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Ny måleflaske skaber forbedret arbejdsmiljø 
 
En ny måleflaske til brug ved fremstilling af antibiotikamikstur gør det muligt i 
fremtiden at undgå, at støvpartikler fra antibiotika afgives til omgivelserne. Flasken, 
der har fået navnet 1+, løser dermed problemet med ældre og uhensigtsmæssige 
udsugningsanlæg på landets apoteker. 
 
I dag leveres antibiotikamikstur af producenten til apotekerne som et tørstof, der skal 
blandes med vand umiddelbart før udleveringen til patienten. Når vand blandes til, 
hvirvles tørstoffet rundt i selve antibiotikaflasken og der kan ske et udslip af 
antibiotikastøv. For at beskytte personalet mod indånding af støvet udføres arbejdet 
som regel i et udsugningsskab, men mange udsugningsanlæg er forældede og det er 
en kostbar affære at udskifte anlæggene. Med den nye 1+ flaske vil blandings-
processen være uden fare for de personer, der udfører arbejdet og en dyr udskiftning 
af udsugningsanlægget kan undgås. 
 
1+ flasken har et nyudviklet snaplåg med en udstrømningsstuds, hvor vandet løber 
igennem og et luftindgangsrør, der sørger for en jævn strøm af vand fra flasken. 
Selve flasken er lavet af et gennemsigtigt plastmateriale, der er påført måleskala samt 
måleangivelser for de mest anvendte mængder. Flasken fungerer altså også som 
måleflaske og derved slipper personalet for endnu en tidsrøver. Nemlig først at skulle 
afmåle den passende mængde vand som så overhældes i et bæger, der anvendes ved 
selve tilblandingen i antibiotikaflasken. 
 
Snaplåget på 1+ flasken passer til mundingen på antibiotikaflasken. Når snaplåget 
først er sat på 1+ flasken og har været anvendt, kan flasken ikke genanvendes, men 
kasseres i den medfølgende plastpose. Det har den fordel, at en kontaminering med 
anden antibiotika fra brugte redskaber undgås og at afvaskning af glas og bægre er 
overflødiggjort. Materialet er miljøvenligt plast, som kan smides ud med det øvrige 
affald. 
 
1+ flasken vil lette arbejdsgangen på apoteket men betyder også en besparelse på 
apotekets budgetter i det lange løb, idet man ikke længere skal bruge tid og 
ressourcer på udskiftning og vedligeholdelse af udsugningsanlægget. Den øgede 
sikkerhed omkring begrænsning af støvudslip vil minimere risikoen for allergiske 
reaktioner overfor antibiotika hos de personer, der dagligt laver antibiotikablan-
dinger. 
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