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Αριθμός ΕΕ  Επινοηθείσα 

ονομασία 

Περιεκτικότητα Φαρμακοτεχνική 

μορφή 

Οδός 

χορήγησης 

Συσκευασία Περιεχόμενο (συγκέντρωση) Μέγεθος συσκευασίας 

EU/1/08/497/001 Nplate 250 mcg Κόνις για ενέσιμο 

διάλυμα 

Υποδόρια 

χρήση 

φιαλίδιο (γυάλινο) Κόνις: 250 mcg (500 mcg/ml) 

 

1 φιαλίδιο 

EU/1/08/497/002 Nplate 500 mcg Κόνις για ενέσιμο 

διάλυμα 

Υποδόρια 

χρήση 

φιαλίδιο (γυάλινο) Κόνις: 500 mcg (500 mcg/ml) 

 

1 φιαλίδιο 

EU/1/08/497/003 Nplate 250 mcg Κόνις για ενέσιμο 

διάλυμα 

Υποδόρια 

χρήση 

φιαλίδιο (γυάλινο) Κόνις: 250 mcg (500 mcg/ml) 

 

4 φιαλίδια 

EU/1/08/497/004 Nplate 500 mcg Κόνις για ενέσιμο 

διάλυμα 

Υποδόρια 

χρήση 

φιαλίδιο (γυάλινο) Κόνις: 500 mcg (500 mcg/ml) 

 

4 φιαλίδια 

 
EU/1/08/497/005 Nplate 250 mcg Κόνις και διαλύτης για 

ενέσιμο διάλυμα 

Υποδόρια 

χρήση 

Κόνις: φιαλίδιο 

(γυάλινο) 

Διαλύτης: 

προγεμισμένη 

σύριγγα (γυάλινο) 

Κόνις: 250 mcg (500 mcg/ml) 

Διαλύτης: 0,72 ml 

1 φιαλίδιο + 1 προγεμισμένη σύριγγα 

+ 1 προσαρμογέας φιαλιδίου + 1 

βελόνα + 4 τολύπια µε οινόπνευµα 

EU/1/08/497/006 Nplate 250 mcg Κόνις και διαλύτης για 

ενέσιμο διάλυμα 

Υποδόρια 

χρήση 

Κόνις: φιαλίδιο 

(γυάλινο) 

Διαλύτης: 

προγεμισμένη 

σύριγγα (γυάλινο) 

Κόνις: 250 mcg (500 mcg/ml) 

Διαλύτης: 0,72 ml 

4 x (1 φιαλίδιο + 1 προγεμισμένη 

σύριγγα + 1 προσαρμογέας φιαλιδίου 

+ 1 βελόνα + 4 τολύπια µε 

οινόπνευµα) (πολυσυσκευασία) 

EU/1/08/497/007 Nplate 500 mcg Κόνις και διαλύτης για 

ενέσιμο διάλυμα 

Υποδόρια 

χρήση 

Κόνις: φιαλίδιο 

(γυάλινο) 

Διαλύτης: 

προγεμισμένη 

σύριγγα (γυάλινο) 

Κόνις: 500 mcg (500 mcg/ml) 

Διαλύτης: 1,2 ml 

1 φιαλίδιο + 1 προγεμισμένη σύριγγα 

+ 1 προσαρμογέας φιαλιδίου + 1 

βελόνα + 4 τολύπια µε οινόπνευµα 

EU/1/08/497/008 

 
Nplate 500 mcg Κόνις και διαλύτης για 

ενέσιμο διάλυμα 

Υποδόρια 

χρήση 

Κόνις: φιαλίδιο 

(γυάλινο) 

Διαλύτης: 

προγεμισμένη 

σύριγγα (γυάλινο) 

Κόνις: 500 mcg (500 mcg/ml) 

Διαλύτης: 1,2 ml 

4 x (1 φιαλίδιο + 1 προγεμισμένη 

σύριγγα + 1 προσαρμογέας φιαλιδίου 

+ 1 βελόνα + 4 τολύπια µε 

οινόπνευµα) (πολυσυσκευασία) 

EU/1/08/497/009             Nplate   125 mcg Κόνις για ενέσιμο 

διάλυμα 

Υποδόρια 

χρήση 

φιαλίδιο (γυάλινο) Κόνις: 125 mcg 

(500 mcg/ml) 

1 φιαλίδιο 

EU/1/08/497/010             Nplate                  125 mcg Κόνις για ενέσιμο 

διάλυμα 

Υποδόρια 

χρήση 

φιαλίδιο (γυάλινο) Κόνις: 125 mcg 

(500 mcg/ml) 

4 φιαλίδια 

                                                                                         

 


