
Förfyllda sprutor

Nu kan du beställa  
25 olika läkemedel  
som förfyllda sprutor
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Mer information hittar du på  
apoteket.se/forfylldspruta

För frågor ring: 0771-210 210



Det är säkert
Att blanda läkemedel själv är inte alltid riskfritt, varken  
för personal eller patienter. Sjuksköterskor som själva fyller  
och bereder sprutor utsätts för stänk och damm från ämnen 
som kan framkalla allergier och över känslig het. Och under 
stressiga arbetsdagar, vilka förekommer ofta, finns det alltid 
en risk för att det blir fel. 

Apotekets förfyllda sprutor är ett säkrare alternativ  
till att bereda sprutor manuellt. Personalen behöver varken 
utsätta sig för farliga ämnen eller oroa sig för att dosera fel. 
Dessutom är alla Apotekets sprutor spårbara och genomgår 
noggrann farmaceutisk kont roll i en kvalitets säkrad process.  
Allt för att säkerställa största möjliga säkerhet för både 

patient och per sonal. Apotekets krav på kompetens, lokaler 
och utrustning är mycket höga när det gäller beredning av 
förfyllda sprutor.

Mer effektivt
Förfyllda sprutor ökar inte bara patient- och personal-
säkerheten. Det är en tjänst som frigör tid. Snittiden det tar  
att fylla och bereda en spruta för hand är cirka 20 minuter. 
Att istället hämta en redan förfylld tar fem minuter.  
Med enkel huvudräkning 
blir det väldigt mycket  
tid över. Bara två för fyllda 
sprutor ger en halv timme extra  tid som kan läggas på en patient 
eller på allt annat som är svårt att hinna med. Tänk på hur 
mycket tid större avdelningar sparar. Det blir en mycket 
lugnare och säkrare arbets miljö, helt enkelt.

Och resurssnålt
Man sparar cirka 45 kronor (enligt rapport från KS) per 
förfylld spruta jämfört med att blanda den själv på vårdav-
delningen. Men förfyllda sprutor är inte bara kostnadseffektivt. 
Det är snällare mot miljön också. Produktionen av Apotekets 
förfyllda sprutor är miljö certifierad, och nu har vi dessutom 
utökat hållbarhetstiden på flera av våra produkter.

Förfyllda sprutor är en del av Apotekets tillverkning av 
individanpassade läkemedel. En verksamhet vi har expert-
kunskaper i och mångårig erfarenhet av.

Apotekets förfyllda sprutor är en del av 
Apotekets tillverkning. Det är en tjänst som 
ökar säkerheten för både patienter och  
personal. Det leder till effektivare läkeme-
delshantering, en säkrare arbetsmiljö och  
ger mer tid för patientnära vård. Ett säkrare 
och bättre alternativ till manuellt beredda 
sprutor, helt enkelt. Dessutom ger förfyllda 
sprutor mindre miljö påverkan och sparar 
resurser för landstinget.


