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Nyhetsbrev mars 2022

Ny  från Varuförsörjningen
Öppe der Apotekstjänst påsk

Stängt 14-18 april.

Allmänt sjukvårdsmaterial - Förnybara medicinbägare och förkläden

I avtalet av allmänt sjukvårdsmaterial som gäller sedan 1 mars finns förkläden,

medicinbägare och skoskydd i förnybara material a  köpa.

Medicinbägare finns både i papper och i förnybar plast från skogsråvara.

Förkläden och skoöverdrag finns upphandlade både i förnybar plast från

sockerrör, men även i fossil olja. Genom a  välja de förnybara alterna ven

minskar klimatpåverkan. Klimatpåverkan minskar också om vi använder flergångs

istället för engångs, tex för kläder och instrumentbrickor. På Varuförsörjningens

hemsida finns e  bildspel om miljöny an med upphandlingen av Allmänt

Sjukvårdsmaterial h ps://varuforsorjningen.se/foer-vaardpersonal/haallbar-

upphandling/. Bildspelet ger mer informa on och kan visas på tex

arbetsplatsträffar.

 

Dentala implantat omtag, VF2019-0025 

Vik g informa on om förändring gällande EV-prote ken.

EV-prote ken från Dentsply Sirona Implants har uppdaterats från befintligt Astra

http://lul.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=203&e=[email]&r=[field1]&h=E1C97CB9905A0BBF4EE04E76D29A50B7
https://varuforsorjningen.se/foer-vaardpersonal/haallbar-upphandling/


Tech Implant System EV ll en mer harmoniserad linje, komple  med ökad

sor mentsbredd och designförbä ringar.

Förändringen innebär a :

Vi ändrar märkningen på vår prote k från 3.0, 3.6 osv ll XS, S osv.

Vi ändrar ar kelnummer på dessa ar klar.

Vi ändrar förpackningsstorlek. 

Observera a  denna förändring enbart påverkar utseende på förpackningar samt

hur produkterna är märkta (storlek och ar kelnummer). Själva u ormningen av

komponenterna är exakt samma vilket innebär a  det inte påverkar den kliniska

processen/arbetsgången a  använda en komponent med gammal förpackning

eller märkning från Astra Tech Implant System EV

Se bifogat brev med informa on och en korsreferenslista över de ar klar med

posi onsnr som konverteras ll nya ar kelnummer som förändras enligt gällande

avtal.

 

Ändring av förpackning från Onemed

Onemed har glädjen a  introducera er för deras nya förpackningsdesign för

evercare och SELEFA sor mentet.

Med denna nya design kommer det a  göras enkelt för er a  snabbt iden fiera

informa onen ni behöver både på förpackningar och e ke er. Se bifogad

informa on.

Implementering av den nya designen kommer a  göras en produktgrupp i taget.

De har redan börjat få ut de första leveranserna.

Under denna period kan leveranser inkludera förpackningar med både den

digare och nya designen.

 

OBS! Utställning av upphandlat material för Anestesi och intensivvårdsmaterial

Alla kommande avtalsleverantörer inom kategorierna Anestesi och

intensivvårdsmaterial, VF2020-00003, inbjuds ll utställningar för a  visa det nya

upphandlade sor mentet.

Utställningarna kommer a  ske på en plats i varje region:

Västerås sjukhus den 4 april 10:00- 15:00 i konferensrum Samlingssalen ingång

29.

Mälarsjukhuset Eskilstuna den 13 april 10:00- 15:00 i konferensrum Pandion.

Falu lasare  den 11 april 10:00– 15:00 i konferensrum A4.

Akademiska sjukhuset Uppsala den 12 april 10:00- 15:00 i konferensrum

Carlssonsalen, och Norlénsalen, ingång 100–101.

Universitetssjukhuset Örebro den 19 april 10:00- 15:00 i konferensrum So ern

och Unden.

Nya avtal
Kateterburen interven on PCI, VF2021-00042

Avtalet träder i kraft 2022-04-01, omtag för delområde 61 (utrustning för

tryckmätning) kommer a  påbörjas inom kort.
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