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Forgalomba 
hozatali engedély 
(EU) száma 

Fantázianév Hatáserősség Gyógyszerforma Az alkalmazás 
módja 

Közvetlen csomagolás Kiszerelés 

       
EU/1/13/909/001 Bemfola 75 NE/0,125 ml Oldatos injekció Szubkután 

alkalmazás 
patron (üveg) előretöltött 
injekciós tollban 

1 előretöltött injekciós 
toll és 1 injekciós tű 

       
EU/1/13/909/002 Bemfola 150 NE/0,25 ml Oldatos injekció Szubkután 

alkalmazás 
patron (üveg) előretöltött 
injekciós tollban 

1 előretöltött injekciós 
toll és 1 injekciós tű 

       
EU/1/13/909/003 Bemfola 225 NE/0,375 ml Oldatos injekció Szubkután 

alkalmazás 
patron (üveg) előretöltött 
injekciós tollban 

1 előretöltött injekciós 
toll és 1 injekciós tű 

       
EU/1/13/909/004 Bemfola 300 NE/0,50 ml Oldatos injekció Szubkután 

alkalmazás 
patron (üveg) előretöltött 
injekciós tollban 

1 előretöltött injekciós 
toll és 1 injekciós tű 

       
EU/1/13/909/005 Bemfola 450 NE/0,75 ml Oldatos injekció Szubkután 

alkalmazás 
patron (üveg) előretöltött 
injekciós tollban 

1 előretöltött injekciós 
toll és 1 injekciós tű 

       
EU/1/13/909/006 Bemfola 75 NE/0,125 ml Oldatos injekció Szubkután 

alkalmazás 
patron (üveg) előretöltött 
injekciós tollban 

5 előretöltött injekciós 
toll és 5 injekciós tű 

       
EU/1/13/909/007 Bemfola 75 NE/0,125 ml Oldatos injekció Szubkután 

alkalmazás 
patron (üveg) előretöltött 
injekciós tollban 

10 előretöltött injekciós 
toll és 10 injekciós tű 

       
EU/1/13/909/008 Bemfola 150 NE/0,25 ml Oldatos injekció Szubkután 

alkalmazás 
patron (üveg) előretöltött 
injekciós tollban 

5 előretöltött injekciós 
toll és 5 injekciós tű 

       
EU/1/13/909/009 Bemfola 150 NE/0,25 ml Oldatos injekció Szubkután 

alkalmazás 
patron (üveg) előretöltött 
injekciós tollban 

10 előretöltött injekciós 
toll és 10 injekciós tű 

       
EU/1/13/909/010 Bemfola 225 NE/0,375 ml Oldatos injekció Szubkután 

alkalmazás 
patron (üveg) előretöltött 
injekciós tollban 

5 előretöltött injekciós 
toll és 5 injekciós tű 

       
EU/1/13/909/011 Bemfola 225 NE/0,375 ml Oldatos injekció Szubkután 

alkalmazás 
patron (üveg) előretöltött 
injekciós tollban 

10 előretöltött injekciós 
toll és 10 injekciós tű 

       
EU/1/13/909/012 Bemfola 300 NE/0,50 ml Oldatos injekció Szubkután 

alkalmazás 
patron (üveg) előretöltött 
injekciós tollban 

5 előretöltött injekciós 
toll és 5 injekciós tű 
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EU/1/13/909/013 Bemfola 300 NE/0,50 ml Oldatos injekció Szubkután 
alkalmazás 

patron (üveg) előretöltött 
injekciós tollban 

10 előretöltött injekciós 
toll és 10 injekciós tű 

       
EU/1/13/909/014 Bemfola 450 NE/0,75 ml Oldatos injekció Szubkután 

alkalmazás 
patron (üveg) előretöltött 
injekciós tollban 

5 előretöltött injekciós 
toll és 5 injekciós tű 

       
EU/1/13/909/015 Bemfola 450 NE/0,75 ml Oldatos injekció Szubkután 

alkalmazás 
patron (üveg) előretöltött 
injekciós tollban 

10 előretöltött injekciós 
toll és 10 injekciós tű 

       
 


