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Antidot Förp. Vnr Orsak eller 
användning

Info

℞ Glaubersalt APL,
pulver till oral lösning

75 g 332031 Bariumföreningar

℞ Glukos-etanol APL 50 mg/ml + 100 mg/
ml, infusionsvätska

500 ml 325027 Etylenglykol,    
Metanol  

P  

℞ Kräksirap APL,
oral lösning

60 ml 333856 Kräkmedel 

Makrogol 400 APL,
kutan lösning

300 ml 332023 Fenol 

Makrogol 400 APL 33 %,
ögonsköljvätska

1000 ml 322123 Fenol 

℞ Natriumkalciumedetat APL 100 mg/ml,
injektionsvätska 

10 x 10 ml 337998 Bly

℞ Natriumtiosulfat APL 150 mg/ml,
injektionsvätska

10 x 10 ml 327858 Brandrök,
Cyanidföreningar

P

℞ Pyridoxin APL 150 mg/ml,
Injektionsvätska 

10 x 2 ml 347716 Isoniazid, 
Hydrazin, 
Stenmurkla

För mer information se www.giftinformationscentralen.se

℞ Läkemedlet är receptbelagt  
P  Produktinformation finns i AIDA  
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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 eller produkt-
monografi. 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  
utformade 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 individ- 
anpassad behandling.

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

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



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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