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EU-nummer (Fantasie) 
naam 
 

Sterkte Farmaceutische 
vorm 

Toedieningsweg Primaire verpakking Verpakkings-grootte 

       
EU/1/13/909/001 Bemfola 75 IE/0,125 ml Oplossing voor injectie Voor subcutaan 

gebruik 
patroon (glas) in een 
voorgevulde pen 

1 voorgevulde pen en 1 
injectienaald 

       
EU/1/13/909/002 Bemfola 150 IE/0,25 ml Oplossing voor injectie Voor subcutaan 

gebruik 
patroon (glas) in een 
voorgevulde pen 

1 voorgevulde pen en 1 
injectienaald 

       
EU/1/13/909/003 Bemfola 225 IE/0,375 ml Oplossing voor injectie Voor subcutaan 

gebruik 
patroon (glas) in een 
voorgevulde pen 

1 voorgevulde pen en 1 
injectienaald 

       
EU/1/13/909/004 Bemfola 300 IE/0,50 ml Oplossing voor injectie Voor subcutaan 

gebruik 
patroon (glas) in een 
voorgevulde pen 

1 voorgevulde pen en 1 
injectienaald 

       
EU/1/13/909/005 Bemfola 450 IE/0,75 ml Oplossing voor injectie Voor subcutaan 

gebruik 
patroon (glas) in een 
voorgevulde pen 

1 voorgevulde pen en 1 
injectienaald 

       
EU/1/13/909/006 Bemfola 75 IE/0,125 ml Oplossing voor injectie Voor subcutaan 

gebruik 
patroon (glas) in een 
voorgevulde pen 

5 voorgevulde pennen 
en 5 injectienaalden 

       
EU/1/13/909/007 Bemfola 75 IE/0,125 ml Oplossing voor injectie Voor subcutaan 

gebruik 
patroon (glas) in een 
voorgevulde pen 

10 voorgevulde pennen 
en 10 injectienaalden 

       
EU/1/13/909/008 Bemfola 150 IE/0,25 ml Oplossing voor injectie Voor subcutaan 

gebruik 
patroon (glas) in een 
voorgevulde pen 

5 voorgevulde pennen 
en 5 injectienaalden 

       
EU/1/13/909/009 Bemfola 150 IE/0,25 ml Oplossing voor injectie Voor subcutaan 

gebruik 
patroon (glas) in een 
voorgevulde pen 

10 voorgevulde pennen 
en 10 injectienaalden 

       
EU/1/13/909/010 Bemfola 225 IE/0,375 ml Oplossing voor injectie Voor subcutaan 

gebruik 
patroon (glas) in een 
voorgevulde pen 

5 voorgevulde pennen 
en 5 injectienaalden 

       
EU/1/13/909/011 Bemfola 225 IE/0,375 ml Oplossing voor injectie Voor subcutaan 

gebruik 
patroon (glas) in een 
voorgevulde pen 

10 voorgevulde pennen 
en 10 injectienaalden 

       
EU/1/13/909/012 Bemfola 300 IE/0,50 ml Oplossing voor injectie Voor subcutaan 

gebruik 
patroon (glas) in een 
voorgevulde pen 

5 voorgevulde pennen 
en 5 injectienaalden 
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EU/1/13/909/013 Bemfola 300 IE/0,50 ml Oplossing voor injectie Voor subcutaan 
gebruik 

patroon (glas) in een 
voorgevulde pen 

10 voorgevulde pennen 
en 10 injectienaalden 

       
EU/1/13/909/014 Bemfola 450 IE/0,75 ml Oplossing voor injectie Voor subcutaan 

gebruik 
patroon (glas) in een 
voorgevulde pen 

5 voorgevulde pennen 
en 5 injectienaalden 

       
EU/1/13/909/015 Bemfola 450 IE/0,75 ml Oplossing voor injectie Voor subcutaan 

gebruik 
patroon (glas) in een 
voorgevulde pen 

10 voorgevulde pennen 
en 10 injectienaalden 

       
 


