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URegistrační (EU) 
číslo 

U(Smyšlený) 
název 

USíla ULéková forma UCesta podání UVnitřní obal UObsah 
(koncentrace) 

UVelikosti balení 

EU/1/07/389/001 Orencia 250 mg Prášek pro koncentrát 
pro infuzní roztok 

Intravenózní 
podání 

Injekční lahvička 
(skleněná) 

250 mg 1 injekční 
lahvička + 1 
stříkačka 

EU/1/07/389/002 Orencia 250 mg Prášek pro koncentrát 
pro infuzní roztok 

Intravenózní 
podání 

Injekční lahvička 
(skleněná) 

250 mg 2 (2 x 1) injekční 
lahvičky + 2 (2 x 
1) stříkačky 
(vícečetné balení) 

EU/1/07/389/003 Orencia 250 mg Prášek pro koncentrát 
pro infuzní roztok 

Intravenózní 
podání 

Injekční lahvička 
(skleněná) 

250 mg 3 (3 x 1)  injekční 
lahvičky + 3 (3 x 
1) stříkačky 
(vícečetné balení) 

EU/1/07/389/004 Orencia 125 mg                                                       Injekční roztok Subkutánní 
podání 

Předplněná injekční 
stříkačka (skleněná) 

1 ml (125 mg/ml) 1 předplněná 
injekční stříkačka 

EU/1/07/389/005 Orencia 125 mg                                                       Injekční roztok Subkutánní 
podání 

Předplněná injekční 
stříkačka (skleněná) 

1 ml (125 mg/ml) 4 předplněné 
injekční stříkačky 

EU/1/07/389/006 Orencia 125 mg                                                       Injekční roztok Subkutánní 
podání 

Předplněná injekční 
stříkačka (skleněná) 

1 ml (125 mg/ml) 12 (3 x 4) 
předplněných 
injekčních 
stříkaček 
(vícečetné balení) 

EU/1/07/389/007 Orencia 125 mg                                                       Injekční roztok Subkutánní 
podání 

Předplněná injekční 
stříkačka (skleněná) s 
chráničem jehly 

1 ml (125 mg/ml) 1 předplněná 
injekční stříkačka  

EU/1/07/389/008 Orencia 125 mg                                                       Injekční roztok Subkutánní 
podání 

Předplněná injekční 
stříkačka (skleněná) s 
chráničem jehly 

1 ml (125 mg/ml) 4 předplněné 
injekční stříkačky  

EU/1/07/389/009 Orencia 125 mg                                                       Injekční roztok Subkutánní 
podání 

Předplněná injekční 
stříkačka (skleněná) s 
chráničem jehly 

1 ml (125 mg/ml) 12 (3 x 4) 
předplněných 
injekčních 
stříkaček 
(vícečetné balení) 
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EU/1/07/389/010 Orencia 125 mg                                                       Injekční roztok Subkutánní 
podání 

Předplněná injekční 
stříkačka (skleněná) s 
chráničem jehly 

1 ml (125 mg/ml) 3 předplněné 
injekční stříkačky  

EU/1/07/389/011 Orencia 125 mg Injekční roztok Subkutánní 
podání 

Stříkačka (skleněná) v 
předplněném peru 
(ClickJet) 

1 ml (125 mg/ml) 4 předplněná 
pera 

EU/1/07/389/012 Orencia 125 mg Injekční roztok Subkutánní 
podání 

Stříkačka (skleněná) v 
předplněném peru 
(ClickJet) 

1 ml (125 mg/ml) 12 (3 x 4) 
předplněných per 
(vícečetné balení) 

EU/1/07/389/013 Orencia   50 mg Injekční roztok Subkutánní 
podání 

Předplněná injekční 
stříkačka (skleněná) s 
chráničem jehly 

0,4 ml 
(125 mg/ml) 

4 předplněné 
injekční stříkačky  

EU/1/07/389/013 Orencia   87,5 mg Injekční roztok Subkutánní 
podání 

Předplněná injekční 
stříkačka (skleněná) s 
chráničem jehly 

0,7 ml 
(125 mg/ml) 

4 předplněné 
injekční stříkačky  

 


