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EU/1/97/031/025 NeoRecormon 500 IU Stungulyf, lausn Til notkunar 

undir húð eða 
í bláæð 

áfyllt sprauta 
(gler) 

0,3 ml (1667 ae/ml) 1 áfyllt sprauta 

EU/1/97/031/026 NeoRecormon 500 IU Stungulyf, lausn Til notkunar 
undir húð eða 
í bláæð 

áfyllt sprauta 
(gler) 

0,3 ml (1667 ae/ml) 6 áfylltar sprautur 

EU/1/97/031/029 NeoRecormon 2000 IU Stungulyf, lausn Til notkunar 
undir húð eða 
í bláæð 

áfyllt sprauta 
(gler) 

0,3 ml (6667 ae/ml) 1 áfyllt sprauta 

EU/1/97/031/030 NeoRecormon 2000 IU Stungulyf, lausn Til notkunar 
undir húð eða 
í bláæð 

áfyllt sprauta 
(gler) 

0,3 ml (6667 ae/ml) 6 áfylltar sprautur 

EU/1/97/031/031 NeoRecormon 3000 IU Stungulyf, lausn Til notkunar 
undir húð eða 
í bláæð 

áfyllt sprauta 
(gler) 

0,3 ml (10000 ae/ml) 1 áfyllt sprauta 

EU/1/97/031/032 NeoRecormon 3000 IU Stungulyf, lausn Til notkunar 
undir húð eða 
í bláæð 

áfyllt sprauta 
(gler) 

0,3 ml (10000 ae/ml) 6 áfylltar sprautur 

EU/1/97/031/033 NeoRecormon 5000 IU Stungulyf, lausn Til notkunar 
undir húð eða 
í bláæð 

áfyllt sprauta 
(gler) 

0,3 ml (16667 ae/ml) 1 áfyllt sprauta 

EU/1/97/031/034 NeoRecormon 5000 IU Stungulyf, lausn Til notkunar 
undir húð eða 
í bláæð 

áfyllt sprauta 
(gler) 

0,3 ml (16667 ae/ml) 6 áfylltar sprautur 

EU/1/97/031/035 NeoRecormon 10000 
IU 

Stungulyf, lausn Til notkunar 
undir húð eða 
í bláæð 

áfyllt sprauta 
(gler) 

0,6 ml (16667 ae/ml) 1 áfyllt sprauta 

EU/1/97/031/036 NeoRecormon 10000 
IU 

Stungulyf, lausn Til notkunar 
undir húð eða 
í bláæð 

áfyllt sprauta 
(gler) 

0,6 ml (16667 ae/ml) 6 áfylltar sprautur 

EU/1/97/031/037 NeoRecormon 20000 
IU 

Stungulyf, lausn Til notkunar 
undir húð eða 
í bláæð 

áfyllt sprauta 
(gler) 

0.6 ml (33333ae/ml) 1 áfyllt sprauta 
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EU/1/97/031/038 NeoRecormon 20000 
IU 

Stungulyf, lausn Til notkunar 
undir húð eða 
í bláæð 

áfyllt sprauta 
(gler) 

0.6 ml (33333 ae/ml) 6 áfylltar sprautur 

EU/1/97/031/041 NeoRecormon 4000 IU Stungulyf, lausn Til notkunar 
undir húð eða 
í bláæð 

áfyllt sprauta 
(gler) 

0.3 ml (13333 ae/ml) 1 áfyllt sprauta 

EU/1/97/031/042 NeoRecormon 4000 IU Stungulyf, lausn Til notkunar 
undir húð eða 
í bláæð 

áfyllt sprauta 
(gler) 

0.3 ml (13333 ae/ml) 6 áfylltar sprautur 

EU/1/97/031/043 NeoRecormon 6000 IU Stungulyf, lausn Til notkunar 
undir húð eða 
í bláæð 

áfyllt sprauta 
(gler) 

0.3 ml (20000 ae/ml) 1 áfyllt sprauta 

EU/1/97/031/044 NeoRecormon 6000 IU Stungulyf, lausn Til notkunar 
undir húð eða 
í bláæð 

áfyllt sprauta 
(gler) 

0.3 ml (20000 ae/ml) 6 áfylltar sprautur 

EU/1/97/031/045 NeoRecormon 30000 
IU 

Stungulyf, lausn Til notkunar 
undir húð eða 
í bláæð 

áfyllt sprauta 
(gler) 

0.6 ml (50000 ae/ml) 1 áfyllt sprauta 

EU/1/97/031/046 NeoRecormon 30000 
IU 

Stungulyf, lausn Til notkunar 
undir húð eða 
í bláæð 

áfyllt sprauta 
(gler) 

0.6 ml (50000 ae/ml) 4 áfylltar sprautur 

 
 
 
 
 


