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Panenská 6
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Bratislava, 6.9.2021
Ministerstvo zdravotníctva SR
Sekcia farmácie a liekovej politiky
Limbová 2
83752 Bratislava
Vec: Upovedomenie o úprave 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'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")
8ÚKL

Dopinok

Názov lieku

61738 A8ASAGLAR 100 jednotiek/m1 I njekčný roztok na pinený v injekčnom pere

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

5637C Humalog 100 jednotiek Junlor Kwi kPen injekčný roztok v napl nenom pere sollnj 5x3m1(skl. nap. v napl. pere)
54300 Humalog 100 U/ml Kwik Pen, I njekčný roztok

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

89134 Humalog 100 U/m1,Injekčný roztok vInjekčnej I iekovke

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

25884 Humalog 100 U/ml, injekčný roztok v ná pl ni

sol Inj 5x3 ml (nápl.skl.)

20128 Humalog 200 jednotiek/ml, Injekčný roztok napl nený vinjekčnom pere

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

54301 Humalog Mix 25 100 U/ml KwikPen, injekčni suspmzia

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

54305 Humalog Mix 50 100 U/ml Kwi kPen, injekčná suspenna

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

3242C Olumlant 4 mgfilmom obalenč tablety

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

93728 Taltz 80 mg injekčný roztok na pl nený v pere

sol ira 2x1 ml/80 mg (strlek.Inj.skl. v pere)

32428 Trulicity 1,5 mg injekčný roztok napl nený v injekčnom pere

sol inj 4x1,5 mg (strlek.napl.skl.v pere)

64306 ZYPADHERA 210 mg práf ok a rozpúffidlo na injekčnú susperulu s
predĺženým uvoMova nlm
64307 ZYPAOHERA 300 mg prášok a rozpffladlo na injekčnú suspenziu s
predĺleným uvoMovanim
64308 ZYPADHERA 405 mg prášok a rozpúštadie na injekčnú suspendu s
precIffeným uvoMovanim

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

3883D Lyumjev 100 jednotiek/m1 I njekčný roztok v injekčnejlIekovke

sol inj 1x10 m1/1000 U (liek.skl.inj.)

3891D Lyumjev 100 jednotIek/m1 KwikPen Injekčný roztok v napl nenom pere

sollnj 10 (2x5)x3 ml/300 U (nápl ň skl. v napl.pere Kwi kPen) (muItibal.)

plu igf 1x300 mg (liekinj.sld.)+1x3 ml solv.(Ilek.inj.skl.)
plu igf 1x405 mg (liekinjskl.)+1x3 ml solv.(liek..nj.skl.)

0561D Emgal ity 120 mg injekčný roztok v na pinenom pere

sol Inj lxl ml/120 mg (striek.inj.skl. v pere)

od 1.6.2021

59860 Trull clty 3 mg injekčný roztok nap1nený v injekčnom pere

sol I nj 4x3 mg (strIek.naplskl. v pere)

od 1.10.2021

59890 Trulicity 4,5 mg injekčný roztok napl nený v injekčnom pere

sol inj 4x4,5 mg (strlek.napl.skl. v pere)

od 1.10.2021

3617D Baqsimi 3 mg nosový prášok v jednodávkovom obale

plv nas 1x3 mg (obal PE/PP)

od 1.10.2021

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.
Panenská 6
811 03 Bratislava
Slovenská republlka
+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 spoločnosť Movianto Slovensko,s.r.o., so sídlom
na adrese Ďialničná cesta 4431/14A, 903 01 Senec.

S pozdravom,

Eli Lilly Slovakia, s.r.O.
a ohmová
li Lilly
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