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Nyhetsbrev april 2022

Informa on från Varuförsörjningen
Vik gt meddelande Regional anestesi och centrala infarter
Rä else av medicinteknisk utrustning - Låt inte alkoholbaserade lösningar komma
i kontakt med introducernålar när du använder Arrow-kit.
För mer informa on se bilaga.
Anestesi- och intensivvårdsmaterial, VF2020-0003
Det kommer a bli leveransstörningar på sugkatetrar böjd och rak i samtliga
storlekar från Mediplast AB. Vi har godkänt en llfällig ersä are, det är samma
material, samma kateter men förpackade i perforerade ark.
Leveransstörningen beräknas pågå t.o.m. augus /september.
Förbandsmaterial, VF2020-00036.
På det nya avtalet ﬁnns det nu produkter med manukahonung upphandlat. Dessa
ﬁnns ännu inte på lager hos Apotekstjänst utan måste beställas direkt från
leverantör. Gäller nedan produkter.

Det ﬁnns numera också sår- och ﬁstelpåsar på avtal från MCare AB/Oriola.
Gynekologiska specialprodukter, VFVF2020-00034
Mediplast har leveransproblem med två ar klar (skydd ll ultraljudsstav).
Ar kel 61867 hänvisas ll 56203
Ar kel 61868 hänvisning saknas
Sjukvårdsmaterial allmän, VF2020-00039
LB Medical byter ar kelnummer på några av deras produkter:
Nuvarande ar kelnummer

Nya ar kelnummer

821-13-LBJ

821-13-PDJ (denna ﬁnns inte inlagd)

83822

83825

62512

61381

41170

83825

41800

145-13-PDJ (denna ﬁnns inte inlagd)

Urologiskt förbrukningsmaterial, VF2018-0006
Nu har vi lagt ll Contrelle på avtalet så nu går nedan produkter a beställa.
VF ar kelnummer

Leverantör

Lev. ar kelnummer

Kon nensbåge 1, 61890

Codan

V040001P30

Kon nensbåge 2, 61891

Codan

V040002P30

Kon nensbåge 3, 61892

Codan

V040003P30

Utprovningsset påse, 61893

Codan

V57SP2

18/5-9/6

Utställning av upphandlat material för Förbandsmaterial
och Kemisk-tekniska produkter
Alla kommande avtalsleverantörer inom kategorierna
förbandsmaterial VF2020-00036 och Kemisk-tekniska
produkter VF2020-00028 har bjudits in ll gemensamma
utställningar för a visa det nya upphandlade sor mentet.
De nya avtalen träder i kraft:
Förbandsmaterial 2022-03-01
Kemisk-tekniska 2022-04-01
Utställningarna kommer a ske på en plats i varje region:
Mälarsjukhuset Eskilstuna den 18 maj 10:00- 15:00 i
konferensrum Pandion.
Falu lasare den 23 maj 10:00– 15:00 i konferensrum A4.
Västerås sjukhus den 30 maj 10:00- 15:00 i konferensrum
Samlingssalen ingång 29.
Akademiska sjukhuset Uppsala den 1 juni 10:00- 15:00 i
konferensrum Carlssonsalen, Glimeliussalen 1 & 2 och
Norlénsalen, ingång 100–101.
Universitetssjukhuset Örebro den 9 juni 10:00- 15:00 i
konferensrum So ern och Unden.
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