
NYHETSBREV 

NYA PRODUKTREGLER  

Vi har ju under alla år (15) kunnat sälja många produkter med era egna etiketter. Nu har reglerna skärpts av myndigheterna så 
att utseende på etiketter skall följa tillverkarens information om produkten. Det gäller tillverkarnas ISO - Certifiering genom en 

”Notify body” (se nedan  *) 
 

Detta regelverk har gjort att vi fått problem med den svenska Tullen, som fattade ett beslut om att kem-testa en leverans till oss 
med Pharmagel. Detta sinkade oss i ytterligare 3 veckor på produkter som redan var försenade. Nu är det löst, då de inte hit-

tade något konstigt med produkterna, och vi fick sändningen från Tullen. 
 

För att inte det ska hända igen måste rätt information finnas på produkten när vi tar hem dem. 

Produkten ska vara märkt med ett CE, och en steril produkt ska märkas med CE och ett nummer (ex. 0120).           

Uppgift om tillverkare ska också finnas med på produkten. 
 

Vid beställning om 20.000st Pharmagel C i varje storlek kan ni få ert eget utseende på produkten.           

Klichékostnad tillkommer, ca 6.500 kr per färg.  

De ”Pharmagel C” vi har nu är med original-tryck på ena sidan.  

På den andra sidan, Lot och exp. date. 

De ser ut så här:   >> 

 

*) Anmälda organ – Notified Bodies – är oberoende organisationer som bistår och övervakar tillverkarnas arbete med att verifiera att produk-

terna uppfyller EU:s regelverk. Detta sker genom provning, kontroll och certifiering i enlighet med EU:s rättsakter.  
 

D-56 DISPENSERN till 6cm x 5m rulle 
Som information kan vi nämna att vi har tyvärr slut på D-56 dispensern. Vi räknar med att ha nya i lager i mitten av februari. 
 

SÅRPLASTSPRAY  
Vi har fått en större höjning av priset på Sårplastsprayen. Den har ”haft fel pris till oss” säger tillverkaren. Återkommer 
med aktuellt pris då ”Prislista 2019 mailas ut till er. Den kommer ju också att finnas på hemsidan, under ÅF-login (se 
nedan). Det mesta i sortimentet ligger kvar på tidigare nivå, men några ändringar finns. Nya regler för hur ”egen” eti-

kett ska se ut har också ändrats. 

Ni som har egna etiketter, på Blodstopp- och Sårplast spray, kommer jag att maila våra etiketter, så ser ni den information som 

ska vara med.  
 

BURNAIDSPRAY  
Burnaidspray 50 ml ligger i en ny förpackning. De ligger nu förpackade individuellt  

i en ask och 5 askar i ett ”tråg”. Det ligger totalt 80st sprayer per kartong. 

 

Bästa hälsningar 

Janne o Patrik 

Nyhetsbrev från AlphraMedic AB Januari 2019 

Inloggning på hemsidan:     Användarnamn är medic och Lösenord är ALPHRA  Obs! notera små respektive stora bokstäver 

Hej, hoppas ni haft fina Jul- och Nyårshelger!  Nu väntar en ny och spännande vår. Nedan lite information angående produktutse-

ende och nya regler. 


