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PrePArAtförteckning
Pris lämnas på begäran. 

Antidot Förp. Vnr Orsak eller 
användning*

Första hjälpen - senapsgas. Person- 
saneringsmedel 104 (kit i plasthink med 
pulver, spatel och kompresser)
En blandning av två tredjedelar klorkalk 
och en tredjedel magnesiumoxid

1 st 348748 Nervgaser, 
Senapsgas

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
infusionsvätska

10 x 10 ml
100 ml

327858
331959

Brandrök,
Cyanidföreningar,
P

Pyridoxin APL 150 mg/ml,
Injektionsvätska 

10 x 2 ml 347716 Isoniazid,
Gyromitra 
esculenta
(Stenmurkla)

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 löpande.

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

* Användningen av dessa antidoter är hämtade från Giftinformationscentralen Antidotlistan 2017. 
För mer information se www.giftinformationscentralen.se.

http://www.giftinformationscentralen.se/


APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. APL är också 
en ledande kontraktstillverkare inom Life science i Skandinavien med resurser för 

utveckling, tillverkning och analys av läkemedel. APL har mer än 30 års erfarenhet 
av läkemedelsutveckling och omsätter årligen över 1 miljard kronor. APLs 550 

medarbetare är verksamma vid fyra produktionsanläggningar runt om i Sverige samt vid 
beredningsenheter i anslutning till sjukhus. Läs mer om oss på apl.se 20
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