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Papper och Plast VF2018-0022/VF2019-0026
Papperssugrör
På grund av a många har klagomål på a det upphandlade sugröret är i papper
så vill vi åter förtydliga varför vi inte kan upphandla e sugrör i plast.
Enligt gällande EU-direk v 2019/904 om engångsprodukter i plast kan vi inte
längre ha följande produkter i engångsplast: bomullstoppar, sugrör, bes ck och
tallrikar.
Produkterna måste upphandlas i andra material. Se även bifogad ﬁl från
Naturvårdsverket kring de a.
Under hösten kommer vi ersä a dagens papp-sugrör med e med ﬂer lager
papper och som även är böjbart. Som en följd av den enorma transportproblema ken i sviterna av pandemin kan leverantören inte sä a e speciﬁkt
datum än.
Vid frågor, ta gärna kontakt med kategoriledare Chris na Gustafsson per e-post:
chris na.ingrid.gustafsson@regionuppsala.se
eller telefon: 018-617 34 02
Ortodon material, VF2017-0026
Avtalet är förlängt från 2021-12-01 ll 2022-11-30.
Kateterburen Interven on PCI, VF2017-0015
Avtalet är förlängt från 2021-10-31 ll 2021-12-31. Hexacath väljer dock a inte
förlänga mot bakgrund av a de ej få någon beställning under avtals den.
Insulinpumpar SAP, VF2018-0026
Avtalet är förlängt från 2021-10-01 ll 2022-09-30.
Uppdatering av Rubins beställningsformulär pågår.
Förseningar Diabetes
Det har varit tyvärr varit svårt a få produkter i d under sommaren då vi
drabbats av leveransförseningar på både avtalade produkter och
ersä ningsprodukter. Vi har även haft många reklama onsärenden och behov av
support.

Det pågår samtal med ramavtalsleverantörerna för a lösa de a.
Opera ons- och undersökningshandskar, VF2020-00024
Bomullshandskarna från Abena (artnr 54623, 54624, 54625 och 54626) samt de
långa plasthandskarna från Onemed (artnr 41025) som fanns på avtal fram ll
sista maj, men inte var med på nya avtalen, är nu llbaka och ﬁnns a beställa på
vanligt sä .
Injek ons- infusions- och transfusionsmaterial, VF2017-0022
INJ/INF MEMBRAN 2-V LUER/L-L (artnr 57386) och INF AGG BLANDN F 1 FLASKA
(artnr 51686) - Ordinarie produkt utgår och ersä s, med skillnaden a
fyllnadsvolymen på ny produkt är 0,1 ml istället för 0,06 ml. På de gamla
förpackningarna står det ICU Medical och på de nya står det Mediplast SRL.
Sjukvårdsmaterial allmänt, VF2016-0178
Dränageslangarna i latex på rulle ersä s med silikonslangar fram ll mi en av
oktober eftersom de ej ﬁnns llgängliga före dess. De nya rullarna, när de är
llbaka i sor ment, kommer vara 10 meter istället för 15 meter. Givetvis
anpassas priset nedåt på motsvarande sä .
Enteral Nutri on VF2017-0030
Nestlé Resource Addera Plus förändras gällande recept och design.
Förändringarna gäller framför allt mängden sockerarter och innehållet av vissa
mineraler, se bifogat produk aktablad för mer detaljer.
De lägre nivåerna av vissa mineraler gör a näringsdrycken nu även kan vara e
bra alterna v vid t.ex. njursvikt. Mängden energi, fe , kolhydrater och protein
förblir oförändrad. Produkterna kommer sam digt a få en uppdaterad design,
men behåller sina ar kelnummer och EAN- koder.
Läs mer här
Vygon Nutrisafe2 har skiftat llverkare av Nutrisafe2 enteralsprutor engångs, från
Artsana ll Pentaferte.
Alaris sprutpump måste ställas i sprutläge ”Penta enteral”.
Läs mer här

Nya avtal
Provtagningsmaterial inkl vakuumrör, VF2020-00043
samt Provtagningsmaterial inkl vakuumrör OMTAG, VF2021-00035
Avtals d 2021-06-01 ll 2023-05-31.
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