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Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning 

Region Örebro län, Helén Merkell 2021-12-01 Sortimentslista "enkla 

beredningar" 

 

Sortimentslista enkla beredningar 

Dessa beredningar kan beställas från ApoEx enligt beredningstyp "enkla 

beredningar". Vilken rekvisitionsblankett som ska användas för respektive beredning 

finns angivet nedan.  

 

Vid frågor om hållbarhetstider eller annat gällande extemporeberedningar, kontakta  

ApoEx: 23504 

Sprutor antibiotika för iv, im och sc injektion 

beställs på blankett ”Rekvisition Enkla beredningar antibiotikasprutor” 

 

Substans Dos/spruta Koncentration Volym 

ampicillin  1 mg/ml  

bensylpenicillin 

 

1 g 

3 g 

100 mg/ml 

150 mg/ml 

10 ml 

20 ml 

cefotaxim 

 

1 g        

2 g 

50 mg/ml 

50 mg/ml 

20 ml 

40 ml 

cefotaxim 

 

1 g        

2 g 

200 mg/ml 

200 mg/ml 

5 ml 

10 ml 

cefuroxim 1,5 g 125 mg/ml 12 ml 

cefuroxim 250 mg 10 mg/ml 25 ml 

ceftazidim 

 

1 g 

2 g 

200 mg/ml 

200 mg/ml 

5 ml 

10 ml 

ganciklovir  1 mg/ml  

ganciklovir  10 mg/ml  

kloxacillin 

 

1 g 

2 g 

50 mg/ml 

50 mg/ml 

20 ml 

40 ml 

meropenem 

 

250 mg 

500 mg 

5 mg/ml 

10 mg/ml 

50 ml 

50 ml 

piperacillin- 

tazobactam 

4 g/0,5 g 200 mg/ml - 

0,025 mg/ml 
20 ml 

vankomycin  5 mg/ml 

10 mg/ml 
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Sprutor analgetika och övriga läkemedel för iv, im och sc injektion 

beställs på blankett ”Rekvisition övriga enkla beredningar sprutor” 

 

Substans Dos/spruta Koncentration Volym 

atropin  0,5 mg 0,5 mg/ml 1 ml 

efedrin 50 mg 5 mg/ml 10 ml 

fenylefrin 2,5 mg 0,5 mg/ml 5 ml 

ketobemidon 5 mg 1 mg/ml 5 ml 

klonidin 300 mikrog 15 mikrog/ml 20 ml 

morfinhydroklorid 5 mg 

1 mg 

1 mg/ml 

0,1 mg/ml 

5 ml 

10 ml 

oxykodonhydroklorid 

 

5 mg 

1 mg 

1 mg/ml 

0,1 mg/ml 

5 ml 

10 ml 

suxameton 150 mg 50 mg/ml 3 ml 

taurolidine NutriLock N/A N/A 3 ml 

taurolidine TauroLock N/A N/A 3 ml 

 

Sprutor 50 ml analgetika och övriga läkemedel för intravenös 

administrering 

beställs på blankett ”Rekvisition enkla beredningar, sprutor volym 50 ml” 

 

Substans spädningsvätska Koncentration Volym 

dexmedetomidin Natriumklorid 9 mg/ml 8 mikrog/ml 50 ml 

insulin aspart (Novorapid) Natriumklorid 9 mg/ml 1 IE/ml 50 ml 

ketobemidon Natriumklorid 9 mg/ml 1 mg/ml 50 ml 

midazolam - 5 mg/ml 50 ml 

midazolam Natriumklorid 9 mg/ml 1 mg/ml 50 ml 

morfinhydroklorid Natriumklorid 9 mg/ml 1 mg/ml 50 ml 

noradrenalin Natriumklorid 9 mg/ml 

 

0,04 mg/ml 

0,08 mg/ml 

50 ml 

 

Läkemedel för epidural administrering 

beställs på blankett ”Rekvisition Enkla beredningar” 

 

Substans och spädningsvätska  Volym 

sufenta 0,5 mikrog/ml i bupivakain 6 mg/ml  

i Natriumklorid 9 mg/ml 

100 ml för  

epidural adm. 
Beställs i jämna 

10-tal. 

 


