
Numru ta’ l-UE Isem 
kummerċjali

Qawwa Għamla 
Farmaċewtika

Speċi li 
fuqhom 
għandu 
jintuża l-
prodott

Mod ta’ Ammini-
strazzjoni

Ippakkjar Kontenut Daqs tal-
pakkett

Perjodu 
ta’ 
Tiżmim

EU/2/11/124/001 Zuprevo 40 
mg/ml

Soluzzjoni għall-
injezzjoni

Majjal Użu għal ġol-
muskoli.

Tip I kunjett tal-ħġieġ 
ambra chlorobutyl u 
għatu tal-gomma 
tapp aluminju.

1 fjala tal-
ħġieġ

20 ml Laħam u 
ġewwieni: 
9 jiem

EU/2/11/124/002 Zuprevo 40 
mg/ml

Soluzzjoni għall-
injezzjoni

Majjal Użu għal ġol-
muskoli.

Tip I kunjett tal-ħġieġ 
ambra chlorobutyl u 
għatu tal-gomma 
tapp aluminju.

1 fjala tal-
ħġieġ

50 ml Laħam u 
ġewwieni: 
9 jiem

EU/2/11/124/003 Zuprevo 40 
mg/ml

Soluzzjoni għall-
injezzjoni

Majjal Użu għal ġol-
muskoli.

Tip I kunjett tal-ħġieġ 
ambra chlorobutyl u 
għatu tal-gomma 
tapp aluminju.

1 fjala tal-
ħġieġ

100 ml Laħam u 
ġewwieni: 
9 jiem

EU/2/11/124/004 Zuprevo 40 
mg/ml

Soluzzjoni għall-
injezzjoni

Majjal Użu għal ġol-
muskoli.

Tip I kunjett tal-ħġieġ 
ambra chlorobutyl u 
għatu tal-gomma 
tapp aluminju.

1 fjala tal-
ħġieġ

250 ml Laħam u 
ġewwieni: 
9 jiem

EU/2/11/124/005 Zuprevo 180 
mg/ml

Soluzzjoni għall-
injezzjoni

Baqar Taħt il-ġilda użu. Tip I kunjett tal-ħġieġ 
ambra chlorobutyl u 
għatu tal-gomma 
tapp aluminju.

1 fjala tal-
ħġieġ

20 ml Laħam u 
ġewwieni: 
147 ijiem

EU/2/11/124/006 Zuprevo 180 
mg/ml

Soluzzjoni għall-
injezzjoni

Baqar Taħt il-ġilda użu. Tip I kunjett tal-ħġieġ 
ambra chlorobutyl u 
għatu tal-gomma 
tapp aluminju.

1 fjala tal-
ħġieġ

50 ml Laħam u 
ġewwieni: 
147 ijiem

EU/2/11/124/007 Zuprevo 180 
mg/ml

Soluzzjoni għall-
injezzjoni

Baqar Taħt il-ġilda użu. Tip I kunjett tal-ħġieġ 
ambra chlorobutyl u 
għatu tal-gomma 
tapp aluminju.

1 fjala tal-
ħġieġ

100 ml Laħam u 
ġewwieni: 
147 ijiem

EU/2/11/124/008 Zuprevo 180 
mg/ml

Soluzzjoni għall-
injezzjoni

Baqar Taħt il-ġilda użu. Tip I kunjett tal-ħġieġ 
ambra chlorobutyl u 
għatu tal-gomma 
tapp aluminju.

1 fjala tal-
ħġieġ

250 ml Laħam u 
ġewwieni: 
147 ijiem

                                               
1 L-użu mhuiex awtorizzat f'annimali li jiproduċu ħalib għall-konsum tal-bniedem.
Tużax f'annimali waqt it-tqala li huma intenzjoni li jipproduċu l-ħalib għall-konsum tal-bniedem, fi
żmien 2 xhur mit-twelid mistenni.
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