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Bilaga	  7:	  Användningstider	  och	  hållbarhet	  
För att underlätta bedömningen av användningstider finns en lathund utarbetad. Tiderna gäller 
under förutsättning att uttag sker aseptiskt och att innehållet inte har förändrats synligt. 
Patientens tillstånd (prematura barn, större brännskador) kan kräva ännu kortare 
användningstider. 
 

Användningstider för läkemedel i bruten förpackning 
Dessa tider gäller om ej annat anges av tillverkaren eller apoteket. Tidpunkten för brytande ska anges på 
förpackningen. (* = lokala rekommendationer, övriga tider från Läkemedelsstandard för Sverige, SLS 2007.) 
 
Infusionsläkemedel Infusionsvätskor  Högst 12 tim 
  Infusionsvätskor med tillsats   Högst 12 tim efter tillredning 
  Infusionskoncentrat  Högst 12 tim i rumstemp eller
     24 tim vid kylförvaring 
       Infusionsvätskor m tillsats (t.ex. TPN),  Kylförvaring fram till använd-
           beredda på sjukhusapoteket  ning därefter  högst 12 tim 
 
Injektionsläkemedel Ampuller   Engångsbruk 
   
  Kortikosteroidberedningar för   Engångsbruk 
  intraartikulär och periartikulär    
  injektion eller injektion i senfäste 

 *Levande vacciner (ex. BCG) och diTeBooster Engångsbruk 
 Uppdragna sprutor  Högst 12 tim 

  Okonserverade injektionsvätskor  Högst 12 tim i rumstemp 
     eller 24 tim vid kylförvaring 
  * Konserverade vacciner (ex. polio) Högst 24 tim 
  * Tuberkulin PPD  Högst 24 tim 
   

 Konserverade injektionsvätskor   
  i flerdosbehållare:   

   a) till flera patienter Högst 1 vecka 
   b) till enskild patient Högst 1 månad 
    
 
Spolvätskor  Vid operation    Engångsbruk 
  Annan användning (aseptisk hantering) Högst 24 timmar 
 
Ögondroppar   Vid operation eller i skadat öga  Engångsbruk 
och ögonsalvor  Konserverade till flera patienter  Högst 1 vecka 
  Till enskild patient  Högst 1 månad 
  Okonserverade till enskild patient Högst 1 vecka 
   
Örondroppar  Vid operation eller vid skadad trumhinna Engångsbruk 
 
Salvor/krämer  Sterila salvor till stora öppna sår eller Som för ögonsalvor
  allvarligt skadad hud 
  Icke sterila salvor, konserverade  Högst 6 månader 
 
Övrigt  *Klorhexidin- och Alsollösning, Alsolsprit: 
   a) vid operation  Högst 24 tim 
   b) på mottagning/avdelning Högst 1 vecka 
  Klorhexidin- och M-sprit (till flera patienter) Högst 1 månad 
  Näsdroppar (endast till en patient) En period; okons högst 10 dagar 
  *Väteperoxid   Högst 1 månad 
  Inhalationsvätskor (kons) för nebulisator Högst 1 månad 
 *Allergenpreparat  Högst 6 månader          

Flytande läkemedel för in- eller utvärtes bruk: 
  a) konserverade  Högst 6 månader 
  b) okonserverade Högst 1 vecka vid kylförvaring 	  
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