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APP (EU) 
Numărul  

Numele 
(inventat) 

Concentraţia Forma farmaceutică 
Calea de 
administrare 

Ambalajul 
primar 

Conţinutul 
(concentraţia) 

Mărimea 
ambalajului 

EU/1/02/231/001 Mixtard 30 40 ui/ml suspensie injectabilă subcutanată flacon (din sticlă) 10 ml (1,4 
mg/ml) 

1 flacon 

EU/1/02/231/002 Mixtard 30 40 ui/ml suspensie injectabilă subcutanată flacon (din sticlă) 10 ml (1,4 
mg/ml) 

5 flacoane 

EU/1/02/231/003 Mixtard 30 100 ui/ml suspensie injectabilă subcutanată flacon (din sticlă) 10 ml (3,5 
mg/ml) 

1 flacon 

EU/1/02/231/004 Mixtard 30 100 ui/ml suspensie injectabilă subcutanată flacon (din sticlă) 10 ml (3,5 
mg/ml) 

5 flacoane 

EU/1/02/231/011 Mixtard 30 
Penfill 

100 ui/ml suspensie injectabilă subcutanată cartuş (din sticlă) 3 ml (3,5 
mg/ml) 

1 cartuş 

EU/1/02/231/012 Mixtard 30 
Penfill 

100 ui/ml suspensie injectabilă subcutanată cartuş (din sticlă) 3 ml (3,5 
mg/ml) 

5 cartuşe 

EU/1/02/231/013 Mixtard 30 
Penfill 

100 ui/ml suspensie injectabilă subcutanată cartuş (din sticlă) 3 ml (3,5 
mg/ml) 

10 cartuşe 

EU/1/02/231/014 Mixtard 40 
Penfill 

100 ui/ml suspensie injectabilă subcutanată cartuş (din sticlă) 3 ml (3,5 
mg/ml) 

1 cartuş 

EU/1/02/231/015 Mixtard 40 
Penfill 

100 ui/ml suspensie injectabilă subcutanată cartuş (din sticlă) 3 ml (3,5 
mg/ml) 

5 cartuşe 

EU/1/02/231/016 Mixtard 40 
Penfill 

100 ui/ml suspensie injectabilă subcutanată cartuş (din sticlă) 3 ml (3,5 
mg/ml) 

10 cartuşe 

EU/1/02/231/017 Mixtard 50 
Penfill 

100 ui/ml suspensie injectabilă subcutanată cartuş (din sticlă) 3 ml (3,5 
mg/ml) 

1 cartuş 

EU/1/02/231/018 Mixtard 50 
Penfill 

100 ui/ml suspensie injectabilă subcutanată cartuş (din sticlă) 3 ml (3,5 
mg/ml) 

5 cartuşe 
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APP (EU) 
Numărul  

Numele 
(inventat) 

Concentraţia Forma farmaceutică 
Calea de 
administrare 

Ambalajul 
primar 

Conţinutul 
(concentraţia) 

Mărimea 
ambalajului 

EU/1/02/231/019 Mixtard 50 
Penfill 

100 ui/ml suspensie injectabilă subcutanată cartuş (din sticlă) 3 ml (3,5 
mg/ml) 

10 cartuşe 

EU/1/02/231/030 Mixtard 30 
InnoLet 

100 ui/ml suspensie injectabilă subcutanată cartuş (din sticlă) 
în stilou injector 
(pen) preumplut 

3 ml (3,5 
mg/ml) 

1 stilou injector 
(pen) preumplut 

EU/1/02/231/031 Mixtard 30 
InnoLet 

100 ui/ml suspensie injectabilă subcutanată cartuş (din sticlă) 
în stilou injector 
(pen) preumplut 

3 ml (3,5 
mg/ml) 

5 stilouri 
injectoare (pen-
uri) preumplute 

EU/1/02/231/032 Mixtard 30 
InnoLet 

100 ui/ml suspensie injectabilă subcutanată cartuş (din sticlă) 
în stilou injector 
(pen) preumplut 

3 ml (3,5 
mg/ml) 

10 stilouri 
injectoare (pen-
uri) preumplute 

EU/1/02/231/033 Mixtard 30 
FlexPen 

100 ui/ml suspensie injectabilă subcutanată cartuş (din sticlă) 
în stilou injector 
(pen) preumplut 

3 ml (3,5 
mg/ml) 

1 stilou injector 
(pen) preumplut 

EU/1/02/231/034 Mixtard 30 
FlexPen 

100 ui/ml suspensie injectabilă subcutanată cartuş (din sticlă) 
în stilou injector 
(pen) preumplut 

3 ml (3,5 
mg/ml) 

5 stilouri 
injectoare (pen-
uri) preumplute 

EU/1/02/231/035 Mixtard 30 
FlexPen 

100 ui/ml suspensie injectabilă subcutanată cartuş (din sticlă) 
în stilou injector 
(pen) preumplut 

3 ml (3,5 
mg/ml) 

10 stilouri 
injectoare (pen-
uri) preumplute 

EU/1/02/231/036 Mixtard 30 40 ui/ml suspensie injectabilă subcutanată flacon (din sticlă) 10 ml 5 x (5 x 1) 
flacoane ambalaj 
multiplu 

EU/1/02/231/037 Mixtard 30 100 ui/ml suspensie injectabilă subcutanată flacon (din sticlă) 10 ml (3,5 
mg/ml) 

5 x (5 x 1) 
flacoane ambalaj 
multiplu 

 

 
 

 
 

                       
          

                             
                             

                  


