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Förlängt utgångsdatum på EpiPen® 300 µg 
adrenalin autoinjektor 

 
Till läkare och apotek, 
 
Meridian Medical Technologies, ett dotterbolag till Pfizer som tillverkar EpiPen 300 µg 
och EpiPen Jr 150 µg adrenalin autoinjektorer, har fortsatta förseningar i produktionen 
som påverkar tillgången. För närvarande varierar leveranserna i Sverige från apotek till 
apotek och produkterna är inte alltid tillgängliga. 
 
För att hantera leveransbegränsningarna av EpiPen® har Meda, ett Mylan företag, i 
samråd med Läkemedelsverket bedömt att användning utifrån utgångsdatum märkt på 
förpackningen för specifika batchnummer av EpiPen® 300 µg adrenalin autoinjektor 
kan förlängas. Patienterna kan använda produkterna från dessa batcher under tiden 
som Pfizer arbetar för att stabilisera tillgången, vilket förväntas ske under fjärde 
kvartalet 2018. 
 
Detta beslut är baserat på en noggrann granskning av stabilitetsdata, från Pfizer, som 
styrker att adrenalinpennan kan användas ytterligare 4 månader. Förlängningen av 
utgångsdatumet kommer tillfälligt att underlätta patienternas tillgång till och användning 
av EpiPen® 300 µg adrenalin autoinjektor. 
 
De berörda batcherna, som har nuvarande utgångsdatum mellan maj 2018 och oktober 
2018, listas i tabellen nedan. Berörda batcher och deras nya utgångsdatum finns även 
på: https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER---2018/Hallbarhetstiden-for-
EpiPen-300-mikrogram--forlangs/ och http: //www.epipen-patient.se/.   
 
Förlängningen av utgångsdatum gäller inte EpiPen® Jr 150 µg adrenalin 
autoinjektor. Patienterna måste fortsätta att följa tillverkarens utgångsdatum 
märkt på EpiPen® Jr 150 µg adrenalin autoinjektor. 
 
Mylan och Pfizer lägger stor vikt vid en stabil tillgänglighet av EpiPen® för alla som 
behöver den. Pfizer arbetar intensivt för att öka produktionen och påskynda transporter 
så snabbt som möjligt. Vi beklagar de påfrestningar som denna situation utgör för 
vården och patienter. Att säkerställa kontinuiteten i leveransen av våra läkemedel är 
mycket viktigt. 
 
 
 
 
Om du behöver ytterligare information eller har några frågor, vänligen kontakta Mylan 
på +46 (0) 630 19 00 eller info@medasverige.se. 

https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER---2018/Hallbarhetstiden-for-EpiPen-300-mikrogram--forlangs/
https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER---2018/Hallbarhetstiden-for-EpiPen-300-mikrogram--forlangs/
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EpiPen® 300mcg adrenalin autoinjektor 
 

LOT-/Batchnummer 
Tillverkarens ursprungliga 

utgångsdatum 

Nytt utgångsdatum 
(förlängt från tillverkarens 

ursprungsdatum) 

6FA795P 05.2018 09.2018 

6FA795N 05.2018 09.2018 

7FA318M 10.2018 02.2019 

7FA251M 10.2018 02.2019 

7FA250C 10.2018 02.2019 

7FA318N 10.2018 02.2019 

 
 


