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Ministerstvo zdravotráctca SR
Sekcia farmácie a liekovej politiky
Limbová 2
83752 Bratislava
Vec: Upovedomenie o úprave zoznamu lickov v informačnom systéme na mimoriadne objednávanie liekov -ISMOL na stránke MZ SR ( v tabul'ke dole červeným pridané 2 nové lieky
s označením dátumu zahrnutia do ISMOL).
Podľa § 60 odseku (1) a bodu ae.) Zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a dopinení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len „Zákon o
liekoch), Eli Lilly Slovakia,s.r.o. vystupuje ako zástupca držiteľa registrácie lieku:
Eli Lilly Nederland B.V.
sídlom na adrese: Papendorpseweg 83, Utrecht, 3528 13J Holandsko
ohľadom humánnych liekov uvedených v zozname nižšie (" Lieky")
ŠUKI.

Názov lieku

Dopinok

61738 ABASAGLAR 100 jednotiek/mlinjekčný roztok napinený v injekčnom pere

sol inj 10(2x5)x3 ml (peronapl.sid.- KwikPen-1-80 inj.jed.-multibal.)

3137B ABASAGLAR 100 jednotiek/m1 injekčný roztok v nihradnej népini

sol inj 10x3 ml (náplň skl.)

5637C Humalog 100 jednotiek Junior KwikPen injekčný roztok v napinenom

pere

sol inj 5x3m1(skl. nap. v napl. pere)

54300 Humalog 100 U/ml Kwik Pen, injekčný roztok

sol inj 2x(5x3 ml) (skt nap. v napin. pere)

89134 Humalog 100 U/rnl, injekčný roztok v injekčnej liekovke

sol inj 1x10 ml (liek.inj.skl.)

25884 Humalog 100 U/ml, injekčný roztok v nápini

sol inj 5x3 ml (nápIskl.)

20128 Humalog 200 jednotiek/ml, injekčný roztok napinený v injekčnom pere

sol inj 5x3 ml (skl.nap. v napl.pere)

54301 Humalog Mix 25 100 U/mIKwikPen, injekčná suspenzia

sus inj 5x3 ml (sId. nap. v napin. pere)

54305 Humalog Mix 50 100 U/m1KookPen, injekčná suspenzia

sus inj 5x3 ml (skl. nap. v napin. pere)

3242C Olumiant 4 nig filmorn obalené tablety

tbl flm 35x4 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/AI)

93728 Taltz 80 mg injekčný roztok napinený v pere

sol ira 2x1 ml/80 mg (strIeltinj.s1d. v pere)

32429 Trulicity 1,5 mg injekčný roztok napinený v injekčnom pere

sd inj 4x1,5 mg (striek.napl.skl. v pere)

64306 ZYPADHERA 210 mg prášok a rozpúšťadlo na 1njekčnú suspenziu s predĺfeným
uvorňovaním
64307 ZYPADHERA 300 mg prášok a rozpúštadlo na injekčnú suspenziu s predifeným
uvoMovaním
64308 ZYPADHERA 405 mg prášok a rozpúšiadlo na lnjekčnú suspenziu s predĺieným
uvoťňovanfm

plu igf 1x210 mg (liek.inj.skl.) +1x3 ml solv.(liek.inj.skl.)
plu igf 1x300 mg (lieItinj.sld.) +1x3 ml solv.(liekinj.skl.)
plu igf 1x405 mg (liek.inj.skl.) +1x3 ml solv.(liek.inj.skl.)

38830 Lyumjev 100 jednotiek/ml injekčný roztok v injekčnej liekovke

sol inj lx10 m1/1000 U (1(ek.skl.inj.)

od 1.12.2020

3891D Lyumjev 100 jednotiek/mIKwikPen injekčný roztok v napinenom pere

sol inj 10 (2x5)x3 m1/300 U (ndp1n skl_ v napl.pere KwikPen) (mulubal.)

od 1.11.2020

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.
Panenská 6
811 03 Bratislava
Slovenská republika
+421 2 2066 3111
www.lilly.sk

Týmto len opakovane upovedujeme Ivĺinisterstvo zdravotníctva, že informačný system na mimoriadne objednávanie liekov (" Systém") bol vytvorený a je prevádzkovaný od 1.4.2017 na
webovej stránke
www.isliek.sk
Prevádzkovaním tohto systému bola poverená spoločnosť Movianto Slovensko,s.r.o., so sídlom
na adrese Ďialníčná cesta 4431/14A, 903 01 Senec.
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