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Numru tal-UE Isem 

(ivvintat) 
Qawwa Għamla 

Farmaċewtika 
Mnejn għandu 
jingħata 

L-ewwel 
Ippakkjar 

Daqs tal-pakkett 

       
EU/1/13/909/001 Bemfola 75 IU/0.125 ml Soluzzjoni għall-

injezzjoni 
Użu għal taħt il-
ġilda 

Stoċċ (ħġieġ) 
f’pinna mimlija lesta 

pinna mimlija 1 lesta u 
labra 1 tal-injezzjoni 

       
EU/1/13/909/002 Bemfola 150 IU/0.25 ml Soluzzjoni għall-

injezzjoni 
Użu għal taħt il-
ġilda 

Stoċċ (ħġieġ) 
f’pinna mimlija lesta 

pinna mimlija 1 lesta u 
labra 1 tal-injezzjoni 

       
EU/1/13/909/003 Bemfola 225 IU/0.375 ml Soluzzjoni għall-

injezzjoni 
Użu għal taħt il-
ġilda 

Stoċċ (ħġieġ) 
f’pinna mimlija lesta 

pinna mimlija 1 lesta u 
labra 1 tal-injezzjoni 

       
EU/1/13/909/004 Bemfola 300 IU/0.50 ml Soluzzjoni għall-

injezzjoni 
Użu għal taħt il-
ġilda 

Stoċċ (ħġieġ) 
f’pinna mimlija lesta 

pinna mimlija 1 lesta u 
labra 1 tal-injezzjoni 

       
EU/1/13/909/005 Bemfola 450 IU/0.75 ml Soluzzjoni għall-

injezzjoni 
Użu għal taħt il-
ġilda 

Stoċċ (ħġieġ) 
f’pinna mimlija lesta 

pinna mimlija 1 lesta u 
labra 1 tal-injezzjoni 

       
EU/1/13/909/006 Bemfola 75 IU/0.125 ml Soluzzjoni għall-

injezzjoni 
Użu għal taħt il-
ġilda 

Stoċċ (ħġieġ) 
f’pinna mimlija lesta 

5 pinen mimlijin għal-
lest u 5 labar tal-
injezzjoni 

       
EU/1/13/909/007 Bemfola 75 IU/0.125 ml Soluzzjoni għall-

injezzjoni 
Użu għal taħt il-
ġilda 

Stoċċ (ħġieġ) 
f’pinna mimlija lesta 

10 pinen mimlijin għal-
lest u 10 labar tal-
injezzjoni 

       
EU/1/13/909/008 Bemfola 150 IU/0.25 ml Soluzzjoni għall-

injezzjoni 
Użu għal taħt il-
ġilda 

Stoċċ (ħġieġ) 
f’pinna mimlija lesta 

5 pinen mimlijin għal-
lest u 5 labar tal-
injezzjoni 

       
EU/1/13/909/009 Bemfola 150 IU/0.25 ml Soluzzjoni għall-

injezzjoni 
Użu għal taħt il-
ġilda 

Stoċċ (ħġieġ) 
f’pinna mimlija lesta 

10 pinen mimlijin għal-
lest u 10 labar tal-
injezzjoni 

       
EU/1/13/909/010 Bemfola 225 IU/0.375 ml Soluzzjoni għall-

injezzjoni 
Użu għal taħt il-
ġilda 

Stoċċ (ħġieġ) 
f’pinna mimlija lesta 

5 pinen mimlijin għal-
lest u 5 labar tal-
injezzjoni 
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EU/1/13/909/011 Bemfola 225 IU/0.375 ml Soluzzjoni għall-
injezzjoni 

Użu għal taħt il-
ġilda 

Stoċċ (ħġieġ) 
f’pinna mimlija lesta 

10 pinen mimlijin għal-
lest u 10 labar tal-
injezzjoni 

       
EU/1/13/909/012 Bemfola 300 IU/0.50 ml Soluzzjoni għall-

injezzjoni 
Użu għal taħt il-
ġilda 

Stoċċ (ħġieġ) 
f’pinna mimlija lesta 

5 pinen mimlijin għal-
lest u 5 labar tal-
injezzjoni 

       
EU/1/13/909/013 Bemfola 300 IU/0.50 ml Soluzzjoni għall-

injezzjoni 
Użu għal taħt il-
ġilda 

Stoċċ (ħġieġ) 
f’pinna mimlija lesta 

10 pinen mimlijin għal-
lest u 10 labar tal-
injezzjoni 

       
EU/1/13/909/014 Bemfola 450 IU/0.75 ml Soluzzjoni għall-

injezzjoni 
Użu għal taħt il-
ġilda 

Stoċċ (ħġieġ) 
f’pinna mimlija lesta 

5 pinen mimlijin għal-
lest u 5 labar tal-
injezzjoni 

       
EU/1/13/909/015 Bemfola 450 IU/0.75 ml Soluzzjoni għall-

injezzjoni 
Użu għal taħt il-
ġilda 

Stoċċ (ħġieġ) 
f’pinna mimlija lesta 

10 pinen mimlijin għal-
lest u 10 labar tal-
injezzjoni 

       
 


