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Nya upphandlade vätskor
Västra Götalandsregionen har genomfört en ny upphandling av infusions-, nutritions- och
spolvätskor samt elektrolytkoncentrat. Upphandlingen gäller från den 1 februari 2018.
Upphandlingen har resulterat i följande förändringar av sortimentet:
Ny upphandlad vara
Numeta G13E, Numeta G16E,
Numeta G19E
Benelyte

Ersätter
Nyhet

Kommentar
Parenteral nutrition till barn

Nyhet

Addex Kaliumklorid
2 mmol/ml, Octavial
Natriumklorid Braun 9 mg/ml
spädningsvätska 10 och 20 ml
Sterilt vatten Braun
spädningsvätska 10 och 20 ml
Spolvätska Natriumklorid
9 mg/ml, Microspol 20x30 ml
Spolvätska Natriumklorid
Braun, 9 mg/ml 250, 500 och
1000 ml, Ecotainer
Spolvätska Aqua B. Braun 500
och 250 ml, Ecotainer

Addens Kaliumklorid
2 mmol/ml
Natriumklorid Fresenius Kabi 9
mg/ml, spädningsvätska 10 och 20 ml
Sterilt vatten Fresenius Kabi
spädningsvätska 10 och 20 ml
Nyhet

Elektrolytlösning med 1 %
glukos för barn <14 år
Se information nedan
Se information nedan

Engångsplastampull

Spolvätska Natriumklorid 9 mg/ml
Fresenius Kabi

Plastflaska

Spolvätska Sterilt vatten Fresenius
Kabi

Plastflaska

Elektrolytkoncentrat och spädningsvätskor - förväxlingsrisk
I årets upphandling har stor hänsyn tagits till förväxlingsrisken mellan spädningsvätskor och
elektrolytkoncentrat. Produkter har utvärderas för att få en stor skillnad i avseende på
utseende och utformning. Spädningsvätskorna Natriumklorid och Sterilt vatten är
upphandlade från Braun. Elektrolytkoncentrat Addex Natriumklorid 4 mmol/ml (Ovalia) och
Addex Kaliumklorid 2 mmol/ml (Octavial) är upphandlade från Fresenius Kabi.
Det är viktigt att uppmärksamma förväxlingsrisk mellan dessa läkemedel. Informera extra om
förväxlingsrisken för att öka medvetenheten hos vårdpersonal om riskerna.
Elektrolytkoncentraten Addex Kaliumklorid och Addex Natriumklorid är märkta med röd
etikett och svartvit snedställd rand i kanterna på ampulletiketten för att signalera att dessa
är högriskläkemedel och ska spädas innan användning. Det är viktigt med genomtänkta
förvaringsrutiner, begränsa antal styrkor och förpackningar samt att använda färdiga
infusionslösningar med elektrolyter i så stor utsträckning som möjligt.
Vätskor och nutrition till barn
Regionen har upphandlat Numeta som är en trekammarpåse med parenteral nutritionslösning
speciellt anpassad för barn. Den finns i tre olika storlekar, Numeta G13E indicerat till för
tidigt födda barn, Numeta G16E till fullgångna nyfödda barn och barn upp till 2 år samt
Numeta G19E till barn över 2 år.
Vidare är Benelyte upphandlat, som är en balanserad isoton elektrolytlösning med glukos
10 mg/ml för barn <14 år.

Nyhetsbrev/Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen

Övrig information
På terapigruppens hemsida finns en lathund över upphandlat vätskesortiment och innehåll.
Här finns också uppgifter om infusionspåsarnas hållbarhet när de värmeförvaras.
Har ni frågor om den praktiska hanteringen av upphandlat vätske- och nutritionssortiment är
ni välkomna att kontakta terapigrupp Vätskor och nutrition, eller ta kontakt med aktuellt
företaget direkt.
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