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UEU-nummer U(Fantasie
) naam 
 

USterkte UFarmaceutische 
Uvorm 

UToedieningsweg UPrimaire 
UVerpakking 

UInhoud 
(Concentratie) 

UVerpakkings-grootte 

EU/1/07/389/001 Orencia 250 mg Poeder voor 
concentraat voor 
oplossing voor 
infusie 

Intraveneus gebruik injectieflacon 
(glas) 

250 mg 1 injectieflacon + 1 
spuit 

EU/1/07/389/002 Orencia 250 mg Poeder voor 
concentraat voor 
oplossing voor 
infusie 

Intraveneus gebruik injectieflacon 
(glas) 

250 mg 2 (2 x 1) injectieflacons 
+ 2 (2 x 1) spuiten 
(meerstuksverpakking) 

EU/1/07/389/003 Orencia 250 mg Poeder voor 
concentraat voor 
oplossing voor 
infusie 

Intraveneus gebruik injectieflacon 
(glas) 

250 mg 3 (3 x 1) injectieflacons 
+ 3 (3 x 1) spuiten 
(meerstuksverpakking) 

EU/1/07/389/004 Orencia 125 mg Oplossing voor 
injectie  

Subcutaan gebruik voorgevulde spuit 
(glas) 

1 ml (125 mg/ml) 1 voorgevulde spuit 

EU/1/07/389/005 Orencia 125 mg Oplossing voor 
injectie  

Subcutaan gebruik voorgevulde spuit 
(glas) 

1 ml (125 mg/ml) 4 voorgevulde spuiten 

EU/1/07/389/006 Orencia 125 mg Oplossing voor 
injectie  

Subcutaan gebruik voorgevulde spuit 
(glas) 

1 ml (125 mg/ml) 12 (3 x 4) voorgevulde 
spuiten 
(meerstuksverpakking) 

EU/1/07/389/007 Orencia 125 mg Oplossing voor 
injectie 

Subcutaan gebruik voorgevulde spuit 
(glas) met 
naaldbescherming 

1 ml (125 mg/ml) 1 voorgevulde spuit  

EU/1/07/389/008 Orencia 125 mg Oplossing voor 
injectie 

Subcutaan gebruik voorgevulde spuit 
(glas) met 
naaldbescherming 

1 ml (125 mg/ml) 4 voorgevulde spuiten  

EU/1/07/389/009 Orencia 125 mg Oplossing voor 
injectie 

Subcutaan gebruik 
 
 
 
 
 
 
 

 

voorgevulde spuit 
(glas) met 
naaldbescherming 

1 ml (125 mg/ml) 12 (3 x 4) voorgevulde 
spuiten 
(meerstuksverpakking) 
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EU/1/07/389/010 Orencia 125 mg Oplossing voor 
injectie 

Subcutaan gebruik 
 
 
 
 
 

voorgevulde spuit 
(glas) met 
naaldbescherming 

1 ml (125 mg/ml) 3 voorgevulde spuiten  

EU/1/07/389/011 Orencia 125 mg Oplossing voor 
injectie  

Subcutaan gebruik spuit (glas) in 
voorgevulde pen 
(ClickJect) 

1 ml (125 mg/ml) 4 voorgevulde pennen 

EU/1/07/389/012 Orencia 125 mg Oplossing voor 
injectie  

Subcutaan gebruik spuit (glas) in 
voorgevulde pen 
(ClickJect) 

1 ml (125 mg/ml) 12 (3 x 4) voorgevulde 
pennen 
(meerstuksverpakking) 

EU/1/07/389/013 Orencia   50 mg Oplossing voor 
injectie 

Subcutaan gebruik voorgevulde spuit 
(glas) met 
naaldbescherming 

0.4 ml (125 
mg/ml) 

4 voorgevulde spuiten 

EU/1/07/389/014 Orencia   87.5 mg Oplossing voor 
injectie 

Subcutaan gebruik voorgevulde spuit 
(glas) met 
naaldbescherming 

0.7 ml (125 
mg/ml) 

4 voorgevulde spuiten 

 


