleafskæringen ikke roteres med)         

-------------- 

10. Træk vaccine op indtil væskespejlet - ikke stemplet- står ved den øvre del 
af 0.26 ml - stregen 

11. Klem omkring kanyletoppen og løft sprøjten af med en blød, roterende 
bevægelse 

12. Påsæt en G23 injektionskanyle og fralæg sprøjten, med stempelstangen 
hvilende på kanten, således at sprøjten forbliver vinklet og ikke roterer 

13. Træk 0.15 ml luft op i en ny sprøjte, sæt den ned i kanyletoppen på glasset 
og gentag step 10.-13 

Når alle 7 doser er trukket op, fjernes glas og kanyler samlet og bortskaffes. 
Sørg for at sprøjterne altid ligger med bagenden opad under transport. 
 
Under administrering, hold sprøjten vinklet lidt over vandret for at beholde 
luftpuden øverst. Luftpuden sikrer at sprøjten tømmes 100% og den skaber en "air 
plug", der hindrer lækage af vaccinen.  
 
 


