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Ny  från Varuförsörjningen
Injek ons- infusions och transfusionsmaterial, VF2017-0022

På grund av stor global efterfrågan på sprutor ll vaccina oner kommer mindre

leveranser än vanligt av ar kel 40478. De som kommer in fördelas i dagsläget

mellan de fem regionerna som ingår i Varuförsörjningens uppdrag och kan därför

inte beställas direkt av Apotekstjänst just nu. De a kan dock komma a  ändras

när llgången ökar. E  alterna v för de verksamheter som kan använda ar kel

53322 är a  beställa den istället.  

 

Enteral Nutri on, VF2018-0011

Nutrisafe 2 sprutor

Vygon har skiftat llverkare av dessa sprutor, för mer informa on, se bifogat brev.

De a innebär a  ar klarna kommer a  få nya ar kelnummer och nya

förpackningsstorlekar. I övrigt är de nya sprutorna iden ska med den digare

versionen, kliniskt hos slutanvändarna finns ingen skillnad. Avtalspriserna

kommer a  vara oförändrade. Ändringen började gälla 1/6 2021.

Läs produktblad.

Enteral Nutri on, VF2017-0030

Nutramigen 2 LGG och Preges mil från Abigo uppdateras enligt de nya

EU-direk v som kommit gällande produkter llverkade efter februari 2020. Sist

ut nu a  uppdateras i vårt sor ment är Nutramigen 2 LGG och Preges mil som

beräknas börja levereras efter sommaren, se nedan:

Nutramigen 2 LGG – i slutet av augus .

Preges mil – i oktober.

OBS! Inga ar kelnummerbyten.

Läs mer i bifogade produktblad Pres gimil och Nutramigen.

http://lul.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=131&e=[email]&r=[field1]&h=4FBA37998A29ED4133C6EA4199324A50
https://varuforsorjningen.se/artiklar/injektions-infusions-och-transfusionsmaterial/spruta-inj-enkelgrad-luer-1ml-53322
https://varuforsorjningen.se/media/92129/brev-gaellande-pentaferte-nutrisafe-2-sprutor.pdf
https://varuforsorjningen.se/media/92128/produktblad-artnr-1015xx4-nutrisafe-2-enteralsprutor-pentaferte.pdf
https://varuforsorjningen.se/media/92130/pregestimil-apr2020_final.pdf
https://varuforsorjningen.se/media/92131/nutramigen-2-lgg-apr2020_final.pdf


Nya avtal
Opera ons- och undersökningshandskar, VF2020-00024

Sedan 2021-06-01 finns nya avtal på opera ons- och undersökningshandskar. På

Varuförsörjningens hemsida finns informa on om det nya sor mentet och om

vilka handskar som ska användas ll olika ändamål. Opera ons- och

undersökningshandskar - Varuförsörjningen (varuforsorjningen.se)
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