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Innehåll Förp. Vnr Info

℞ Akutask Hjärt- lungräddning APL 
Kombinationsförpackning
Innehåll:
Adrenalin Martindale Pharma 
injektionsvätska 0,1 mg/ml 
Cordarone Sanofi injektionsvätska 50 mg/ml 
Glukos. B. Braun infusionsvätska, 
50 mg/ml, 
Tribonat Fresenius Kabi infusionsvätska 

1 st 332130 S

℞ Akutask Hjärtsvikt - Lungödem APL
Kombinationsförpackning
Innehåll:
Furix Takeda Pharma 
injektionsvätska 10 mg/ml  
Glytrin Meda sublingualspray 0,4 mg/dos 
Morfin Meda injektionsvätska 10 mg/ml 
Natriumklorid Fresenius Kabi  
injektionsvätska 9 mg/ml 

1 st 332148 v 
S

℞ Akutask Anafylaxi APL
Kombinationsförpackning
Innehåll:
Aerius MSD munsönderfallande tablett 5 mg  
Betapred Sobi tablett 0,5 mg 
Emerade Medeca Pharma injektionsvätska 
(förfylld inj. penna) 150 mikrog/dos
Emerade Medeca Pharma injektionsvätska 
(förfylld inj. penna) 300 mikrog/dos  
 

1 st 332650

℞ Akutask Anafylaxi - BVC APL
Kombinationsförpackning
Innehåll:
Aerius MSD munsönderfallande tablett 2,5 mg
Betapred Sobi tablett 0,5 mg  
Emerade Medeca Pharma Injektionsvätska
(förifylld inj. penna) 150 mikrog/dos 

   

1 st 332668

Innehåll Förp. Vnr Info

℞ Akutask Hypoglykemi – Insulinkoma APL
Kombinationsförpackning
Innehåll:
Glucagon Novo Nordisk pulver och vätska 
till injektionsvätska, lösning i föriylld spruta 1 mg
Glukos APL injektionsvätska 300 mg/ml 

1 st 332171

℞ Innehåller receptbelagda läkemedel          
v Innehåller narkotika klass II   

 

S Innehåller ljuskänsliga läkemedel. Hållbarheter  
 garanteras inte efter brytning.          
 

℞ Innehåller receptbelagda läkemedel          
v Innehåller narkotika klass II   

S Innehåller ljuskänsliga läkemedel. Hållbarheter  
 garanteras inte efter brytning.          

- 10x10 ml 

- 3x3 ml 
- 1x100 ml

-1x100 ml 
 

- 2x4 ml 

- 1x200 doser 
- 1x1 ml 

- 2x10 ml

- 4x1 st 
- 1x10 st 

-1 st
 

-1 st  
 

 

 
- 2x1 st

- 1x10 st 
2 st 

 
- 2 st 

 
- 1x50 ml
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Innehåll 
APL tillhandahåller sedan 2012 akutaskar för svensk sjukvård med tillstånd 
av Läkemedelsverket och har tecknat avtal med MAH för samtliga ingående 
läkemedel.

Akutaskar med varunummer
Akutaskarna ingår i APLs sortiment som lagerberedningar med varunummer och är 
därmed beställningbara via de elektroniska förskrivarsystemen.

Vid restsituation
Vid restsituation för något av de ingående läkemedlen görs en bedömning om 
läkemedlet kan ersättas med annat läkemedel under en period. Information 
angående eventuellt utbyte/leveransdatum finns på: 
www.apl.se /Varumeddelande/Restade produkter

APLs Informationsdatabas, AIDA 
På APLs hemsida www.apl.se finns informationsdatabasen AIDA.
AIDA innehåller information om APLs läkemedel i form av:

- Produktresuméer för beviljade rikslicenser 
- Produktmonografier
- Skyddsinformation
- Preparatförteckningar över olika terapiområden 

För de flesta läkemedel finns produktinformation i form av produktresumé eller  
produktmonografi. Dessa produkter är markerade med P i preparatförteckningen.

Produktresuméer, produktmonografier och skyddsinformation finns tillgängligt på 
www.apl.se.

För kompletterande produktinformation kontakta APL Kundservice.

Preparatförteckningar 
APLs preparatförteckningar, som omfattar några av våra terapiområden, är utfor-
made som en folder med kortfattad information om APLs mest frekvent använda 
produkter inom aktuellt terapiområde. APL tillverkar även andra produkter och 
extemporeläkemedel utifrån förskrivarens recept för en individanpassad behandling.

APLs samtliga preparatförteckningar finns tillgängliga på hemsidan www.apl.se.

APL Kundservice
010-447 97 00
e-post: kundservice@apl.se

Kommentarer Information om APLs produkter



Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom  
tillverkning av extempore och lagerberedningar och vi arbetar på uppdrag av  samhället 

och andra läkemedelsföretag. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare  inom Life 
Science i Skandinavien där vi tillhandahåller utveckling och analys.     

Med cirka 500 medarbetare och fem tillverkningsenheter    
tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.    

Läs mer på www.apl.se 20
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