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Bratislava, 10.2.2020
Ministerstvo zdravotníctva SR
Sekcia farmácie a liekovej politiky
Limbová 2
83752 Bratislava
Vec: Upovedomenie o úprave zoznamu Iiekov v informačnom systéme na mimoriadne objednávanie Iiekov —ISMOL na stránke MZ SR.
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 BJ Holandsko
ohľadom humánnych liekov uvedených v zozname nižšie (" Lieky")
ŠÚKL

Názov lieku

Dopinok

61738 ABA5AGLAR 100 jednotiek/ml injekčný roztok napinený v injekčnom pere

sol inj 10(2x5)x3 ml (pero napl.skl.- KwikPen-1-80 inj.jed.-multibal.)

31378 ABASAGLAR 100 jednotiek/ml injekčný roztok v náhradnej nápini

sol inj 10x3 ml (náplň skl.)

5637C Humalog 100 jednotiek Junior KwikPen injekčný roztok v napinenom pere

sol inj Sx3ml(skl. nap. v napl. pere)

54300 Humalog 100 U/ml Kwik Pen, injekčný roztok

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

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

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

25884 Humalog 100 U/ml, injekčný roztok v nápl ni

sol inj 5x3 ml (nápl.skl.)

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/ml KwikPen, injekčná suspenzia

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

54305 Humalog Mix 50 100 U/ml KwikPen, injekčná suspenzia

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

3242C Olumiant 4 mg filmom obalené tablety

tbl flm 35x4 mg (blis.K/C/PE/PCTFE/AJ)

937213 Taltz 80 mg injekčný roztok napinený v pere

sol ira 2x1 ml/80 mg (striek.inj.skl. v pere)

32428 Trulicity 1,5 mg injekčný roztok napinený v injekčnom pere

sol inj 4x1,S mg (striek.napl.skl. v pere)

64306 ZYPADHERA 210 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčnú suspenziu s

plu igf 1x210 mg (liek.inj.skl.) +1x3 ml solv.(liek.inj.skl.)

predfženým uvorňovaním
64307 ZYPAOHERA 300 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčnú suspenziu s

plu igf 1x300 mg (liek.inj.skl.) +1x3 ml solv.(liek.inj.skl.)

predfženým uvorňovaním
64308 ZYPADHERA 405 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčnú suspenziu s

plu igf 1x405 mg (liek.inj.skl.) +1x3 ml solv.(liek.inj.skl.)

predfženým uvornovanim
40160 FORSTEO 20 mikrogramov/80 mikrolitrov, injekčný roztok napInený v pere

sol inj 1x2,4 ml (skl.inj.pero napin.)
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Eli Lilly Slovakia, s.r.o.
Panenská 6
811 03 Bratíslava
Slovenská republika
+421 2 2066 3111
www.lilly.sk

Týmto len opakovane upovedujeme Ministerstvo 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 spoločnose Movianto Slovensko,s.r.o., so sídlom
na adrese Ďialničná cesta 4431/14A, 903 01 Senec.

S pozdra om,
Ell LIIIy Slovakla, s.r.o.
Dr.Dana Bčihmová
onateľ Eli Lilly Slovakia,s.r.o.
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