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Numer 
Pozwolenia EU  Nazwa (własna) Moc 

Postać 
farmaceutyczna Droga podania 

Opakowanie 
bezpośrednie 

Zawartość 
(stężenie) Wielkość opakowania 

        

EU/1/02/233/001   Insulatard 
40 
j.m./ml zawiesina do 

wstrzykiwań     
podanie 
podskórne               fiolka (szkło) 10 ml (1,4 mg/ml) 1 fiolka 

EU/1/02/233/002   Insulatard 
40 
j.m./ml zawiesina do 

wstrzykiwań     
podanie 
podskórne               fiolka (szkło) 10 ml (1,4 mg/ml) 5 fiolek 

EU/1/02/233/003   Insulatard 100 
j.m./ml     

zawiesina do 
wstrzykiwań     

podanie 
podskórne               fiolka (szkło) 10 ml (3,5 mg/ml) 1 fiolka 

EU/1/02/233/004   Insulatard 100 
j.m./ml     

zawiesina do 
wstrzykiwań     

podanie 
podskórne               fiolka (szkło) 10 ml (3,5 mg/ml)  5 fiolek 

EU/1/02/233/005   Insulatard Penfill 100 
j.m./ml     

zawiesina do 
wstrzykiwań     

podanie 
podskórne               wkład (szkło) 3 ml (3,5 mg/ml) 1 wkład 

EU/1/02/233/006   Insulatard Penfill 100 
j.m./ml     

zawiesina do 
wstrzykiwań     

podanie 
podskórne               wkład (szkło) 3 ml (3,5 mg/ml) 5 wkładów 

EU/1/02/233/007   Insulatard Penfill 100 
j.m./ml     

zawiesina do 
wstrzykiwań     

podanie 
podskórne               wkład (szkło) 3 ml (3,5 mg/ml) 10 wkładów 

EU/1/02/233/010   Insulatard InnoLet 100 
j.m./ml     

zawiesina do 
wstrzykiwań     

podanie 
podskórne               

wkład (szkło) w fabrycznie 
napełnionym 
wstrzykiwaczu 3 ml (3,5 mg/ml) 

1 fabrycznie napełniony 
wstrzykiwacz 

EU/1/02/233/011   Insulatard InnoLet 100 
j.m./ml     

zawiesina do 
wstrzykiwań     

podanie 
podskórne               

wkład (szkło) w fabrycznie 
napełnionym 
wstrzykiwaczu 3 ml (3,5 mg/ml) 

5 fabrycznie 
napełnionych 
wstrzykiwaczy 

EU/1/02/233/012   Insulatard InnoLet 100 
j.m./ml     

zawiesina do 
wstrzykiwań     

podanie 
podskórne               

wkład (szkło) w fabrycznie 
napełnionym 
wstrzykiwaczu 3 ml (3,5 mg/ml) 

10 fabrycznie 
napełnionych 
wstrzykiwaczy 

EU/1/02/233/013   Insulatard FlexPen 100 
j.m./ml     

zawiesina do 
wstrzykiwań     

podanie 
podskórne               

wkład (szkło) w fabrycznie 
napełnionym 
wstrzykiwaczu 3 ml (3,5 mg/ml) 

1 fabrycznie napełniony 
wstrzykiwacz 

EU/1/02/233/014   Insulatard FlexPen 100 
j.m./ml     

zawiesina do 
wstrzykiwań     

podanie 
podskórne               

wkład (szkło) w fabrycznie 
napełnionym 
wstrzykiwaczu 3 ml (3,5 mg/ml) 

5 fabrycznie 
napełnionych 
wstrzykiwaczy 

EU/1/02/233/015   Insulatard FlexPen 100 
j.m./ml     

zawiesina do 
wstrzykiwań     

podanie 
podskórne               

wkład (szkło) w fabrycznie 
napełnionym 
wstrzykiwaczu 3 ml (3,5 mg/ml) 

10 fabrycznie 
napełnionych 
wstrzykiwaczy 
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EU/1/02/233/016   Insulatard 40 
j.m./ml 

zawiesina do 
wstrzykiwań     

podanie 
podskórne               fiolka (szkło) 10 ml (1,4 mg/ml) 

5 (5 x 1) fiolek 
(opakowanie zbiorcze) 

EU/1/02/233/017   Insulatard 100 
j.m./ml     

zawiesina do 
wstrzykiwań     

podanie 
podskórne               fiolka (szkło) 10 ml (3,5 mg/ml) 

5 (5 x 1) fiolek 
(opakowanie zbiorcze) 

 

   


