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Bratislava, 24.10.2022
Ministerstvo zdravotníctva SR
Sekcia farmácie a liekovej politiky
Limbová 2
83752 Bratislava
Vec: Upovedomenie o Oprave zoznamu liekov v informačnom systéme na mimoriadne
objednávanie liekov —ISMOL na stránke MZ SR_( v tabuľke prehľad liekov relevantných pre
zoznam 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'a1ej 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")
Itizov lieku
šág.

Dopinok

61738 ABASAGLAR 100 jednotiek/m1injekčny roztoknapIneny vinjekčnom sol inj 10(2x5)x3 mI (pero napl.skl.- KwikPen-1-80 inj.jed.-muIt iba I.)
5637C Humalog 100 jednotiek Junlor KwikPen injekčný rortok v

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

54300 Hu mal og 100 U/mIKwlk Pen, injekčný roztok

soI inj 2x(5x3 ml) (skl. nap. vnapin. pere)

89134 Humalog 100 U/ml, injekčný roztok v injekčnejliekovke

sol inj 1x10 ml

25884 Humalog 100 U/ml, injekčnyroztok v nápIni

sol inj 5x3 mI (nipl.skI.)

20128 Humalog200 jednotiek/ml, injekčný roztoknapIneny vinjekčnorn

sol inj 5x3 ml (skl.nap. v napl.perej

pere
54301 HumalogMix 25 100 U/ml KwikPen, injekertá suspenda

sus inj 5x3 ml (sld nap. v napin. perej

54305 HumalogMix 50 100 U/ml KwikPen, injekčni suspenzia

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

3242C

a umla nt 4 mgelmorn obatené tablety

tbl flm 35x4 mg (blís.PVC/PE/PCTEE/A1)

3242 8 Tru licity 1,5 mginjekČný roztok napIneny v injekčnom pere

sol injex1,5 mg (striek.napl.skl. v pere)

64306 ZYPADHERA 210 mgprášok a rozpúšťa dlo na Injekčnú suspenziu s

plu ,gt 1 x210 mg (liek.inj.skl.)+1x3 ml soĺv.(lie k.inj.skl.)

predíženým uvoMovanim
64307 ZYPADHERA 300 mgprišok a rozpúšťadlo na injekčnú suspenziu s

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

predifeným uvornovaním
64308 ZYPADHERA405 mgprášok a rozpúš(adlo na injekčnú suspenziu s

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

,predíženým uvo(ňova nim
3883D Lyumjev 100 jednotlek/rnlinjekčnyroztok v 1njekčnej liekovke

got inj 1 x10 m10000 U(liek414,1n1)

38910 Lyumjev 100 jednotíek/m1 KwikPen Injekčnyroztok v napinenom per sol inj 10 (2x5)x3 m1/300 U (náple skt. v napl.pere KwikPen)(multtbs~~~~~»~v
05610 Emgality 120 mginjekčnýrortok vnapIne nom pere

sol inj 1td m1/120 rreg(strlek.inj.sld.v pere)

5986D Tru litity 3 mginjekčny roztoknapIneny vinjekčnom pere

so! inj 4 x3 mg(striek.napl.skl. v pere")

59890 TrulicIty 4,5 mginjekčný roztok napineny v inJekčnom pere

sof ínj 4x4,5 mg(striek.napI.skl. v perej

36170 8aqsImi 3 mgnosovyprášokv jednodávkovom oba le

plv nas 1x3 mg(obal PE/PP)

81640 Retsevmo 40 mg tyrdé kapsuly

cps dur 56x40 mg(blis.PCTFE/PVC/41)

8169D Retsevmo 80 mg tvrdé kapsuly

cps dur 112x80 mg(blis.PCTEE/pVE/A1)

01.41,141R61~40"

iiĺl~e~~~

Zapísané v Obchodnom registri Okresnčho súdu Bratislava I, Odd. sro, vlo;t, 30501/13

41.F414111111~04,

Eli Lilly ČR s.r.o.
ežní
394/12,
18600
Praha, Česká republika
sídlom na adrese: Pobŕ
ohradom humánnych liekov uvedených v zozname nižšie (" Lieky")
ŠUICL

Názov lieku

Doptnok

24868 Humulin M3 (30/70) Cartridg sus inj 5x3 ml/300 IU (náplň skl.)
24871 Humulin N (NPH) Cartridge

sus inj 5x3 m1/3001U (náplň skl.)

24872 HUMULIN R CARTRIDGE

sol inj 5x3 ml/300 IU (náplň skl.)

Eli Lilly and Company Ireland
sídlom na adrese: Dunderrow , Kinsale, Co Cork, P17NY71, Ireland
ohradom humánnych liekov uvedených v zozname nižšie (" Lieky")
I

šúloa.

Dopinok

Názov lieku

9372B Taltz 80 mg injekčný roztok na pinenýv pere sol ira 2x1 m1 /80 mg(striek.inj.skl. v
pere)

Tymto 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 spoločnosť Movianto Slovensko,s.r.o., so sídlom
na adrese Ďialničná cesta 4431/14A, 903 01 Senec.
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