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Номер на ЕС (Свободно 
избрано) 
име 
 

Количество на 
активното 
вещество в 
дозова единица 

Лекарствена 
форма 

Път на 
въвеждане 

Първична опаковка Вид опаковка 

       
EU/1/13/909/001 Bemfola 75 IU/0,125 ml Инжекционен 

разтвор 
Прилага се 
подкожно 

патрон (стъкло) в 
предварително напълнена 
спринцовка 

1 предварително 
напълнена спринцовка и 
1 инжекционна игла 

       
EU/1/13/909/002 Bemfola 150 IU/0,25 ml Инжекционен 

разтвор 
Прилага се 
подкожно 

патрон (стъкло) в 
предварително напълнена 
спринцовка 

1 предварително 
напълнена спринцовка и 
1 инжекционна игла 

       
EU/1/13/909/003 Bemfola 225 IU/0,375 ml Инжекционен 

разтвор 
Прилага се 
подкожно 

патрон (стъкло) в 
предварително напълнена 
спринцовка 

1 предварително 
напълнена спринцовка и 
1 инжекционна игла 

       
EU/1/13/909/004 Bemfola 300 IU/0,50 ml Инжекционен 

разтвор 
Прилага се 
подкожно 

патрон (стъкло) в 
предварително напълнена 
спринцовка 

1 предварително 
напълнена спринцовка и 
1 инжекционна игла 

       
EU/1/13/909/005 Bemfola 450 IU/0,75 ml Инжекционен 

разтвор 
Прилага се 
подкожно 

патрон (стъкло) в 
предварително напълнена 
спринцовка 

1 предварително 
напълнена спринцовка и 
1 инжекционна игла 

       
EU/1/13/909/006 Bemfola 75 IU/0,125 ml Инжекционен 

разтвор 
Прилага се 
подкожно 

патрон (стъкло) в 
предварително напълнена 
спринцовка 

5 предварително 
напълнени спринцовки и 
5 инжекционни игли 

       
EU/1/13/909/007 Bemfola 75 IU/0,125 ml Инжекционен 

разтвор 
Прилага се 
подкожно 

патрон (стъкло) в 
предварително напълнена 
спринцовка 

10 предварително 
напълнени спринцовки и 
10 инжекционни игли 

       
EU/1/13/909/008 Bemfola 150 IU/0,25 ml Инжекционен 

разтвор 
Прилага се 
подкожно 

патрон (стъкло) в 
предварително напълнена 
спринцовка 

5 предварително 
напълнени спринцовки и 
5 инжекционни игли 

       
EU/1/13/909/009 Bemfola 150 IU/0,25 ml Инжекционен 

разтвор 
Прилага се 
подкожно 

патрон (стъкло) в 
предварително напълнена 
спринцовка 

10 предварително 
напълнени спринцовки и 
10 инжекционни игли 
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EU/1/13/909/010 Bemfola 225 IU/0,375 ml Инжекционен 
разтвор 

Прилага се 
подкожно 

патрон (стъкло) в 
предварително напълнена 
спринцовка 

5 предварително 
напълнени спринцовки и 
5 инжекционни игли 

       
EU/1/13/909/011 Bemfola 225 IU/0,375 ml Инжекционен 

разтвор 
Прилага се 
подкожно 

патрон (стъкло) в 
предварително напълнена 
спринцовка 

10 предварително 
напълнени спринцовки и 
10 инжекционни игли 

       
EU/1/13/909/012 Bemfola 300 IU/0,50 ml Инжекционен 

разтвор 
Прилага се 
подкожно 

патрон (стъкло) в 
предварително напълнена 
спринцовка 

5 предварително 
напълнени спринцовки и 
5 инжекционни игли 

       
EU/1/13/909/013 Bemfola 300 IU/0,50 ml Инжекционен 

разтвор 
Прилага се 
подкожно 

патрон (стъкло) в 
предварително напълнена 
спринцовка 

10 предварително 
напълнени спринцовки и 
10 инжекционни игли 

       
EU/1/13/909/014 Bemfola 450 IU/0,75 ml Инжекционен 

разтвор 
Прилага се 
подкожно 

патрон (стъкло) в 
предварително напълнена 
спринцовка 

5 предварително 
напълнени спринцовки и 
5 инжекционни игли 

       
EU/1/13/909/015 Bemfola 450 IU/0,75 ml Инжекционен 

разтвор 
Прилага се 
подкожно 

патрон (стъкло) в 
предварително напълнена 
спринцовка 

10 предварително 
напълнени спринцовки и 
10 инжекционни игли 

       
 


