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EU Αριθμός 
Έγκρισης 

(Επινοηθείσα) 
ονομασία 

Περιεκτικ
ότητα 

Φαρμακοτεχνική 
μορφή 
 

Οδός χορήγησης Στοιχειώδης 
Συσκευασία 

Περιεχόμενο 
(συγκέντρωση) 

Συσκευασία 

EU/1/17/1229/001 Dupixent   300 mg Ενέσιμο διάλυμα Υποδόρια χρήση Προγεμισμένη 
σύριγγα 
(γυάλινη) 

2 ml (150 mg/ml) 1 προγεμισμένη 
σύριγγα 

EU/1/17/1229/002 Dupixent   300 mg Ενέσιμο διάλυμα Υποδόρια χρήση Προγεμισμένη 
σύριγγα (γυάλινη) 

2 ml (150 mg/ml) 2 προγεμισμένες 
σύριγγες 

        
EU/1/17/1229/004 Dupixent   300 mg Ενέσιμο διάλυμα Υποδόρια χρήση Προγεμισμένη 

σύριγγα (γυάλινη) 
2 ml (150 mg/ml) 6 (3 x 2) 

προγεμισμένες 
σύριγγες 
(πολυσυσκευασία)  

EU/1/17/1229/005 Dupixent   300 mg Ενέσιμο διάλυμα Υποδόρια χρήση Προγεμισμένη 
σύριγγα 
(γυάλινη) με 
σύστημα 
ασφάλειας 

2 ml (150 mg/ml) 1 προγεμισμένη 
σύριγγα 

EU/1/17/1229/006 Dupixent   300 mg Ενέσιμο διάλυμα Υποδόρια χρήση Προγεμισμένη 
σύριγγα 
(γυάλινη) με 
σύστημα 
ασφάλειας 

2 ml (150 mg/ml) 2 προγεμισμένες 
σύριγγες 

        
EU/1/17/1229/008 Dupixent   300 mg Ενέσιμο διάλυμα Υποδόρια χρήση Προγεμισμένη 

σύριγγα 
(γυάλινη) με 
σύστημα 
ασφάλειας 

2 ml (150 mg/ml) 6 (3 x 2) 
προγεμισμένες 
σύριγγες 
(πολυσυσκευασία)  

        
EU/1/17/1229/009 Dupixent   200 mg Ενέσιμο διάλυμα Υποδόρια χρήση Προγεμισμένη 

σύριγγα 
(γυάλινη) με 
σύστημα 
ασφάλειας 

1,14 ml (175 
mg/ml) 

1 προγεμισμένη 
σύριγγα  
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EU/1/17/1229/010 Dupixent   200 mg Ενέσιμο διάλυμα Υποδόρια χρήση Προγεμισμένη 
σύριγγα 
(γυάλινη) με 
σύστημα 
ασφάλειας 

1,14 ml (175 
mg/ml) 

2 προγεμισμένες 
σύριγγες  

 
   

      

EU/1/17/1229/012 Dupixent   200 mg Ενέσιμο διάλυμα Υποδόρια χρήση Προγεμισμένη 
σύριγγα 
(γυάλινη) με 
σύστημα 
ασφάλειας 

1,14 ml (175 
mg/ml) 

6 (3 x 2) 
προγεμισμένες 
σύριγγες 
(πολυσυσκευασία)  

EU/1/17/1229/013 Dupixent   200 mg Ενέσιμο διάλυμα Υποδόρια χρήση Προγεμισμένη 
συσκευή τύπου 
πένας (γυάλινη) 

1,14 ml (175 
mg/ml) 

1 προγεμισμένη 
συσκευή τύπου 
πένας  

EU/1/17/1229/014 Dupixent   200 mg Ενέσιμο διάλυμα Υποδόρια χρήση Προγεμισμένη 
συσκευή τύπου 
πένας (γυάλινη) 

1,14 ml (175 
mg/ml) 

2 προγεμισμένες 
συσκευές τύπου 
πένας          

EU/1/17/1229/016 Dupixent   200 mg Ενέσιμο διάλυμα Υποδόρια χρήση Προγεμισμένη 
συσκευή τύπου 
πένας (γυάλινη) 

1,14 ml (175 
mg/ml) 

6 προγεμισμένες 
συσκευές τύπου 
πένας  

EU/1/17/1229/017 Dupixent   300 mg Ενέσιμο διάλυμα Υποδόρια χρήση Προγεμισμένη 
συσκευή τύπου 
πένας (γυάλινη) 

2 ml (150 mg/ml) 1 προγεμισμένη 
συσκευή τύπου 
πένας  

EU/1/17/1229/018 Dupixent   300 mg Ενέσιμο διάλυμα Υποδόρια χρήση Προγεμισμένη 
συσκευή τύπου 
πένας (γυάλινη) 

2 ml (150 mg/ml) 2 προγεμισμένες 
συσκευές τύπου 
πένας  

 EU/1/17/1229/020 Dupixent   300 mg Ενέσιμο διάλυμα Υποδόρια χρήση Προγεμισμένη 
συσκευή τύπου 
πένας (γυάλινη) 

2 ml (150 mg/ml) 6 προγεμισμένες 
συσκευές τύπου 
πένας  
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EU/1/17/1229/021 Dupixent   100 mg Ενέσιμο διάλυμα Υποδόρια χρήση Προγεμισμένη 
σύριγγα 
(γυάλινη) με 
σύστημα 
ασφάλειας 

0,67 ml (150 
mg/ml) 

2 προγεμισμένες 
σύριγγες 

EU/1/17/1229/022 Dupixent   100 mg Ενέσιμο διάλυμα Υποδόρια χρήση Προγεμισμένη 
σύριγγα 
(γυάλινη) με 
σύστημα 
ασφάλειας 

0,67 ml (150 
mg/ml) 

6 (3 x 2) 
προγεμισμένες 
σύριγγες 
(πολυσυσκευασία) 

EU/1/17/1229/023 Dupixent   200 mg Ενέσιμο διάλυμα Υποδόρια χρήση Προγεμισμένη 
συσκευή τύπου 
πένας (γυάλινη) 

1,14 ml (175 
mg/ml) 

1 προγεμισμένη 
συσκευή τύπου 
πένας 

EU/1/17/1229/024 Dupixent   200 mg Ενέσιμο διάλυμα Υποδόρια χρήση Προγεμισμένη 
συσκευή τύπου 
πένας (γυάλινη) 

1,14 ml (175 
mg/ml) 

2 προγεμισμένες 
συσκευές τύπου 
πένας 

EU/1/17/1229/025 Dupixent   200 mg Ενέσιμο διάλυμα Υποδόρια χρήση Προγεμισμένη 
συσκευή τύπου 
πένας (γυάλινη) 

1,14 ml (175 
mg/ml) 

6 (2 x 3) 
προγεμισμένες 
συσκευές τύπου 
πένας 
(πολυσυσκευασία) 

EU/1/17/1229/026 Dupixent   300 mg Ενέσιμο διάλυμα Υποδόρια χρήση Προγεμισμένη 
συσκευή τύπου 
πένας (γυάλινη) 

2 ml (150 mg/ml) 1 προγεμισμένη 
συσκευή τύπου 
πένας 

EU/1/17/1229/027 Dupixent   300 mg Ενέσιμο διάλυμα Υποδόρια χρήση Προγεμισμένη 
συσκευή τύπου 
πένας (γυάλινη) 

2 ml (150 mg/ml) 2 προγεμισμένες 
συσκευές τύπου 
πένας 

EU/1/17/1229/028 Dupixent   300 mg Ενέσιμο διάλυμα Υποδόρια χρήση Προγεμισμένη 
συσκευή τύπου 
πένας (γυάλινη) 

2 ml (150 mg/ml) 6 (2 x 3) 
προγεμισμένες 
συσκευές τύπου 
πένας 
(πολυσυσκευασία) 

 


