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Läkemedelshantering - Hållbarhet i bruten förpackning
Uppgifterna i tabellen är hämtade från Svensk Läkemedelsstandard SLS 2021.1.
Angiven användningstid gäller under förutsättning att tillverkaren inte angivit kortare hållbarhetstid på
förpackning, i FASS eller bipacksedel. Kom ihåg att alltid anteckna brytningsdatum på förpackningen. För
läkemedel med kortare hållbarhet än 24 timmar antecknas även klockslag.
Det är viktigt att uttag görs ur förpackningen på ett sätt som förhindrar kontamination av innehållet (mer
information, se Läkemedelshantering - Länsgemensam rutin för hälso- och sjukvård Region Gävleborg)
Okonserverade

12 timmar i rumstemperatur
24 timmar i kylskåp (2-8⁰C)

Konserverade, i flerdosbehållare

7 dagar till flera patienter
28 dagar till enskild patient

Injektionsläkemedel

Behållare såsom kassetter,
pumpar och sprutor vid
beredning på avdelning
Glidslem för kateterisering och
liknande beredningar
Spolvätskor
Ögondroppar och ögonsalvor
(OBS Andra krav vid kirurgi eller i
skadat öga, då gäller omedelbar
användning)
Flytande läkemedel för in- eller
utvärtes bruk

Desinfektionsmedel
(OBS Andra krav vid kirurgi, då
gäller 24 timmar)

Krämer, salvor, geler för utvärtes
bruk

12 timmar

Okonserverade

1 vecka, kylskåpsförvaring

Vid kirurgi

Engångsbruk, omedelbar
användning

Annan användning (renrutin)

24 timmar

Okonserverade

Engångsbruk, omedelbar
användning

Konserverade
Konserverade
Konserverade till prematura barn
Konserverade vid inhalation
Konserverade till sårvård
Okonserverade
Alkoholbaserade
(ex. Klorhexidinsprit, M-sprit)
Vattenbaserade
(ex. Klorhexidinlösn, Alsollösn, Alsolsprit)
Sterila salvor till stora öppna sår eller
allvarligt skadad hud

7 dagar till flera patienter
28 dagar till enskild patient
6 månader
1 månad
1 månad
1 månad
1 vecka, kylskåpsförvaring
1 månad till flera patienter
1 vecka till flera patienter
Som för ögonsalvor

Konserverade

6 månader

Okonserverade

1 vecka, kylskåpsförvaring
Endast till en patient
En behandlingsperiod
Okonserverade beredningar
används dock längst 10 dagar.

Näsdroppar och nässprayer som
är vattenbaserade

Injektioner/Infusioner som beretts på avdelning/mottagning (utförd tillsats, spädning, uppdragning i spruta
etc.) ska användas inom 12 timmar.
Ovan angivna tider gäller under förutsättning att uttag sker aseptiskt och att innehållet inte har förändrats
synbart. Observera att kortare hållbarhetstid kan gälla för enskilda läkemedel till exempel till följd av
särskild användning eller av kemiska skäl, se FASS.
Utskriftsdatum: 2021-04-13
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