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EU-myyntilupa-
numero 

(Kauppa-) 
nimi 

Vahvuus  Lääkemuoto Antoreitti Sisäpakkaus Määrä 
(pitoisuus) 

Pakkauskoko  

        
EU/1/16/1124/001 Nordimet 7,5 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 

käyttöön 
Esitäytetty ruisku 
(lasia) esitäytetyssä 
kynässä  

0,3 ml (25 
mg/ml) 

1 esitäytetty kynä + 
1 puhdistuslappu 
 

EU/1/16/1124/002 Nordimet 10 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 
käyttöön 

Esitäytetty ruisku 
(lasia) esitäytetyssä 
kynässä 

0,4 ml (25 
mg/ml) 

1 esitäytetty kynä + 
1 puhdistuslappu 

EU/1/16/1124/003 Nordimet 12,5 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 

käyttöön 

Esitäytetty ruisku 

(lasia) esitäytetyssä 
kynässä 

0,5 ml (25 

mg/ml) 

1 esitäytetty kynä +  

1 puhdistuslappu 
 

EU/1/16/1124/004 Nordimet 15 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 
käyttöön 

Esitäytetty ruisku 
(lasia) esitäytetyssä 
kynässä 

0,6 ml (25 
mg/ml) 

1 esitäytetty kynä +  
1 puhdistuslappu 
 

EU/1/16/1124/005 Nordimet 17,5 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 
käyttöön 

Esitäytetty ruisku 
(lasia) esitäytetyssä 
kynässä 

0,7 ml (25 
mg/ml) 

1 esitäytetty kynä +  
1 puhdistuslappu 
 

EU/1/16/1124/006 Nordimet 20 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 
käyttöön 

Esitäytetty ruisku 
(lasia) esitäytetyssä 
kynässä 

0,8 ml (25 
mg/ml) 

1 esitäytetty kynä +  
1 puhdistuslappu 
 

EU/1/16/1124/007 Nordimet 22,5 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 

käyttöön 

Esitäytetty ruisku 

(lasia) esitäytetyssä 
kynässä 

0,9 ml (25 

mg/ml) 

1 esitäytetty kynä +  

1 puhdistuslappu 
 

EU/1/16/1124/008 Nordimet 25 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 
käyttöön 

Esitäytetty ruisku 
(lasia) esitäytetyssä 

kynässä 

1 ml (25 
mg/ml) 

1 esitäytetty kynä + 1 
puhdistuslappu 

        
EU/1/16/1124/009 Nordimet 7,5 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 

käyttöön 
Esitäytetty ruisku 
(lasia) esitäytetyssä 
kynässä  

0,3 ml (25 
mg/ml) 

4 (4x1) esitäytettyä 
kynää + 4 (4x1) 
puhdistuslappua 
(monipakkaus) 
 

EU/1/16/1124/010 Nordimet 7,5 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 

käyttöön 

Esitäytetty ruisku 

(lasia) esitäytetyssä 
kynässä  

0,3 ml (25 

mg/ml) 

6 (6x1) esitäytettyä 

kynää + 6 (6x1) 
puhdistuslappua 
(monipakkaus) 
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EU/1/16/1124/011 Nordimet 10 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 

käyttöön 
Esitäytetty ruisku 
(lasia) esitäytetyssä 
kynässä 

0,4 ml (25 
mg/ml) 

4 (4x1) esitäytettyä 
kynää + 4 (4x1) 
puhdistuslappua 
(monipakkaus) 
 

EU/1/16/1124/012 Nordimet 10 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 
käyttöön 

Esitäytetty ruisku 
(lasia) esitäytetyssä 

kynässä 

0,4 ml (25 
mg/ml) 

6 (6x1) esitäytettyä 
kynää + 6 (6x1) 

puhdistuslappua 
(monipakkaus) 
 

EU/1/16/1124/013 Nordimet 12,5 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 
käyttöön 

Esitäytetty ruisku 
(lasia) esitäytetyssä 
kynässä 

0,5 ml (25 
mg/ml) 

4 (4x1) esitäytettyä 
kynää + 4 (4x1) 
puhdistuslappua 
(monipakkaus) 
 

EU/1/16/1124/014 Nordimet 12,5 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 
käyttöön 

Esitäytetty ruisku 
(lasia) esitäytetyssä 
kynässä 

0,5 ml (25 
mg/ml) 

6 (6x1) esitäytettyä 
kynää + 6 (6x1) 
puhdistuslappua 
(monipakkaus) 

 
EU/1/16/1124/015 Nordimet 15 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 

käyttöön 
Esitäytetty ruisku 
(lasia) esitäytetyssä 
kynässä 

0,6 ml (25 
mg/ml) 

4 (4x1) esitäytettyä 
kynää + 4 (4x1) 
puhdistuslappua 

(monipakkaus) 
 

EU/1/16/1124/016 Nordimet 15 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 
käyttöön 

Esitäytetty ruisku 
(lasia) esitäytetyssä 
kynässä 

0,6 ml (25 
mg/ml) 

6 (6x1) esitäytettyä 
kynää + 6 (6x1) 
puhdistuslappua 
(monipakkaus) 
 

EU/1/16/1124/017 Nordimet 17,5 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 

käyttöön 

Esitäytetty ruisku 

(lasia) esitäytetyssä 
kynässä 

0,7 ml (25 

mg/ml) 

4 (4x1) esitäytettyä 

kynää + 4 (4x1) 
puhdistuslappua 
(monipakkaus) 
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EU/1/16/1124/018 Nordimet 17,5 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 

käyttöön 
Esitäytetty ruisku 
(lasia) esitäytetyssä 
kynässä 

0,7 ml (25 
mg/ml) 

6 (6x1) esitäytettyä 
kynää + 6 (6x1) 
puhdistuslappua 
(monipakkaus) 
 

EU/1/16/1124/019 Nordimet 20 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 
käyttöön 

Esitäytetty ruisku 
(lasia) esitäytetyssä 

kynässä 

0,8 ml (25 
mg/ml) 

4 (4x1) esitäytettyä 
kynää + 4 (4x1) 

puhdistuslappua 
(monipakkaus) 
 

EU/1/16/1124/020 Nordimet 20 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 
käyttöön 

Esitäytetty ruisku 
(lasia) esitäytetyssä 
kynässä 

0,8 ml (25 
mg/ml) 

6 (6x1) esitäytettyä 
kynää + 6 (6x1) 
puhdistuslappua 
(monipakkaus) 
 

EU/1/16/1124/021 Nordimet 22,5 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 
käyttöön 

Esitäytetty ruisku 
(lasia) esitäytetyssä 
kynässä 

0,9 ml (25 
mg/ml) 

4 (4x1) esitäytettyä 
kynää + 4 (4x1) 
puhdistuslappua 
(monipakkaus) 

 
EU/1/16/1124/022 Nordimet 22,5 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 

käyttöön 
Esitäytetty ruisku 
(lasia) esitäytetyssä 
kynässä 

0,9 ml (25 
mg/ml) 

6 (6x1) esitäytettyä 
kynää + 6 (6x1) 
puhdistuslappua 

(monipakkaus) 
 

EU/1/16/1124/023 Nordimet 25 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 
käyttöön 

Esitäytetty ruisku 
(lasia) esitäytetyssä 
kynässä 

1 ml (25 
mg/ml) 

4 (4x1) esitäytettyä 
kynää + 4 (4x1) 
puhdistuslappua 
(monipakkaus) 
 

EU/1/16/1124/024 Nordimet 25 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 

käyttöön 

Esitäytetty ruisku 

(lasia) esitäytetyssä 
kynässä 

1 ml (25 

mg/ml) 

6 (6x1) esitäytettyä 

kynää + 6 (6x1) 
puhdistuslappua 
(monipakkaus) 
 

EU/1/16/1124/025 Nordimet 7,5 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 
käyttöön 

Esitäytetty ruisku 
(lasia) ja turvalaite 

0,3 ml (25 
mg/ml) 

1 esitäytetty ruisku + 
2 puhdistuslappua 
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EU/1/16/1124/026 Nordimet 7,5 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 

käyttöön 
Esitäytetty ruisku 
(lasia) ja turvalaite 

0,3 ml (25 
mg/ml) 

4(4x1) esitäytettyä 
ruiskua + 8(4x2) 
puhdistuslappua 
(monipakkaus) 
 

EU/1/16/1124/027 Nordimet 7,5 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 
käyttöön 

Esitäytetty ruisku 
(lasia) ja turvalaite 

0,3 ml (25 
mg/ml) 

6(6x1) esitäytettyä 
ruiskua + 12(6x2) 

puhdistuslappua 
(monipakkaus) 
 

EU/1/16/1124/028 Nordimet 10 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 
käyttöön 

Esitäytetty ruisku 
(lasia) ja turvalaite 

0,4 ml (25 
mg/ml) 

1 esitäytetty ruisku + 
2 puhdistuslappua 
 

EU/1/16/1124/029 Nordimet 10 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 
käyttöön 

Esitäytetty ruisku 
(lasia) ja turvalaite 

0,4 ml (25 
mg/ml) 

4(4x1) esitäytettyä 
ruiskua + 8(4x2) 
puhdistuslappua 
(monipakkaus) 
 

EU/1/16/1124/030 Nordimet 10 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 
käyttöön 

Esitäytetty ruisku 
(lasia) ja turvalaite 

0,4 ml (25 
mg/ml) 

6(6x1) esitäytettyä 
ruiskua + 12(6x2) 
puhdistuslappua 
(monipakkaus) 
 

EU/1/16/1124/031 Nordimet 12,5 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 
käyttöön 

Esitäytetty ruisku 
(lasia) ja turvalaite 

0,5 ml (25 
mg/ml) 

1 esitäytetty ruisku + 
2 puhdistuslappua 
 

EU/1/16/1124/032 Nordimet 12,5 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 

käyttöön 

Esitäytetty ruisku 

(lasia) ja turvalaite 

0,5 ml (25 

mg/ml) 

4(4x1) esitäytettyä 

ruiskua + 8(4x2) 
puhdistuslappua 
(monipakkaus) 
 

EU/1/16/1124/033 Nordimet 12,5 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 
käyttöön 

Esitäytetty ruisku 
(lasia) ja turvalaite 

0,5 ml (25 
mg/ml) 

6(6x1) esitäytettyä 
ruiskua + 12(6x2) 
puhdistuslappua 
(monipakkaus) 
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EU/1/16/1124/034 Nordimet 15 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 

käyttöön 
Esitäytetty ruisku 
(lasia) ja turvalaite 

0,6 ml (25 
mg/ml) 

1 esitäytetty ruisku + 
2 puhdistuslappua 
 

EU/1/16/1124/035 Nordimet 15 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 
käyttöön 

Esitäytetty ruisku 
(lasia) ja turvalaite 

0,6 ml (25 
mg/ml) 

4(4x1) esitäytettyä 
ruiskua + 8(4x2) 
puhdistuslappua 
(monipakkaus) 
 

EU/1/16/1124/036 Nordimet 15 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 
käyttöön 

Esitäytetty ruisku 
(lasia) ja turvalaite 

0,6 ml (25 
mg/ml) 

6(6x1) esitäytettyä 
ruiskua + 12(6x2) 
puhdistuslappua 
(monipakkaus) 
 

EU/1/16/1124/037 Nordimet 17,5 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 
käyttöön 

Esitäytetty ruisku 
(lasia) ja turvalaite 

0,7 ml (25 
mg/ml) 

1 esitäytetty ruisku + 
2 puhdistuslappua 
 

EU/1/16/1124/038 Nordimet 17,5 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 

käyttöön 

Esitäytetty ruisku 

(lasia) ja turvalaite 

0,7 ml (25 

mg/ml) 

4(4x1) esitäytettyä 

ruiskua + 8(4x2) 
puhdistuslappua 
(monipakkaus) 
 

EU/1/16/1124/039 Nordimet 17,5 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 
käyttöön 

Esitäytetty ruisku 
(lasia) ja turvalaite 

0,7 ml (25 
mg/ml) 

6(6x1) esitäytettyä 
ruiskua + 12(6x2) 
puhdistuslappua 
(monipakkaus) 
 

EU/1/16/1124/040 Nordimet 20 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 

käyttöön 

Esitäytetty ruisku 

(lasia) ja turvalaite 

0,8 ml (25 

mg/ml) 

1 esitäytetty ruisku + 

2 puhdistuslappua 
 

EU/1/16/1124/041 Nordimet 20 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 

käyttöön 

Esitäytetty ruisku 

(lasia) ja turvalaite 

0,8 ml (25 

mg/ml) 

4(4x1) esitäytettyä 

ruiskua + 8(4x2) 
puhdistuslappua 
(monipakkaus) 
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EU/1/16/1124/042 Nordimet 20 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 

käyttöön 
Esitäytetty ruisku 
(lasia) ja turvalaite 

0,8 ml (25 
mg/ml) 

6(6x1) esitäytettyä 
ruiskua + 12(6x2) 
puhdistuslappua 
(monipakkaus) 
 

EU/1/16/1124/043 Nordimet 22,5 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 
käyttöön 

Esitäytetty ruisku 
(lasia) ja turvalaite 

0,9 ml (25 
mg/ml) 

1 esitäytetty ruisku + 
2 puhdistuslappua 

 

EU/1/16/1124/044 Nordimet 22,5 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 
käyttöön 

Esitäytetty ruisku 
(lasia) ja turvalaite 

0,9 ml (25 
mg/ml) 

4(4x1) esitäytettyä 
ruiskua + 8(4x2) 
puhdistuslappua 
(monipakkaus) 
 

EU/1/16/1124/045 Nordimet 22,5 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 
käyttöön 

Esitäytetty ruisku 
(lasia) ja turvalaite 

0,9 ml (25 
mg/ml) 

6(6x1) esitäytettyä 
ruiskua + 12(6x2) 
puhdistuslappua 
(monipakkaus) 
 

EU/1/16/1124/046 Nordimet 25 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 
käyttöön 

Esitäytetty ruisku 
(lasia) ja turvalaite 

1 ml (25 
mg/ml) 

1 esitäytetty ruisku + 
2 puhdistuslappua 
 

EU/1/16/1124/047 Nordimet 25 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 
käyttöön 

Esitäytetty ruisku 
(lasia) ja turvalaite 

1 ml (25 
mg/ml) 

4(4x1) esitäytettyä 
ruiskua + 8(4x2) 
puhdistuslappua 
(monipakkaus) 
 

EU/1/16/1124/048 Nordimet 25 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 

käyttöön 

Esitäytetty ruisku 

(lasia) ja turvalaite 

1 ml (25 

mg/ml) 

6(6x1) esitäytettyä 

ruiskua + 12(6x2) 
puhdistuslappua 
(monipakkaus) 
 

EU/1/16/1124/049 Nordimet 7,5 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 
käyttöön 

Esitäytetty ruisku 
(lasia) ja turvalaite 

0,3 ml (25 
mg/ml) 

12(12x1) esitäytettyä 
ruiskua + 24(12x2) 
puhdistuslappua 
(monipakkaus) 
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EU/1/16/1124/050 Nordimet 10 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 

käyttöön 
Esitäytetty ruisku 
(lasia) ja turvalaite 

0,4 ml (25 
mg/ml) 

12(12x1) esitäytettyä 
ruiskua + 24(12x2) 
puhdistuslappua 
(monipakkaus) 
 

EU/1/16/1124/051 Nordimet 12,5 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 
käyttöön 

Esitäytetty ruisku 
(lasia) ja turvalaite 

0,5 ml (25 
mg/ml) 

12(12x1) esitäytettyä 
ruiskua + 24(12x2) 

puhdistuslappua 
(monipakkaus) 
 

EU/1/16/1124/052 Nordimet 15 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 
käyttöön 

Esitäytetty ruisku 
(lasia) ja turvalaite 

0,6 ml (25 
mg/ml) 

12(12x1) esitäytettyä 
ruiskua + 24(12x2) 
puhdistuslappua 
(monipakkaus) 
 

EU/1/16/1124/053 Nordimet 17,5 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 
käyttöön 

Esitäytetty ruisku 
(lasia) ja turvalaite 

0,7 ml (25 
mg/ml) 

12(12x1) esitäytettyä 
ruiskua + 24(12x2) 
puhdistuslappua 
(monipakkaus) 
 

EU/1/16/1124/054 Nordimet 20 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 
käyttöön 

Esitäytetty ruisku 
(lasia) ja turvalaite 

0,8 ml (25 
mg/ml) 

12(12x1) esitäytettyä 
ruiskua + 24(12x2) 
puhdistuslappua 
(monipakkaus) 
 

EU/1/16/1124/055 Nordimet 22,5 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 
käyttöön 

Esitäytetty ruisku 
(lasia) ja turvalaite 

0,9 ml (25 
mg/ml) 

12(12x1) esitäytettyä 
ruiskua + 24(12x2) 
puhdistuslappua 
(monipakkaus) 
 

EU/1/16/1124/056 Nordimet 25 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 
käyttöön 

Esitäytetty ruisku 
(lasia) ja turvalaite 

1 ml (25 
mg/ml) 

12(12x1) esitäytettyä 
ruiskua + 24(12x2) 
puhdistuslappua 
(monipakkaus) 
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EU/1/16/1124/057 Nordimet 7,5 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 

käyttöön 
Esitäytetty ruisku 
(lasia) esitäytetyssä 
kynässä  

0,3 ml (25 
mg/ml) 

4 (1x4) esitäytettyä 
kynää + 4 (4x1) 
puhdistuslappua 
(monipakkaus) 
 

EU/1/16/1124/058 Nordimet 7,5 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 

käyttöön 

Esitäytetty ruisku 

(lasia) esitäytetyssä 

kynässä  

0,3 ml (25 

mg/ml) 

12 (3x4) esitäytettyä 

kynää + 12 (12x1) 

puhdistuslappua 
(monipakkaus) 
 

EU/1/16/1124/059 Nordimet 10 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 
käyttöön 

Esitäytetty ruisku 
(lasia) esitäytetyssä 
kynässä  

0,4 ml (25 
mg/ml) 

4 (1x4) esitäytettyä 
kynää + 4 (4x1) 

puhdistuslappua 
(monipakkaus) 
 

EU/1/16/1124/060 Nordimet 10 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 
käyttöön 

Esitäytetty ruisku 
(lasia) esitäytetyssä 
kynässä  

0,4 ml (25 
mg/ml) 

12 (3x4) esitäytettyä 
kynää + 12 (12x1) 
puhdistuslappua 
(monipakkaus) 

 
EU/1/16/1124/061 Nordimet 12,5 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 

käyttöön 
Esitäytetty ruisku 
(lasia) esitäytetyssä 
kynässä  

0,5 ml (25 
mg/ml) 

4 (1x4) esitäytettyä 
kynää + 4 (4x1) 
puhdistuslappua 
(monipakkaus) 
 

EU/1/16/1124/062 Nordimet 12,5 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 

käyttöön 

Esitäytetty ruisku 

(lasia) esitäytetyssä 
kynässä  

0,5 ml (25 

mg/ml) 

12 (3x4) esitäytettyä 

kynää + 12 (12x1) 
puhdistuslappua 
(monipakkaus) 
 

EU/1/16/1124/063 Nordimet 15 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 

käyttöön 

Esitäytetty ruisku 

(lasia) esitäytetyssä 
kynässä  

0,6 ml (25 

mg/ml) 

4 (1x4) esitäytettyä 

kynää + 4 (4x1) 

puhdistuslappua 
(monipakkaus) 
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EU/1/16/1124/064 Nordimet 15 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 

käyttöön 
Esitäytetty ruisku 
(lasia) esitäytetyssä 
kynässä  

0,6 ml (25 
mg/ml) 

12 (3x4) esitäytettyä 
kynää + 12 (12x1) 
puhdistuslappua 
(monipakkaus) 
 

EU/1/16/1124/065 Nordimet 17,5 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 

käyttöön 

Esitäytetty ruisku 

(lasia) esitäytetyssä 

kynässä  

0,7 ml (25 

mg/ml) 

4 (1x4) esitäytettyä 

kynää + 4 (4x1) 

puhdistuslappua 
(monipakkaus) 
 

EU/1/16/1124/066 Nordimet 17,5 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 
käyttöön 

Esitäytetty ruisku 
(lasia) esitäytetyssä 
kynässä  

0,7 ml (25 
mg/ml) 

12 (3x4) esitäytettyä 
kynää + 12 (12x1) 

puhdistuslappua 
(monipakkaus) 
 

EU/1/16/1124/067 Nordimet 20 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 
käyttöön 

Esitäytetty ruisku 
(lasia) esitäytetyssä 
kynässä  

0,8 ml (25 
mg/ml) 

4 (1x4) esitäytettyä 
kynää + 4 (4x1) 
puhdistuslappua 
(monipakkaus) 

 
EU/1/16/1124/068 Nordimet 20 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 

käyttöön 
Esitäytetty ruisku 
(lasia) esitäytetyssä 
kynässä  

0,8 ml (25 
mg/ml) 

12 (3x4) esitäytettyä 
kynää + 12 (12x1) 
puhdistuslappua 
(monipakkaus) 
 

EU/1/16/1124/069 Nordimet 22,5 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 

käyttöön 

Esitäytetty ruisku 

(lasia) esitäytetyssä 
kynässä  

0,9 ml (25 

mg/ml) 

4 (1x4) esitäytettyä 

kynää + 4 (4x1) 
puhdistuslappua 
(monipakkaus) 
 

EU/1/16/1124/070 Nordimet 22,5 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 

käyttöön 

Esitäytetty ruisku 

(lasia) esitäytetyssä 
kynässä  

0,9 ml (25 

mg/ml) 

12 (3x4) esitäytettyä 

kynää + 12 (12x1) 

puhdistuslappua 
(monipakkaus) 
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EU/1/16/1124/071 Nordimet 25 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 

käyttöön 
Esitäytetty ruisku 
(lasia) esitäytetyssä 
kynässä  

1 ml (25 
mg/ml) 

4 (1x4) esitäytettyä 
kynää + 4 (4x1) 
puhdistuslappua 
(monipakkaus) 
 

EU/1/16/1124/072 Nordimet 25 mg Injektioneste, liuos Ihonalaiseen 

käyttöön 

Esitäytetty ruisku 

(lasia) esitäytetyssä 

kynässä  

1 ml (25 

mg/ml) 

12 (3x4) esitäytettyä 

kynää + 12 (12x1) 

puhdistuslappua 
(monipakkaus) 
 

 


