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Registrační (EU) 
číslo 

(Smyšlený) 
název 
 

Síla Léková forma Cesta podání  
 

Vnitřní obal Obsah Velikost balení 

EU/1/09/508/001 Synflorix -1 injekční 
suspenze 

intramuskulární 
podání 

předplněná 
injekční 
stříkačka 
(skleněná) 

0,5 ml 1 předplněná injekční stříkačka 

EU/1/09/508/002 Synflorix -1 injekční 
suspenze 

intramuskulární 
podání 

předplněná 
injekční 
stříkačka 
(skleněná) 

0,5 ml 10 předplněných injekčních 
stříkaček 

EU/1/09/508/003 Synflorix -1 injekční 
suspenze 

intramuskulární 
podání 

předplněná 
injekční 
stříkačka 
(skleněná) 

0,5 ml 1 předplněná injekční stříkačka 
+ 1 jehla 

EU/1/09/508/004 Synflorix -1 injekční 
suspenze 

intramuskulární 
podání 

předplněná 
injekční 
stříkačka 
(skleněná) 

0,5 ml 10 předplněných injekčních 
stříkaček + 10 jehel 

EU/1/09/508/005 Synflorix -1 injekční 
suspenze 

intramuskulární 
podání 

předplněná 
injekční 
stříkačka 
(skleněná) 

0,5 ml 1 předplněná injekční stříkačka 
+ 2 jehly 

EU/1/09/508/006 Synflorix -1 injekční 
suspenze 

intramuskulární 
podání 

injekční 
lahvička  
(skleněná) 

0,5 ml 1 injekční lahvička  
 

EU/1/09/508/007 Synflorix -1 injekční 
suspenze 

intramuskulární 
podání 

injekční 
lahvička  
(skleněná) 

0,5 ml 10 injekčních lahviček  
 

EU/1/09/508/008 Synflorix -1 injekční 
suspenze 

intramuskulární 
podání 

injekční 
lahvička  
(skleněná) 

0,5 ml 100 injekčních lahviček 

EU/1/09/508/009 Synflorix -1 injekční 
suspenze 

intramuskulární 
podání 

injekční 
lahvička  
(skleněná) 

1,0 ml 100 injekčních lahviček 
(vícedávkové) 
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EU/1/09/508/010 Synflorix -1 injekční 
suspenze 

intramuskulární 
podání 

předplněná 
injekční 
stříkačka 
(skleněná) 

0,5 ml 50 předplněných injekčních 
stříkaček  

EU/1/09/508/012 Synflorix -1 injekční 
suspenze 

intramuskulární 
podání 

injekční 
lahvička 
(skleněná) 

2,0 ml 10 injekčních lahviček 
(vícedávkové) 

EU/1/09/508/013 Synflorix -1 injekční 
suspenze 

intramuskulární 
podání 

injekční 
lahvička 
(skleněná) 

2,0 ml 100 injekčních lahviček 
(vícedávkové) 

        
        

 
-1 1 dávka (0,5ml) obsahuje : 

Pneumokokový polysacharid serotyp 1*1      1 mikrogram 
Pneumokokový polysacharid serotyp 4*1      3 mikrogramy 
Pneumokokový polysacharid serotyp 5*1      1 mikrogram 
Pneumokokový polysacharid serotyp 6B*1      1 mikrogram 
Pneumokokový polysacharid serotyp 7F*1      1 mikrogram 
Pneumokokový polysacharid serotyp 9V*1      1 mikrogram 
Pneumokokový polysacharid serotyp 14*1      1 mikrogram 
Pneumokokový polysacharid serotyp 18C*2                  3 mikrogramy 
Pneumokokový polysacharid serotyp 19F*3                  3 mikrogramy 
Pneumokokový polysacharid serotyp 23F*1                  1 mikrogram 

  
* adsorbováno na fosforečnan hlinitý                                                                 0,5 miligramů Al3+ 

1 konjugovaná na protein D (získaný z kmenů netypovatelného Haemophilus influenzae) jako  
   proteinový nosič                  9-16 mikrogramů 
2 konjugovaná na tetanický toxoid jako proteinový nosič                                5-10 mikrogramů 
3 konjugovaná na difterický toxoid jako proteinový nosič                                3-6 mikrogramů 

 


