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EMA -
verkefnisnúmer 

(Sér)heiti Styrkleiki Lyfjaform Íkomuleið Innri umbúðir Pakkningastærð 

       
EU/1/13/909/001 Bemfola 75 a.e./0,125 ml Stungulyf, lausn í áfylltum 

lyfjapenna 
Til notkunar undir 
húð 

rörlykja (gler) í áfylltum 
penna 

1 áfylltur 
lyfjapenni 

       
EU/1/13/909/002 Bemfola 150 a.e./0,25 ml Stungulyf, lausn í áfylltum 

lyfjapenna 
Til notkunar undir 
húð 

rörlykja (gler) í áfylltum 
penna 

1 áfylltur 
lyfjapenni 

       
EU/1/13/909/003 Bemfola 225 a.e./0,375 ml Stungulyf, lausn í áfylltum 

lyfjapenna 
Til notkunar undir 
húð 

rörlykja (gler) í áfylltum 
penna 

1 áfylltur 
lyfjapenni 

       
EU/1/13/909/004 Bemfola 300 a.e./0,50 ml Stungulyf, lausn í áfylltum 

lyfjapenna 
Til notkunar undir 
húð 

rörlykja (gler) í áfylltum 
penna 

1 áfylltur 
lyfjapenni 

       
EU/1/13/909/005 Bemfola 450 a.e./0,75 ml Stungulyf, lausn í áfylltum 

lyfjapenna 
Til notkunar undir 
húð 

rörlykja (gler) í áfylltum 
penna 

1 áfylltur 
lyfjapenni 

       
EU/1/13/909/006 Bemfola 75 a.e./0,125 ml Stungulyf, lausn í áfylltum 

lyfjapenna 
Til notkunar undir 
húð 

rörlykja (gler) í áfylltum 
penna 

5 áfyllta penna 

       
EU/1/13/909/007 Bemfola 75 a.e./0,125 ml Stungulyf, lausn í áfylltum 

lyfjapenna 
Til notkunar undir 
húð 

rörlykja (gler) í áfylltum 
penna 

10 áfyllta penna 

       
EU/1/13/909/008 Bemfola 150 a.e./0,25 ml Stungulyf, lausn í áfylltum 

lyfjapenna 
Til notkunar undir 
húð 

rörlykja (gler) í áfylltum 
penna 

5 áfyllta penna 

       
EU/1/13/909/009 Bemfola 150 a.e./0,25 ml Stungulyf, lausn í áfylltum 

lyfjapenna 
Til notkunar undir 
húð 

rörlykja (gler) í áfylltum 
penna 

10 áfyllta penna 

       
EU/1/13/909/010 Bemfola 225 a.e./0,375 ml Stungulyf, lausn í áfylltum 

lyfjapenna 
Til notkunar undir 
húð 

rörlykja (gler) í áfylltum 
penna 

5 áfyllta penna 

       
EU/1/13/909/011 Bemfola 225 a.e./0,375 ml Stungulyf, lausn í áfylltum 

lyfjapenna 
Til notkunar undir 
húð 

rörlykja (gler) í áfylltum 
penna 

10 áfyllta penna 

       
EU/1/13/909/012 Bemfola 300 a.e./0,50 ml Stungulyf, lausn í áfylltum 

lyfjapenna 
Til notkunar undir 
húð 

rörlykja (gler) í áfylltum 
penna 

5 áfyllta penna 

       
EU/1/13/909/013 Bemfola 300 a.e./0,50 ml Stungulyf, lausn í áfylltum 

lyfjapenna 
Til notkunar undir 
húð 

rörlykja (gler) í áfylltum 
penna 

10 áfyllta penna 
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EU/1/13/909/014 Bemfola 450 a.e./0,75 ml Stungulyf, lausn í áfylltum 

lyfjapenna 
Til notkunar undir 
húð 

rörlykja (gler) í áfylltum 
penna 

5 áfyllta penna 

       
EU/1/13/909/015 Bemfola 450 a.e./0,75 ml Stungulyf, lausn í áfylltum 

lyfjapenna 
Til notkunar undir 
húð 

rörlykja (gler) í áfylltum 
penna 

10 áfyllta penna 

       
 


