Instructie gebruik langere naald met spaardoorn
Voor cliënten met een dikkere subcutane vetlaag kan de langere naald met spaardoorn van
Frontier gebruikt worden. Deze lange naald kan voor alle COVID-19-vaccins gebruikt worden met
spuiten van Frontier.
Comirnaty: volg eerst de specifieke instructie vaccinvoorbereiding t/m stap 9 en volg dan
onderstaande instructie voor gebruik langere naald met spaardoorn.
Moderna, Vaxzevria en Janssen: volg eerst de specifieke vaccinvoorbereiding instructie t/m stap
5 en volg dan onderstaande instructie voor gebruik langere naald met spaardoorn.
1

Optrekspuit verwisselen voor toedieningsspuit
• Optrekspuit loskoppelen en weggooien.
• De optreknaald blijft in de vaccinflacon.
NB. Raak hierbij rubberen dop, tip van de spuit
(conus) en naald niet aan. De naaldconus, in dit geval
rood, aan de zijkant vasthouden als de optrekspuit
eraf wordt gehaald en de toedieningsspuit erop
wordt gezet. Let op dat de bovenkant van de
naaldconus met het lumen niet aangeraakt wordt.

2

Vaccin optrekken
• Draai de vaccinflacon voorzichtig omhoog (1).
Dit zorgt ervoor dat de aanwezige lucht in de
vaccinflacon zich naar boven kan verplaatsen.
• Trek via de optreknaald een kleine hoeveelheid
vaccin op in de toedieningsspuit (2). Er zal een
luchtbel zichtbaar zijn.
• Druk de zuiger vervolgens voorzichtig terug naar
de beginpositie van de toedieningsspuit (3).
• Herhaal de bewegingen (2) en (3) totdat er geen
lucht meer zichtbaar is en trek vervolgens vaccin
op in de toedieningsspuit.
Comirnaty
• Trek voor Comirnaty vervolgens vaccin op tot het
streepje bij 0,3 ml in de toedieningsspuit.
Moderna, Vaxzevria en Janssen
• Trek voor Moderna, Vaxzevria en Janssen
vervolgens vaccin op tot het streepje bij 0,5 ml in
de toedieningsspuit.
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Conus leegtrekken
• Frontier toedieningsspuit loskoppelen van de
optreknaald.
• Trek de stamper van de toedieningsspuit in
geringe mate naar beneden om de vloeistof die
nog in de spuitconus zit op te zuigen in de spuit.
Trek uitsluitend de conus leeg.

Conus
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Lange toedieningsnaald op toedieningsspuit zetten
• Plaats de Frontier Medical LDS toedieningsnaald
(21G) op de Frontier toedieningsspuit.
• De toedieningsspuit is nu klaar voor gebruik.
• Het vaccin moet zo snel mogelijk worden
toegediend.
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