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PrePArAtförteckning
För information om priser på produkter som omfattas av läkemedelsförmånen, F,         
hänvisas till www.tlv.se

Bronkodilaterande medel Förp. Vnr Info

 Efedrin APL 1 mg/ml
oral lösning 

250 ml 330175  

 Medel vid öronsjukdomar, antiinfektiva medel Förp. Vnr Info

S Alsolsprit APL 1 %+10 %
örondroppar, lösning 

20 ml 349316 RL
P

 Borsyra APL 3 %
örondroppar, lösning 

20 ml 349209

 Borsyra APL 30 mg/ml
öronsköljvätska, lösning 

250 ml 343269

 Borsyresprit APL 4 %
örondroppar, lösning 

20 ml 332643 P

 Ättiksyra APL 2 %
örondroppar, lösning 

20 ml Ext P

 Hydrokortison APL 1 %, 
örondroppar, lösning

20 ml Ext

Antimykotika, utvärtes medel vid hudmykoser Förp. Vnr Info

 Metylrosanilin APL 0,1 %, 
kutan lösning 

50 ml 337089 RL
P

Medel vid nässjukdomar, avsvällande och övriga 
medel för lokalbehandling vid nässjukdomar

Förp. Vnr Info

Fenazon APL 5 %
nässalva 

20 g 334540 RL
P

Lokalanestetika, amider Förp. Vnr Info

 Lidokainhydroklorid-nafazolin (ofärgad) APL 
34 mg/ml+0,17 mg/ml näs-/munhålelösning 

30 ml 331025 RL
P

 
TL

Lidokainhydroklorid APL
40 mg/ml näs-/munhålelösning 

30 ml 332304 P 

  Läkemedlet är receptbelagt
RL   Rikslicens 
Ext  Extempore

P   Produktinformation finns i AIDA 
S Läkemedlet kan förskrivas av behörig sjuksköterska
TL Läkemedlet kan förskrivas av tandläkare

  Läkemedlet är receptbelagt
RL   Rikslicens 
Ext  Extempore

P   Produktinformation finns i AIDA 
S Läkemedlet kan förskrivas av behörig sjuksköterska
TL Läkemedlet kan förskrivas av tandläkare

http://www.tlv.se
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kOMMentArer
Doseringshjälpmedel 
För nasal administrering finns nässpraypump motsv. 100 mikrol/spraydos

Nässpraypump till 10 ml glasflaska, steril, 8 st, vnr 332080

Nässpraypump till 30 ml glasflaska, steril, 8 st, vnr 331199

Beställning: Doseringshjälpmedlen finns/beställs på apotek.

infOrMAtiOn OM APLs 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 och/eller 
produktmonografi. Dessa produkter är markerade med P i preparatförteckningen.

Produktresuméer och skyddsinformation är tillgängliga för alla på www.apl.se.
Genom inloggning i AIDA får vård- och apotekspersonal tillgång till produkt-         
monografier för läkemedel som inte är beviljade rikslicenser.

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 där 
de uppdateras fortlöpande.

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

http://www.apl.se
mailto:kundservice%40apl.se?subject=kundservice%40apl.se
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LAPL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande 

kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och 
produkter till apotek. Med våra 489 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi 

resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som 
förbättrar och räddar liv. Läs mer om oss på apl.se.


