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Reg. (EU) číslo (Vymyslený) 

názov 
Sila Lieková forma Cesta podania Vnútorný obal Obsah Veľkosť balenia 

EU/1/09/508/001 Synflorix --1 Injekčná 
suspenzia 

Vnútrosvalové 
použitie 

naplnená 
injekčná 
striekačka (sklo) 

0,5 ml 1 naplnená injekčná striekačka 

EU/1/09/508/002 Synflorix --1 Injekčná 
suspenzia 

Vnútrosvalové 
použitie 

naplnená 
injekčná 
striekačka (sklo) 

0,5 ml 10 naplnených injekčných 
striekačiek 

EU/1/09/508/003 Synflorix --1 Injekčná 
suspenzia 

Vnútrosvalové 
použitie 

naplnená 
injekčná 
striekačka (sklo) 

0,5 ml 1 naplnená injekčná striekačka 
+ 1 ihla 

EU/1/09/508/004 Synflorix --1 Injekčná 
suspenzia 

Vnútrosvalové 
použitie 

naplnená 
injekčná 
striekačka (sklo) 

0,5 ml 10 naplnených injekčných 
striekačiek + 10 ihiel 

EU/1/09/508/005 Synflorix --1 Injekčná 
suspenzia 

Vnútrosvalové 
použitie 

naplnená 
injekčná 
striekačka (sklo) 

0,5 ml 1 naplnená injekčná striekačka 
+ 2 ihly 

EU/1/09/508/006 Synflorix --1 Injekčná 
suspenzia 

Vnútrosvalové 
použitie 

injekčná liekovka 
(sklo) 

0,5 ml 1 injekčná liekovka 

EU/1/09/508/007 Synflorix --1 Injekčná 
suspenzia 

Vnútrosvalové 
použitie 

injekčná liekovka 
(sklo) 

0,5 ml 10 injekčných liekoviek 

EU/1/09/508/008 Synflorix --1 Injekčná 
suspenzia 

Vnútrosvalové 
použitie 

injekčná liekovka 
(sklo) 

0,5 ml 100 injekčných liekoviek 

EU/1/09/508/009 Synflorix --1 Injekčná 
suspenzia 

Vnútrosvalové 
použitie 

injekčná liekovka 
(sklo) 

1,0 ml 100 injekčných liekoviek 
(viacdávkových) 

EU/1/09/508/010 Synflorix --1 Injekčná 
suspenzia 

Vnútrosvalové 
použitie 

naplnená 
injekčná 
striekačka (sklo) 

0,5 ml 50 naplnených injekčných 
striekačiek 

EU/1/09/508/012 Synflorix --1 Injekčná 
suspenzia 

Vnútrosvalové 
použitie 

injekčná liekovka 
(sklo) 

2,0 ml 10 injekčných liekoviek 
(viacdávkových) 

EU/1/09/508/013 Synflorix --1 Injekčná 
suspenzia 

Vnútrosvalové 
použitie 

injekčná liekovka 
(sklo) 

2,0 ml 100 injekčných liekoviek 
(viacdávkových) 

 
--1  1 dávka (0,5 ml) obsahuje:  

Pneumokokový polysacharid sérotyp 1* 1 1 mikrogram 
Pneumokokový polysacharid sérotyp 4* 1 3 mikrogramy 
Pneumokokový polysacharid sérotyp 5* 1 1 mikrogram 
Pneumokokový polysacharid sérotyp 6B* 1 1 mikrogram 
Pneumokokový polysacharid sérotyp 7F* 1 1 mikrogram 
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Pneumokokový polysacharid sérotyp 9V* 1 1 mikrogram 
Pneumokokový polysacharid sérotyp 14* 1 1 mikrogram 
Pneumokokový polysacharid sérotyp 18C* 2 3 mikrogramy 
Pneumokokový polysacharid sérotyp 19F* 3 3 mikrogramy 
Pneumokokový polysacharid sérotyp 23F* 1 1 mikrogram  
  

 * adsorbovaný na fosforečnan hlinitý                             0,5 miligramu Al3+ 
 1 konjugovaný na proteín D (odvodený od netypizovateľného Haemophilus influenzae)  
 ako proteínový nosič            9-16 mikrogramov 
 2 konjugovaný na tetanový toxoid ako proteínový nosič                5-10 mikrogramov 
 3 konjugovaný na difterický toxoid ako proteínový nosič           3- 6 mikrogramov 


