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EU Αριθμός Έγκρισης (Επινοηθείσα) 
ονομασία 

Περιεκτικότητα Φαρμακοτεχνική 
μορφή 

Οδός 
χορήγησης 

Στοιχειώδης 
Συσκευασία 

Περιεχόμενο 
(συγκέντρωση) 

Συσκευασία 

        
        
EU/1/07/400/008  Mircera  50 μg/0,3 ml  Ενέσιμο διάλυμα Υποδόρια ή 

ενδοφλέβια 
χρήση 

Προγεμισμ
ένη 
σύριγγα 
(υάλινη)  

0,3 ml (167 μg/ml)  1 
προγεμισμέν
η σύριγγα  

EU/1/07/400/009  Mircera  75 μg/0,3 ml  Ενέσιμο διάλυμα Υποδόρια ή 
ενδοφλέβια 
χρήση  

Προγεμισμ
ένη 
σύριγγα 
(υάλινη)  

0,3 ml (250 μg/ml)  1 
προγεμισμέν
η σύριγγα  

EU/1/07/400/010  Mircera  100 μg/0,3 ml  Ενέσιμο διάλυμα Υποδόρια ή 
ενδοφλέβια 
χρήση 

Προγεμισμ
ένη 
σύριγγα 
(υάλινη)  

0,3 ml (333 μg/ml)  1 
προγεμισμέν
η σύριγγα  

EU/1/07/400/011  Mircera  150 μg/0,3 ml  Ενέσιμο διάλυμα Υποδόρια ή 
ενδοφλέβια 
χρήση 

Προγεμισμ
ένη 
σύριγγα 
(υάλινη)  

0,3 ml (500 μg/ml)  1 
προγεμισμέν
η σύριγγα  

EU/1/07/400/012  Mircera  200 μg/0,3 ml  Ενέσιμο διάλυμα Υποδόρια ή 
ενδοφλέβια 
χρήση 

Προγεμισμ
ένη 
σύριγγα 
(υάλινη)  

0,3 ml (667 μg/ml)  1 
προγεμισμέν
η σύριγγα  

EU/1/07/400/013  Mircera  250 μg/0,3 ml  Ενέσιμο διάλυμα Υποδόρια ή 
ενδοφλέβια 
χρήση  

Προγεμισμ
ένη 
σύριγγα 
(υάλινη)  

0,3 ml (833 μg/ml)  1 
προγεμισμέν
η σύριγγα  

EU/1/07/400/017  Mircera  30 μg/0,3 ml  Ενέσιμο διάλυμα Υποδόρια ή 
ενδοφλέβια 
χρήση 

Προγεμισμ
ένη 
σύριγγα 
(υάλινη)  

0,3 ml (100 μg/ml)  1 
προγεμισμέν
η σύριγγα  

EU/1/07/400/018  Mircera  40 μg/0,3 ml  Ενέσιμο διάλυμα Υποδόρια ή 
ενδοφλέβια 
χρήση 

Προγεμισμ
ένη 
σύριγγα 
(υάλινη)  

0,3 ml (133 μg/ml)  1 
προγεμισμέν
η σύριγγα  

EU/1/07/400/019  Mircera  60 μg/0,3 ml  Ενέσιμο διάλυμα Υποδόρια ή 
ενδοφλέβια 
χρήση 

Προγεμισμ
ένη 
σύριγγα 
(υάλινη)  

0,3 ml (200 μg/ml)  1 
προγεμισμέν
η σύριγγα  
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EU/1/07/400/020  Mircera  120 μg/0,3 ml  Ενέσιμο διάλυμα Υποδόρια ή 
ενδοφλέβια 
χρήση 

Προγεμισμ
ένη 
σύριγγα 
(υάλινη)  

0,3 ml (400 μg/ml)  1 
προγεμισμέν
η σύριγγα  

EU/1/07/400/021  Mircera  360 μg/0,6 ml  Ενέσιμο διάλυμα Υποδόρια ή 
ενδοφλέβια 
χρήση 

Προγεμισμ
ένη 
σύριγγα 
(υάλινη)  

0,6 ml (600 μg/ml)  1 
προγεμισμέν
η σύριγγα  

EU/1/07/400/022  Mircera  30 μg/0,3 ml  Ενέσιμο διάλυμα Υποδόρια ή 
ενδοφλέβια 
χρήση 

Προγεμισμ
ένη 
σύριγγα 
(υάλινη)  

0,3 ml (100 μg/ml)  3 
προγεμισμέν
ες σύριγγες 

EU/1/07/400/023  Mircera  50 μg/0,3 ml  Ενέσιμο διάλυμα Υποδόρια ή 
ενδοφλέβια 
χρήση 

Προγεμισμ
ένη 
σύριγγα 
(υάλινη)  

0,3 ml (167 μg/ml)  3 
προγεμισμέν
ες σύριγγες 

EU/1/07/400/024  Mircera  75 μg/0,3 ml  Ενέσιμο διάλυμα Υποδόρια ή 
ενδοφλέβια 
χρήση 

Προγεμισμ
ένη 
σύριγγα 
(υάλινη)  

0,3 ml (250 μg/ml)  3 
προγεμισμέν
ες σύριγγες 
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