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EU/1/02/221/003 Pegasys 180 µg Soluzzjoni għall-

injezzjoni 
Użu għal taħt il-
ġilda 

kunjett 
(ħġieġ) 

1 ml (180 µg/ml) kunjett wieħed 

EU/1/02/221/004 Pegasys 180 µg Soluzzjoni għall-
injezzjoni 

Użu għal taħt il-
ġilda 

kunjett 
(ħġieġ) 

1 ml (180 µg/ml) 4 kunjetti 

EU/1/02/221/005 Pegasys 135 µg Soluzzjoni għall-
injezzjoni 

Użu għal taħt il-
ġilda 

siringa mimlija 
għal-lest 
(ħġieġ) 

0.5 ml (270 µg/ml) siringa mimlija 
għal-lest waħda 
+ labra għall-
injezzjoni 
waħda 

EU/1/02/221/006 Pegasys 135 µg Soluzzjoni għall-
injezzjoni 

Użu għal taħt il-
ġilda 

siringa mimlija 
għal-lest 
(ħġieġ) 

0.5 ml (270 µg/ml) 4 siringi mimlija 
għal-lest + 4 
labriet għall-
injezzjoni  

EU/1/02/221/007 Pegasys 180 µg Soluzzjoni għall-
injezzjoni 

Użu għal taħt il-
ġilda 

siringa mimlija 
għal-lest 
(ħġieġ) 

0.5 ml (360 µg/ml) siringa mimlija 
għal-lest waħda 
+ labra għall-
injezzjoni 
waħda 

EU/1/02/221/008 Pegasys 180 µg Soluzzjoni għall-
injezzjoni 

Użu għal taħt il-
ġilda 

siringa mimlija 
għal-lest 
(ħġieġ) 

0.5 ml (360 µg/ml) 4 siringi mimlija 
għal-lest + 4 
labriet għall-
injezzjoni 

EU/1/02/221/009 Pegasys 135 µg Soluzzjoni għall-
injezzjoni 

Użu għal taħt il-
ġilda 

siringa mimlija 
għal-lest 
(ħġieġ) 

0.5 ml (270 µg/ml) 12-il siringa 
mimlija għal-
lest (2 x 6) + 
12-il labra 
għall-injezzjoni 
(2 x 6) (pakkett 
multiplu) 
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EU/1/02/221/010 Pegasys 180 µg Soluzzjoni għall-
injezzjoni 

Użu għal taħt il-
ġilda 

siringa mimlija 
għal-lest 
(ħġieġ) 

0.5 ml (360 µg/ml) 12-il siringa 
mimlija għal-
lest (2 x 6) + 
12-il labra 
għall-injezzjoni 
(2 x 6) (pakkett 
multiplu) 

EU/1/02/221/017 Pegasys 90 µg Soluzzjoni għall-
injezzjoni 

Użu għal taħt il-
ġilda 

siringa mimlija 
għal-lest 
(ħġieġ) 

0.5 ml (180 µg/ml) siringa mimlija 
għal-lest waħda 
+ labra għall-
injezzjoni 
waħda 

 


