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Risk för förväxling - Atropin Mylan 0,5 mg/ml och Efedrin
Mylan 50 mg/ml
Det finns risk för förväxling mellan Atropin Mylan 0,5 mg/ml (med eller utan
konserveringsmedel), vnr 130591 och vnr 461079 och Efedrin Mylan 50 mg/ml, vnr 131136.
I samband med en uppdatering av färgerna på ytterförpackningen och etiketten för Atropin
Mylan har förväxlingsrisk uppmärksammats mellan Efedrin Mylan och Atropin Mylan.
Ytterförpackningen och etiketten för Atropin Mylan har bytt färg från brun till grön med en rak
kant. Det gäller alla Atropin förpackningar.
Ytterförpackningen och etiketten för Efedrin Mylan är idag grön med en vågig kant på
ytterförpackningen och rak kant på etiketten, men kommer att ändras till lila färg med vågig kant
på ytterförpackningen och rak kant på etiketten. De nya lila Efedrin förpackningarna förväntas
komma ut på marknaden runt årsskiftet. Under denna övergångsperiod då de gröna Efedrin
förpackningarna finns tillgängliga på marknaden, ber vi hälso-och sjukvårdspersonalen att vara
uppmärksamma på att det finns risk för förväxling mellan dessa läkemedel.
Anledningen till färgförändringen: Ytterförpackningarna och etiketterna för Atropin Mylan och
Efedrin Mylan har uppdaterats i enlighet med färgguiden ”Färgmärkning av sprutor inom
anestesi och intensivvård enligt ISO 26825:2008”.

Vi ber er förmedla den här informationen internt hos er.
Vid frågor, kontakta medicinsk information Viatris* tel: 08-630 19 00.
Med vänlig hälsning

Jenny Händelek
Hospital Strategy Manager
Viatris Sverige
Jenny.handelek@viatris.com

*Viatris är ett nytt globalt läkemedelsföretag som bildades 2020 genom sammanslagningen av Mylan och Upjohn.
Mylan AB, BGP Products AB, Meda OTC AB, Meda AB och Recip AB är alla bolag som ingår i Viatris koncernen.

Bilder på ytterkartong och etikett:
Atropin Mylan: brun färg -> grön färg (tillgänglig på marknaden), se bilder nedan:

Atropin Mylan 0,5 mg/ml, vnr 130591:

Atropin Mylan 0,5 mg/ml (med konserveringsmedel), vnr 461079:

Efedrin Mylan: grön färg (se bild, tillgänglig på marknaden till runt årsskiftet) -> lila färg
(tillgänglig efter årskiftet)

Efedrin Mylan 50 mg/ml, vnr 131136:

