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EU Číslo Smyšlený název Síla Léková forma Cesta podání Vnitřní obal Velikosti balení 
       
EU/1/13/909/001 Bemfola 75 IU/0.125 ml injekční roztok subkutánní podání zásobní vložka (skleněná) 

v předplněném peru 
1 předplněné pero 
a 1 injekční jehla 

       
EU/1/13/909/002 Bemfola 150 IU/0.25 ml injekční roztok subkutánní podání zásobní vložka (skleněná) 

v předplněném peru 
1 předplněné pero 
a 1 injekční jehla 

       
EU/1/13/909/003 Bemfola 225 IU/0.375 ml injekční roztok subkutánní podání zásobní vložka (skleněná) 

v předplněném peru 
1 předplněné pero 
a 1 injekční jehla 

       
EU/1/13/909/004 Bemfola 300 IU/0.50 ml injekční roztok subkutánní podání zásobní vložka (skleněná) 

v předplněném peru 
1 předplněné pero 
a 1 injekční jehla 

       
EU/1/13/909/005 Bemfola 450 IU/0.75 ml injekční roztok subkutánní podání zásobní vložka (skleněná) 

v předplněném peru 
1 předplněné pero 
a 1 injekční jehla 

       
EU/1/13/909/006 Bemfola 75 IU/0.125 ml injekční roztok subkutánní podání zásobní vložka (skleněná) 

v předplněném peru 
5 předplněných per 
a 5 injekčních jehel 

       
EU/1/13/909/007 Bemfola 75 IU/0.125 ml injekční roztok subkutánní podání zásobní vložka (skleněná) 

v předplněném peru 
10 předplněných 
per a 10 injekčních 
jehel 

       
EU/1/13/909/008 Bemfola 150 IU/0.25 ml injekční roztok subkutánní podání zásobní vložka (skleněná) 

v předplněném peru 
5 předplněných per 
a 5 injekčních jehel 

       
EU/1/13/909/009 Bemfola 150 IU/0.25 ml injekční roztok subkutánní podání zásobní vložka (skleněná) 

v předplněném peru 
10 předplněných 
per a 10 injekčních 
jehel 

       
EU/1/13/909/010 Bemfola 225 IU/0.375 ml injekční roztok subkutánní podání zásobní vložka (skleněná) 

v předplněném peru 
5 předplněných per 
a 5 injekčních jehel 

       
EU/1/13/909/011 Bemfola 225 IU/0.375 ml injekční roztok subkutánní podání zásobní vložka (skleněná) 

v předplněném peru 
10 předplněných 
per a 10 injekčních 
jehel 

       
EU/1/13/909/012 Bemfola 300 IU/0.50 ml injekční roztok subkutánní podání zásobní vložka (skleněná) 

v předplněném peru 
5 předplněných per 
a 5 injekčních jehel 
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EU/1/13/909/013 Bemfola 300 IU/0.50 ml injekční roztok subkutánní podání zásobní vložka (skleněná) 
v předplněném peru 

10 předplněných 
per a 10 injekčních 
jehel 

       
EU/1/13/909/014 Bemfola 450 IU/0.75 ml injekční roztok subkutánní podání zásobní vložka (skleněná) 

v předplněném peru 
5 předplněných per 
a 5 injekčních jehel 

       
EU/1/13/909/015 Bemfola 450 IU/0.75 ml injekční roztok subkutánní podání zásobní vložka (skleněná) 

v předplněném peru 
10 předplněných 
per a 10 injekčních 
jehel 

       
 


