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MT (EU)-nummer Legemidlets navn 
 

Styrke Legemiddelform Administrasjon
s-måte 

Indre 
emballasje 

Innhold 
(konsentrasjon) 

Paknings-
størrelse 

        
        
EU/1/07/400/008  Mircera  50 μg/0,3 ml  Injeksjonsvæske, 

oppløsning 
Subkutan bruk 
eller intravenøs 
bruk  

ferdigfylt 
sprøyte 
(glass)  

0,3 ml (167 μg/ml)  1 ferdigfylt 
sprøyte 

EU/1/07/400/009  Mircera  75 μg/0,3 ml  Injeksjonsvæske, 
oppløsning 

Subkutan bruk 
eller intravenøs 
bruk 

ferdigfylt 
sprøyte 
(glass)  

0,3 ml (250 μg/ml)  1 ferdigfylt 
sprøyte 

EU/1/07/400/010  Mircera  100 μg/0,3 ml  Injeksjonsvæske, 
oppløsning 

Subkutan bruk 
eller intravenøs 
bruk 

ferdigfylt 
sprøyte 
(glass)  

0,3 ml (333 μg/ml)  1 ferdigfylt 
sprøyte 

EU/1/07/400/011  Mircera  150 μg/0,3 ml  Injeksjonsvæske, 
oppløsning 

Subkutan bruk 
eller intravenøs 
bruk 

ferdigfylt 
sprøyte 
(glass)  

0,3 ml (500 μg/ml)  1 ferdigfylt 
sprøyte 

EU/1/07/400/012  Mircera  200 μg/0,3 ml  Injeksjonsvæske, 
oppløsning 

Subkutan bruk 
eller intravenøs 
bruk 

ferdigfylt 
sprøyte 
(glass)  

0,3 ml (667 μg/ml)  1 ferdigfylt 
sprøyte 

EU/1/07/400/013  Mircera  250 μg/0,3 ml  Injeksjonsvæske, 
oppløsning 

Subkutan bruk 
eller intravenøs 
bruk 

ferdigfylt 
sprøyte 
(glass)  

0,3 ml (833 μg/ml)  1 ferdigfylt 
sprøyte 

EU/1/07/400/017  Mircera  30 μg/0,3 ml  Injeksjonsvæske, 
oppløsning 

Subkutan bruk 
eller intravenøs 
bruk  

ferdigfylt 
sprøyte 
(glass)  

0,3 ml (100 μg/ml)  1 ferdigfylt 
sprøyte 

EU/1/07/400/018  Mircera  40 μg/0,3 ml  Injeksjonsvæske, 
oppløsning 

Subkutan bruk 
eller intravenøs 
bruk 

ferdigfylt 
sprøyte 
(glass)  

0,3 ml (133 μg/ml)  1 ferdigfylt 
sprøyte 

EU/1/07/400/019  Mircera  60 μg/0,3 ml  Injeksjonsvæske, 
oppløsning 

Subkutan bruk 
eller intravenøs 
bruk 

ferdigfylt 
sprøyte 
(glass)  

0,3 ml (200 μg/ml)  1 ferdigfylt 
sprøyte 

EU/1/07/400/020  Mircera  120 μg/0,3 ml  Injeksjonsvæske, 
oppløsning 

Subkutan bruk 
eller intravenøs 
bruk 

ferdigfylt 
sprøyte 
(glass)  

0,3 ml (400 μg/ml)  1 ferdigfylt 
sprøyte 

EU/1/07/400/021  Mircera  360 μg/0,6 ml  Injeksjonsvæske, 
oppløsning 

Subkutan bruk 
eller intravenøs 
bruk 

ferdigfylt 
sprøyte 
(glass)  

0,6 ml (600 μg/ml)  1 ferdigfylt 
sprøyte 

EU/1/07/400/022  Mircera  30 μg/0,3 ml  Injeksjonsvæske, 
oppløsning 

Subkutan bruk 
eller intravenøs 
bruk 

ferdigfylt 
sprøyte 
(glass)  

0,3 ml (100 μg/ml)  3 
ferdigfylte 
sprøytee 
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EU/1/07/400/023  Mircera  50 μg/0,3 ml  Injeksjonsvæsk
e, 
oppløsning 

Subkutan bruk eller 
intravenøs bruk 

pre-filled 
syringe 
(glass)  

0,3 ml (167 μg/ml)  3 
ferdigfylte 
sprøytee 

EU/1/07/400/024  Mircera  75 μg/0,3 ml  Injeksjonsvæsk
e, 
oppløsning 

Subkutan bruk eller 
intravenøs bruk 

pre-filled 
syringe 
(glass)  

0,3 ml (250 μg/ml)  3 
ferdigfylte 
sprøyter 
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