
Apotekeks namn och ort

Fartyg

Datum Order nummer

Referens

Leveransdatum

Rederi

Exempel AnmärkningRekv.mC

Volumatic andningsbehållare

Bedövande ögondroppar

Kalcium Glukonat gel 2,5%

Metoklopramid inj.lösn.5 mg/ml

Morfin inj.lösn. 10 mg/ml 

Naloxon inj.lösn 0,4 mg/ml

Natriumklorid isotone

Paracetamol tabl 500 mg
Salbutamol spray
100 µg/dos eller 
Terbutalin inhal.pulver
500 µg/dos 

Medicinsk utrustning

Svalgtub 2

Svalgtub 3

Svalgtub 4

Injektionskanyler 0,8 sterila

Injektionsspruta 2 ml sterila

Oxygen ansiktsmask

Andningsballong (Rubens)

Oxygen m.m.

1 st

20x0,5 ml

25 g

12x2 ml

 10x1 ml

10x1 ml

1000 ml

30 st

200 doser
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C = upp till 2 timmar

Läkemedel Storlek

Volumatic

Tetrakain ög dr

HF Antidote gel
  
Primperan inj.lösn.

Morfin inj.lösn.

Narcanti inj.lösn

Spolvätska 9 mg/ml

Panodil tabl.

Bricanyl turb.
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A
B

 1
11

7
-7

c 
 N

o
ve

m
be

r 
2

01
2

  


 A
p

ot
e

ke
t 

 A
B

Leveransplats

Expedierat av

Kontrollerat av
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